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Kısaca UMYMK 2019 Hakkında
Uluslararası Mühendislikte Yapay Zeka ve Uygulamalı Matematik Konferansı 2019 (UMYMK 2019),
20-21-22 Nisan 2019 tarihlerinde; Akdeniz’in incisi, Türkiye’nin cennet köşesi, dünyanın en çok ziyaret
edilen dördüncü şehri, Antalya’nın, Manavgat ilçesinde gerçekleştirilmiştir.
Bella Resort & Spa’da, uluslararası düzeyde katılımlı olarak, üç gün süren konferansın ana teması,
mühendislik uygulamalarında Yapay Zeka ve Uygulamalı Matematik çözümleridir. UMYMK 2019
bildiri kapsamı Türkçe ve İngilizce‘dir.
Uluslararası katkı onayı: Uluslararası kapsam bağlamında ICAIAME 2019; ABD., Cezayir, Çin,
Danimarka, Filistin, Fransa, Hindistan, Irak, İngiltere, İsviçre, Kıbrıs, Kuveyt, Lübnan, Meksika,
Pakistan, Trinidad Tobago, Türkiye ve Ürdün olmak üzere toplam 18 farklı ülkeden çalışma içermiştir.
Bütün çalışmalar Springer serisinde ya da E-Proceeding’de basılmıştır.
UMYMK Konu Kapsamı
Konferans Temel Başlıkları (bu başlıklarla sınırlı olmamak üzere):
Mühendislik Problemlerinde:


Makine Öğrenmesi Uygulamaları



Derin Öğrenme Uygulamaları



Zeki Optimizasyon Çözümleri



Robotik / Softrobotik ve Kontrol Uygulamaları



Hibrit Sistemlerle Çözümler



Zeki Çözümler İçin Algoritma Tasarımı



Görüntü / Sinyal İşleme Destekli Zeki Çözümler



Veri İşleme Odaklı Zeki Çözümler



Tahmin ve Teşhis Uygulamaları



Lineer Cebir ve Uygulamaları



Nümerik Analiz



Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları



Olasılık ve İstatistik



Yöneylem Araştırması ve Geleneksel Optimizasyon



Ayrık Matematik ve Kontrol



Nonlineer Dinamik Sistemler ve Kaos



Genel Mühendislik Uygulamaları
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Briefly About ICAIAME 2019
International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering 2019
(ICAIAME 2019) held within 20-21-22 April 2019 at the Antalya, Manavgat (Turkey), which is the pearl
of the Mediterranean, heaven corner of Turkey and the fourth most visited city in the world.
The main theme of the conference, which was held at Bella Resort & Spa with international
participations along a three-day period, is solutions of Artificial Intelligence and Applied Mathematics
in engineering applications. The languages of the ICAIAME 2019 are English and Turkish.
International contribution confirmation: In terms of international scope, ICAIAME 2019 included
contributions by 18 different countries such as Algeria, China, Cyprus, Denmark, England, France,
India, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Mexico, Pakistan, Palestine, Switzerland, Trinidad Tobago,
Turkey and USA. All contributions have been published in whether Springer series or E-Proceeding.
Scope / Topics of the ICAIAME
Conference Scope / Topics (as not limited to):
In Engineering Problems:


Machine Learning Applications



Deep Learning Applications



Intelligent Optimization Solutions



Robotics / Softrobotics and Control Applications



Hybrid System Based Solutions



Algorithm Design for Intelligent Solutions



Image / Signal Processing Supported Intelligent Solutions



Data Processing Oriented Intelligent Solutions



Prediction and Diagnosis Applications



Linear Algebra and Applications



Numerical Analysis



Differential Equations and Applications



Probability and Statistics



Operations Research and Optimization



Discrete Mathematics and Control



Nonlinear Dynamical Systems and Chaos



General Engineering Applications
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Türkçe Çalışmalar

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

Hisse Senedi Fiyat Kestiriminde Derin Öğrenme ve
SVM Yöntemlerinin Başarım Oranı Karşılaştırılması
Fatma Betül Uzun and Aydin Cetin http://orcid.org/0000-0002-8669-823X]
Gazi University, Ankara 06500, Turkey
fatma.betul.uzun@gazi.edu.tr, acetin@gazi.edu.tr

Özet. Piyasa verilerini yorumlamak, hisse senedi fiyat eğilimlerini tahmin
etmek hem yatırımcılar hem de araştırmacılar açısından oldukça önemlidir. Gelişen teknolojiyle birlikte makine öğrenmesi yöntemleri bu amaçla
kullanılmaya başlamıştır. Klasik yöntemlere ek olarak derin öğrenme yöntemleri bu alanda alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Bu makalede, eğitim
modeli olarak derin öğrenme modelleri ile en eski sınıflandırma ve tahmin
yöntemlerinden olan SVM yöntemleri kullanılmıştır. Kullanılan bu yöntemler doğruluk derecesi ve hata oranları açısından karşılaştırılmış ve optimize bir model elde edilmeye çalışılmıştır.
Eğitilen modellere ait test sonuçlarına göre SVM modellerine ait doğruluk
derecelerinin derin öğrenmeye oranla daha düşük olduğu görülmektedir.
SVM modeli için en yüksek hata değeri 0.1522, derin öğrenme için en yüksek hata değerinin ise 0.1421 olduğu görülmektedir. SVM modeli için en
düşük hata değeri 0.1030, derin öğrenme için en düşük hata değerinin ise
0.0125 olduğu görülmektedir. Hisse senetlerin tahminine yönelik proje ve
çalışmalarda kısa vadeli tahmin değerlerinden ziyade uzun vadeli ve tahmin yapabilme önemlidir. Bu makalede test işlemleri 3 hafta sonrası için
yapılmıştır. Gerçekleşen değerlerde 3 gün sonrası için doğruluk derecesi
ortalama % 58 iken 3 hafta sonra yapılan tahmin değerleri için doğruluk
derecesi %86 olarak elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Derin Öğrenme, SVM, Fiyat Tahminlendirme.

1.

Giriş

Yapay zeka ve derin öğrenme tekniklerinin sürekli gelişmesi, bankacılık ve finansal değerlere güncel veri oluşumu ile finans sektörünün de önemli bir parçası
halini almaktadır. Finans ve iş sektöründe hisse senedi alım-satım ve fiyat tahmini önemli bir yer kaplamaktadır. Gelişen sermaye piyasalarıyla birlikte anlık
olarak değişen ve birçok parametreye bağlı olan çok sayıda veri elde edilmesi
verilerin anlamlandırılabilir hale getirilmesi, analiz edilmesi ve işlenmesi ve geleceğe yönelik tahmin edilmesini doğurmaktadır. Yatırımcı iş adamları, şirket
sahibi olan kişiler ve alım-satım üzerine yatırım yapan kişiler için hisse değerlerinin analiz edilmesi oldukça önemlidir. Hisse değerlerinin analizi, geleceğe yö-
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nelik tahmin edilmesi, doğru zamanda doğru işlemin yapılması (alım veya satım)
kişilerin maksimum kar elde etmesi veya minimum zarara uğramasında kullanılacak yöntem ve parametreleri hedef almaktadır. Bu makale kapsamında da hisse
sahibi olan kişiler için maksimum fayda sağlayabilecek, ellerinde bulunan hisse
değerleri üzerinde alım- satım veya bekleme yönünde işlem yapması hedeflenmiştir.
Hisse senedi endekslerinin yorumlanması işleminde akademik çalışmalar genellikle 2 farklı alana yönelik yapılmaktadır:
 Elinizde bulunan bir hisse senedinin gelecekteki fiyatının veya indeks
değerinin tahmin edilmesi üzerine çalışmalar: Sinirsel Bulanık Mantık
(ANFIS), Destek Vektör Regresyon (Support Vector Regression – SVR),
Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Networks – ANN) yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
 Elinizde bulunan hisse senedinin fiyat veya indeks değerinin eğiminin
yani temel düzeyde değerinin artıp- artmayacağı üzerine çalışmalar:
Destek Vektör Makineleri (Support Vector Machines – SVM), Sinir Ağları
(Neural Network- NN), Lojistik Regresyon gibi sınıflandırma yöntemleri
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Son teknolojik gelişmelerle birlikte çeşitli algoritmalar, derin öğrenme ve yapay
zeka modellerinin de hisse senedi tahmini üzerindeki çalışmaları artmaktadır.
Dünya çapında algoritmik işlem hacmi her geçen gün artmaktadır. HFT (yüksek
frekanslı işlemler-High-Frequency Trading ) önceden programlanan yatırım stratejileri doğrultusunda saniyenin milyonda biri hızlara ulaşan otomatik alım–
satım işlemleri olarak tanımlanmaktadır .ABD de hisse senedi işlem hacminin
%60 dan fazlası HFT emirleriyle oluşmaktadır. Bu oran Avrupa da %50 ye varırken, Japonya da henüz %30 civarındadır [1].

2.

Yöntem ve Araçlar

Bu makale kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda S&P 500 borsa endeksi
üzerinden analiz yapmak ve hisse senedi tahmininin gerçekleştirilmesi adımları
için önerilen akış şeması Fig. 1.’de görülmektedir.
Beklemede ise
satın al
Artma Durumu

Beklemede
değil ise beklet
Tahmin

Azalma
Durumu

Beklemede
değil ise bir şey
yapma
Beklemede ise
sat

Fig. 1. Hisse senedi fiyat tahminlendirmesi akış seması

http://icaiame.com

2019

2

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

Makale kapsamında hisse senedi tahmini için bir RNN (Recurrent Neural
Network) çeşidi olan LSTM (Long Short Term Memory) ile yapay sinir ağı modeli
kullanılmıştır. Derin öğrenmede daha yaygın olarak kullanılan CNN (Convolutional Neural Network) modeline karşın RNN tercih edilmesinin en önemli sebebi;
RNN modelinin geçmiş verileri hafızasına kaydetmesi ve RNN modelinin sıralı
verilere işleyebilmesidir. CNN, genellikle görüntü tanıma ve nesne sınıflandırması için kullanılan ileri beslemeli bir sinir ağıdır. RNN, bir katmanın çıktısını kaydetme ve katmanın çıktısını tahmin etmek için girişi geri besleme prensibiyle
çalışır. CNN sadece mevcut girişi dikkate alırken, RNN geçerli girişi ve ayrıca
önceden alınmış girdileri dikkate alır. Dahili hafızası nedeniyle önceki girişleri
hafızaya alabilir [2].
Yapay zekâ modellerinin eğitilmesi sürecini etkileyen en önemli etkenlerden
biri de yapay sinir ağları kadar önemli olan eğitimin yapıldığı donanım cihazlarıdır. Modellerinin oluşturulma ve eğitilmesi sürecinde yüksek hesaplama kapasiteli donanımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu makale sürecinde GPU bulundurması,
yüksek seviyede kaynak gereksinimi ve verilerin işlenmesi sürecinin optimize
edilmesi – azaltılması, minimize edilmesi- amacıyla NVIDIA firmasının Jetson
TX2 cihazı tercih edilmiştir.
Günümüzde her ne kadar yapay zekânın ürettiği sonuçların başarısı veya başarısızlığı gündemde olsa da bir yapay zekâ modelinin ürettiği çıktı yalnızca bir
tahminden ibarettir. Üretilen yapay zeka modellerinin günlük hayatta dahil
edilmesini başarım- tahmin sonuçları ve güvenirliliği belirlemektedir. Bu çalışma
kapsamında elde edilen tahmin değerleri: elimizdeki borsa verilerinin durumu,
değerinin düşmesi-yükselmesi-değerini koruması yönünde elde edilen sayısal
verilerdir. Projede geçmişe yönelik ve anlık veriler incelenerek derin öğrenme
modelleri ve hiperparametreler sayesinde farklı modeller üzerinde elde edilen
sonuçların karşılaştırılması ve gerçeğe en yakın sonuçları verecek modelin belirlenmesi hedeflenmektedir.
Bu çalışmada, ayrı veri seti üzerinde yapılmış çalışmalar incelendiğinde kullanım oranının ve doğruluk değerinin yüksek olması sebebiyle SVM tercih edilmiştir [3] .
SVM modeline Sigmoid kernel eklenerek makine öğreniminde kullanılması
sağlanmıştır, kullanılan SVM model yapısı Fig. 2.’de bulunmaktadır.

Fig. 2. Kullanılan SVM model yapısı
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2.1

LSTM

Makale kapsamında kullanılan derin öğrenme modelinde hafızalı bir yapay
sinir ağı olan RNN ve bellek hücresine sahip RNN’in bir alt modeli olan LSTM
tercih edilmiştir.
Kullanılan veri seti geriye yönelik olduğu için tercih edilen modelin de geriye
yönelik olması ve geriye yönelik bu bilgileri rastgele değil düzenli olarak kullanması önemlidir [2] .
RNN modelinde 𝑡 + 1 anında oluşacak veriler geriye yönelik rastgele verilerle
𝑡 − 30, 𝑡 − 2, 𝑡 − 100 eğitilirken; LSTM modelinde 𝑡 − 1, 𝑡 − 2, 𝑡 − 3 şeklinde
düzenli verilerle eğitilir.

Fig. 3. LSTM modeli

Fig. 3.’de gösterildiği gibi giriş, çıkış, unutma kapıları bulunduran LSTM modeli girdi olarak aldığı verileri buna göre işletilmiştir.

3.

Derin Öğrenme ile Fiyat Kestirimi

Bu makale kapsamında ABD merkezli NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) endekslerinden S&P( Standard & Poor’s )
hisse verileri kullanılmıştır. S&P 500 borsa endeksi, Standard & Poor's şirketi
tarafından yapılmaktadır ve 500 büyük Amerikan şirketini bulundurmaktadır.
Amerikan hisse senedi piyasasının yaklaşık %75'ini kapsar [4]. İlk elektronik
borsa olması sebebiyle NASDAQ, borsada işlem yapmak isteyenler için iyi bir
başlangıç noktası olabilir. Odak noktasında teknoloji şirketleri olduğu için siyasi
ve bürokratik krizlerden minimum seviyede etkilenir. Kapsamlı ve büyük bir
borsa değeri olmasından dolayı bu projede tercih edilmiştir. Bu proje çalışmasında kullanılan S&P verisinde baz alınan öznitelikler şunlardır:
 Open- Açılış değeri
 High – En yüksek değer
 Low – En düşük değer
 Volume- İşlem Hacmi ( işlem miktarı * işlem fiyatı )
 Adjusted Close- Değiştirilmiş Kapanış Fiyatı (DKP)
Veri Ön İşlemesi, veri setinde bulunan kullanıma daha uygun görülen verilerin
ayırt edilmesi işlemi gerçekleştirilmiştir.
Öznitelik Çıkarımı ve Parametrelerin Belirlenmesi, veri seti için kullanılacak özniteliklerin “açılış, maksimum değer, minimum değer, işlem hacmi, DKP “ olarak
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seçilmesi işlemi yapılmıştır. Model eğitiminde kullanılmak üzere ilerleyen bölümlerde
detaylı
anlatılan
“one_month_return,
threee_month_return,
six_month_return, year-high, year_low” vb. parametrelerin belirlenmesi gerçekleştirilmiştir.
Veri Normalleştirilmesi, veri tekrarlarını gidermek ve anlamsız verilerden kurtulmak amacıyla gerçekleştirilen normalizasyon işlemi model eğitimi başlığı altında detaylı olarak açıklanmıştır. Model Eğitimi, veri setinin derin öğrenme modeli üzerinde çeşitli hiper parametrelerelere bağlı olarak eğitilmesi gerçekleştirilmiştir.
Analiz ve çıkarım, yapılan eğitimler ve test işlemleri sonucunda verilerin analiz
edilmesi ve modellerin karşılaştırılması yapılmıştır. Hiper parametrelere bağlı
olarak başarım oranlarının karşılaştırılması, buna bağlı olarak elimizde bulunan
hisse senetleri hakkında alım- satım- bekleme gibi hangi işlemin yapılmasına
karar vermesi incelenmiştir.
3.1

Derin Öğrenme Kütüphane Seçimi

Derin öğrenme kütüphaneleri, derin sinir ağı tasarlama ve eğitme işlemleri için
kullanışlı yapı taşları sunmaktadır. En popüler derin öğrenme kütüphaneleri
arasında TensorFlow (Google), CNTK(Microsoft), Theano, MXNet (Amazon), Caffe (Berkeley AI Research), PyTorch (Facebook), Caffe2 (Facebook-NVIDIA) sayılabilir. Kod yazma tarafında API olarak çalışan Keras kütüphanesi yaygın bir kullanıma sahiptir [5]. Tensorflow esnek mimarisi sayesinde birçok farklı platformda (CPU, GPU, TPU) ve masaüstü bilgisayarlar, sunucu kümeleri ile mobil cihazlarda hesaplamanın kolayca yapılmasını sağlamaktadır [6]. Tensorflow’un Keras
ile kullanımının sağlamış olduğu kolaylık ve esneklikten dolayı projede çalışmasında üst seviye kütüphane olarak Keras, alt seviye kütüphane olarak Tensorflow
kullanılmıştır.
3.2

Veri seti

Bu makale kapsamında NASDAQ veri seti kullanılmıştır. NASDAQ ( National Association of Securities Dealers Automated Quotations) gün içerisinde işlem gören hisse senetlerinin piyasa değeri açısından dünyanın en büyük 2. borsasıdır.
Nasdaq borsasında işlem elektronik olarak yapılmakta olup genel merkezi New
York’ta bulunan özel bir borsadır. Borsada büyük ölçekli şirketlerin hisse senetlerinin yanı sıra daha ufak ölçekli (small cap) şirketlerin de hisseleri işlem görmektedir. Nasdaq borsasının kısa kodu Nasdaq 100’dür. Nasdaq endeksinin içerisinde en büyük 100 şirketin hisse senetleri yer almaktadır. Dünyaca meşhur
şirketlerin hisse senetleri Nasdaq borsasında işlem görmekte olup bu hisselerden bazıları yandaki gibidir; Apple hissesi, adobe hissesi, facebook hissesi, Google hissesi, groupon hissesi, starbucks hissesi, tesco hissesi, tesla hissesi, vb. Nasdaq borsasında yaklaşık olarak 3000’in üzerinde şirketin hisse senetleri işlem
görmektedir. Bu şirketlerden bazılarının isimlerini ve hisse senedi kısa kodu
(ticker) Tablo 1.’de bulunmaktadır.
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Tablo 1. NASDAQ Şirket İsimleri ve Kodlar
KODLAR
AAL
ARAY
CAKE
EA
HAS
STX
AMD
CSCO
FSLR
NVDA
CTXS
SIRI

ŞİRKET İSİMLERİ
American Airlines Group
Accurary
Cheesecake Factory
Electronic Arts
Hasbro
Seagate Technology
TD Ameritrade Holding
Cisco Systems
First Solar
NVIDIA
Citrix
Sirius XM

KODLAR
AAPL
ABDE
CBOE
EBAY
INTC
TSLA
BGCP
WFM
AMZN
BIDU
GPRO
YHOO

ŞİRKET İSİMLERİ
Apple
Black Diamond
CBOE Holding
eBay
Intel
Tesla
BGC Partners
Whole Foods
Amazon
Baidu
GoPro
Yahoo

3.2. Hiperparametre Seçimi
Evrişimli sinir ağlarında, standart model eğitim sürecinde veriden eğitim ile doğrudan öğrenilen model parametreleri olduğu gibi veriden doğrudan öğrenilemeyen ve önceden tasarımcı tarafından tanımlanması gereken parametreler bulunmaktadır. Bir hiperparametre önceki dağılımın bir parametresidir; yani onları
analiz edilmekte olan altta yatan sistemin model parametrelerinden ayırmak için
kullanılır [5]. Tasarımcı tarafından tanımlanan sınıf, örneklem sayısı, filtre sayısı,
filtre boyutu, aktivasyon fonksiyonu, eniyileme, öğrenme katsayısı, paket boyutu
ve görüntü ön işleme gibi tercihlere hiper parametre tanımlanmaktadır [7,8].
Hiperparametre için tek bir değer alınabilir veya bir hiperprior olarak adlandırılan hiperparametrenin kendisi üzerinde yineleme yapılabilir ve olasılık dağılımı
elde edilebilir [6]. Hisse değeri tahmin etme yöntemleriyle ilgili daha önceden
yapılmış çalışmalar incelendiğinde genellikle, başarı ve doğruluk oranının maksimize edilmesi için, yapay zeka modeli oluşturulması ve üzerinde belirli bazı
hiper parametreler ile çalıştırılması gözlenmiştir. Bu çalışma ile hiper parametre
ayarlarıyla başarımı yüksek tahmin modelleri oluşturulmuştur. Bu sayede makine öğrenmesi konusunda yeterli teknik bilgisi olmayan insanlar bile model üzerinde hiper parametre ayarlarıyla oynayarak doğruluk değeri en yüksek modeli
elde edebilir.
Bu makale kapsamında kullanılan NASDAQ veri seti için parametre değerleri
Tablo 2.’ de detaylandırılmıştır.
Tablo 2. Makale kapsamında kullanılan parametre değerleri

Kullanılan Parametreler
enterprise_value
pe_ratio
pe_10
peg_ratio
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earning_yield
ps_ratio
dividend_yield
payout_ratio
profit_margin
dividend
receivables_turnover
return_on_equity
altman_z_score
debt_eqity_ratio
kz_index
ncavps
ev_ebit
ev_renues
one_month_return
shareholders_equity
eps_est_0q
forward_pe_ratio
forward_ps_ratio
asset_utialization
quality_ratio
spring_score
book_value_of_equity_
per_share
revenue_per_employee_an
nual

shares_outstanding
days_sales_outstanding
cash_dividend_payout_ratio
gross_profit_margin
ebitda_margin_ttm
days_payables_outstanding
return_on_asstes
return_on_invested_capital
current_ratio
free_cash_flow
tangible_com
times_insert_earned
ca_score
market_beta_60_month
three_month_return
graham_number
eps_ttm
forward_pe_ratio_1y
net_income_cs_rev
net_income_annual_cs_rev
historical_monthly_var_1_all
operating_margin_ttm
historical_monthly_var_5_all
tangible_common_equity_ratio

year_high
year_low
revenues_ttm
Revenues_per_share
revenues_growth
eps_growth
net_income_ttm
cash_financing_ttm
cas_investing_ttm
cash_operations_ttm
capex
cash_on_hand
long_term_debt
asstes
liabilities
accruals
eps_est_0y
forward_ps_ratio
max_drwdown_all
historical_daily_var_5_all
fulmer_h_score
sustainable_growth_rate
book_value_of_tangible_e
quiy_per_share
historical_daily_var_1_all

3.3. Model Eğitimi
Hisse senetleri model eğitimi; finans alanında borsa endeks tahmini, bireysel
veya şirket olarak finansal başarı oranı tahmini gibi birçok problem için uygulanmaktadır. Hisse senetleri ile yapılan bir eğitim modelinde uygulanan modelin
performansı temel olarak eğitim için kullanılan geçmişe yönelik veriler ve tahmin için oluşturulan algoritmalar arasındaki ilişkiye bağlıdır.
Hisse senetleri sürekli akan ve güncellenen verilerdir. Bundan dolayı verilerin
sadece 𝑡 anındaki değeri değil, 𝑡 − 1 , 𝑡 , 𝑡 + 1 anlarındaki değerleri önemlidir.
Hisse senetleri eğilimleri her zaman geçmişin bir uzantısıdır ve gelecek zamanlar
için tahmin eğrisi ile devam eder. Veri için önemli olan sadece 𝑡 anındaki tek bir
değer değildir. Hisse senedi değerleri birçok parametreye bağlı olarak oluşur.
Kullanılacak veriye ait öznitelikler de veri hakkında çok fazla bilgi barındırır.
Bundan dolayı model eğitiminde, veri setine ve eğitilecek modele uygun öznitelik
çıkarımı başarım oranı üzerinde oldukça etkilidir. Bir modelin kullanılabilirliğini
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de bu tahmin doğruluğu belirler. Fig.4.’de veri setine ait örnek bir grafik belirtilmiştir. Bu çalışma kapsamında yapılan model eğitiminde veri setine ait ana öznitelikler şunlardır:


Open- Açılış değeri



High – En yüksek değer



Low – En düşük değer



Volume- İşlem Hacmi ( işlem miktarı * işlem fiyatı )



Adjusted Close- Değiştirilmiş Kapanış Fiyatı (DKP)

Fig. 4. NASDAQ Endeksi (08/05/2019) [9]

Bu çalışmada Mayıs 2014 - Mayıs 2019 yılları arası NASDAQ veri seti eğitilmiş ve
2019 Mayıs değerlerine göre test edilmiştir. Fig. 4.’de NASDAQ hisse değerine ait
yıllık bir grafik bulunmaktadır. Model eğitimleri için bu grafiklerden bilgiler CSV
dosyasına çekilerek burada toplanmıştır. Eğitim sırasında bu CSV dosyaları kullanılmıştır. Test aşamasında CSV verilerinden faydalanılan grafikler kullanılmıştır.
3.4. Model Eğitim Sonuçları
Model eğitimleri sonucu oluşan şirketlere ait tahmin grafikleri ve gerçekleşen
değerler şu grafiklerle açıklanmıştır:
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Fig. 5. CSCO hisseleri SVM tahmin sonuç grafiği

Fig. 6. CSCO hisseleri derin öğrenme tahmin sonuç grafiği

Fig. 5. ve Fig.6.’da 2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşen CSCO hisse senedi üzerinde SVM ve Derin Öğrenme ile gerçekleşen tahmin grafikleri bulunmaktadır. Grafiklere ait doğruluk değerleri ve hata oranları Tablo 3.’de bulunmaktadır.
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Fig. 7. AAL hisseleri SVM tahmin sonuç grafiği

Fig. 8. AAL hisseleri derin öğrenme tahmin sonuç grafiği

Fig. 7. Ve Fig. 8.’de 2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşen AAL hisse senedi üzerinde SVM ve Derin Öğrenme ile gerçekleşen tahmin grafikleri bulunmaktadır. Grafiklere ait doğruluk değerleri ve hata oranları Tablo 3.’de bulunmaktadır.
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Fig. 9. TSLA hisseleri derin öğrenme tahmin sonuç grafiği

Fig. 10. TSLA hisseleri derin öğrenme tahmin sonuç grafiği

Fig. 9. Ve Fig. 10.’da 2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşen TSLA hisse senedi üzerinde SVM ve Derin Öğrenme ile gerçekleşen tahmin grafikleri bulunmaktadır.
Grafiklere ait doğruluk değerleri ve hata oranları Tablo 5. ve Tablo 6.’da bulunmaktadır.
Doğruluk ölçütü, modelin başarısını belirler. Model tahminlerinin gerçekleşen
sonuçlar ile arasındaki ilişkidir.
𝑑𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑢𝑘 =
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Tablo 3. Model eğitim sonuçları doğruluk değerleri
Hisse İsmi
AAL
ARAY
CAKE
EA
HAS
STX
AMTD
CSCO
FSLR
NVDA
CTXS
SIRI
AAPL
BDE
CBOE
EBAY
INTC
TSLA
BGCP
WFM
AMZN
YHOO

Doğruluk Değeri %
SVM
0.92
0.83
0.75
0.78
0.82
0.86
0.91
0.87
0.77
0.93
0.89
0.86
0.80
0.92
0.85
0.90
0.84
0.89
0.92
0.88
0.93
0.80

Derin Öğrenme
0.93
0.91
0.80
0.84
0.88
0.83
0.93
0.90
0.82
0.89
0.92
0.89
0.85
0.96
0.92
0.87
0.89
0.93
0.94
0.90
0.92
0.83

Tablo3.’de verilen doğruluk değerleri incelendiğinde modelin, BDE hisse senedine ait Derin Öğrenme model eğitimi ile gerçekleştiği görülmektedir. En düşük
doğruluk değeri ise, EA hisse senedinin SVM ile eğitilmesi sonucu gerçekleştiği
görülmektedir. Eğitilen modeller incelendiğinde %81.8 oranında Derin Öğrenme
modellerin doğruluk değerlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir.
3.5. Test
Makale kapsamında hisse senedi değerlerinin SVM, RNN ve derin öğrenme modelleri ile eğitilmesi analiz edilmiştir. Elde edilen eğitimler sonucunda tahmin
değerlerinin doğruluk derecesini ölçmek için doğruluk ölçütleri kullanılmıştır.
Proje kapsamında model eğitimleri sonucu elde edilen tahmin değerleri için kullanılan ölçütler Tablo 4.’de detaylı açıklanmıştır.

𝑦𝑡 elde ettiğimiz gerçek sonuçları ifade etmektedir. Hisse senedi değerlerinin eğitimi modelinde anlık güncellenen veriler olarak belirtilir.

𝑦̂𝑡 ise tahmin sonucu oluşan değeri ifade eder. Bu çalışmada eğitim sonucu modelimizin verdiği çıktığı ifade eder. T ise tahmin sayısını ifade
eder.[10]
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Tablo 4. Doğruluk ölçütleri
Formül
MSE =

1
𝑇

Açıklama
Hataların Kareli Ortalaması

∑( 𝑦𝑡 − 𝑦̂𝑡 )2
1

Ortalama Mutlak Hata

MAE = ∑|𝑦𝑡 − 𝑦̂𝑡 |
1

MPE = ∑

𝑇
(𝑦𝑡 − 𝑦̂𝑡 )

𝑇

1

𝑦𝑡
(𝑦𝑡 − 𝑦̂𝑡 ) 2

𝑇

𝑦𝑡

MSPE = ∑ |

Ortalama Yüzde Hata
Ortalama Yüzde Hata Kareleri

|

Hataların Kareli Ortalamasının
Karekökü

1

RMSE = √ ∑( 𝑦𝑡 − 𝑦̂𝑡 )2
𝑇

Tablo 5. SVM eğitimi doğruluk ölçütleri
Hisse İsmi
AAL
ARAY
CAKE
EA
HAS
STX
AMTD
CSCO
FSLR
NVDA
CTXS
SIRI
AAPL
BDE
CBOE
EBAY
INTC
TSLA
BGCP
WFM
AMZN
YHOO

http://icaiame.com

MSE
0.0948
0.0714
0.0542
0.0628
0.0540
0.0255
0.0620
0.0784
0.0702
0.0415
0.0484
0.0882
0.0760
0.0434
0.1522
0.1514
0.0948
0.0523
0.0936
0.1026
0.0606
0.0874

SVM İçin Doğruluk Ölçütleri
MAE
MPE
0.0765
0.0474
0.0650
0.0428
0.0409
0.0385
0.0413
0.0493
0.0395
0.0345
0.0246
0.0201
0.0567
0.0377
0.0503
0.0535
0.0434
0.0388
0.0395
0.0218
0.0424
0.0407
0.0716
0.0730
0.0553
0.0519
0.0347
0.0403
0.1377
0.0918
0.0822
0.0774
0.0744
0.0654
0.0358
0.0366
0.0644
0.0579
0.9734
0.0684
0.0525
0.0537
0.0538
0.0643

2019

MSPE
0.0447
0.0457
0.0456
0.0385
0.0489
0.0168
0.0492
0.0428
0.0427
0.0342
0.0386
0.0736
0.0504
0.0317
0.1030
0.0922
0.0738
0.0428
0.0436
0.0760
0.0465
0.0640

RMSE
0.0486
0.0364
0.275
0.0320
0.0274
0.0129
0.0315
0.0400
0.0358
0.0210
0.0246
0.0452
0.0388
0.0220
0.0793
0.0789
0.0486
0.0266
0.0480
0.0266
0.0398
0.0448
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Tablo 6. Derin öğrenme eğitimi doğruluk ölçütleri
Hisse İsmi
AAL
ARAY
CAKE
EA
HAS
STX
AMTD
CSCO
FSLR
NVDA
CTXS
SIRI
AAPL
BDE
CBOE
EBAY
INTC
TSLA
BGCP
WFM
AMZN
YHOO

Derin Öğrenme İçin Doğruluk Ölçütleri
MSE
MAE
MPE
MSPE
0.0634
0.0495
0.0474
0.0422
0.0760
0.0558
0.0437
0.0580
0.1098
0.0926
0.0740
0.0550
0.0744
0.0440
0.0644
0.0458
0.0426
0.0298
0.0360
0.0448
0.0256
0.0305
0.0311
0.0236
0.1421
0.0874
0.0764
0.0825
0.0866
0.0631
0.0674
0.0636
0.0322
0.0256
0.0347
0.0252
0.0355
0.0246
0.0296
0.0240
0.0345
0.0293
0.0437
0.0336
0.0247
0.0269
0.0307
0.0245
0.1288
0.0931
0.0813
0.0792
0.0564
0.0495
0.0626
0.0326
0.0536
0.0385
0.0264
0.0216
0.0478
0.0495
0.0445
0.0379
0.0327
0.0377
0.0262
0.0361
0.0125
0.0109
0.0117
0.0177
0.0365
0.0327
0.0236
0.0195
0.1052
0.0762
0.0742
0.0985
0.1005
0.0963
0.0726
0.0721
0.0521
0.0408
0.0427
0.0462

RMSE
0.0323
0.0388
0.0565
0.0380
0.0216
0.0129
0.0738
0.0443
0.0163
0.0180
0.0175
0.0125
0.0667
0.0287
0.0272
0.0242
0.0165
0.0063
0.0185
0.0541
0.0516
0.0264

Eğitilen modellere ait test sonuçlarına göre SVM modellerine ait doğruluk ölçütlerinin derin öğrenme daha yüksek olduğu görülmektedir. SVM modeli için en
yüksek hata değeri 0.1522, derin öğrenme için en yüksek hata değerinin ise
0.1421 olduğu görülmektedir. SVM modeli için en düşük hata değeri 0.1030, derin öğrenme için en düşük hata değerinin ise 0.0125 olduğu görülmektedir. Bu
durumda hata oranını minimuma indirmek adına bu veri seti üzerinde model
eğitimlerinde derin öğrenme modellerinin kullanımı en yüksek doğrulukta tahmini değerler üretecektir.
Kullanılan veri setine bağlı olarak ABD hisse senedi piyasasında veriler, bir hisse
senedinin cari hisse fiyatı olarak hesaplanır. Bu da temel teknik analizlerin kısa
sürede yani bir gün veya bir haftada kazanç elde etmek amacıyla kullanılmayacağını ifade eder. Bundan dolayı hisse senetlerin tahminine yönelik proje ve çalışmalarda uzun vadeli ve gerçekleşen değere en yakın tahmin yapabilme önemlidir [11]. Bu çalışmada test işlemleri 3 hafta sonrası için yapılmıştır. Gerçekleşen
değerlerde 3 gün sonrası için ortalama doğruluk derecesi % 58 iken 3 hafta sonra yapılan değerler için doğruluk derecesi %86 olmuştur.
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4.

Sonuç

Gelişen sermaye piyasalarıyla birlikte anlık olarak değişen ve birçok parametreye bağlı olan çok sayıda veri elde edilmesi verilerin anlamlandırılabilir hale getirilmesi, analiz edilmesi ve işlenmesi ve geleceğe yönelik tahmin edilmesini doğurmaktadır. Yatırımcı iş adamları, şirket sahibi olan kişiler ve alım-satım üzerine yatırım yapan kişiler için hisse değerlerinin analiz edilmesi oldukça önemlidir. Hisse değerlerinin analizi, geleceğe yönelik tahmin edilmesi, doğru zamanda
doğru işlemin yapılması (alım veya satım) kişilerin maksimum kar elde etmesi
veya minimum zarara uğramasında kullanılacak yöntem ve parametreleri hedef
almaktadır. Bu çalışma kapsamında da hisse sahibi olan kişiler için maksimum
fayda sağlayabilecek, ellerinde bulunan hisse değerleri üzerinde alım-satım veya
bekleme yönünde işlem yapması hedeflenmiştir.
En eski sınıflandırma ve tahmin yöntemlerinden olan SVM ile son dönemlerde
popülerliğini kazanmış yapay zekânın alt kolu olan derin öğrenme modellerinin
tahminler üzerindeki doğruluk değerlerinin karşılaştırılması ve gerçek hayatta
uygulanabilecek optimize bir çalışmada önerilebilecek modelin belirlenmesi
hedeflenmektedir.
Proje kapsamında gerçekleştirilen test yöntemleri sonucunda derin öğrenme
modelinin SVM yöntemine daha yüksek doğruluğa sahip olduğu ortaya elde
edilmiştir. Test modelleri uzun dönem için -3 hafta- test edilmiştir. Çeşitli optimizasyon yöntemleri uygulanarak derin öğrenme modelinin doğruluk oranı da
artırılabilir ve benzer şekilde kısa dönemler için doğruluk oranlarının arttırılması mümkün olabilir.
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Özet Uzaktan e§itim ö§rencilerin ba³arlarn etkileyen farkl kriterler
vardr. Bu kriterler tek ba³larna anlam ifade etmezler. Önemli olan hepsinin bir arada de§erlendirilerek ve farkl algoritmalar kullanlarak ki³inin
ba³ars hakknda en iyi sonucu veren yöntemin bulunmasdr. Bu çal³mada yapay zekâ teknikleri kullanlarak yüksekö§retim kurumlarnda
e§itim yöntemlerinin ba³arya olan etkisi hakknda de§erlendirmeler yaplarak hem üniversite yönetimine hem de ö§rencilere faydal bilgiler
sunulmas hedeenmi³tir. De§erlendirme kapsamnda Rastgele Orman
(Random Forest), Linear Regresyon ve Multilayer Perceptron algoritmalar kullanlarak ö§rencilerin ba³ar puanlar tahmin edilmeye çal³lm³tr. Yaplan analizlerde karekök ortalama hatalar baz alnarak en dü³ük
hata sonucunu 0.1296 ile Linear Regresyon algoritmas vermi³tir. Di§er
algoritmalardan Rastgele Orman 0.1324 ve Multilayer Perceptron algoritmalarnn hata sonucu 0.1418 olarak bulunmu³tur.

Keywords: Uzaktan e§itim
analizi

1

·

·

Makine ö§renmesi

·

Yapay zeka

·

Veri

Puan tahmini

Giri³

Günümüzde birçok kurum bili³im teknolojileri sayesinde depoladklar verilerden anlaml bilgiler elde etme gayesindedir. E§itim kurumlar da ö§rencilere ve
ö§retmenlere daha iyi hizmet verebilmek amac ile bili³im teknolojilerine çok
de§er vermekte ve bu teknolojileri aktif olarak her a³amada kullanmaktadrlar.
Artk üniversiteler veri tabanlarnda saklanan verilerden kendi kurumlarna faydal olabilecek bilgilere ula³abileceklerini fark etmi³lerdir.
Geli³en teknoloji ile birlikte yüz yüze e§itime alternatif olarak elektronik
ortamlarda ö§renme giderek yaygnla³maktadr. E§itim sektöründe çe³itli alanlarda nternet tabanl ö§renme ortamlar olu³turulmaktadr. Yüksekö§retim kurumlar da teknolojiyi yakndan takip eden ve her türlü yenili§e açk kurumlar
olarak göze çarpmaktadr. E§itim-ö§retimde çok yeni olan web teknolojilerine
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dayal uzaktan e§itim üniversitelerimizin çe³itli bölüm ve programlarnda kullanlmaktadr. Tamamen uzaktan e§itim veren bölümler oldu§u gibi sadece birkaç
dersi uzaktan e§itim yolu ile veren bölümler de bulunmaktadr.

Literatürde yapay zekâ teknikleri kullanarak uzaktan e§itim ö§rencilerinin
ba³arlarnn tahminine yönelik kstl miktarda çal³ma olmas, uzaktan e§itimde
ba³arnn tahmini için farkl kriterlerin uygulanacak olmas çal³may özgün klmaktadr. Yapay zekâ algoritmalarnn elde edilen örnek veri setlerine uygulanarak performanslar ile ilgili kar³la³trmal analizler sunulmas da çal³may öne
çkarmaktadr. Böylece algoritmalar da kendi aralarnda kyaslanm³ olacaktr.

Literatüre bakld§nda ö§rencilerin ba³arlarn de§erlendirmek için çok farkl
çal³malarn yapld§ görülmü³tür. Mehmet Ali Alan tarafndan yaplan çal³mada, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ö§rencilerinin bilgileri
kullanlm³tr. Verileri en ba³arl snandran algoritmay bulmak için ö§rencilerin bölümü, cinsiyeti, Sivas ili veya farkl bir ilden olmas, kadrosunun ara³trma
görevlisi olup olmamas ve ders döneminin farkl olmasnn notlarn etkileyip
etkilemedi§i tespit edilmeye çal³lm³tr. Çal³mann sonucuna göre SimpleCart
algoritmas 8195 do§ru snandrma yaparak en ba³arl algoritma olmu³tur.
Ayn algoritmada, kappa istatisti§i 0.3397, Do§ruya Do§ru (DD, TP) oran 0.954,
Yanl³a Do§ru (YD, FP) oran 0.73, F-ölçütü ise 0.945 olarak bulunmu³tur [1].

2014 ylnda Sevil ÖZARSLAN Krkkale Üniversitesinde ö§renim gören birinci snf ö§rencilerinin ENF-101 kodlu Temel Bilgi Teknolojileri Kullanm dersinde akademik performanslar hakknda bir tez çal³mas yapm³tr. Çal³mann
amac çkan sonuçlara göre üniversite yönetimine ve ö§rencilere e§itim yöntemlerinin ba³arya olan katksn bulmaktr. Çal³maya göre geleneksel e§itim ve
uzaktan e§itim alan toplam 672 ö§renci veri madencili§i snandrma algoritmalar ile incelenmi³tir. Sonuçlara göre karar a§ac algoritmas kullanlarak ö§renci
ba³arsna etki eden kriterler belirlenmi³tir. Çal³mann sonucuna göre en yüksek ba³ar oran gösteren algoritma % 82,2222 do§ruluk oran ile J48 algoritmas
olmu³tur [2].

2015 ylnda Semra YURDAKUL tarafndan yaplan çal³mada ö§rencilerin
ba³arlarna etki eden etmenleri bulmak için Veri Madencili§i ile Lise Ö§renci
Performanslarnn De§erlendirilmesi konulu bir tez çal³mas yapm³tr. Çal³ma
verileri Krkkale ilinde bulunan 5 farkl Anadolu Lisesi'nde ö§renim gören 11. snf ö§rencilerine uygulanan anket sonucunda toplanm³tr. Tez çal³masnda 210
ö§rencinin verileri kullanlm³tr. Ö§rencilerin ba³arlarna etki eden etmenler
olarak; liseye yerle³tirme puannn etkisi, tek çocuk olan, sa§lk sorunu olmayan,
annesinin e§itim durumu lise ve üzeri olan, maddi durumu iyi olan, kendi odas
olan, ö§retmen ve arkada³laryla ileti³imi iyi olan ö§rencilerin daha ba³arl olduklar tespit edilmi³tir. Yaplan çal³mada çok katmanl alglayc algoritmas
ile % 88.73, JRip algoritmas ile % 87.32, k- En Yakn Kom³u algoritmas ile
% 85,91, J48 algoritmas ile % 84,50, Saf Bayes algoritmas ile % 81,69 ba³ar
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sa§lanm³tr [3].
Bu çal³ma literatür taramasndan olu³an benzer çal³malar ksm, verilerin
toplanmas hakknda bilgilerin içerdi§i veri toplama a³amas, Weka kütüphanesi
hakknda bilgi ksm, snandrma algoritmalar hakknda çal³mada kullanlan
algoritmalar ksm ve çal³mann sonucunun anlatld§ tart³ma ve sonuç ksm
olarak 5 ksmdan olu³maktadr.

2

Bilimsel Yazn Taramas

2002 ylnda Jing LUAN veri madencili§i uygulayarak yapt§ çal³mada üniversite ö§rencilerinin baz özelliklerini kullanarak ö§renci memnuniyetini bulmaya
çal³m³tr. Yazar kurumlarn kaynak ve personel kullanmn verimli hale getirebilmeleri için C5.0 denetimli ö§renme modelleri ve Kohonen a§lar gibi kümeleyici denetimsiz ö§renme modellerini kullanmay önermi³tir [4].
2005 ylnda enol Zafer ERDOAN ve Mehpare TMOR tarafndan gerçekle³tirilen çal³mada üniversite snavnn ba³arya olan etkilerini bulmak için
Maltepe Üniversitesi ö§rencilerinin belirleyici özellikleri K-Ortalama algoritmas kullanarak kümelemi³lerdir. Çal³mann sonucuna göre saysal bölümlerden
olu³an Mühendislik Mimarlk Fakültesi ö§rencilerinin Atatürk lkeleri ve nklâp
Tarihi, Türk Dili ve Yabanc Dil gibi sözel derslerde di§er fakülte ve yüksekokul ö§rencilerine göre daha ba³arl olduklar görülmü³tür. Algoritmann ba³ar
oran verilmemi³ olup ö§rencilerin ba³ar oran % 58 olarak bulunmu³tur [5].
2007 ylnda Y. Ziya AYIK, veri madencili§i alannda ö§renci performansn
inceleyen bir çal³ma yapm³tr. Atatürk Üniversitesi ö§rencilerinin mezun olduklar lise ve mezuniyet dereceleri ile kazandklar üniversite arasndaki ili³ki
veri madencili§i yöntemleri kullanlarak incelenmi³tir. Çal³mann sonucuna göre
lise ve mezuniyet derecesinin ba³ary etkiledi§i görülmü³tür. Yaplan deneylerde
en anla³labilir yöntemin Snama (Classication) yöntemi oldu§u tespit edilmi³tir [6].
2010 ylnda Yavuz ÜNAL, Ufuk EKM ve Murat KÖKLÜ K-Ortalama algoritmas kullanarak 2009-2010 e§itim ö§retim döneminde Selçuk Üniversitesinin
3 fakülte ve bir yüksekokulunda ö§renim gören ö§rencilerin ortak zorunlu derslerdeki ba³arlarnn analizini yapm³lardr. Çal³mann sonucuna göre saysal
bölüm olan Mühendislik Mimarlk Fakültesi ö§rencilerinin Atatürk lkeleri ve
nklâp Tarihi, Türk Dili ve Yabanc Dil gibi sözel derslerde di§er fakülte ve
yüksekokulda ö§renim gören ö§rencilere göre daha ba³arl olduklar saptanm³tr. Ayn zamanda sözel bölümde okuyan Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu
ö§rencilerinin, saysal bölüm olan Mühendislik Mimarlk Fakültesi ve Fen Fakültesi ö§rencilerine göre ba³ar oranlarnn dü³ük oldu§u bulunmu³tur [7].
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2011 ylnda Selma HÖÇÜK yapt§ çal³mada Ankara Üniversitesi Uzaktan
E§itim Merkezi önlisans programlarnda okuyan ö§rencilerin akademik ba³arlarn etkileyen faktörleri bulmu³tur. 2010-2011 e§itim-ö§retim yl ANKUZEM
önlisans programlarnn 1. snfnda okuyan 302 ö§rencinin verileri kullanlarak
bir çal³ma yaplm³tr. Ö§rencileri, bireye ait olan veriler, aileye ve çal³ma ortamna ait veriler, bilgi ve ileti³im teknolojilerinin kullanmna ait veriler ve
e§itimsel veriler olarak dört grupta incelemi³tir. Çal³ma sonucuna göre; ya³,
i³te çal³ma ve bo³anm³ olmann ö§rencilerin akademik ba³arlarn etkiledi§i
bulmu³tur. Ki³isel özellikler akademik not ortalamasnn yakla³k % 9'unu, aile
ve çal³ma ortamna ili³kin bilgiler yakla³k % 7'sini, e§itimle ilgili veriler yakla³k % 30'unu etkilemektedir [8].
2012 ylnda Baha EN ve Emine UÇAR tarafndan yaplan di§er bir çal³mada veri madencili§i teknikleri kullanlarak Karabük Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisli§i Bölümü'nde ö§renim gören ö§rencilerin ba³arlarn ya³, cinsiyet,
lise mezuniyet türü, e§itimin uzaktan veya geleneksel, dersin kültür dersi veya
meslek dersi olmasna göre inceleme yaplm³tr. Çal³mann sonucuna göre ya³
arttkça ba³arnn azald§, yüz yüze e§itim alan ö§rencilerin daha ba³arl olduklar, kültürel derslerdeki ba³ar orannn mesleki derslere göre daha fazla oldu§u
bulunmu³tur. Çal³mann sonucuna göre % 97,8107 ba³ar oran ile en yüksek
do§ruluk payn veren algoritma karar a§açlar algoritmas olmu³tur [9].
2014 ylnda Naim KURT, web tabanl uzaktan e§itim sisteminde okuyan ön
lisans, lisans ve lisans tamamlama programlarnda okuyan ö§rencilerin akademik ba³arlarn bulmak amacyla bir ara³trma yapm³tr. Ara³trma verilerini
toplamak için ö§renciler ile anket yaplm³tr. Anketten toplanan veriler ile ö§rencilerin cinsiyet, medeni durum, uzaktan e§itim tecrübesi, ya³, ö§renim türü,
bilgisayar bilgisi, snf, internet kullanm sürelerine göre ba³arlarnn de§i³iklik
gösterip göstermedi§i tespit edilmeye çal³lm³tr. Evli olan ö§rencilerin bekar
ö§rencilere göre ba³ar durumlarnn dü³ük oldu§u görülmü³tür. Ö§rencilerin
e§itim aldklar snftan memnuniyeti ba³ary etkilemektedir. Ayrca 4. snf ö§rencilerinin memnuniyetleri di§er snftaki ö§rencilere göre dü³ük çkt§ için ba³ary etkiledi§i görülmü³tür. Di§er de§i³kenlerden olan cinsiyet, uzaktan e§itim
tecrübesi, ³ehir, ya³ grubu, bilgisayar bilgisi düzeyi, internet kullanm süresi,
ders çal³ma zaman ve uzaktan e§itim tercih nedeni ba³ary etkilemedi§i için
ba§msz eleman olarak ele alnm³tr [10].

3
3.1

Materyal ve Yöntem
Veri Toplama

Ara³trmada herkesin eri³imine açk HarvardX-MITX çevrimiçi derslerine ait
(Akademik Yl 2013: Güz 2012, Bahar 2013 ve Yaz 2013) verilerden olu³an veri
seti kullanlm³tr. Bu veriler toplu kaytlardr ve her kayt bir ki³inin edX dersinde bir etkinli§i temsil eder [11]. Veriler ders kodu, kullanc kodu, kaytl kullanc, gezinen kullanc, sistemde gezinme durumu, puan, sertikal olma durumu,
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e§itim düzeyi, ders bölüm says, do§um yl, cinsiyet, sisteme giri³ tarihi, son
etkin olunan tarih, dersteki etkinlik says, aktif gün says, video görüntüleme
says, forum gönderi says, dersi tamamlama durumu gibi alanlar içeren 20
sütundan olu³maktadr ve bu toplam 641.138 satr kayt içermektedir.
Çal³mamzda e§itim geçmi³i, do§um yl, cinsiyet, dersteki etkinlik says,
ders bölüm says, puan, aktif gün says, video görüntüleme says, dersi tamamlama durumu alanlar kullanlm³tr. Dersi tamamlama durumu alan eksik
verilerin oldu§unu, dersin tamamlanp tamamlanmad§n belirtir ve de§erleri 1
ve 0'dan olu³maktadr. Dersi tamamlamayanlarn verileri çal³maya dahil edilmemi³tir. Bu veriler elendi§inde dersi tamamlayanlarn says 540.977 olarak belirlenmi³tir. E§itim geçmi³i ö§rencinin daha önce mezun oldu§u lkokul, Ortaokul,
Lisans, Lisansüstü ve Doktora alanlarndan olu³ur. Do§um yl olarak ki³ilerin
do§duklar yl esas alnm³tr. Cinsiyet kadn için k, erkek için e de§eri ile
temsil edilmi³tir. Ders bölüm says e§itim içeri§inin kaç bölümden olu³tu§unu
saysal olarak ifade etmektedir. Puan, ö§rencilerin yaplan snavlardan aldklar
saysal de§erdir.
Veri setinde bulunan sertikal ve sertikasz ö§rencilerin verileri çal³maya
dahil edilirse puan da§lm ekil 1'de görüldü§ü gibi sfr de§erinde toplanmaktadr. Puan da§lmnn sadece bir alanda toplanmas nedeniyle etkili ve do§ru
sonuçlar elde edilememi³tir. E§er çal³maya sadece sertikal ö§rencilerin verileri dahil edilirse puan da§lm ekil 2'de görüldü§ü gibi da§nk bir ³ekilde
olmaktadr. Bu da veri tutarll§n göstermektedir. Bu yüzden çal³mada sadece
sertikal ö§rencilerin verileri kullanlm³ olup veri says 17.675'e dü³mü³tür.

ekil 1. Sertikal ve sertikasz ö§rencilerin puan da§lm
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ekil 2. Sertikal ö§rencilerin puan da§lm

3.2

Weka

WEKA, bilgisayar bilimlerinin en önemli konularndan birisi olan makine ö§renmesinde kullanlan uygulamalardan birisidir. Waikato Üniversitesi'nde açk
kaynak kodlu olarak JAVA dilinde geli³tirilmi³tir. WEKA de§i³kenleri saysal ve
nominal de§erlerden olu³maktadr. WEKA verileri basit bir dosyadan okumaktadr ve ayn zamanda veritabanndan veri de çekebilmektedir. Üzerinde makine
ö§renmesi ve istatistikle ilgili birçok kütüphane bulunmaktadr. Bunlardan bazlar veri ön i³lemesi (data preprocessing), ilkelleme (regression), snandrma
(classication), gruplandrma (clustering) ve özellik seçimidir (feature selection).
Ayrca bu i³lemlerin sonucunu görsel olarak görmek için görüntüleme araçlar bulunmaktadr [12].
Bu çal³mada Weka üzerinden veriler hazr olarak yüklenip çe³itli algoritmalar kullanlarak analizler yaplm³tr. Sonucu en çok etkileyen öznitelikler bulunup ö§rencinin dersten kaç puan alaca§nn tahmini yaplm³tr.

3.3

Snandrma Algoritmalarnn Kar³la³trlmas

Kullanlan Algoritmalar

Multilayer Perceptron Algoritmas Çok Katmanl Perceptron (MLP) veya

ileri besleme a§, gizli katmandaki do§rusal olmayan bir aktivasyon i³levinden
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olu³an bir tür yapay sinir a§dr. MLP a§, giri³ ve çk³ vektörleri arasnda
do§rusal olmayan e³leme sa§lar. Yapay sinir a§larnn iki önemli i³levi vardr;
desen snandrclar ve do§rusal olmayan uyarlamal ltreler. Sinir a§nn genel
bir çerçevesi, üç katman mimarisinden olu³ur yani girdi de§erini tanmlayan bir
giri³ katman, bir veya daha fazla gizli katman matematiksel fonksiyonu tanmlar
ve bir çkt katmannn son sonucunu tanmlar. Her katman, a§rlklar arasnda
birbirine ba§l çok sayda nörondan olu³ur. Her nöron, önceki katmandan girdi
kabul eden ve bir sonraki katman için çkt üreten matematiksel bir fonksiyona
sahiptir. Böylece sinir a§larnda tahmin, aktivasyon i³levi tarafndan tanmlanr
[13].

Linear Regresyon Algoritmas Linear regresyon en popüler regresyon mo-

delidir. Bu modelin amac, regresyon model tarafndan verilen n cevabn tahmin
etmektir.

(x1 , y1 ), (x2 , y2 ), ..., (xn , yn ).
y = a0 + a1 x

a0 ve a1 regresyon modelin sabitleridir.
a0 + a1 x ifadesi cevap de§i³keninin yani

y de§erinin

(1)

i

n veri noktasnn her

yerinde oldu§unu tahmin eder.

i = yi − (a0 + a1 xi )

(2)

Linear Regresyon algoritmasnn regresyon katsaysn elde edebilmesi için modelde bulunan artklar yani

i

de§erini en aza indirmesi gerekir. Artklar en aza

indirmenin en popüler yöntemi en küçük kareler yöntemidir. Sabitlerin tahminleri modellerin karesi toplam olacak ³ekilde seçilir ve artklar en aza indirgenir
[14].

n
X

Ei2

(3)

i=1
Rastgele Orman Algoritmas Rastgele Orman algoritmas a§aç yapl snf-

landrcdr. Her dü§ümü, aralarndaki en iyi ayrm kullanarak bölmek yerine
de§i³kenler, her bir dü§ümü bir alt kümedeki en iyisini kullanarak böler. Yeni
bir e§itim veri seti, orijinal veri setiyle de§i³tirilerek olu³turulur. Daha sonra,
rastgele özellik seçimi kullanlarak bir a§aç yeti³tirilir ve yeti³tirilen a§açlar budanmaz. Bu strateji, Rastgele Orman algoritmasn hassas bir ³ekilde mükemmel
hale getirmektedir. Ayrca algoritma çok hzl ve sa§lam çal³maktadr [15].
Rastgele Orman algoritmas kullanc tarafndan m ve N olmak üzere iki
parametre alr. En iyi bölünmeyi ifade eden m de§eri her bir dü§ümde kullanlan
de§i³kenlerin saysdr. N ise geli³tirilecek a§aç saysdr. Seçilen parametrelerin
homojenli§ini ölçmek için GINI indeksi kullanlr. GINI indeksi ne kadar dü³ük
olursa snf o kadar homojendir.

Gini(T ) = 1 −

n
X
(pj)2

(4)

j=1

http://icaiame.com

2019

23

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

GINI indeksi formülüne göre T tüm veri seti, pj veri setindeki her bir verinin
kendisinden küçük ve kendisinden büyük eleman saylarna bölüm karesi, n ise
seçilen verilerdir.

3.4

Ba³ar Oranlarnn Kar³la³trlmas

Ba³ar oranlarnn kar³la³trlmasnda ortalama mutlak hata ve karekök ortalama hata de§erleri baz alnarak kar³la³trma yaplm³tr.

Ortalama Mutlak Hata (Mean Absolute Error) Ortalama mutlak hata,

tahmin saysna bölünen mutlak hatalarn toplam olarak tanmlanabilir. Öngörülen de§erin gerçek de§ere, yani tahmin edilen bir modelin gerçek modele
ne kadar yakn oldu§unu bulan ölçü kümesidir [16]. Formül 5'te gerçek çkt
beklenen çkt

θi

θbi ,

olarak gösterilmi³tir.

M AE =

N
1 X b
θi − θi
N i=1

Karekök Ortalama Hata (Root Mean Squared Error)

(5)

Kök ortalama

kare hatas, kareler toplamnn karekök toplam olarak tahmin edilen bölünme
says olarak tanmlanr. Bir model tarafndan öngörülen de§erler ile gerçekte
gözlemlenen de§erler arasndaki farklar ölçer. Dü³ük RMSE de§eri modelin daha
iyi do§rulu§u anlamna gelir. Sfra yakla³tkça modelin tahmin kabiliyeti artar.
Dolaysyla, minimum RMSE ve MAE daha iyi tahmin ve do§ruluk verir [17].

v
u
N
u1 X
RM SE = t
(θbi − θi )2
N i=1
4

(6)

Ara³trma ve Bulgular

Edx platformunda e§itim alan ö§rencilerin dersten kaç puan aldklarnn tahmini
için Rastgele Orman, Linear Regresyon ve Multilayer Perceptron algoritmalar
uygulanm³tr. Algoritma sonuçlarna göre ortalama mutlak hata ve karekök ortalama hatalar Tablo 1'de verilmi³tir.

Tablo 1. Algoritmalarn hata oranlar.
Algoritma

Ortalama Mutlak Hata Karekök Ortalama Hata

Linear Regresyon

0.1087

0.1296

Multilayer Perceptron 0.1175

0.1418

Rastgele Orman

0.1324
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Tabloya göre 0.1296 ile karekök ortalama hatas en dü³ük algoritma olup en
do§ru tahmini yapan algoritma Linear Regresyon algoritmas olmu³tur. Ö§rencilerin puan durumlarn en çok etkileyen alanlar srasyla bölüm sayisi, video
tekrar, do§um yl, ve cinsiyet olmu³tur.

5

Tart³ma ve Sonuç

Bu çal³mada 3 farkl algoritma kullanlarak en popüler uzaktan ö§renme platformlarndan biri olan Edx platformundaki ö§rencilerin derslerden kaç puan aldklar en dü³ük karekök ortalama hatasna sahip Linear Regresyon algoritmas
ile % 10 hata payyla tahmin edilmeye çal³lm³tr.
Bir sonraki çal³ma olarak en iyi sonuç veren Linear Regresyon algoritmas
baz alnarak çevrimiçi ö§renme sistemlerine entegre olacak bir ba³ar tahmin
ve karar destek sistemi geli³tirilebilir. Ö§renciler bu sistemi kullanarak sistemdeki etkinliklerine göre geçme kalma ihtimallerini görebilir, sertikasyon snavna
girip girmeme konusunda karar verebilirler. E§itmenler ise tüm ö§rencilerin durumlarn görerek verdikleri derslerle ilgili detayl analiz yapabilir, ö§rencilere
tavsiyelerde bulunabilirler.
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Özet. Çok sayıda yerel çözüme ve yüksek karmaşıklık düzeyine sahip arama
uzayları, MSA algoritmaları için çözülmesi zor problemlerdir. Yüzlerce MSA
tekniği geliştirilmiş olmasına karşın çok azı bu tür problemlerde test edilmekte
ve başarılı olabilmektedir. Bunun sebebi meta-sezgisel arama (MSA) sürecinin
başarısını belirleyen öğelerin yetenek ve uyum problemlerinden kaynaklanmaktadır. MSA sürecinin iki temel öğesi seçim yöntemleri ve arama operatörleridir. MSA süreci bu öğelerin tekrar eder şekilde uygulandığı iki adımdan oluşur. Seçim işlemleri adımında, MSA sürecinde referans alınacak olan konumlar
belirlenir. Arama işlemleri adımında ise referans alınan konumlardan faydalanarak komşuluk araması ve çeşitlilik süreçleri işletilmektedir. Bu yönüyle değerlendirildiğinde, seçim yöntemi arama sürecinin nihai başarısını etkilemektedir.
Seçim yöntemlerinin bu önemli rolüne karşın MSA sürecindeki etkileri yeterince araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, MSA algoritmalarında sıklıkla kullanılan olasılıksal seçim yöntemlerinin algoritmaların arama performanslarına olan
etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla yürütülen deneysel çalışmalarda modern ve
güçlü 5 farklı MSA algoritması, dinamik yapıya sahip 10 adet çok modlu test
problemi kullanılmıştır. Test problemleri 30, 50 ve 100 boyutlu olacak şekilde
tasarlanarak olasılıksal seçim yöntemlerinin başarısı ile problem boyutları arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. MSA algoritmaları farklı seçim yöntemleri ile tasarlanarak aralarındaki uyum araştırılmıştır. Deneysel çalışmalardan elde edilen bilgiler, MSA algoritmalarının karakteristiklerine bağlı olarak farklı seçim
yöntemleri ile daha etkili arama performansı sergilediklerini ortaya koymaktadır. Kıyaslamalar Wilcoxon Runk Sum Test ile analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Meta-sezgisel arama, Test problemleri, Olasılıksal seçim
yöntemleri

1

Giriş

Meta-sezgisel arama (MSA) algoritmalarının optimizasyon problemlerindeki başarısı
sayısız araştırmayı tetiklemekte ve yeni algoritmaların geliştirilmesi için motivasyon
sağlamaktadır. Özellikle karmaşıklık düzeyi yüksek ve maliyet hesabı kritik öneme
sahip optimizasyon problemlerinde sağlanan iyileşmeler rekabet ve sürdürülebilirlik
açısından önemli avantajlar sunmaktadır. Meta-sezgisel algoritmaların uygulama
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alanları sadece optimizasyonla da sınırlı değildir. Tahmin, sınıflandırma ve kümeleme
problemlerinin modellenmesinin yanı sıra melez algoritmaların tasarımında ve
geliştirilmesinde de yaygın ve başarılı bir şekilde uygulanmaktadırlar. Özellikle yapay
sinir ağlarının optimizasyonu, k-en yakın komşu sınıflandırıcının, karar ağaçlarının ve
bulanık mantık-temelli algoritmaların melezleştirilmesi ve son dönemlerin popüler
araştırma konularından derin öğrenme, büyük veri uygulamalarında da MSA algoritmalarından faydalanılmaktadır. Böylesi geniş bir uygulama sahasına sahip MSA algoritmalarındaki gelişmeler farklı disiplinlerden binlerce araştırmacı tarafından yakından takip edilmektedir.
Literatürde sürekli değer optimizasyon problemleri tiplerine göre genellikle dört
kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar tek modlu, çok modlu, melez ve komposizyon (compostion) problemlerdir. Bu problem tipleri, 1994 yılından buyana her yıl düzenli bir
şekilde gerçekleştirilen IEEE evrimsel hesaplama (IEEE CEC) konferanslarındaki
çalışmaların da katkılarıyla ortaya çıkmıştır [1]. MSA algoritmalarını test etmek ve
rakip algoritmalarla karşılaştırarak arama performanslarını doğrulamak amacıyla bu
dört problem tipinden test fonksiyonlarını içeren karşılaştırma problemleri havuzu
oluşturulmaktadır. Buna göre tek modlu problemlerde yerel çözüm tuzakları bulunmamaktadır. Bu problemler algoritmaların yakınsama hızlarının test edilmesi amacıyla kullanılmaktadırlar [2-4]. Komşuluk arama yeteneği yüksek algoritmalar bu problem türünde başarılı olmaktadırlar. Çok modlu problemler ise yerel çözüm tuzakları
barındıran problem türüdür. Örneğin Michalewicz test fonksiyonunda yerel minimum sayısı, problem boyutuna (n) bağlı olarak faktöriyeli (n!) ifadesiyle değişmektedir. Yerel çözüm tuzakları çok modlu problemlerin optimizasyonu zorlaştırmaktadır
[5]. Çok modlu problemlerin arama uzaylarındaki tuzaklardan kurtulmak algoritmaların çeşitlilik sağlama yeteneğine bağlıdır. MSA algoritmalarının çeşitlilik işlevlerini
test etmek amacıyla çok modlu test fonksiyonları kullanılmaktadır. Melez ve derleme
problem türleri ise algoritmaların hem komşuluk araması hem de çeşitlilik yeteneklerini dengeli bir şekilde yönetmelerini gerektirmektedir. Dolayısıyla bu iki problem
türündeki test fonksiyonları da MSA algoritmalarının yakınsama hızı ve çeşitlilik
dengesini ölçmek amacıyla kullanılmaktadırlar. Bahsedilen problem türlerinin özelliklerine bağlı olarak MSA algoritmalarının yerine getirmesi gereken gereksinimleri iki
başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar komşuluk araması ve çeşitlilik gereksinimlerdir. MSA algoritmaları, bu iki gereksinimi başarılı bir şekilde yerine getirecek
şekilde tasarlanmalıdırlar. MSA algoritmalarının arama başarısı üzerinde etkili olan
birçok faktör bulunmaktadır. Bunları dört ana başlık altında özetlemek mümkündür.
Bunlar sırasıyla dağılım yöntemleri [6], seçim yöntemleri [7], arama operatörleri [8-9]
ve arama stratejileridir [10-11]. Dağılım yöntemleri, çözüm adaylarının arama uzayındaki ilk konumlarını belirlemektedir. Rasgele dağılım, gauss dağılımı ve levy
dağılımı en çok kullanılan dağılım yöntemleridir. Seçim yöntemleri, arama uzayında
belirli konumları temsil eden çözüm adayları arasından arama sürecini yönlendirecek
olanları seçme işlemidir. Literatürde sıklıkla olasılıksal, açgözlü, indeks esaslı ve
rasgele seçim yöntemlerinden bir kaçını içeren algoritmalara rastlanılmaktadır. Arama operatörleri, MSA algoritmasının doğal süreçteki işleyişinin taklit edilmesini
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sağlamaktadırlar. Seçim sürecinden elde edilen çözüm adayları MSA algoritmalarının
arama operatörleri tarafından parametre olarak alınmakta ve arama uzayındaki konum değişimleri bu adayların konumları üzerinden işlem yapılarak (referans alınarak)
gerçekleştirilmektedir. Operatörlerin tasarımlarındaki başarı algoritmaların performansı üzerinde etkili olmaktadır. Arama operatörleri komşuluk aramasının yapılmasında ve çeşitliliğin sağlanmasında kullanılan matematiksel ifadeleri ve bu
ifadelerde yer alan dinamik değişkenleri, belirli bir aralıkta rasgele değerler alan
katsayıları ve sabitleri içermektedir. Son olarak, arama stratejileri ele alınacak olursa,
arama sürecinin ve algoritmanın sahip olduğu tüm yeteneklerin yönetimi ile ilişkilidir.
MSA algoritmalarının arama süreci yaşam döngüsünün başarısı üzerinde etkilidirler.
Operatörlerin tatbik edilme yöntemleri, kullanılma sıklıkları ve arama işleminde konum değişiminde kullanılacak doğal ya da yapay süreçler arama stratejileri ile belirlenmektedir. Doğada sürülerin yiyecek arama esnasında takip ettikleri coğrafi konumların matematiksel olarak taklit edildiği Levy adımları bunun bir örneğidir. Çok
sayıda MSA algoritmasında Levy adımlarının taklit edilerek arama stratejisi
geliştirilmiştir [12-13]. Benzer şekilde zıtlık esaslı öğrenme (opposition based learning) yöntemi de son dönemlerde MSA algoritmalarında tatbik edilen yapay bir
öğrenme stratejisidir [14-15]. Topluluk içerisinden çözüm adaylarını seçmek için hangi yöntemin kullanılacağına karar vermek de bir stratejidir.
Bu çalışmada, MSA arama sürecinde aramanın yönünü ve arama operatörlerinin
girdileri olan çözüm adaylarını belirleyen seçim yöntemleri üzerine bir araştırma
yapılmaktadır. Çalışmanın kapsamı olasılıksal seçim yöntemi olan rulet tekerleği ile
sınırlıdır. Deneysel çalışmalarda beş adet MSA algoritmasının üç farklı boyutta ve 10
adet çok modlu test problemi üzerindeki performansları incelenmektedir.

2

Seçim Yöntemleri

Literatürde yer alan seçim yöntemlerini üç kategoride sınıflandırmak mümkündür.
Bunlar deterministik, rastgele ve karma ya da olasılıksal seçim yöntemleridir [16-18].
Deterministik seçim yöntemlerinde çözüm adayları topluluğu içerisinden rastgelelik
içermeyen bir kurala/yönteme bağlı olarak çözüm adayları seçilmektedir. Açgözlü ve
sıralı seçim yöntemleri en çok kullanılanlarıdır. Çözüm adayları topluluğu içerisindeki
uygunluk değeri en büyük olan çözüm adayının seçilmesi buna örnektir. Topluluktaki
en iyi çözüm adayının genlerini yeni nesillere aktarmanın bir yoludur. Açgözlü seçim
yöntemi özellikle, arama operatörlerine komşuluk araması yaptırmak ve algoritmalara yakınsama işlevi kazandırmak amacıyla kullanılmaktadır. Sıralı seçim yönteminin
başlıca işlevi algoritmaların çözüm uzayını düzenli bir şekilde aramasını sağlamaktır.
Arama topluluğu problemin çözüm uzayı olarak değerlendirildiğinde bu topluluktaki
her bir çözüm adayının araştırılması gerekir. Bu amaçla sıralı yöntem, her bir çözüm
adayının topluluk içindeki indeks numarasına bağlı olarak arama sürecine dahil
edilmesi şeklinde icra edilmektedir. Rastgele seçim yöntemi ise çözüm adayları topluluğundan herhangi bir adayın rastgele bir şekilde belirlenmesi şeklinde tatbik
edilmektedir. Bu seçim yönteminin MSA sürecinde kullanılmasının amacı, arama
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sürecinde çeşitliliğe katkı sağlamaktır. Arama sürecinde uygunluk değeri en büyük
olan çözüm adaylarının kullanılması halinde hızlı bir yakınsama oluşmakta ancak bu
yakınsama genellikle yerel çözüm tuzağına yakalanmaya neden olmaktadır. Bu durum literatürde prematüre (engelli) yakınsama problemi olarak ifade edilmektedir.
Rastgele seçim yöntemi topluluktaki çeşitliliğin artmasına yol açarak bu problemin
çözümüne katkı sağlamaktadır. Bu sebeple MSA algoritmalarının arama operatörlerinde genellikle rastgele seçim yöntemi ile belirlenen çözüm adaylarının girdi parametrelerinden biri olduğu görülmektedir. Son olarak olasılıksal ya da karma seçim
yöntemlerinden bahsedilecek olursa, bu seçim yöntemi özellikle genetik algoritma
gibi evrimsel algoritmalar tarafından kullanılmakta ve doğal seleksiyon sürecinin
taklit edilmesi esasına dayanmaktadır. Karma seçim yöntemi olarak adlandırılmasının
nedeni hem deterministik hem de rastgele işlemlerden oluşmasıdır. Olasılıksal seçim
yönteminin en sık kullanılan iki örneği rulet tekerleği ve turnuva yöntemleridir. Bu iki
yöntemde de topluluk içerisindeki çözüm adaylarının uygunluk değerlerine bağlı
olarak seçilme olasılıkları hesaplanır. Rulet tekerleğinde seçim işlemi bu olasılıklara
bağlı olarak tek adımda gerçekleşirken, turnuva yönteminde iki adımda
gerçekleşmektedir. Turnuva yönteminin ilk adımı turnuvaya katılacak olan adayların
topluluk içerisinden rastgele bir şekilde seçilmesidir. İkinci adımda seçilen adaylar
arasında turnuva yapılır. Uygunluk değeri en büyük olan aday seçilir.

3

Yöntem

3.1

Çok Modlu Test Fonksiyonları

Bu çalışmada kullanılan çok modlu test fonksiyonları Tablo 1’de gösterilmektedir [1].
Tablo 1: Çok Modlu Test Fonksiyonları
İsim

Aralık

O
pt.

[-100, 100]

0

)

[-600, 600]

0

𝑥𝑖2 )

[-100, 100]

0
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0
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𝐷
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𝑓1 (𝑥) = ∑
𝑓2 (𝑥) = 1 +
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𝑥𝑖2
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4000
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𝐷
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−(
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𝑥𝑖
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𝐷

𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠 (5𝜋𝑥𝑖 )
−∑
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𝑖=1

𝑓4 (𝑥) = (3𝜋𝑥1 ) + |𝑥𝐷 − 1| ∗ (1 + (3𝜋𝑥𝐷 ) )
𝐷−1
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+∑
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𝐷

𝑓5 (𝑥) = 10𝐷 + ∑

Rastrigin

𝑥𝑖2 − 10 𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠 (2𝜋𝑥𝑖 )
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Zakharov
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𝐷
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Olasılıksal Seçim Yönteminin MSA Algoritmalarına Uygulanması

Bu bölümde olasılıksal seçim yönteminin (rulet tekerleğinin) tatbik edildiği algoritmalar hakkında bilgi verilmektedir. Bunlar Parçacık Sürü Optimizasyon (Particle Swarm
Otpimizer, PSO) [19], (Grey Wolf Optimizer, GWO) [20], Ortak Yaşayan Organizmalar
Araması (Symbiotic Organism Search, SOS) [21], Karga Arama Algoritması (Crow
Search Algorithm, CSA) [22] ve Çakal Optimizasyon Algoritması (Coyote Optimization
Algorithm, COA) [23] dır. PSO algoritması, sürü tabanlı bir evrimsel hesaplama algoritmasıdır. Doğada balık ve kuş türleri gibi sürü tabanlı yaşam süren canlıların yiyecek
arama davranışlarını esas alarak geliştirilmiştir. Sürüdeki her bir üyeye parçacık
denilmektedir. Her parçacığın bir konumu, hızı ve ivmesi vardır. PSO algoritmasının
önemli özelliklerinde biri hafızaya sahip olmasıdır. Yani her bir parçacığın arama süreci yaşam döngüsünün başından itibaren ziyaret ettiği en iyi konumun bilgisi parçacık hafızasında tutulmaktadır. Buna göre PSO algoritmasının doğayı taklit etmek
için kullandığı yakınsama ve çeşitlilik operatörünün matematiksel ifadeleri Eşitlikler 1
ve 2’de verilmektedir. Eşitlik 1 ifadesi, bir parçacığın hızının hesaplanması için
kullanılırken, Eşitlik 2’de verilen ifade ise parçacığın güncel konumunu hesaplamak
için kullanılmaktadır.
𝑘+1
𝑘
𝑘
𝑘
𝑘
𝑘
𝑣𝑖𝑑
= 𝑣𝑖𝑑
+ 𝑐𝑟1𝑘 (𝑃𝑖𝑑
− 𝑥𝑖𝑑
) + 𝑐𝑟2𝑘 (𝑃𝑔𝑑
− 𝑥𝑖𝑑
)……………………………………….…………..(1)
𝑘+1
𝑘
𝑋𝑖𝑑
= 𝑥𝑖𝑑
+
𝑘+1
𝑣𝑖𝑑 … … … … … … … … … … … … … ….....…………………………………………..…………………….(2)
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𝑑 = 1,2, … , 𝐷𝑆 𝑣𝑒 𝑖 = 1, 2,…K olmak üzere, DS sürüdeki parçacık sayısını, K toplam
iterasyon sayısını, c ivmelenme sabitini, r1 ve r2 değerleri ise [0,1] aralığında üretilen
𝑘+1
𝑘+1
rastgele sayıları, 𝑣𝑖𝑑
d. çözüm adayının i. iterasyondaki hızını, 𝑋𝑖𝑑
ise d. çözüm
adayının i. iterasyondaki konumunu göstermektedir. d numaralı parçacığın hafızada
𝑘
𝑘
tutulan en iyi konumu 𝑃𝑖𝑑
ile sürünün (global) en iyi çözüm adayı ise 𝑃𝑔𝑑
ile
gösterilmektedir. GWO algoritması boz kurtların doğal yaşamından esinlenilerek
geliştirilmiş sürü tabanlı bir optimizasyon algoritmasıdır. Hiyerarşik ilişkilere sahip
sürüde 5-12 arasında kurt bulunmaktadır. Hiyerarşik ilişkinin en tepesinden itibaren
aşağıya doğru sırasıyla alfa, beta, delta ve omega kurtları bulunmaktadır. Matematiksel modelleme sürecinde çözüm adayları topluluğunun en yüksek uygunluk
değerine sahip ilk üç aday α, β, ẟ rolünde iken diğerleri ω rolündedir.
𝐷𝛼 = |𝐶1 . 𝑋𝛼𝑡 − 𝑋𝑡 |, 𝐷𝛽 = |𝐶2 . 𝑋𝛽 − 𝑋𝑡 |, 𝐷𝛿 = |𝐶3 . 𝑋𝛿 − 𝑋𝑡 | …………………….............(3)
𝑋1𝑡 = 𝑋𝛼𝑡 − 𝐴1 (𝐷𝛼 ), 𝑋2𝑡 = 𝑋𝛽𝑡 − 𝐴2 (𝐷𝛽 ), 𝑋3𝑡 = 𝑋𝛿𝑡 − 𝐴3 (𝐷𝛿 )……………….………..(4)
𝑋(𝑡 + 1) =

𝑋1 +𝑋2 +𝑋3
3

………………………………………………………………..…………………………….(5)

Eşitlikler 3-5’de verilen ifadelerde t- güncel iterasyon numarasını, A ve C katsayı
vektörlerini, X vektörü av’ın (besin kaynağının) konumunu, A=2ar1-a ve C=2r2 olmak
üzere, a- her iterasyonda doğrusal olarak 2’den 0’a (sıfır) doru azaltılır, r1 ve r2 [0, 1]
aralığında rastgele değerler almaktadırlar. SOS ise ekosistemde ortak yaşam süren
organizmaların birbirleriyle olan ilişkilerini esas alarak geliştirilmiş topluluk tabanlı bir
MSA algoritmasıdır. SOS algoritmasında yeni nesil ekosistemdeki iki organizma
arasındaki biyolojik etkileşim taklit edilerek üretilir. gerçek yaşamdaki biyolojik
etkileşime benzeyen ve üç evreden oluşan süreç: karşılıklı faydalanma, tek taraflı
faydalanma ve biri faydalanırken diğerinin zarar gördüğü üç evrede modellenmektedir. Mutualism evresinde Xi ve Xj organizmalarından yeni nesilleri türetirken bunlar
arasındaki faydalanma esaslı ortak yaşamı temel alan ve Eşitlikle 6, 7 ve 8’de verilen
bir model kullanılır:
(i) Xinew=Xi+rand(0,1)*(Xbest-Mutual_Vector*BF1) ………………………………………………..(6)
(ii) Xjnew=Xj+rand(0,1)*(Xbest-Mutual_Vector*BF2) ………………………………………………..(7)
(iii) Mutual_Vector= (Xi+Xj)/2……………………………………………………………………………….(8)
Burada kazanç faktörleri olarak BF1 ve BF2 her biri 1 veya 2 olacak şekilde rastgele
olarak belirlenir. Bu faktörler her bir organizma için faydalanmanın düzeyini temsil
eder. Örneğin bir organizmanın bir etkileşimden tamamen mi ya da kısmen mi faydalandığını gösterir. Xi ve Xj arasındaki kommensal ortak yaşama Eşitlik 9’da verildiği
gibi hesaplanır.
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Xinew=Xi+rand(-1,1)*(Xbest-Xj)…………………………………………………………………………………...(9)
PSO ve GWO gibi bir başka sürü tabanlı algoritma da CSA (karga sürüsü algoritması)
dır. Kargalar doğada diğer kuşları takip ederek onların sakladıkları yiyeceklerin yerlerini öğrenirler, onları çalarlar ve saklarlar. Sakladıkları yiyeceklerin konumlarını hatırlarlar. Her bir karga sakladığı yiyeceğin yerini hatırlamaktadır. Bu PSO’da ki her bir
parçacığın en iyi konumunu hatırladığı mekanizmaya benzemektedir. Bir karganın
başka bir kargayı takip ettiği durum iki şekilde modellenmektedir. İlk modelde, takip
eden karga i-ile ve takip edilen ise j-ile temsil edilecek olursa ve takip edilen bu durumun farkında değilse i-kargasının j’nin sakladığı yiyeceği bulması Eşitlik 10’da verildiği gibi hesaplanır.
𝑥 𝑖,𝑖𝑡𝑒𝑟+1 = 𝑥 𝑖,𝑖𝑡𝑒𝑟 + 𝑟𝑖 ∗ 𝑓𝑙 𝑖,𝑖𝑡𝑒𝑟 ∗ (𝑚𝑗,𝑖𝑡𝑒𝑟 − 𝑥 𝑖,𝑖𝑡𝑒𝑟 )…………………………………………….(10)
Burada ri , [0, 1] arasında rastgele bir sayıdır. 𝑓𝑙 𝑖,𝑖𝑡𝑒𝑟 ise i. iterasyondaki uçuş
mesafesini temsil etmektedir. fl değeri [0, 1] arasında iken (küçük değerler aldığında)
CSA algoritması komşuluk araması yaparken büyük değerler aldığında (>1 iken) çeşitlilik etkisi yaratmaktadır. İkinci modelde, takip edilen j-indeksli karga bu durumun
farkındadır. Buna göre j-kargası sakladığı yiyecek kaynağına değil farklı bir konuma
hareket ederek, i’yi kandırır. Bu durumda, 𝑥 𝑖,𝑖𝑡𝑒𝑟+1 ile temsil edilen indeksli çözüm
adayının konumu rastgele belirlenir. COA da PSO, GWO ve CSA gibi sürü tabanlı bir
algoritmadır. COA, GWO’dan farklı olarak sadece avlanma davranışını modellemek
yerine çakalların sosyal yapıları ve tecrübe paylaşımlarını da dikkate almaktadır.
COA’da popülasyon alt paketlere bölünür. Her pakette yaklaşık 14 adet çakal bulunmaktadır. Doğada her bir pakette iki adet alfa birey bulunduğu bilinmesine karşın
COA’da bu sayı 1 (bir) dir. Alfa birey paketteki uygunluk değeri en yüksek bireydir.
COA’da ayrıca her bir pakette yer alan çakallar arasındaki sosyal iletişimin ve bilgi
aktarımının karşılığı olarak kültürel eğilim operatörü tanımlanmıştır. Bu operatörün
görevi paketin geçmişten bu yana elde ettiği tecrübeyi bir kültür olarak üyelere
aktarmasıdır. Bu işlem Eşitlikler 11 ve 12’de verildiği gibi yerine getirilmektedir.
𝑝,𝑡

𝛿1 = 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎𝑝,𝑡 − 𝑠𝑜𝑐𝑐𝑟1 …………………………………………………………………………………………(11)
𝑝,𝑡
𝛿2 = 𝑐𝑢𝑙𝑡 𝑝,𝑡 − 𝑠𝑜𝑐𝑐𝑟2 …………………………………………………………………………………………...(12)
Buna göre 𝛿1 alfa bireyinin paket içerisinden seçilen rastgele bir üye olan cr1 üzerindeki kültürel farklılık etkisini, 𝛿2 ise paketin kültürel eğiliminin rastgele seçilen bir üye
olan cr2 üzerindeki etkisini göstermektedir. p-paket, t-iterasyon, r1 ve r2 rastgele
sayılardır (paketin sınırları arasında). Paket içerisindeki kültürel etkileşimler neticesinde bir çakalın sosyal statüsü Eşitlik 13’de verildiği gibi hesaplanır. Eşitlik 13’de
yer alan r1 ve r2 sayıları [0,1] aralığında rastgele oluşturulur ve alfa ve paket etkisini
ağırlıklandırmak için kullanılırlar. p-paketinde, t-iterasyonunda c-indisli çakalın güncellenme durumu uygunluk değeri iyileşmişse gerçekleşir. Aksi halde mevcut sosyal
konumunu devam ettirir.
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𝑝,𝑡

𝑝,𝑡

𝑛𝑒𝑤_𝑠𝑜𝑐𝑐 = 𝑠𝑜𝑐𝑐 + 𝑟1 . 𝛿1 + 𝑟2 . 𝛿2……………………………….……………………………………(13)
Algoritmalar hakkında bilgi verdikten sonra her algoritmanın arama süreci yaşam
döngüsünde yer alan çözüm adayları ve bu adayların seçilmesinde benimsenen yöntem Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2: MSA algoritmalarında arama süreci yaşam döngüsünde yer alan çözüm
adayları
Algoritma adı
ve Yılı

Arama
Evresi/Operatör
ü
Yiyecek Arama/parçacık
hareketi

Çözüm adayı

[P3],

Hiyerarşi/Avla
nma

alfa,
beta, delta

SOS [P4], 2014

Mutualizm,
Kommensalizm
ve Parazitizm
Yeni Konum
Üretme/Takip
(hırsızlık)

Xi,
Xj,
Xbest
Xi,
mj

PSO [P1, P2],
1995

GWO
2014

CSA [P5], 2016

COA
2018

[P6],
Sosyal şart

xid,
pid,
pgd

alfa,
r1, r2
cult

Seçim Yöntemi

xi: i, indeks sırası (sıralı)
pi:i. adayın hafızada tutulan en iyi konumu
(açgözlü)
pgd: sürüdeki en iyi parçacığın konumu
(açgözlü)
Açgözlü
α: En iyi aday
β: İkinci en iyi aday
ẟ: Üçüncü en iyi aday
Xi: i, indeks sırası
Xj: rastgele
Xbest: En iyi aday
Xi: i, indeks sırası
mj: rastgele (hafızada)
α: En iyi aday (her bir alt sürüdeki/paketteki)
th
r1, r2= p paketten rastgele seçilen aday
th
cult = p paketteki ortanca aday

Tablo 2’de verilen bilgiler dikkate alınarak, deneysel çalışmalarda kullanılan MSA
algoritmalarında rulet seçim tekniğinin nasıl uygulanacağına karar verilmiştir. Buna
göre, PSO’da pi, GWO’da ẟ (delta), SOS’da Xj, CSA’da mj ve COA’da cult yerine
olasılıksal seçim yöntemi rulet tekerleği ile belirlenen çözüm adayı kullanılmıştır.

4

Deneysel Çalışma

Deneysel çalışmalar, rulet seçim yönteminin algoritmaların arama performanslarında
yarattığı etkiyi keşfetmek amacıyla algoritmaların baz modelleriyle yapılan
karşılaştırmaları kapsamaktadır. Bu amaçla Tablo 1’de verilen çok modlu test problemleri ve Tablo 2’de verilen algoritmalar kullanılmıştır. Deneysel çalışmalar 51
bağımsız tekrar ile gerçekleştirilmiştir. Arama süreci sonlandırma kriteri olarak amaç
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fonksiyonu azami çağırma sayısı kullanılmıştır. Bu sayede algoritmalar arası
karşılaştırmaların eşit şartlar altında yürütülmesi sağlanmıştır. Amaç fonksiyonunu
azami çağırma sayısı problem boyutunun bin katı olacak şekilde (1000*b) ayarlanmıştır. Deneysel çalışma sonucu olarak her bağımsız çalışmanın en başarılı çözüm
adayı kayıt altına alınmıştır. Elde edilen sonuçlar Wilcoxon Runk Sum Test ile ikili
karşılaştırmaya tabi tutulmuş ve istatistiksel anlamlılık düzeyi %5 olarak ayarlanarak
elde edilen sonuçların kayda değerliği araştırılmıştır.

4.1

Ayarlar

Algoritma ayarları için ilgili algoritmaların referans çalışmalarında verilen ve Tablo
3’de paylaşılan değerler aynı şekilde kullanılmıştır.
Tablo 3. MSA algoritmalarının parametre ayarları
Algoritma
SOS
GWO
PSO
COA
CSA

4.2

Parametre Ayarları
Ekositemdeki organizma sayısı = 50
Arama ajanlarının sayısı=30
Sürüdeki parçacık sayısı= 30
Np = 20, Nc = 5, çakal sayısı = Np * Nc
Sürüdeki karga sayısı = 20,farkındalık katsayısı = 0.1, uçuş mesafesi= 2

İstatistiksel Analiz Sonuçları

Bu bölümde rakip algoritmaların sergiledikleri arama performanslarının karşılaştırması yapılmaktadır. Buna göre algoritmaların rulet seçimi uygulanmış varyasyonlarının ve baz modellerinin çok modlu 8 problem üzerindeki performansları incelenmektedir. Buna göre algoritmaların 30, 50 ve 100 boyutlu problemler için en küçük
ve ortalama hata değerleri Tablo 4’de verilmektedir. Talo 4’ün birbirini takip eden
satırları baz algoritma ve rulet seçim yönteminin uygulandığı algoritma olacak şekilde
verilmektedir. İkili karşılaştırma neticesinde daha iyi sonucu veren algoritma “+” ile
benzer sonuç elde edilmesi (istatistiksel anlamlılık yok) “=” ile ve karşılaştırma neticesinde kötü sonuç veren algoritma ise “-” ile verilmektedir.
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Tablo 4. Algoritmaların 30, 50 ve 100 boyutlu problemler için elde ettikleri en küçük
ve ortalama hata değerleri
F

1

2

3

4

A
SOS
R-SOS
GWO
R-GWO
COA
R-COA
CSA
R-CSA
PSO
R-PSO
SOS
R-SOS
GWO
R-GWO
COA
R-COA
CSA
R-CSA
PSO
R-PSO
SOS
R-SOS
GWO
R-GWO
COA
R-COA
CSA
R-CSA
PSO
R-PSO
SOS
R-SOS
GWO
R-GWO
COA
R-COA
CSA
R-CSA

Boyut = 30
En az
2,65E-19
5,11E-21
4,23E-34
5,47E-27
4,63E+01
1,77E+01
1,12E+01
1,65E+01
8,56E-03
3,61E+02
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
5,30E+00
9,55E-01
3,76E-02
5,35E-02
1,48E-05
1,38E+02
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
6,59E+02
3,92E+00
1,99E+00
2,24E+00
1,85E-04
1,63E+04
1,25E-09
2,62E-09
3,24E-03
4,00E+00
8,72E+00
2,65E-02
1,08E-01
1,42E-01
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Ort.
1,06E-18
2,53E-20
1,64E-04
8,54E-05
6,16E+01
3,09E+01
3,81E+01
3,89E+01
5,14E-01
4,50E+02
0,00E+00
0,00E+00
2,24E-03
2,60E-03
8,90E+00
1,02E+00
1,77E-01
1,51E-01
1,39E-02
2,25E+02
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
1,05E+03
5,46E+00
3,99E+00
4,13E+00
3,53E-01
2,38E+04
5,44E-02
7,74E-02
4,34E+00
8,30E+00
1,85E+01
7,17E-02
7,40E+00
6,91E+00

Baş.
+
=
+
=
=
=
+
=
=
=
+
=
=
+
=

Boyut = 50
En az
5,58E-32
4,53E-34
2,58E-43
1,06E-35
7,37E+01
2,66E+01
4,06E+01
4,88E+01
5,26E-02
7,36E+02
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
4,12E+00
7,45E-01
8,65E-02
9,92E-02
2,94E-04
3,84E+02
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
6,34E+02
4,16E+00
4,47E+00
3,50E+00
3,61E-01
4,15E+04
3,40E-07
5,28E-07
9,14E+00
1,48E+01
1,31E+01
2,32E-02
1,52E+00
1,34E+01

2019

Ort.
4,88E-31
3,52E-33
1,71E-05
2,38E-05
1,05E+02
4,65E+01
8,01E+01
8,20E+01
7,72E-01
9,10E+02
0,00E+00
0,00E+00
7,47E-04
1,40E-03
1,03E+01
9,69E-01
1,74E-01
1,84E-01
1,04E-02
4,94E+02
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
1,14E+03
6,69E+00
7,87E+00
8,29E+00
1,11E+00
5,58E+04
3,29E-01
5,02E-01
1,53E+01
2,34E+01
2,37E+01
6,52E-02
3,89E+01
3,78E+01

Baş.
+
+
=
=
=
+
=
=
=
+
=
=
+
=

Boyut = 100
En az
Ort.
2,55E-63 4,84E-62
9,09E-67 1,54E-65
4,23E-34 1,64E-04
4,24E-53 6,41E-06
1,59E+02 1,88E+02
6,47E+01 9,66E+01
1,55E+02 2,08E+02
1,55E+02 2,33E+02
9,02E-01 4,59E+00
1,77E+03 2,11E+03
0,00E+00 0,00E+00
0,00E+00 0,00E+00
0,00E+00 2,24E-03
0,00E+00 0,00E+00
9,00E+00 1,33E+01
8,78E-01 1,03E+00
9,64E-02 1,78E-01
1,21E-01 1,70E-01
3,81E-02 1,50E-01
9,84E+02 1,20E+03
0,00E+00 0,00E+00
0,00E+00 0,00E+00
0,00E+00 0,00E+00
0,00E+00 0,00E+00
8,30E+02 1,25E+03
1,03E+01 1,64E+01
1,26E+01 1,82E+01
1,45E+01 1,87E+01
2,62E+00 5,28E+00
1,09E+05 1,29E+05
4,07E-02 6,09E+00
1,71E+00 9,45E+00
3,24E-03 4,34E+00
6,11E+01 7,05E+01
2,25E+01 3,33E+01
5,53E-02 1,79E-01
6,25E+01 1,23E+02
5,77E+01 1,37E+02
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5

6

7

8

9

PSO
R-PSO
SOS
R-SOS
GWO
R-GWO
COA
R-COA
CSA
R-CSA
PSO
R-PSO
SOS
R-SOS
GWO
R-GWO
COA
R-COA
CSA
R-CSA
PSO
R-PSO
SOS
R-SOS
GWO
R-GWO
COA
R-COA
CSA
R-CSA
PSO
R-PSO
SOS
R-SOS
GWO
R-GWO
COA
R-COA
CSA
R-CSA
PSO
R-PSO
SOS

1,12E-07
2,50E+02
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
7,76E+02
1,23E+02
1,88E+02
1,76E+02
3,35E+01
1,59E+04
9,99E-02
9,99E-02
9,99E-02
9,99E-02
4,10E+00
9,78E-01
7,00E-01
7,00E-01
5,00E-01
1,27E+01
3,13E-03
3,13E-03
3,13E-03
3,13E-03
4,90E-01
2,94E-01
6,51E-02
5,21E-02
2,32E-02
4,99E-01
1,41E+01
3,30E-03
1,38E+02
1,67E+02
4,05E+01
5,73E+00
7,80E+01
8,51E+01
8,48E+01
2,66E+02
1,03E-95
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1,94E-02
3,67E+02
0,00E+00
0,00E+00
7,60E-01
1,10E+00
1,34E+03
1,62E+02
3,32E+02
3,49E+02
6,99E+01
2,49E+04
9,99E-02
9,99E-02
1,49E-01
1,31E-01
5,37E+00
1,27E+00
1,02E+00
1,00E+00
5,67E-01
1,68E+01
3,13E-03
3,13E-03
3,13E-03
3,13E-03
4,96E-01
3,80E-01
1,09E-01
1,10E-01
4,53E-02
5,00E-01
4,41E+01
3,35E+01
2,61E+02
3,17E+02
7,08E+01
2,79E+01
1,66E+02
1,68E+02
1,68E+02
3,89E+02
4,62E-91

=
=
+
=
=
=
+
=
=
=
+
=
+
+
=
-

8,29E-06
5,98E+02
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
1,16E+03
2,01E+02
4,00E+02
5,13E+02
9,61E+01
4,01E+04
9,99E-02
9,99E-02
9,99E-02
9,99E-02
4,70E+00
1,13E+00
1,20E+00
1,10E+00
6,58E-01
2,28E+01
3,13E-03
3,13E-03
3,13E-03
3,13E-03
4,95E-01
3,54E-01
1,05E-01
1,06E-01
6,51E-02
5,00E-01
2,92E+01
2,91E+01
4,33E+02
4,31E+02
6,31E+01
7,66E+00
1,56E+02
2,12E+02
1,98E+02
5,80E+02
2,44E-

2019

6,04E-02
8,14E+02
0,00E+00
0,00E+00
6,69E-02
4,36E-01
1,59E+03
2,60E+02
7,79E+02
8,37E+02
1,51E+02
5,67E+04
9,99E-02
9,99E-02
1,69E-01
1,47E-01
6,26E+00
1,54E+00
1,45E+00
1,46E+00
1,07E+00
2,52E+01
3,13E-03
3,13E-03
3,13E-03
3,13E-03
4,98E-01
4,01E-01
1,57E-01
1,53E-01
1,13E-01
5,00E-01
9,35E+01
9,55E+01
5,73E+02
6,82E+02
1,18E+02
3,51E+01
3,02E+02
3,11E+02
2,86E+02
7,31E+02
1,53E-

=
=
+
=
=
+
+
=
=
=
+
=
=
+
=
-

1,77E-03
1,71E+03
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
1,91E+03
5,11E+02
1,21E+03
1,19E+03
2,91E+02
1,09E+05
9,99E-02
9,99E-02
9,99E-02
9,99E-02
6,50E+00
2,20E+00
1,90E+00
1,80E+00
1,80E+00
3,32E+01
3,13E-03
3,13E-03
3,13E-03
3,13E-03
4,97E-01
4,25E-01
1,87E-01
1,63E-01
2,47E-01
5,00E-01
2,27E+02
2,14E+02
1,38E+02
1,34E+03
1,18E+02
2,11E+01
4,72E+02
5,01E+02
4,38E+02
1,37E+03
0,00E+00

2,93E-01
2,04E+03
0,00E+00
0,00E+00
7,60E-01
0,00E+00
2,40E+03
6,26E+02
1,93E+03
1,89E+03
4,41E+02
1,35E+05
9,99E-02
9,99E-02
1,49E-01
1,69E-01
7,71E+00
2,69E+00
2,31E+00
2,31E+00
2,20E+00
3,75E+01
3,13E-03
3,13E-03
3,13E-03
3,13E-03
4,99E-01
4,56E-01
2,37E-01
2,40E-01
3,12E-01
5,00E-01
3,30E+02
3,25E+02
2,61E+02
1,69E+03
2,00E+02
4,88E+01
6,36E+02
6,52E+02
6,02E+02
1,60E+03
0,00E+00
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R-SOS
GWO
R-GWO

1
0

COA
R-COA
CSA
R-CSA
PSO
R-PSO
SOS
R-SOS
GWO
R-GWO
COA
R-COA
CSA
R-CSA
PSO
R-PSO

2,48E142
7,59E203
5,43E169
9,15E+04
3,24E-08
3,38E-07
3,32E-07
2,37E-17
2,22E+06
2,27E-06
6,96E-34
3,48E-22
1,33E-22
1,69E+02
6,15E+01
1,50E+01
2,56E+01
2,29E-01
1,94E+02

2,10E105
1,36E185
6,03E147
3,37E+08
6,11E-06
3,05E-06
2,91E-06
1,97E-12
2,30E+09
7,69E-05
1,50E-09
5,18E-19
1,50E-19
2,91E+02
1,35E+02
5,23E+01
5,62E+01
6,67E-01
2,74E+02

+

-

+
=
+
+
+
=
-

159
3,17E227
0,00E+00
8,78E271
2,55E+08
4,31E-09
4,52E-08
6,03E-08
9,54E-13
4,29E+16
2,69E-05
1,29E-76
1,99E-20
1,18E-22
4,13E+02
2,05E+02
1,41E+02
1,49E+02
4,18E+00
4,81E+02

154
6,27E177
1,16E296
1,20E241
1,51E+16
5,28E-04
1,52E-06
1,29E-06
1,44E-07
1,15E+23
1,43E-03
2,74E-08
1,10E-16
2,28E-19
6,12E+02
3,43E+02
2,80E+02
7,36E+03
8,11E+00
6,39E+02

+

0,00E+00

0,00E+00

=

-

7,59E203
0,00E+00

1,36E185
0,00E+00

+

3,30E+21
1,32E-01
9,22E-08
3,29E-08
1,09E+00
9,75E+48
7,24E-04
1,80E-49
3,48E-22
1,75E-24
8,62E+02
7,55E+02
6,32E+02
7,90E+02
8,66E+01
1,35E+03

5,75E+33
1,62E+05
4,00E-07
3,15E-07
6,77E+02
8,80E+56
3,95E-02
3,15E-08
5,18E-19
1,04E-16
1,45E+03
1,10E+03
4,09E+11
4,03E+11
1,46E+02
1,69E+03

+
=
+
+
+
=
-

+
=
+
=
+
=
-

Tablo 4’de verilen istatistiksel sonuçların özeti Tablo 5’de verilmektedir. Bu istatistiklere göre rulet tekerleğinin tatbik edildiği 5 algoritmadan ikisi olan SOS ve COA algoritmalarında daha etkili bir arama performansı elde edilmektedir. SOS algoritmasında
problem boyutu arttıkça olasılıksal seçim yönteminin etkisinin azaldığı görülmektedir.
GWO’da ise bunun tam tersi bir durum söz konusudur. Düşük boyutlu problemlerde
GWO algoritmasının baz modeli daha başarılı iken problem boyutu arttıkça olasılıksal
seçim yönteminin GWO algoritmasının arama performansını artırdığı anlaşılmaktadır.
COA algoritmasında ise olasılıksal seçim yöntemi algoritmanın arama performansında ciddi bir olumlu etki yaratmıştır. CSA algoritmasında olasılıksal seçim yönteminin
büyük bir etkisi olmadığı, PSO algoritmasında ise ciddi bir performans düşüşüne sebep olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 5. Wilcoxon ikili karşılaştırma sonuçlarının özeti
A
R-SOS
R-GWO
R-COA

Boyut = 30
İyi
Benzer
4
6
1
6
10
0
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Kötü
0
3
0

Boyut = 50
İyi
Benzer
3
7
2
4
10
0

2019

Kötü
0
4
0

Boyut = 100
İyi
Benzer
2
7
5
3
10
0

Kötü
1
2
0
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R-CSA
R-PSO

0
0

10
0

0
10

0
0

10
0

0
10

0
0

8
0

2
10

5. Sonuçlar
Bu makale çalışmasında, rulet olasılıksal seçim yönteminin MSA algoritmalarının çok
modlu arama problemlerindeki performanslarına yaptığı etki incelenmiştir. Amaç,
olasılıksal seçim yöntemlerinin doğada üstlendiği işlevi yerine getirip getirmediğini
ortaya çıkarmak olarak belirlenmişti. Bu amaca yönelik olarak çok modlu test problemleri özellikle seçilmiştir. Bu problem tipi algoritmaların yerel çözüm tuzaklarına
karşı koyma yeteneklerini ortaya çıkarmak için ideal olduğu için elde edilen performanslar olasılıksal seçim yönteminin çeşitlilik üzerindeki ya da prematüre yakınsama
problemine karşı koyma yeteneğini göstermesi bakımından isabetli olmuştur. Sonuç
olarak uygulanan olasılıksal seçim yönteminin beş algoritmada farklı etkiler yarattığı
görülmüştür. Deneysel çalışma sonuçlarındaki farklılıklar, çeşitlilik ve komşuluk araması arasındaki hassas dengeyi sağlayan algoritmalarda olasılıksal seçim yönteminin
olumsuz etki yaratarak bu dengeyi bozması olarak yorumlanabilir. Bunun yanında
açgözlü seçim yönteminin ağırlıklı olduğu algoritmalarda ya da çeşitlilik sağlamada
yetersiz kalınan durumlarda olasılıksal seçim yönteminin önemli bir iyileşme sağladığı
söylenebilir.
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Sonsuz Vidalı Redüktörlerin Kestirimci ve Önleyici Bakım
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Özeti. Sonsuz vidalı redüktörler (SVR) sanayinin birçok alanında sıklıkla kullanılmaktadır. SVR’ler diğer redüktör tiplerinden farklı bir yapıya sahiptir ve çalışma prensiplerinden dolayı aşınma ve arıza çıkarma potansiyeli yüksek sistemlerdir. Bu nedenle SVR’lerde meydana gelebilecek arızaların önceden tespit
edilmesi ve buna göre tedbirlerin alınması, özellikle kesintisiz çalışması istenen
sistemler ve tesisler açısından önem arz eder. Bu amaçla SVR’lerin kestirimci ve
önleyici bakım çalışmalarına yönelik araştırmalarda kullanılmak üzere redüktör
çıkış hızı 30 d/dk ila 70 d/dk arasında kademesiz olarak ayarlanabilen ve % 0, %
25, % 50, % 75, % 100 yükleme oranlarında yüklenebilen bir deney düzeneği
geliştirilmiştir. Literatürde yapılmış çalışmalardan farklı olarak çoklu çıkışa sahip kademeli bir transformatör ile yüklenen ve hız kontrol cihazı ile çalışma hızı
ayarlanabilen deney sistemi ile gerçek çalışma koşulları en iyi şekilde taklit edilebilmektedir.
Abstract. Worm gearboxes (WG) are frequently used in many areas of the industry. WGs are different from other gearbox types and under high risk of
wear and fault due to their working principles. Therefore, detection of faults
that may occur in WGs and taking precaution accordingly are especially important for systems and facilities continuation of the uninterrupted operation.
For this purpose, an experimental setup is designed and assembled. The experimental setup can be worked at 0%, 25%, 50%, 75%, 100% loading rates and
gearbox output speed is adjustable between 30 rpm and 70 rpm. Unlike the
studies in the literature, the experimental setup is loaded with a transformer
that have multiple outputs, and an inverter is used to adjust the output speed.
Thus, the actual operating conditions can be imitated in the best way.

1

Giriş

Teknolojik ilerlemelere bağlı olarak endüstride uygulanan kestirimci ve önleyici bakım faaliyetleri de gelişmektedir. Sürekli üretimin olduğu fabrikalar ve enerji üretim
tesislerinde makinelerin kusursuz ve hatasız çalışmaları maliyetler ve iş güvenliği
açısından son derece önemlidir. Kestirimci bakım, makina ve ekipmanlardaki arızaların sorun yaratacak duruma gelmeden önce saptanması, analizi ve düzeltilmesi ama-
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cıyla seçilen parametrelerin ölçülmesi ve önceden belirlenen sınır değerlerle grafik
eğilimler kullanarak karşılaştırılması şeklinde yapılabilir. Kullanılan yaklaşım, makina
ve ekipmanların güncel ve geçmişteki durumlarının izlenmesiyle gelecekteki durumlarının kestirilmesidir (Randall, 2011). Kestirimci ve önleyici bakım, bu nedenle birçok işletmenin en önemli faaliyetlerinden birisi olarak ön plana çıkar. Kestirimci ve
önleyici bakımda çalışan makine durdurulmadan veriler toplanır ve yorumlanır. Makinede bir arıza başlangıcının olup olmadığı bu yorumlar sonucunda ortaya çıkar.
Böylece doğru bir bakım planlaması için gerekli olan en kritik adım atılmış olur (Randall, 2011; Mohanty, 2015).
Endüstriyel işletmelerde güç ve hareket iletimi amacıyla sıklıkla kullanılan SVR’ler,
millerinin eksen izdüşümleri birbirine dik ancak kesişmeyen ve iki dişliden oluşan bir
mekanizma ihtiva eder. Bu mekanizma genelde silindirik bir vida ve vidanın karşılığı
olan bir çarktan meydana gelir. Spiral dişli çarkların özel bir hali olan SVR’lerin az yer
kaplaması, hafif yapıda olması, yüksek güç ve çevrim oranı gerektiren uygulamalarda
kullanılabilmesini mümkün hale getirir (Kutay, 2006; Akkurt, 2005; Haberhauer, H. ve
Bodenstein 2009).

Şekil 1. SVR (BJ-Gear A/S, 2018).
Şekil 1’de örnek bir SVR konstrüksiyonu görülmektedir. Buna göre güç ve hareket
iletimi silindirik sonsuz vidanın (1) döndürdüğü çark (2) ve bu çarka bağlı çıkış mili (3)
ile gerçekleştirilir. Silindirik sonsuz vida ve çark uygun seçilmiş rulmanlı yataklarla (4
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ve 5) desteklenir ve yağ kaçağını önlemek için özel sızdırmazlık elemanları (6 ve 7)
kullanılır. Redüktör gövdesinin motor kapağına montajı bir flanş (8) ve tespit vidaları
(9) ile sağlanır. Gövdeye (12) bağlanan kapak (10) ve çıkış mili flanşı (11) ile rulmanlı
yataklar ve contalar sabitlenir.
Tasarım süreci, imalat, kurulum, çevresel faktörler ya da kullanım koşulları SVR kullanılan bir makinede meydana gelen arızanın kaynağı olabilir. SVR dişlilerinde en çok
görülen arıza türleri ise aşınma, yüzey yorgunluğu (pitting) ve diş kırılması (plastik
deformasyon) olarak gerçekleşir. Bu üç temel arıza türü hem silindirik vida hem de
çarkta ortaya çıkabilir (Radzevich, 2012; Crosher, 2002).
Bu çalışmada SVR’lerin kestirimci ve önleyici bakım çalışmalarına yönelik araştırmalarda kullanılmak üzere redüktör çıkış hızı 30 d/dk ila 70 d/dk arasında kademesiz
olarak değiştirilebilen ve % 0, % 25, % 50, % 75, % 100 yükleme oranlarında yüklenebilen bir deney düzeneği tasarlanmış ve montajı gerçekleştirilmiştir. Literatürde
yapılmış çalışmalardan farklı olarak çoklu çıkışa sahip bir transformatör ile kademeli
olarak yüklenebilen ve bir hız kontrol cihazı vasıtasıyla çalışma hızı ayarlanabilen
deney sistemi ile gerçek çalışma koşulları taklit edilebilmektedir. Deney düzeneğinden elde edilen veriler kullanılarak SVR’lerde yapay zekâ ile arıza tespiti ve
sınıflandırılmasına yönelik titreşim analizi, akustik analiz ve termal görüntü analizi
yapılacaktır.

2

Yöntem

SVR ve diğer redüktör tipleri dinamik işletme şartları altında çalışırlar. Bu yüzden
durum izleme çalışmaları esnasında yapılan ölçümlerdeki titreşim, ses, sıcaklık gibi
herhangi bir parametredeki anormal bir değişimin redüktör içindeki bir arızadan
kaynaklandığını varsaymak her zaman doğru bir yargı olmayabilir. Çünkü redüktörün
maruz kaldığı yük ve çalışma hızındaki değişimler yapılan ölçümü etkiler. Örneğin SVR
üzerinden alınan bir titreşim sinyalinin genliğindeki bir yükselme, işletme yükünün
artmasından ya da aşınma ve kırılma gibi arızaların meydana gelmesinden kaynaklanabilir. Bu nedenle, SVR ve diğer tipteki redüktör arızalarının doğru bir şekilde tespit
edilmesi için farklı çalışma şartlarının tümü dikkate alınmalıdır. Bu doğrultuda yapılan ölçümler sonucu, daha tutarlı ve gerçekçi bir bakım planı ortaya koyulur (Al-Arbi,
2012).
Literatürde farklı redüktör tipleri için geliştirilmiş çeşitli deney düzenekleri vardır
(Arun ve diğerleri, 2014; Yousef ve diğerleri, 2015; Al-Arbi, 2012). Son yıllarda yapılan
SVR çalışmaları, ölçümlerin ya sabit hızda, ya sabit yükte, ya hem sabit hız hem de
sabit yükte, ya da hiç yükleme yapılmadan gerçekleştirildiği durumları kapsamaktadır
(Elforjani ve diğerleri, 2012; Elasha ve diğerleri, 2014; Ismon ve diğerleri, 2015;
Waqar ve Demetgül, 2016; Ümütlü ve diğerleri, 2016; Hizarci ve diğerleri, 2016).
Sabit hız ve/veya sabit yükte yapılan ölçümler sadece sınırlı bir çalışma aralığını
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tanımlamak için geçerlidir. SVR’ler gerçek çalışma ortamında farklı oranlarda yüklere
maruz kalacağı ve/veya farklı farklı hızlarda çalışabileceği için yapılan ölçümlerin bu
doğrultuda düzenlenmesi gerekir.
Bu çalışmada tanıtılan deney düzeneği ile sağlam veya farklı tip arızalara sahip deney
redüktörlerinin farklı yük ve hız koşulları altında çalışması mümkündür. Bu şekilde
gerçek işletme şartları daha iyi taklit edilmekte ve daha gerçekçi ölçümler mümkün
hale gelmektedir. Gerçek işletme şartlarına ait veriler Tablo 1’de sunulmuştur.
Ayrıca montaj ve demontajı kolaylıkla yapılabilen deney düzeneği ile plastik,
kompozit vb. değişik malzemelerden ya da farklı metal alaşımlarından imal edilmiş
sonsuz vida ve çark içeren SVR’ler test edilebilecek ve çeşitli tribolojik deneyler
yapılabilecektir.
Tablo 1. Redüktör çıkış hızları, yükleme oranları ve ölçümler
Redüktör
Çıkış Hızları

Yükleme
Oranları

Ölçümler

30 d/dk
Sağlam ve farklı
arızalara
sahip
redüktörler

%0, %25, %50,
%75 ve %100

50 d/dk

Titreşim ölçümü,
ses ölçümü, termal
görüntüleme, gerilim
ve akım ölçümü vb.

70 d/dk

3

Deney Düzeneği

Çalışmada kullanılacak olan deney düzeneği 3 ana birimden oluşmaktadır. Elektrik
kumanda panosu, 3 fazlı bir asenkron motora bağlı tek kademeli SVR ve yükleme
cihazı deney düzeneğinin ana elemanlarıdır.
3.1. Mekanik Bileşenler
Deney düzeneğinin imalatı, montajı ve ölçümler Rize’de bulunan Çaykur Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün
izni ve desteği ile fabrika atölyelerinde yapılmıştır. Deney düzeneğine ait resim Şekil
2’de sunulmuştur. Yükleme cihazı, motor ve redüktör platforma (1) sabitlenmiştir.
Deney düzeneğinde kullanılan 3 fazlı asenkron elektrik motoru (2) 0,55 kW güç ve
1365 d/dk çıkış hızına sahiptir. Değişken hız sürücüsü ile kullanılan asenkron motor,
çevrim oranı i=20 olan bir SVR’ye (3) mekanik olarak bağlıdır. Deney düzeneğinde
kullanılan SVR’nin giriş ve çıkış milleri arasındaki açı 90º’dir. SVR gövdesi metal enjeksiyon tekniği ile alüminyum alaşımından, vidalı mil sertleştirilmiş ve taşlanmış çelik
malzemeden, çark ise fosforlu bronzdan imal edilmiştir. SVR sökülebilir cıvatalar (4)
ile platforma monte edilmiştir ve istendiğinde farklı bir redüktör ile kolayca
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değiştirilebilir. SVR çıkış mili ile yükleme cihazı (6) arasındaki güç ve hareket iletiminin
düzgün ve sürekli olmasını sağlamak için elastik elemanlı bir yıldız kaplin (5)
kullanılmıştır.

Şekil 2. Deney düzeneği

Deney düzeneğinde kullanılan yükleme cihazı (6) elektromanyetik tozlu bir
fren/kavrama elemanıdır. 28 W bobin gücüne sahip elektromanyetik yükleme cihazı,
24V doğru akımla çalışmakta ve 65 Nm momente kadar fren veya kavrama görevini
yerine getirebilmektedir. Diğer baskılı fren/kavrama cihazlarından farklı olarak
sürtünmesiz çalışan bir yapıya sahiptir ve gerilim kontrolü ile istenilen moment
büyüklüğüne kademesiz geçiş yapabilmektedir. Yükleme cihazı aşırı ısındığında radyal
bir fan (7) devreye girmektedir. Radyal fan, yükleme cihazı ve elektrik motoru tüm
sistemin kontrol edildiği kumanda panosuna (8) bağlıdır. Şekil 3’de deney
düzeneğinin teknik resmi görülmektedir.
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Şekil 3. Deney sistemine ait ölçüler (ölçüler mm cinsindendir)

3.2. Elektrik Kumanda Panosu
Deneysel çalışmaları doğru bir şekilde gerçekleştirmek ve elde edilen sonuçları tutarlı
bir biçimde karşılaştırmak için asenkron motor ve redüktörün çıkış hızı ile beraber
elektromanyetik fren yükünün etkili bir şekilde kontrol edilmesi gerekir. Bu amaçla
tasarlanmış ve montajı yapılmış kumanda panosu Şekil 4’de görülmektedir. Elektrik
enerjisinin panoya (8) girişi bir pako şalter (9) ile sağlanmaktadır. Pako şalterden
geçen elektrik enerjisi hız kontrol cihazı (10), yükleme cihazı transformatörü (11) ve
diğer kumanda sistemi elemanlarına dağıtılmaktadır. Hız kontrol cihazından (10) ve
transformatörden (11) çıkan elektrik enerjisi bir ray klemens gurubu (12) üzerinden,
kumanda edilen asenkron motor (2) ve yükleme cihazına (6) iletilmektedir. Sistemdeki cihazlar bir sigorta gurubu (13) ile korunmaktadır. Hız kontrol cihazı ise özel
bir otomatik sigorta (14) ile korunmaktadır. Bunun yanında ana giriş klemensi (15) de
aynı ray üzerindedir.
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Şekil 4. Elektrik kumanda panosu

Motor ve redüktör çıkış hızının kontrol edilmesi için kullanılan hız kontrol cihazı (10)
0,75 kW gücünde ve 220 V monofaze elektrikle çalışan bir AC motor sürücüsü olup
pano kapağına yerleştirilmiş dijital bir panel (16) vasıtasıyla ayarları yapılmaktadır. 024 V arası DC gerilim ile çalışan elektromanyetik tozlu bir fren/kavrama sistemi olan
(Şekil 2(6)) yükleme cihazının beslenmesi, elektrik panosundaki 0,2 kW güce ve çoklu
çıkışa sahip bir transformatör (Şekil 4(11)) ile sağlanmaktadır.

Şekil 5. Yükleme cihazı transformatörünün giriş ve çıkış gerilimleri

Şekil 5’de görüldüğü gibi transformatörün giriş gerilimi 220 V AC iken çıkış gerilimleri
sırasıyla 6 V AC, 12 V AC, 18 V AC ve 24 V AC olmak üzere özel olarak belirlenmiştir.
Transformatörün tüm çıkışları 380 V, 16 A, 5 kademeli monofaze bir şaltere (Şekil
4(17)) bağlıdır. Yükleme cihazının beslendiği DC gerilim dolayısıyla fren/kavrama
milindeki sıkma momenti bu kademeli şalter ile belirlenmektedir. Transformatör
çıkışlarından alınan gerilim AC türden olduğu için kademeli şalter ve yükleme cihazı
arasına köprü tipi, silikon bir tam dalga doğrultma devresi yerleştirilmiştir.
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Şekil 6. 5 Kademeli şalter bağlantı şeması (Opaş, 2018).

Fren/kavrama milindeki sıkma momenti, cihazın beslendiği DC gerilim ve akım ile
doğru orantılıdır. Böylece gerilimin değiştirilmesi ile redüktörün farklı yükler altında
çalıştırılması mümkün hale gelmektedir. Yükleme oranının değiştirilmesi Şekil 6’da
görülen kademeli şalter bağlantı düzenine göre yapılmaktadır (Opaş, 2018). Eğer
şalter 0 konumunda ise yükleme cihazı enerjisiz ve boşta çalışmaktadır. Şalter 1 konumuna getirildiğinde normalde açık 1-2 kontağı kapanmakta ve transformatörün 6
V’luk çıkışı aktif olmaktadır. Şalter 2 konumuna getirilirse normalde açık 3-4 kontağı
kapanmakta ve transformatörün 12 V’luk çıkışı aktif olmaktadır. Şalter 3 konumuna
getirildiği zaman normalde açık 5-6 kontağı kapanmakta ve transformatörün 18 V’luk
çıkışı aktif olmaktadır. Son olarak şalter 4 konumuna getirildiğinde 7-8 kontağı kapanmakta ve transformatörün 24 V’luk çıkışı aktif olmaktadır. Şalterin 5. konumu bu
deney düzeneğinde kullanılmamaktadır.
Elektromanyetik tozlu fren/kavrama cihazı için uygulanan DC gerilim ve çekilen akıma
bağlı olarak milde meydana gelen sıkma momenti neredeyse doğrusal olarak değişir
ve çok hassas bir şekilde kontrol edilebilir. Bu nedenle bu cihazlar yük simülasyonlarında sıklıkla kullanılmaktadırlar (Emf, 2018; Tekmatic, 2018; Ibd-Wt, 2018).
Yükleme cihazına uygulanan gerilim ve sıkma momenti arasındaki ilişki Şekil 7’de
görülmektedir (Tekmatic, 2018). Cihazın standart çalışma aralığı 0–24 V DC olduğundan (Emf, 2018) gerilim-sıkma momenti ilişkisine dayalı olarak redüktör farklı oranlarda yükler ile yüklenebilir. Buna göre %25 yükleme durumu için 6 V DC, %50
yükleme durumu için 12 V DC, %75 yükleme durumu için 18 V DC ve %100 tam
yükleme durumu için de 24 V DC gerilim yükleme cihazına uygulanır.
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Şekil 7. Yükleme cihazına ait gerilim ve sıkma momenti ilişkisi(Tecmatic, 2018).

3.3. Devir Sayısı ve Gerilim Ölçümü
Redüktör çıkış milinin devir sayısı bir dijital takometre/sayıcı (Şekil 9. a ve Şekil 4(18))
ve bir PNP yakınlık sensörü (Şekil 9. b) kullanılarak ölçülmektedir. Programlanabilme
imkanına sahip olan dijital takometre/sayıcı, 2x6 haneli göstergeye sahip olup periyot, zaman farkı, puls zamanı, devir sayısı ve hız ölçümü için kullanılabilmektedir.
PNP yakınlık sensörü çıkış mili üzerindeki yıldız kaplinin önüne yerleştirilmiştir.
Yükleme cihazının beslendiği gerilim değeri ise bir AC/DC voltmetre ile ölçülmektedir
Şekil 4(19).

Şekil 9. Dijital takometre/sayıcı (a) ve PNP yakınlık sensörü (b)
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3.4

Uygulama 1

Deney düzeneği ile 30 d/dk çıkış hızı ve % 0 yükleme için sağlam (S) ve aşınmış (A)
redüktörden elde edilen titreşim ölçümüne ait güç spektrum yoğunluğu (PSD) grafiği
Şekil 10’da görülmektedir. Buna göre aşınma arızası ile beraber 0-700 Hz aralığındaki
PSD genlik değerlerinde genel bir artış söz konusudur.

Şekil 10. 30 d/dk çıkış hızı ve %0 yükleme durumu için S ve A redüktörlerine ait PSD grafikleri

Şekil 11’de 50 d/dk çıkış hızı ve %50 yükleme durumu için yapılan ölçümler
görülmektedir. Artan yük ve hız nedeniyle hem S hem de A redüktöründe PSD genlik
değerleri yükselmiştir ancak A redüktörü için 400-700 Hz aralığındaki genlik artışı
daha fazladır.

Şekil 11. 50 d/dk çıkış hızı ve %50 yükleme durumu için S ve A redüktörlerine ait PSD grafikleri

Şekil 12’de ise 70 d/dk çıkış hızı ve %100 yükleme durumu için S ve A redüktörden
elde edilen PSD grafikleri görülmektedir. 50 d/dk çıkış hızı ve %50 yükleme durumuna göre PSD genlik değerleri hem S hem de A redüktörü için özellikle 400-650 Hz
aralığında artmış ancak 0-400 Hz aralığında çok büyük bir değişiklik olmamıştır.
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Şekil 12. 70 d/dk çıkış hızı ve %100 yükleme durumu için S ve A redüktörlerine ait PSD grafikleri

Şekil 10, Şekil 11 ve Şekil 12’deki grafiklerden çıkarılan istatistiksel özellikler
SVR’lerde yapay zekâ ile arıza tespiti ve sınıflandırılmasına yönelik çalışmalarda
kullanılacaktır. Tablo 2’de grafiklere ait frekans merkezi(FM) değeri ve frekans
RMS(RMSF) değeri görülmektedir. FM istatistiksel olarak normal frekans dağılımın
birinci dereceden momenti, RMSF ise sinyalin frekans dağılımının enerjisi ile ilgili bir
büyüklüktür.
Tablo 2. Ölçümlere ait istatistiksel özellikler
Redüktör Çıkış
Hızı ve Yükleme
Oranı
30 d/dk, %0 Yük
50 d/dk, %50
Yük
70 d/dk, %100
Yük

Sağlam Redüktör(S)

Arızalı Redüktör(A)

FM

RMSF

FM

RMSF

0,023

4,29

0,175

11,84

0,132

10,28

0,166

11,38

0,153

11,08

0,162

11,39

Tablo 2’de görüldüğü gibi redüktördeki aşınma arızası FM ve RMSF değerlerini arttırmıştır. Şekil 10, Şekil 11 ve Şekil 12’de gösterilen üç farklı hız ve yükleme durumu
için A redüktörüne ait FM ve RMSF değerleri daha yüksektir. Ancak S ve A redüktörlerine ait istatistiksel özelliklerin değerleri arasındaki fark yük ve hızın artışı ile beraber azalma eğilimi göstermiştir. S redüktörüne ait FM ve RMSF değerleri 30 d/dk
çıkış hızı ve % 0 yükleme durumunda en küçük değerde iken 70 d/dk çıkış hızı ve
%100 yükleme durumunda en büyük değerine ulaşmıştır. A redüktörüne ait FM ve
RMSF değerleri ise 30 d/dk çıkış hızı ve % 0 yükleme durumunda en büyük seviyesine
ulaşmıştır. A redüktörüne ait FM değeri 70 d/dk çıkış hızı ve %100 yükleme duru-
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munda en aza inerken RMSF değeri 50 d/dk çıkış hızı ve %50 yükleme durumunda
minimum olmuştur.

4

Sonuç

SVR’lerin kestirimci ve önleyici bakım araştırmaları için kullanılan deney düzenekleri
farklı çalışma koşullarını taklit etmekte yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle farklı yükler
ve farklı hızlar altında çalışabilen bir deney düzeneği geliştirilmiştir. İmalat ve montajı
yapılan deney düzeneği ile redüktörlerin titreşim, ses, termal görüntü vb. ölçümleri
için dinamik işletme şartları daha gerçekçi bir şekilde taklit edilmektedir. Test
düzeneğindeki redüktörlerin montaj ve demontajı kolaylıkla yapılabildiğinden sağlam
ve arızalı SVR’ler üzerinde ayrı ayrı deney yapmak mümkündür. Bu doğrultuda
yapılan ölçümlerde sağlam ve arızalı redüktörlere ait titreşim davranışlarının
redüktör çıkış hızından ve yükleme oranından etkilendiği ortaya koyulmuştur.
SVR’lerde arıza tespiti ve sınıflandırılmasına yönelik çalışmalarda kullanılacak bu
sonuçlar ile daha gerçekçi bir yapay zekâ modeli oluşturmak mümkündür.
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Özet. Senkron generatörün kontrolünün sağlanması güç sistemlerinde
geçici kararlılık esnasında daha az etkilenmesi için çok önemli bir
konudur. Bu çalışmada, 14 baralı güç sisteminde düşük uyartım
sınırlandırıcı modeli ile geçici durumlardaki analizleri incelenmiştir.
Benzetim çalışması Güç Sistemleri Analizi Programı (PSAT)’da
gerçekleştirilmiştir. 14 baralı güç sisteminde hat kopması sonucu
oluşan geçici durumlarda düşük uyartım sınırlandırıcı modeli ile sistem
cevapları yorumlanmıştır. Generatörlerin açısal hız değişimleri ve farklı
baralardaki gerilim, aktif güç ve reaktif güç değişimleri 14 baralı güç
sisteminde, incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar neticesinde düşük
uyartım sınırlandırıcı modelinin kullanılması ile sistemin kısa sürede
kararlı hale geldiği ve salınımların azaldığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: düşük uyartım sınırlandırıcı modeli, senkron generatör, hat kopması

Investigation of Transient Stability Analysis Using Under
Excitation Limiter Modeling in Power System
Abstract. Ensuring control of the synchronous generator is a very
important issue to be less affected during transient stability in power
systems. In this study, the analysis of transient conditions with under
excitation limitation model in 14 buses power system was investigated.
Power System Analysis Toolbox (PSAT) was carried out in this
simulation study. System response of under excitation limiter in
transient conditions occurred in line outage in 14 buses power system
is evaluated. Generator angular speed variations, different bus voltage
variation of 14 buses power system, active power and reactive power
variations were achieved. . As a result of the obtained results, it was
seen that the system became stable within short time and the
oscillations decreased with the use of the under excitation limiter
model.
Keywords: Under excitation limiter model, Synchronous generator,
line outage
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1

Giriş

Çok baralı güç sistemlerinde en çok karşılaşılan problemler arızalar ve hat
kopması olaylarıdır. Bu gibi olumsuz durumlarda sistem kararsız hale gelmektedir. Güç sistemlerinde kararsız durumlarını kısa süre içerisinde ortadan kaldırmak ve oluşan salınımları sönümlemek için bir çok etkili yöntem
kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin bazıları senkron generator kontrol modellemeleri ile sağlanmaktadır. Çok makinalı güç sistemlerinde kullanılan senkron generatorlerde dinamik derece modelleri tercih edilmektedir. Açı, açısal
hız, d-q eksen geçici ve d-q eksen alt geçici modellerin geliştirilmesi ile güç
sistemleri kısa sure içerisinde kararlı hale gelmektedir. Bu modeller genellikle arıza analizleri ve hat kopmalarında tercih edilmektedir. [1-3]. Güç sistemlerinde oluşabilecek diğer önemli sorunlardan biride statik ve dinamik yük
modellerinin devreye girip çıkmasıdır. Statik ve dinamik yük etkilerine karşı
senkron generator elektriksel kısmında sistem kararlılığı için generik modeller geliştirilmiştir. [4-5]. Senkron generatörde değişik çalışma koşulları için
uyartım akım kontrol modeli kullanılmıştır. Geliştirilen uyartım akım kontrolü sayesinde arıza durumlarında sistemin kararlı hale gelmesi ve zaman cevabı açısından etkili sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz [6-7]. Geçici durumlara
karşı senkron generatörde geliştirilen diğer bir yöntem ise güç sistem denetleyicisidir. Farklı güç sistem denetleyicisi modelleri sayesinde sistemin zaman cevabı ve salınımların azaltılması etkili olmuştur [8]. Çok baralı güç sisteminde elektrik üretiminde senkron generatörün kontrolü için otomatik
gerilim regülatörü ve farklı türbin yönetici modelleri tercih edilmektedir.
Senkron generatörde kullanılan otomatik gerilim regülatörü ve farklı türbin
yönetici modellerinin geçici durumlarda tercih edilmesinin önemli avantajları
bulunmaktadır [9-10].
Yapılan bu çalışmada ise literatürde verilen çalışmalardan farklı olarak çok
baralı güç sisteminde senkron generatörlerde düşük uyartım sınırlandırıcı
modeli kullanılmıştır. Hat kopması esnasında düşük uyartım sınırlandırıcı
modeli sayesinde 14 baralı güç sisteminde, generatörlerin açısal hızı, farklı
baralardaki gerilim, aktif güç ve reaktif güç değişimleri elde edilmiştir ve detaylı olarak ele alınmıştır. Benzetim çalışmasında elde edilen sonuçlara göre
düşük uyartım sınırlandırıcı modelinin kullanılması ile geçici kararlılık durumlarında iyi sonuçlar elde edilmiştir.
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2

Senkron Generatör Modellemesi

14 baralı güç sisteminde kullanılan senkron generatörde 6. dinamik derece
modeli kullanılmıştır. 6. dinamik derece modelinde d eksenine bir devre ve q
eksenine iki devrenin ilave edilmesi ile elde edilmiştir. 6. dinamik derece modeli altı değişkenden oluşmaktadır. Bunlar; açı, açısal hız, q eksen geçici gerilim kaynağı, d eksen geçici gerilim kaynağı, q eksen alt geçici gerilim kaynağı,
d eksen alt geçici gerilim kaynağıdır. 6. dinamik derece modelinin elde edilmesinde kullanılan ifadeler denklem 1 ile denklem 6 arasında verilmiştir.
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Burada, fb temel frekans, Pm mekanik güç, M moment, D sönümleme katsayısı, xd and xq d-q eksen senkron reaktanslar, x’d and x’q d-q eksen senkron geçici reaktanslar, x’’d and x’’q d-q eksen senkron alt geçici reaktanslar, T’d0
and T’q0 d-q eksen açık devre geçici zaman sabiti, T’’d0 and T’’q0 d-q eksen
açık devre alt geçici zaman sabiti, TAA d-q eksen ilave kaçak zaman sabiti, id
and iq d-q eksen akımı, δ rotor açısı, w rotor hızı, vf alan gerilimi, e’d and e’q
d-q eksen geçici gerilim kaynağı, e’’d ve e’’q d-q eksen alt geçici gerilim kaynağıdır [11].
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3

Düşük Uyartım Sınırlandırıcı Modeli

Düşük uyartım sınırlandırıcı modeli aşırı uyartım sınırlandırıcı modele benzer bir yapısı bulunmaktadır. Güç sistemlerinde asıl görevi otomatik gerilim
regülatörüne ilave bir sinyal sağlayarak sistemin kısa süre içerisinde kararlı
hale gelmesine yardımcı olmaktadır. Düşük uyartım sınırlandırıcı modeli
uyartım alan geriliminin yanı sıra bara gerilimi, aktif güç ve reaktif güç sinyallerinin üretmektedir. Genel yapısı olarak güç sistem denetleyici modeli ile birlikte kullanılmaktadır. Aşırı uyartım sınırlandırıcı modeli ve güç sistem denetleyicisi modeline benzer bir biçimde düşük uyartım sınırlandırıcı modelinin
otomatik gerilim regülatörü ile birlikte üretmiş olduğu çıkış sinyal denklem
7’de gösterilmiştir.

0  v0ref  vref  uUXL (7)
Burada, v0ref başlangıç referans gerilim sinyali, vref referans gerilim sinyali,
uUXL düşük uyartım sınırlandırıcı modeli gerilim sinyalidir. Düşük uyartım sınırlandırıcı modeli referans gerilim sinyali ilk başlangıç durumunda 0 olarak
seçilmektedir. Daha sonar sistem cevabına göre farklı değerler alabilmektedir. Düşük uyartım sınırlandırıcı modeli şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Düşük uyartım sınırlandırıcı modeli

Burada, Kf, Tf, Kp, Tp aktif güç ölçüm parametreleri, Kq ve Tq reaktif güç
ölçüm parametreleri, Kv ve Tv alan gerilim ölçüm değerleri, Kvp ve Tvi oransal
𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑖𝑛
integral kazançları, T1, T2, T3 ve T4 denetleyici zaman sabitleri, 𝑢𝑈𝑋𝐿
ve 𝑢𝑈𝑋𝐿
maksimum ve minimum çıkış sinyalleridir [11].
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4

Benzetim Modeli

Yapılan bu çalışmada, IEEE 14 baralı güç sistemi kullanılmıştır Bu analizi gerçekleştirmek için Güç Sistemleri Analizi Programı (PSAT) kullanılmıştır [12].
IEEE 14 baralı güç sisteminin devre şeması şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2. 14 baralı güç sistemi

IEEE 14 baralı güç sisteminde 1 numaralı bara salınım barası olarak
kullanılırken, 2, 3, 6 ve 8 numaralı baralar generatör barası olarak kullanılmıştır. Diğer geri kalan 9 bara ise yük barası olarak kullanılmıştır. Bu siste-
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min 5-6, 4-8 ve 4-9 iletim hatlarında gerilimi düşüren transformatörler kullanılmıştır. 5-6 ve 4-9 numaralı iletim hatları arasındaki transformatörlerde
kademe değiştirme ve faz kaydırma işlemleri yapılmaktadır. 4-8 numaralı barada transformatör kullanılmıştır. 2 ve 4 numaralı baralar arasında kesicinin
açması sonucu oluşan kararsızlık durumu bu çalışmada incelenmiştir. Kesicinin açma kapama süreleri 1 saniye ile 2 saniye arasındadır. Ayrıca IEEE 14
baralı güç sisteminde düşük uyarım sınırlayıcı modelinde ile birlikte güç sistem denetleyicisi tip 2 modeli bara 1’de bulunan senkron generatöre ilave
edilmiştir. Her bir durum için senkron generatörlerin açısal hızı, generatör
baraları gerilimleri, yük baraları gerilimleri, senkron generatör aktif güç ve
reaktif güç değişimleri incelenmiştir.

5

Benzetim Modeli Sonuçları

Benzetim modelinde kullanılan IEEE 14 baralı güç sisteminde senkron generatörde düşük uyartım sınırlandırıcı modelinin kullanılması durumunda geçici durum analizi incelenmiştir. Senkron generatörlerin açısal hız, generatör
baraları gerilim, yük baraları gerilim ve senkron generatörlerin aktif ve reaktif güç değişimleri Şekil 3 ile Şekil 7 arasında gösterilmiştir.

1.002

Senkron Generatör Açısal Hız Değişimleri (p.u)

1.0015
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Şekil 3. Düşük uyarım sınırlayıcı modelinde senkron generatörlerin açısal hız
değişimleri
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1.1
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Şekil 4. Düşük uyarım sınırlayıcı modelinde generatör baraları gerilim değişimleri
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Şekil 5. Düşük uyarım sınırlayıcı modelinde yük baraları gerilim değişimleri
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4
3.5

Senkron Generatör Aktif Güçleri
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Şekil 6. Düşük uyarım sınırlayıcı modelinde senkron generatörlerin aktif güç
değişimleri uyartım sınırlandırıcı modeli
1

Senkron Generatör Reaktif Güçleri

0.8

0.6

0.4

0.2

0

-0.2

-0.4

0

5

10
Zaman (s)

15

20

Şekil 7. Düşük uyarım sınırlayıcı modelinde senkron generatörlerin reaktif güç
değişimleri
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Düşük uyarım sınırlayıcı modelinin kullanılması ile senkron generatörlerin
açısal hız değişimlerinin yaklaşık olarak 8 saniye sonra kararlı hale geldiği
görülmektedir. Senkron generatör açısal hız değişimlerinde meydana gelen
salınımlar yaklaşık olarak 1.0012 p.u ile 0.9986 p.u. değerleri arasındadır.
Generatör baralarındaki gerilim değişimleri ve yük baralarındaki gerilim değişimlerinde sistemin yaklaşıl olarak açısal hız değişim değerinde olduğu gibi
8 saniye sonra kararlı hale geldiği görülmüştür. Senkron generatörlerin aktif
güçlerinin ve reaktif güçlerinin yaklaşık olarak 5 saniyede kararlı bir hal aldığı bu çalışmada görülmüştür.

6

Sonuçlar

Bu çalışma ile düşük uyartım sınırlandırıcı modelin senkron generatörlere
bağlanması ile geçici kararlılık analizindeki etkileri incelenmiştir. Senkron
generatörün 6. Dinamik derece modeli kullanılarak 3 faz arızasında sistem
parametrelerinin bazılarındaki değişimler analiz edilmiştir. 1 ile 2 saniyeler
arası hattın devre dışı kalıp girmesinde sistem parametrelerinde oluşan salınımlar düşük uyartım sınırlandırıcı model sayesinde kısa süre içerisinde sönümlenmiştir. Dahası IEEE 14 baralı güç sistemi geçici kararlılık durumunda
düşük uyartım sınırlandırıcı modeli ile kısa sürede kararlı bir hal almıştır.
Generatörlerin açısal hız değişimleri, generatör-yük barası gerilim değişimleri ve aktif -reaktif güç değişimlerinin karşılaştırmasında en çok hat kompasından etkilenen parametreler generatör yük baraları olurken, en az etkilenen parametreler ise aktif-reaktif güç değişimleri olmuştur. Bu çalışma ile
senkron generatörlerde kullanılan kontroller modellerinin farklı güç sistemlerinde entegre edilmesi ve analizlerinin gerçekleştirilmesine yol göstereceğini söyleyebiliriz.
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Özet. İnternet ve internet teknolojilerinin iletişim, eğitim-öğretim çalışmaları, iş yaşantısı, bilimsel çalışmalar, sağlık sektörü, bankacılık, hayvancılık
ve benzeri alanlarda gün geçtikçe etkin kullanıldığı aşikârdır. Ortam zekâsı
(Ambient Intelligence, AMI) geliştirilen teknolojik cihazlarla etkileşimi en
aza indirerek insanların ihtiyaçlarına tepki verebilecek bilgi işlem tesisleri
oraya çıkarmaktatır. AmI insanların ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilerek kullanıcılara büyük faydalar sunar, insanların ortamları daha duyarlı hale getirmek için onlara daha fazla kontrol sağlamaktadır. Akıllı arı kovanı tasarımındaki amaç günümüz teknolojilerinin tarımdan eğitime, hayvancılıktan sanayi sektörüne çok yönlü olarak etkin kullanımındaki rolünü
artırmaktır. Ortam zekâsı ile de yapılan teknolojik cihazlar kendi kendilerine karar mekanizmalarına sahip olmaktadır. Arıcılık da bir hayvancılık dalı
olarak zahmetli ve arıların hassas canlılar olmasından dolayı da emek isteyen bir meslektir. Arıların yaşamlarına en uygun ortamlara sahip olmaları
ile hem hastalıklar önlenmiş olacak hem de arı ürünlerinde artış gözleneceği düşünülerek akıllı arı kovanı tasarımı yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ortam Zekası, Akıllı Kovan, İnternet teknolojileri, Bulanık Mantık

1

Giriş

Günümüzde bilgisayar teknolojileri ve internet kullanımı hızla yaygınlaşmakta ve
bu teknolojiler hayatımızın her noktasında yer edinmektedir. İnternet ve internet teknolojilerinin iletişim, eğitim-öğretim çalışmaları, iş yaşantısı, bilimsel
çalışmalar, sağlık sektörü, bankacılık, hayvancılık ve benzeri alanlarda gün
geçtikçe etkin kullanıldığı aşikârdır. Bu doğrultuda teknolojinin hayatımıza etkisi
de gün geçtikçe artacağı ortadadır. Günlük hayattaki internet kullanımımızın
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çevremizde ki araç gereçlere entegresi ile nesnelerin interneti (İnternet of
Things; IoT) kavramı ortaya çıkmıştır. Nesnelerin interneti her yerde, her
serviste, herkes için, her cihazda, her içerik için, her ağda internet kullanımı
olarak görülmektedir (Kutup, N., 2011). Nesnelerin interneti ile üretilen sistemler ise insanların bir bilgisayar uzmanı olması gerekmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Ortam zekası kavramı ise (Ambient Intelligence ;AmI) edilen bilgi ile
işlem yapma fikri ile doğmuştur. Amaç insanların ihtiyaçlarına tepki verebilecek
ve sağlayabilecek bilgi işlem tesisleri oraya çıkarmaktır. AmI'nin genel amacı, her
yerde bulunan bilgi işlem cihazlarının kullanımı ile dijital bilgi teknolojisi ve insan arasındaki etkileşimi artırmaktır (Shadbolt, N., 2008). Geleneksel hesaplama
yöntemlerine ek olarak, öncelikle klavye, fare ve görsel görüntüleme birimi gibi
kullanıcı ara yüzlerini (UI) içerir. Kullanıcıyı kuşatan geniş ortam alanı, mümkün
olduğu kadar kullanılmaz ve ami, bu alanı şekil, hareket, koku ve ses tanıma veya
çıktı şeklinde kullanır. İletişim için, kablosuz ağlar baskın teknoloji olarak
kullanılmaktadır. Bu ortamları yeni ara yüz türleri ile mümkün hale gelir ve
cihazların büyük ölçüde basitleştirilmiş ve daha sezgisel kullanımını sağlar.
Sensörler ses, koku, şekil ve hareketle kullanıcıya bilgi verir bu bilgi işlenerek
Ortam zekâsı uygulaması oluşturulur. Cihazların sadeleştirilmiş kullanımının ve
bunların iletişim kurma özelliklerinin bir araya gelmesi, kullanıcılar için daha
fazla verim ile sonuçlanır ve bu nedenle, hesaplama cihazlarının daha yüksek
düzeyde bir bütünlüğüne yol açacak değer yaratır. Bu tür cihazların örnekleri,
kalemler, saatler ve ev aletleri gibi yaygın ürünlerden sofistike bilgisayarlara ve
üretim ekipmanlarına kadar uzanır (Alcañiz, M., Rey, B., 2005).

2

Ortam Zekası (Ambient Intelligence : AmI) Nedir?

Günümüz bilgisayar sistemleri bilgisayar uzmanı olmadan sistemin çalışmasını
hedefleyen yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgisayarın gücünden en iyi
şekilde yararlanmak için uzman yazılımlar oluşturulmalı bu yazımlımlar yapay
zekâ algoritmaları ile zenginleştirilmeli ve kullanıcının sesli etkileşim yapabileceği, basit ara yüzlerle kullanıcı kolaylığı sağlayacağı yapılar oluşturulması
gerekmektedir. Ortam zekâsı (Ambient Intelligence; AmI) insanların ihtiyaçlarına tepki verebilecek ve sağlayabilecek bilgi işlem yapılarını oluşturmayı
hedeflemektedir (Sanders, D.A., Gegov, A., Haddad, M., Ikwan, F., Wiltshire, D.
Tan, Y.C., 2018). İnsanların teknolojiye olan kabul etme istekleri artmaktadır.
Bugünün gençleri bilimsel olarak z kuşağı denilen insan grubu “Net” neslinin bir
parçası olarak görülmektedir. İnternet teknolojilerinin kullanımı ve gelişimi ülke
içinde bir siyasi güç oluşturmakla birlikte gelişmişlik düzeyinin de bir göstergesi
olabilmektedir. Nesnelerin interneti kapsamında üretilen akıllı kol saatleri kolunuzdan kalp atışınızı, tansiyonunuzu ölçebilmektedir. Ortam zekâsı ile de akıllı
kol saatlerine kişisel bilgilerinizi sağlık geçmişinizi vb. bilgileri sisteme girerek,
genel hastalık bilgilerini tansiyonunuz ve kalp atışınızı eşleştirebilir. Kalp krizi
geçiren hastaların bilgileri ile anlık olarak eşleştirerek hastalığa maruz kalma
durumunuzu ve anlık kalp krizi geçirme ihtimalinizi analiz ederek size uyarıda
bulunabilir yâda kol saatiniz en yakın sağlık kuruluşu ile iletişime geçebilecektir.
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Akıllı evlerde uzaktan cep telefonlarımız ve ya uzaktan kumandalarla evlerde
elektrik, su, doğal gaz sistemlerine müdahale edilebilmektedir. Ortam zekâsı ile
de normal şartlarda çalışan doğal gaz sisteminin gaz kaçağı olması durumunda
çeşitli sensörler sayesinde hem kullanıcıya uyarıda bulabilecek hem de özel durumlarda kendi kendine ve doğal gaz sistemine de müdahalede bulunabilecektir.
Ortam zekâsı (AmI) çok disiplinli bir konu olarak hızla büyümektedir. Ortam
zekâsının genel amacı ise bir çevreyi teknolojiyle zenginleştirme ve oluşturan
teknolojik sistemin kendi kendisine karar alma mekanizmanı oluşturmaktır.
Gerçek zamanlı bilgilere dayalı, bilgileri işleyerek sonuca ulaşmaya hedeflemektedir. Nesnelerin interneti ve yapay zekâyı birleştirerek kaynakların etkin
kullanımın sağlar (ST Advisory Group 2010, C. Augusto and D. Cook 2007). AmI
sistemleri esneklik, adaptasyon, beklenti ve mantıklılık sağlar. Ami'nin önemli
bir yönü etkileşim ile ilgilidir. Ortam Zekâsı, insanların çevrelerindeki nesnelerin
fiziksel ortamlarında gömülü akıllı ve sezgisel ara yüzlerle donatılmış bir dünyayı öngörür. Bu sistemler bir bireyin varlığına ve davranışlarına göre
kişiselleştirilmiş ve ilgili bir şekilde tanıyarak yanıt verir. Doğal çevremizde
görünmez bir şekilde gömülü olacak bir teknolojik sistemdir (N. Streitz and P.
Nixon 2005). AmI insanların ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirerek
kullanıcılara büyük faydalar sunar, insanların ortamları daha duyarlı hale
getirmek için onlara daha fazla kontrol sağlar. Ortam Zekası oluşturulması
sırasında iste ilke olarak ortamdan algılama yapılması nedenleri araştırılmalı ve
uygulamaya geçilmelidir (J. Nehmer, M. Becker, A. Karshmer, R. Lamm 2006).
Ortam zekâsı üç temel yapıya dayanmaktadır. Bunlar;
 Heryerde Bilgisayar (Ubiquitous Computing),


Heryerde İletişim (Ubiquitous Communication),



Akıllı Kullanıcı Ara yüzleri (Intelligent User Interfaces) (J. Nehmer, M.
Becker, A. Karshmer, R. Lamm 2006).

Raffler (2006)’e göre ortam zekâsı; sensörler, yapay zekâ, internet, insan bilgisayar etkileşimi ve yer yerden ulaşım kavramlarının birleşimi ile oluşmaktadır.
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Şekil 1: Ortam Zekâsı Bileşenleri

2.1. Ortam Zekâsı Uygulama Alanları
Ortam zekâsı oluşumunda yapay zekâ teknolojilerinden ve sensörlerden
yararlanılmaktadır. Yapay zekâ teknolojileri olarak yapay sinir ağları, bulanık
mantık, genetik algoritma, makine öğrenme sistemleri, uzman kullanın sistemler,
vaka tabanlı akıl yürütme ve tümdengelim akıl yürütme sitemlerinin kullanılarak
oluşturulduğu sistemlerdir. Bunun yanında ortam zekâsı teknolojilerinde ışık
sensörü, ısı sensörü, nem sensörü, mekanik sensörler, kimyasal sensörler, akım
ve voltaj ölçüm sensörleri, manyetik sensörler, basınç sensörü, hız sensörü,
dokunma sensörü, ivme sensörü, yükseklik sensörü, optik sensörler, görüntü
sensörü, konum sensörü, mesafe algılama sensörü, ses seviye sensörleri, toz
sensörü gibi sensörler kullanılarak geliştirilmektedir (Kanagarajan, S. Ramakrishnan, S. 2017). Ortam zekası kullanılan bazı uygulama alanları;
 Akıllı evler
 Akıllı hastane
 Akıllı sağlık cihazları
 Ortam zekâsı destekli öğrenme ortamları
 Endüstriyel şirketler
 Nanoteknoloji
 Biyometrik
 Sanal okul
 Kamu Gözetimi
olarak görülmektedir (Augusto, J.C., McCullagh, P., 2007).
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3

Akıllı Arı Kovanı

Akıllı arı kovanı tasarımındaki amaç günüz teknolojilerinin tarımdan eğitime,
hayvancılıktan sanayi sektörüne çok yönlü olarak etkin kullanımındaki rolünü
artırmaktır. Ortam zekâsı kavramı ile de yapılan teknolojik cihazlar kendi
kendilerine karar mekanizmalarına sahip olmaktadır. Arıcılık da bir hayvancılık
dalı olarak zahmetli ve arıların hassas canlılar olmasından dolayı da emek
isteyen bir meslektir. Arıların en uygun ortamlara sahip olmaları ile hem hastalıklar önlenmiş olacak hem de arı ürünlerinde artış gözleneceği düşünülerek
akıllı arı kovanı tasarımı yapılmıştır. Yapılan arı kovanında sensörler yardımı ile
verilen alınarak bulanık mantık yaklaşımı ile işlemmiş bir ortam zekâsı ürünü arı
kovanı haline gelmiştir. Akıllı arı kovanı dış ve iç sıcaklığa göre kendi kendine
çalışan karar mekanizması oluşturulmuş.
Akıllı arı kovanı tasarımında nem ve sıcaklık kontrolünün sağlanması için, ardunio, sıcaklık, nem ve yağmur sensörü, peltier, güneş panel, jel akü, fan
kullanılmış ve kontrolü için web sitesi tasarlanmıştır. Web sitesi üzerinden de
veri tabanı oluşturulmuştur. Sistemin sıcaklığını düzenlemek amacıyla bulanık
mantık mekanizması yazılarak kurallar oluşturulmuştur. Sistemin veri iletimi
için ardunio kullanılmış ardunio da bulunan wifi modülü ile veri aktarımı
gerçekleşmektedir.

Şekil 2: Akıllı Arıkovanı çalışma prensibi

Şekil 2’de tasarlanan arı kovanı çalışma prensibi şematize edilerek gösterilmiş
şekil 3.’de de tasarlanan akıllı arı kovanı görülmektedir.
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Ardunio ve bulanık mantık kullanılarak tasarlanan sistem sırasında kullanılacak
olan sıcaklık ve nem sensörü uzun ömürlü ve kaliteli veri gönderimi çalışma
açısından önemlidir. Arıcılık faaliyetlerinde sensörlerin uzun ömürlü kullanımı
amacıyla doğa koşullarına uygun tasarım yapılmıştır. Arıcılık faaliyetlerinde
kullanılan sensörler ile arı kovanlarındaki sıcaklık, nem, karbondioksit, oksijen,
kimyasal kirleticiler ve havadaki toz seviyelerinin ölçümü sağlanmaktadır. Burada ki amaç elde edilen verilerin bal arılarına etkilerini incelemektir. Bal
arıcılığında verimliliği artırmak için doğa olaylarının incelenmesi, iklimsel
değişikliklerin gözlemlenmesi ve hastalıkların oluşmaması için önlemlerin
alınması gerekmektedir.
Sıcaklık ve nem değerleri arı kolonileri için önemli sağlık göstergeleridir. Bu verilerin izlenmesi için doğrudan ve gerçek zamanlı bilgi göndermek amacıyla ardunio ve bulanık mantık kullanılarak yapılan tasarım yardımı ile arıcılara hızlı
doğru bilgiler sunmaktadır. Elde edilen sıcaklık ve nem değerleri bulanık mantık
ile işlenerek arılar için en uygun sıcaklık değerleri çıktısını oluşturacak arıların
daha sağlıklı olmaları sağlanacağı düşünülmektedir. Arı kovanları için gereklilikler;
 Soğuk iklim koşullarında zayıf arı kolonisinin kovanı yeteri oranda
ısıtamayacağı dikkate alınarak kovan içerisi ısıtılmalıdır.
 Sıcak hava şartlarında arı kovanlarındaki arıların üst düzey performans
göstermedikleri için kovan içi sıcaklığın düşürülmelidir.
 Sıcak hava şartlarında zayıf arı kolonisinin kovanı yeteri oranda
havalandıramayacağı ve aşırı sıcaklığı düşüremeyeceği dikkate alınarak
kovan içerisi havalandırılmalıdır.
 Aşırı nem bulunan ortamlarda arı kovanlarındaki arıların optimum performans göstermedikleri için kovan içi nem düşürülmelidir.
 Aşırı nem bulunan ortamlarda zayıf arı kolonilerinin yeteri oranda
iklimlendirme yapamayacağı tespit edildiğinden kovan içerisinde iklimlendirme çalışması yapılmalıdır.
 Aşırı nemli ortamlarda arı hastalıkları kolaylıkla gelişebilmektedir arı
hastalıklarının önlenmesi amacıyla arı kovanı nemi kontrol altına
alınmalıdır.
Kovan dışarısında bulunan yağmur sensörü ile de kovanın bulunduğu yerdeki
güneşli veya yağmurlu gün sayısı tespit edilerek arılar için uyun yaşama ortamı
olup olmadığı gözlemlenecektir. Yağmurlu havalarda arıların kovan içerisinden
çıkmadığı için arıların çalışmaları engellenmiş olacaktır. Çok yağmurlu geçen gün
sayısı kovan iç nem miktarını artırarak arıların sağlığını tehdit etmektedir. Arı
kovanları çok soğuk, çok sıcak ve çok yağmurlu ortamlarda bulunmamalıdır.
Bundan dolayı yağmur sensörü ile güneşli gün sayısı hesaplanarak yağmurlu gün
fazlası ise arı kovanının o ortamda bulunmasının yanlış olduğu çıkarımına varabiliriz.
Bulanık mantık için kesin, tek bir kural yoktur kullanıcı amacına göre kurallar
belirlenmektedir. İşlevsel bir fonksiyonun tanımlanması kullanıcının bilgisine,
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tecrübesine ve yapılacak uygulama için neye gereksinim duyulacağına iyi karar
verilmiş olmasına bağlıdır (Chen, G., Pham, T., 2000). Arıkovanı sıcaklık değerinin arılar için en uygun seviyede olması için araştırmalar sonucu arılar için en
uygun sıcaklık ve nem değerleri bulanık mantığa uygun olarak bulanıklaştırılmıştır. Gözlem deneyi sonucunda sıcaklık ve nem değerlerinin arılar
için uygun olan aralıklarda olması amacıyla arı kovanına gerekli sistem kurulmuştur. Zayıf arı kolonisinin gelişip büyümesi ve sağlıklı arı kolonilerinin
yaşamlarına en uygun şartlarda devam edebilmesi amaçlanmaktadır. Zayıf arı
kolonilerinin de gelişip büyümesi ve sağlıklı bir koloniye dönüşmesi için bu
yaşamsal destekler verilmesi gerektiği görülmektedir.
Yapılan çalışmada iç sıcaklık, dış sıcaklık ve kovan içi nem değerlerinin veri
tabanına kayıt edilmesi ile geniş bir veri tabanı oluşturulmuştur. Tasarım kovanın kontrolü için kullanıcı dostu web ara yüzü geliştirilmiştir. Oluşturulan
web sayfasına bilgisayar tablet ve cep telefonları kullanılarak kovan kontrolü
web üzerinden uzaktan kolaylıkla yapılabilmektedir.

4

Sonuç

Yapılan çalışma bir ortam zekâsı uygulaması olup literatüre en önemli katkıları,
web ve mobil ara yüz üzerinden arı kovanının takip ve kontrolünün sağlanması,
kontrol işleminin el ve bulanık mantık ile gerçekleştirilebilmesi, sistemin uyarlanabilir bir yapıya sahip olmasıdır. Tasarlanan sisteme çeşitli sensörler eklenerek arı kovanın kullanılabilirliğinin artırılabileceği düşünülmektedir. Ayrıca
hayvancılık alanında ortam zekası kullanımına örnek olabileceği bu alanda
çalışmaların yaygınlaştırılması gerektiği öngörülmektedir.
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Özet. Süper iletken malzemeler süper iletken kritik sıcaklığında veya altında sıfır dirençle akım iletirler. Bu nedenle süper iletkenlerin kritik sıcaklığının bilinmesi önemlidir. Bu çalışmadaki amaç süper iletken malzemelerin kritik sıcaklığını gradyan ağaç güçlendirici algoritması ile tahmin etmektir. Bu amaçla
XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) isimli sistem kullanılmıştır. Çalışmada
kullanılan veri seti Hamidieh (2018) tarafından oluşturulmuştur. Bu veri seti 81
özniteliğe sahip 21.263 süper iletken verisinden oluşmaktadır. Veri setinin
2/3’ü eğitim geriye kalanı XGBoost modelini test etmek amacıyla kullanılmıştır.
Eğitilen modellerden en iyi sonucu veren 4 tanesi kaydedilmiştir. Model per2
formansları RMSE ve R metrikleri kullanılarak ölçülmüştür. En iyi performansa
2
sahip XGBoost modelinde test verileri için RMSE 9.091, R 0.928 olarak hesaplanmıştır.
Anahatar Kelimeler: XGBoost, gradyan ağaç güçlendirici, süper iletken, makine
öğrenmesi

Predicting the Critical Temperature of Super Conductors
with XGBoost
Abstract. Superconducting materials conduct current with zero resistance at
the superconducting critical temperature or temperatures lower than this
temperature. Therefore, it is important to know the critical temperature of the
superconductors. The aim of this study is to estimate the critical temperature
of the superconducting materials with the gradient tree booster algorithm. For
this purpose, the system named XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) was
used. The data set used in the study was created by Hamidieh (2018). This data
set consists of 21.263 superconductor data with 81 attributes. 2/3 of the data
set was used for training and the rest was used to test the XGBoost model.
Four of the best models of the trained models were stored. Model perfor2
mances were measured using RMSE and R metrics. The RMSE value for the
test data of the best performing XGBoost model was calculated as 9.091 and
2
the R was calculated as 0.928.
Keywords: XGBoost, gradient tree booster, superconductive, machine learning
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1

Giriş

Süper iletken malzemeler sıfır dirençle akım iletmektedir. Bu malzememeler birçok
pratik uygulamalara sahiptir (Hassenzahl, 2000). Ancak bir süper iletken, sadece
süper iletken kritik sıcaklığında (Tc) veya altında sıfır dirençle akım iletir. Bu nedenle
TC tahmini bilim adamlarını şaşırtan tam olarak açıklanamayan bir problemdir (Hamidieh, 2018).
Bu çalışmada Chen ve Guestrin (2016) tarafından önerilen XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) isimli sistem kullanılarak süper iletkenlere ait kritik sıcaklıklar tahmin
edilmeye çalışılmıştır. XGBoost, gradyan ağaç güçlendirici algoritmasının ölçeklenebilir, taşınabilir ve dağıtık hesaplama yapabilir şekilde hazırlanmış paketidir(Güzel ve
Önder, 2018). Gradyan ağacı güçlendirmesi pratikte kullanılan makine öğrenme yöntemleri arasında, birçok uygulamada öne çıkan bir tekniktir. Gradyan ağaç güçlendirmesi (gradient tree boosting), gradyan güçlendirme makinesi (gradient boosting
machine (GBM)) veya güçlendirilmiş regresyon ağacı (gradient boosted regression
tree (GBRT)) olarak da bilinmektedir (Chen ve Guestrin, 2016).
"Boosting" yani "güçlendirici" algoritmalar temel olarak zayıf öğrenici modellerini
güçlü öğrenici modellere dönüştürürler (Güzel ve Önder, 2018). Gradyan güçlendirme (gradient boosting), regresyon ve sınıflandırma problemleri için bir makine öğrenmesi tekniğidir. Gradyan güçlendirme modelleri bir cevabı tahmin etmek için bir
ağaç topluluğu oluşturur. Modeli iyileştirmek için tahmin edilmesi zor olan noktalarda hesaba katılarak ağaçlar sırayla eklenir. Gradyan güçlendirme modelinin eğitim
işlemi tamamlandığında tüm ağaçların ağırlıklı ortalaması nihai tahmin işlemi için
kullanılır. Bu modeller özellikler arasındaki karmaşık etkileşimleri ve korelasyonları
açıklayabildiğinden dolayı iyi tahminde bulunurlar (Hamidieh, 2018).
Çalışmanın diğer bölümlerinde, oluşturulan XGBoost modellerinin ayrıntıları verilmektedir. Ayrıca bu modellerden elde edilen bulgular sunulmaktadır.

2

Materyal ve Yöntem

2.1

Veri Seti

Çalışmada kullanılan veri seti Hamidieh (2018) tarafından oluşturulmuştur. Veri seti
81 özniteliğe sahip 21.263 veriden oluşmaktadır. Hamidieh (2018) süper iletkenlere
ait verileri Japonya’nın Ulusal Malzeme Bilimi Enstitüsü (NIMS) tarafından
http://supercon.nims.go.jp/index_en.html adresinde yayınlanan süper iletken malzeme veri tabanından almıştır. Daha sonra bu veriler üzerinde ön işlemler uygulayarak 21.263 veri elde etmiştir. Bu veri seti oluşturulurken elementlerin sekiz özelliği
kullanılmıştır. Bu özellikler şunlardır:
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Atom kütlesi (Atomic Mass),
İlk iyonlaşma enerjisi(First Ionization Energy),
Atom yarıçapı (Atomic Radius),
Yoğunluk (Density),
Elektron ilgisi (Electron Affinity),
Füzyon sıcaklığı (Fusion Heat),
Termal iletkenlik (Thermal Conductivity) ve
Valans(Valence) özellikleri kullanılmıştır.

Her özellikle ilgili on değer hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değerler şunlardır:
 Ortalama,
 Ağırlıklı ortalama,
 Geometrik ortalama,
 Ağırlıklı geometrik ortalama,
 Entropi,
 Ağırlıklı entropi,
 Sınır değerleri,
 Ağırlıklı sınır değerleri,
 Standart sapma ve
 Ağırlıklı standart sapma
Böylece 8 özelliğe ait 10 değer hesaplanarak 80 öznitelik elde edilmiştir. Diğer öznitelik ise süper iletkende bulunan element sayısıdır.
2.2

XGBoost Modeli

XGBoost, gradyan ağaç güçlendirici algoritmasının ölçeklenebilir, taşınabilir ve dağıtık
hesaplama yapabilir şekilde hazırlanmış paketidir ((Güzel ve Önder, 2018)). XGBoost
https://github.com/dmlc/xgboost adresinde açık kaynak olarak sunulan bir sitemdir.
Bu çalışmada, süper iletkenlerin Tc değerini tahmin etmek için farklı XGBoost modelleri oluşturulmuş en iyi 4 model kaydedilmiştir. XGBoost modelleri Python dilinde
oluşturulmuştur. Modellerin oluşturulmasında XGBoost sisteminin XGBRegressor
sınıfı kullanılmıştır. Bu sınıfın booster, learning rate, max. depth ve normalize type
parametreleri olası değerlere ayarlanarak eğitim işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu parametrelerin değer aralıkları ve modellerde kullanılan değerleri Tablo 1’de gösterilmektedir.
Tablo 1. XGBoost sistemi parametrelerinin değer aralıkları ve oluşturulan modellerde
kullanılan değerler
Parametre
Değer Aralığı
Modellerde Kullanılan Değerler
Booster
gbtree,gblinear,dart
gbtree,gblinear,dart
Learning rate
[0,1]
[0.1, 0.2,…,0.8, 0.9]
Maximum depth
[0,∞]
[5, 6,…,24,25]
Normalize type
tree, forest
tree, forest
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XGBoost modeli eğitilirken verilerin rasgele seçilen 2/3’ü eğitim, 1/3’ü ise test amacıyla kullanılmıştır. Eğitim aşamasında öncelikle booster parametresi manuel olarak
seçilmiştir. Sonrasında seçilen her booster parametresi için iç içe iki döngüde learning rate ve maximum depth parametrelerinin Tablo 1’deki değerleriyle eğitim işlemine devam edilmiştir. Böylece her bir booster için learning rate ve maximum depth
parametrelerinin olası değerleri eğitim için kullanılmıştır. En iyi sonucu veren model
2
ve parametreler kaydedilmiştir. Modellerin değerlendirilmesinde R ve RMSE (root
mean squared error) performans metrikleri kullanılmıştır.

3

Photovoltaic and Plug-in Electric Vehicle Uncertainty Model

XGBoost modeli farklı booster, learning rate, maximum depth, subsample ve normalize
type
parametreleri
(ayrıntılı
bilgi
için
bakınız:
https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/parameter.html) ile eğitilmiştir. Sonrasında eğitilmiş XGBoost modellerine test verileri giriş olarak verilmiş ve model perfor2
mansları RMSE ve R parametreleri ile ölçülmüştür. RMSE parametresi modelin hata2
sıdır. R değeri ise modelden elde edilen tahmin değeri ile gözlenen değerler arasın2
daki ilişkinin bir göstergesidir. R değeri 1’e yaklaştıkça modelden elde edilen değerlerle gözlenen değerler arasındaki ilişki daha doğrusal olur (Paralı vd., 2017). XGBoost modellerinin eğitim parametreleri ve model performansları Tablo 2’de gösterilmektedir.

Model

Learning
Booster
Rate

Max.
Minimum
Depth Subsample Child Weight

Test
Eğitim
Normalize
2
Type
RMSE R RMSE R2

XGBoost-1 gbtree

0.05

10

1

1

-

9.309 0.925 5.428 0.975

XGBoost-2 dart

0.05

9

1

1

forest

9.289 0.925 6.007 0.969

XGBoost-3 dart

0.08

12

1

1

forest

9.134 0.928 4.396 0.983

XGBoost-4 dart

0.08

10

1

1

forest

9.091 0.928 4.892 0.979

Tablo 2’de en iyi dört modele ait sonuçlar gösterilmektedir. Bu sonuçlara göre en iyi
2
model XGBoost-4 modelidir. Bu modelin RMSE değeri 9.091 K (Kelvin) ve R değeri
ise 0.928’dir. Bu model için maximum depth=10, learning rate=0.08, subsample=1’dir. Ayrıca booster olarak dart algoritması kullanılmıştır. Elde edilen bu RMSE
değeri bu çalışmada kullanılan veri setini düzenleyen Hamidieh (2018)’in elde etmiş
olduğu değerden daha düşüktür. Hamidieh (2018)’in geliştirmiş olduğu XGBoost
modeli 9.5 K RMSE değeri ile tahminde bulunmaktadır. Yani bu çalışmadaki model
Hamidieh (2018)’in modeline göre daha az hata ile kritik sıcaklığı tahmin etmektedir.
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Şekil 1, XGBoost-4 modelinin eğitim ve test verileri için gözlenen kritik sıcaklığa karşı
2
tahmin edilen kritik sıcaklık dağılımını göstermektedir. Şekil 1 aynı zamanda R değer2
lerinin grafiksel ifade edilmiş halidir. Eğitim verileri için R değeri 0.979 iken test verileri için 0.928’dir. Aradaki bu fark şekilde de açıkça görülmektedir. Eğitim verileri için
test verilerine göre daha doğrusal bir grafik gözlemlenmektedir.

a

b

Şekil 1. XGBoost-4 modelinin, (a) Eğitim verileri için, (b) test verileri için, gözlenen kritik sıcaklığa karşı tahmin edilen kritik sıcaklık dağılımı.

4

Gelecek Çalışma

Bu çalışmanın bir sonraki aşamasında Deep Neural Network, Artificial Neural
Network, Random Forest, Decision Tree, Support Vector Machine gibi diğer makine
öğrenmesi yöntemleri kullanılarak daha iyi sonuçlar elde edilmeye çalışılacaktır. Ayrıca veri setindeki özniteliklerin önemleri belirlenerek daha az öznitelikle eğitim işlemi
gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.
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Özet. Hacktivism gruplarının ve siber suçluların sıkça kullandığı saldırı
tipi olan DDoS(Distributed Denial of Service Attack), hedef sistemin
bant genişliğini, kaynakları tüketerek sistemi cevap veremez hale
getirmeye yönelik bir saldırı türüdür. DDoS, 2000’lı yılların başlarından
günü-müze kadar siber saldırganlar tarafından en çok kullanılan ve
etkisini sürekli artırmakta olan saldırı türlerinden biridir. DDOS
atakları, diğer atak türlerine karşı daha az bilgi gerektirdiğinden dolayı
gerçekleştirilmesi daha kolaydır. İnternette bu atakları gerçekleştirmek
için çeşitli araçlara kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Ayrıca belli bir ücret
karşılığında DDOS atakları gerçekleştirebilen sistemler ve web siteleri
bulunmaktadır. Günümüzde halen ciddi bir tehdit olan DDoS
saldırılarında en çok kullanılan atak tipi SYN Seli saldırılarıdır. SYN Seli
saldırıları genellikle IP Sahteciliği (IP Spoofing) yöntemi kullanılarak
yapılmaktadır. Bu çalışmanın deney ortamında, sanal makinelerle
oluşturulan sunuculara SYN Seli saldırıları ile bir DDOS atağı
oluşturulmuştur. Bu saldırılar sonucu alınan raporlar sayesinde saldırı
hakkında paket incelemeleri gerçekleştirilmiştir. DDoS saldırılarının
tespit edilip, engellemesi ve saldırı anında en az zarar ile atlatılması için
makine öğren-me algoritması olan Yapay Sinir Ağı modeli
kullanılmıştır. Yapay Sinir ağı modeli gerçek zamanlı olarak
çalıştırılmış ve saldırı sonucu oluşan paket başlık bilgileri eğitim
verilerini oluşturmuştur. Yapay Sinir Ağı modeli SYN Vekil Sunucu
görevi üstlenen bir sunucu üzerinde çalıştırılarak saldırı tespit edilmesi
durumunda ilgili IP adresleri tespit edilerek kara liste oluşturulmuş ve
sunucuların meşgul edilmeleri engellenmiştir.
Anahtar Sözcükler: SYN Seli, Yapay Sinir Ağı, DDOS Tespiti, DDOS Engelleme
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1

Giriş

İnternet, küresel çapta birçok iş kolunda faaliyet göstermektedir. Bu
sektörlere sağlık, kamu, sosyal, siyasi, ekonomi vb. daha birçok örnek verebiliriz. Firmalar, internetin altyapısını kullanarak web sayfaları üzerinden hizmet vermeye başlamasıyla kullanıcılarının işlemlerini kolaylıkla yapmalarına
olanak tanımışlardır. Örneğin, bir bankacılık uygulaması kullanarak, bankaya
gitmeden havale yapabiliyor ve çeşitli işlemleri oturduğumuz yerden gerçekleştirebiliyoruz. İnternete olan bağımlılığın artması ve birçok iş kolunun internet üzerine taşınması nedeniyle, internet ortamında suç işlemeye yönelen
insan sayısı artması ile bu ortamlarda güvenlik önlemlerinin alınması gereği
ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda bu ortamlarda yapılan saldırıların da çeşitleri,
etkileri ve boyutları her geçen gün artış göstermektedir. Bu saldırılar ülkeleri
tehdit etmekte ve uluslararası ortamda zayıf görünmesine ne-den olabilmektedir. Ülkelerin siber askerler yetiştirmesi, siber savunma birimleri oluşturması, siber saldırıların ve savunmaların gelmiş olduğu noktayı gözler önüne
sermektedir.
Veri merkezleri veya büyük sunucu kümelerinin bulunduğu işletmelerde TCP protokol kümesini temel alan web hizmetleri ağ trafiğinin çoğuna
sahiptir. Ancak TCP protokolünün çalışmasını aksatan birçok saldırı çeşidi
bulunmaktadır. Bu saldırı türlerinden en çok olanı ise Dağıtık Hizmet Reddi
Saldırılarıdır [1]. Dağıtık Hizmet Reddi Saldırıları (DDoS- Distributed Denial
of Service Attack), hedef sistemin bant genişliğini, kaynakları tüketerek sistemi cevap veremez hale getirerek hizmet dışı bırakmaya yönelik bir saldırı
türüdür [2]. Bu saldırı türünde sunucu çok sayıda sahte hesapla uğraşırken,
meşru kullanıcıların istekleri işleme alınmamaktadır. Diğer saldırı türlerine
göre bu saldırıyı gerçekleştirmek daha az bilgi gerektirdiğinden diğer atak
türlerine göre saldırı yapan kişiler tarafından daha fazla kullanılan bir saldırı
olarak bilinmektedir [3–5]. Kaspersky tarafından yayınlanan 2019 yılın ilk
çeyreğine ait DDoS raporuna göre, DDoS saldırılarının %82.43 SYN Seli saldırıları olduğu görülmektedir [6]. SYN Seli saldırıları genellikle IP sahteciliği
(spoofing) yöntemi kullanarak oluşturulan paketler üzerinden yapılmaktadır
[7].
DDOS Saldırı türlerine karşı geliştirilmiş birçok saldırı önleme tekniği
geliştirilmiştir. Saied ve ark.’ Ları [8] yapmış oldukları çalışmada Yapay sinir
ağları ile DDOS saldırılarının tespitini gerçekleştirmişlerdir. Çalışmalarında
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ANN yapısı oluşturulurken kurmuş oldukları ağ yapısını baz almışlar geleneksel ANN yapısını kullanmamışlardır. Ayrıca ANN giriş verileri için TCP paket yapısındaki değerleri kullanmışlardır. Chen ve ark.’ Ları [2] yapmış oldukları çalışmada yine DDOS saldırılarına karşı bir RBF yapay sinir ağı tabanlı
tespit sistemi geliştirmişlerdir. Geliştirdikleri sistemde yapay sinir ağının giriş verileri için bazı log işlemleri sonucunda istatistiki bilgilere göre oluşturmuşlardır. Bu bilgileri oluştururken Bayesian, karar ağaçları ve entropy yöntemlerini kullanmışlardır. Bu kapsamda DDOS saldırılarının tespit
edilmesinde farklı giriş değerlerini oluşturan ANN yapısı kullanılmıştır. Bu
çalışmalarda DDOS saldırıları tespit edilerek bazı sonuç çıkarımları sağlanmıştır. Bu DDOS saldırı tespit ile ilgili var olan bir çok sistemde hali hazırda
kullanılmaktadır. Kolahi vd. [5] yapmış oldukları çalışmalarda DDOS saldırı
savunma sistemlerinin karşılaştırmalı analizlerini yapmışlardır. Bu çalışmaya
göre saldırı tespit ve önlemesi yapmak için geliştirilen yöntemlerden bahsetmiştir. Bu duruma göre sanal bir ağ tasarımı üzerinde bir test ortamı oluşturulmuştur. Bu ortamda sanal bir TCP SYN Seli saldırısı oluşturulmuştur. Bu
saldırıların önlenmesinde kullanılan Erişim Listeleri, Hız sınırlamaları yöntemleri ile DDOS atak yazılımları ve Vekil sistemleri karşılaştırılmıştır. Luckner [9] yapmış olduğu çalışmada, SYN Flood saldırılarının tespit edilmesinde
Belirlenimcilik (Deterministik) Sonlu Otomatlar sistemi ile Karar Ağaçları
karşılaştırmışlardır. Bu çalışmada, bizde makine öğrenme algoritması olan
Yapay Sinir Ağı (YSA) kullanılarak sunucu sis-temlerine gelen paketlerin SYN
Seli saldırısı olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Ardından, saldırı tespit edilmesi durumunda Python dilinde yazmış olduğumuz bir komut dosyası
sayesinde işletim sistemi güvenlik duvarı üzerinde kontrol edilen portlara
bildirim gönderilerek SYN saldırısı yapan IP adresinin kara listeye alınması
sağlanmıştır. Bu sayede işletim sisteminin kara listeye alınan saldırgan IP adresine cevap vermesi engellenmiştir.
Çalışmada, SYN Seli Saldırılarının tespiti, engellenmesi ile ilgili maki-ne
öğrenmesi tabanlı çalışmalar incelenmiştir. Ardından TCP protokol yapısının
da SYN paketlerinin detayları ile ilgili bilgi verilmiştir. Uygu-lamada gerçekleştirilen sanal makine altyapısı ile kurulan sistem mimarisi üzerinde sanal
SYN saldırıları gerçekleştirilmiş ve bu saldırıların tespiti ile ilgili değerlendirilmeler yapılmıştır.

2

SYN Seli Saldırısına Genel Bakış

İnternet bulutu üzerinde sunucu hizmeti veren cihazlar üzerinde bulunan uygulamalar son kullanıcılara güvenlik, kullanılabilir ve bütünlüğü sağlanmış
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hizmet sağlamak zorundadır. DDOS saldırıları sunucu sistemlerin kullanılabilirliği engellemeye yönelik saldırılardır [10]. Sunucu sistemlerin DDOS saldırı
türleri açısından, en popüleri, SYN Seli saldırılarıdır. Diğer saldırı türleri ise,
UDP Seli, HTTP Trafiği, TCP istekleri ve ICMP isteklerinden meydana gelmektedir. Bu saldırıların genel özellikleri saldırganların internet omurgasını oluşturan TCP/IP protokol kümesi üzerindeki zafiyetlerden faydalanarak hedeflediği sistemlere zarar vermeye çalışmalarıdır. TCP/IP protokol kümesinde
TCP iletişiminin başlangıcı üç yollu el sıkışma (three way handshake) ile gerçekleşmektedir.
Şekil 1’ de görülmekte olan akışa göre, istemci iletişim kurmak istediği sunucu sisteme SYN bayraklı bir paket göndermektedir. Sunucu gelen bu pakete
karşılık istemci bilgisayara SYN+ACK bayraklarının aktif edildiği bir paket
göndermektedir. Sunucu bu aşamada ACK paketini istemci taraftan beklemektedir. Ancak, sunucu ACK paketi gelmeden ilgili istemci oturumu için sunucu kaynaklarını ayırmaktadır. Bu süre içinde istemciden ACK paketi gelene
kadar bir kaç kez daha SYN+ACK paketini yollamaya devam etmektedir. İstemci ACK paketini yolladığı zaman bağlantı kurulmuş olmaktadır. Bu noktada SYN Seli saldırıları, bağlantı kurulurken SYN+ACK paketini yollayan sunucu, istemci taraftan ACK paketini beklerken bu davranıştan yararlanan
saldırganlar sunucuya SYN paketi yollamaktadır. Sunucu bu pakete karşılık
olarak tekrar SYN+ACK paketi yollamaktadır. Saldırgan ise ACK paketi yollamadan, tekrar SYN paketleri yollayarak sunucunun kaynaklarını tüketmesine
neden olmaktadır. Sunucu her SYN paketine oturum açtığı için normal kullanıcılara cevap veremez hale gelmektedir.

Şekil 1. SYN Seli Saldırısında SYN Paketlerinin Oluşturulması
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SYN Seli saldırılarında genellikle saldırgan, IP sahteciliği (spoofing) yöntemi
ile oluşturulmuş bağlantı paketleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem paket oluştururken IP paket başlığındaki kaynak IP değerini değiştirerek
paket oluşturma esasına dayanmaktadır. Sunucu her gelen SYN paketine karşılık, IP paketi içerisindeki kaynak IP değerine SYN+ACK paketi yollamaktadır. Ancak sunucu beklediği ACK paketini alamadığı için TCP bağlantı sayısını
yarı oturumlu bağlantılar ile doldurarak meşru kullanıcılardan gelen bağlantı
isteklerini karşılayamamaktadır.

3

SYN Seli Saldırılarını için Mimari Yapının Oluşturulması

Bu çalışmada, SYN seli saldırılarının tespiti ve önlenmesi için sanal makinelerden oluşan bir altyapı tasarlamıştır. Sanal makineleri oluşturmak için
Vmware Workstation yazılımı kullanılmıştır. Ağ altyapısı ise GNS3 emülatörü
kullanılarak tasarlanmıştır. Sanal makineler GNS3 yazılımı ile bütünleştirilerek Şekil 2’ deki altyapı oluşturulmuştur.

Şekil 2. SYN Seli Saldırılarını Test Edebilmek için Oluşturulan Mimari Yapı
Şekil 2’ ye göre bir yönlendiriciye bağlı olan 5 cihaza gelen bağlantı isteklerini
kontrol etmek amacıyla bir Vekil Sunucusu tanımlanmıştır. Bu sunucu SYN
Seli saldırılarını engellemek amacıyla gelen SYN paketlerini denetleyecek şekilde kurgulanmıştır. SYN Vekil Sunucu görevi üstlenerek, IP sahteciliği yöntemi ile oluşturulan paketleri engelleyip, sunucuların boş yere meşgul edilmesi engelleme görevi üstlenmiştir. Paketlerin denetlenmesi ve SYN saldırısı
olup olmadığının karar verilmesi gereken aşamalarda makine öğrenme tekniklerinden olan Yapay Sinir Ağından (YSA) yararlanılmıştır. SYN seli olan
DDoS atağı tespit edildiğinde alarm verip, tespit edilen IP adresleri sistem
üzerindeki Python programlama dili kullanılarak oluşturulan bir kod bloğu
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ile işletim sistemlerinin güvenlik duvarı üzerinden kara listeye alınmıştır.

3.1

Sistemin Çalışması

Bu kapsamda sistemin çalışması sırasında SYN paketleri başlık bilgileri üzerinden raporlar alınmıştır. SYN paketlerinde bulunan bazı parametreler üzerinden SYN saldırısı olan paketler incelenmiştir. Bu işlemi yaparken gelen
bağlantı paketlerinin başlık bilgilerine ait 4 parametresi ve işletim sistemi
üzerinden alınan 3 parametre değerlendirilmeye alınmıştır. Bayrak Değeri
(Flags), Pencere Boyutu Değeri (Windows Value Size), sıra (sequence), onay
(acknowledgement) numaraları, IP Port İs-tek sayısı, Anlık Tampon Boyutu
ve paket zaman aralıkları temel alınarak yapılmıştır. Paketlerin işlenmesinde
yavaşlama yaşanmaması için paket içerikleri Vekil Sunucu üzerindeki RAM
üzerinde tutulmuş-tur. Bu işlemi gerçekleştirmek için Redis platformu kullanılmıştır.

Şekil 1. Sequence ve Acknowledgement Numaraları
Şekil 3’ e göre, meşru bir bağlantıda gelen SYN paketinde sıra numarası (x)
ise, sunucunun bu pakete karşılık yolladığı SYN+ACK paketinde onay numarası (x+1), sıra numarası ise (y) olmaktadır. İstemci taraftan bağlantının kurulması için beklenen ACK paketinde onay numarası (y+1), sıra numarası
(x+1) şeklinde olmalıdır. Buradan yola çıkarak gelen paketlerin sıra ve onay
numaralarına bakılarak kontrol sağlanmaktadır. Normal kullanıcılar gelen, üç
durumlu el sıkışma süreci tamamlanmış istekler SYN Vekil Sunucudan geçe-
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rek arka planda-ki hizmet sunucularına yönlendirilmektedir. Gelen paketlerin
analizi ile birlikte, paket limiti (rate limiting), sıra ve onay numaraları ve gelen TCP bağlantısındaki SYN_RECEIVED durumları göz önüne alınarak karar
verilmiştir. Sistem üzerinde bir süre çalışıp normal durumları inceleyen, incelediği durumlara göre anormal davranış tespiti yapabilen bir yazılım gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada, izlenen ağ trafiği belirli sürelerde kayıt altına alınmıştır. Alınan raporlar ve ağ trafiği çalışma kapsamında alınan
sabit disk’e tanımlanan sürelerde çalışan Python yazılımı ile kayıt edilmektedir. Engellenen IP adresleri, kaynak portu, protokol ve zaman bilgisi gibi ağ
trafiğinden alınan bilgiler raporlanmıştır (Şekil 4). Saldırı anında gelen trafiği
inceleyip sal-dırıya ait özel özellikler tespit edilmiştir. Örneğin, saldıran cihazların kaynak portunun sabit olması veya saldırıda kullanılan IP adreslerinin aynı ülke, bloktan gelmesi gibi durumlar tespit edilmiştir.
Bu işlem yapılırken SYN Vekil, sunucuya ve istemciye giden paketlerdeki sıra
ve onay numaralarını değiştirerek yönlendirme yapılmıştır. IP sahteciliği yöntemi kullanılarak gelen bağlantı istekleri ise, SYN Vekil Sunucusu tarafından
“IP Tables firewall” görevi sayesinde engellenerek, sunucuya yönlendirilmemektedir.

Şekil 4. Python yazılımı ile oluşturulan csv dosyası

3.2

Yapay Sinir Ağı Kullanılarak SYN Seli Saldırıların Tespiti

Yapay Sinir Ağları, insan beyninin en temel özelliği olan öğrenme fonksiyonunu gerçekleştiren bilgisayar sistemleridir. Çalışma kapsamında, SYN Seli
saldırılarının olup olmadığının karar verilmesi gereken aşamalarda makine
öğrenme tekniklerinden olan YSA modelinden yararlanılmıştır. Bu incelenen
paketlerin içinden SYN Seli saldırıları tespit edilmiştir. Tespit edilen veriler
ışığında YSA için eğitim verisi oluşturmuştur. Eğitim verileri saldırının olup
olmadığına göre ayrıştırılmıştır. SYN Seli Saldırılarının paket başlık bilgilerinden oluşan 2376 satır veri seti metin dosyası olarak kayıt altına alınmıştır.
Bu veri setinin 1425’ i (%60) eğitim verisi olarak kullanılmıştır. Veri setinin
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951’ i (%40) test amaçlı kullanılmıştır. Test verileri ayrı bir sunucu üzerinde
YSA nöron ağırlık değerlerini doğrulama amaçlı kullanılmıştır. Elde edilen
ağırlık değerleri Vekil Sunucu üzerine aktarılarak gerçek zamanlı SYN saldırıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Tespit edilen SYN Seli DDoS atağı tespit edildiğinde alarm verip, tespit edilen IP adresleri sistem üzerindeki Python programlama dili kullanılarak oluşturulan bir küçük kod yardımı ile kara listeye
alınarak ilgili IP adreslerinden gelen istekler doğrudan atılmıştır.

Şekil 5. Önerilen Yapay Sinir Ağı Modeli
Yapay sinir ağı giriş katmanı, gizli katman ve çıkış katmanı olarak tasarlanmıştır. Giriş katmanı değerleri için, Bayrak Değeri (Flags), Pencere Boyutu
Değeri (Windows Value Size), sıra (sequence), onay (acknowledgement) numaraları, IP Port İstek sayısı, Anlık Tampon Boyutu ve paket zaman aralıkları
verileri kullanılmıştır. Gizli katmanda 2 katman kullanılmıştır. 1. Katmanda 8
nöron 2. Gizli katmanda ise 4 nörona indirgenerek tasarlanmıştır. Çıkış katmanında ise SYN se-li saldırısı olup olmadığını ortaya çıkaran ve sadece 1 ve
0 değeri çıktı verebilen tek nöron kullanılmıştır. Düğümler arasındaki bağlantı ağırlık değerleri eğitim aşamasında 0-1 arasında rastgele olarak verilmiştir.
Yapay sinir ağındaki öğrenme işlemi geri yayımlı (backpropagation) makine
öğrenme algoritması kullanılmıştır. YSA yapısı Python programlama dili kullanılarak oluşturulmuştur. Eğitim aşamasında öğrenme oranı 0.5, iterasyon
sayısı 500 olarak belirlenmiştir.
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4

Bulgular

Bu çalışmada, bir anahtar cihaza bağlı olan 5 cihazı korumak amaçlı prototip
bir sistem için sanal ortam oluşturulmuştur. Bu cihazların önünde vekil görevini üstlenen bir sunucu yer almaktadır. Sunucular ile bağlantı kurulmaya çalışıldığında paketler önce Vekil Sunucudan geçerek, ilgili sunuculara yönlendirilmektedir. Böylece gelen paketlerin içerikleri analiz edilerek, saldırı
paketi olup olmadığının kararı verilmeye çalışıldı. Uygulamanın testini gerçekleştirirken hping3 adlı paket oluşturma aracı kullanıldı. Bu araç ile IP sahteciliği yöntemi ile oluşturulmuş paketler hedefte ki sunucuya yollandı.

Şekil 6. Hping3 Aracı İle SYN Seli Saldırısı
İlk aşamada vekil sunucu devre dışı bırakıldı. Hedef sunucu üzerinde, gelen
TCP bağlantılarının durumları izlenerek SYN_RECEIVED durumları incelenmiştir.
Şekil 7’ ye göre sunucu gelen SYN paketlerine karşılık SYN+ACK paketini yollamaktadır. İstemciden ACK paketini bekler duruma geçmektedir. Her gelen
paket için belli bir kaynak ayrılmaktadır. İkinci aşamada yine aynı şekilde
hping3 aracı kullanılarak rastgele IP adreslerinden paketler oluşturularak
hedef sunucuya gönderilmektedir. Bu kez gelen bağlantı paketleri Vekil Sunucu üzerinden geçerek sunucuya yönlendirildiğinden dolayı yarı oturum kuran
bağlantı istekleri sunucuya ulaştırmadan engelledi.
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Şekil 7. TCP Bağlantı Durumu
Şekil8’ ve Şekil 9’ a göre Vekil Sunucu üzerinde çalışan, yapay sinir ağı teknikleri kullanılarak oluşturan python kodu ile hizmet sunucuları üzerinde ağ trafiği izlenerek, gelen paketler üzerinde analiz yapılarak bazı durumlarda karar
verilmesi sağlanmaktadır. Bu karar verilmesi aşamasında paket içeriklerinin
yanında, paket limiti (rate limiting), sıra ve onay numaraları ve gelen TCP
bağlantısında ki SYN_RECEIVED durumları göz önüne alınarak karar verilmesi sağlanmıştır.

Şekil 8. Vekil Sunucu üzerinde tespit edilen SYN Seli Saldırısı gerçekleştirilen
IP Adresleri
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Şekil 9. Vekil Sunucu üzerinde koşturulan YSA altyapısı sonrası bir sunucudaki TCP bağlantılarının durumları

5

Sonuç ve Öneriler

Yapılan çalışmalar sonucunda, DDoS saldırı tiplerinden en çok kullanılan SYN
Seli ataklarına karşı koruma sağlanmıştır. Vekil Sunucu kullanılarak IP sahteciliği yöntemi üzerinden oluşturulan paketlerin, sunucuya ulaşmadan engellenmesi sağlanmıştır. YSA yazılımı sayesinde paket içerikleri incelenerek saldırının tekrar yapılmasına karşı bir yol haritası çıkarmak amaçlanmıştır.
Saldırganların, sistem kaynaklarını boşa harcamaları, sistemi boş yere meşgul
etmeleri engellenmiştir.
Vekil Sunucu kullanımı, SYN Seli saldırıları engellemede başarılı olmuştur.
Alınan raporlar ile saldırı anında saldırıya ilişkin bir bilgi öğrenildiğinde o
paketler kolaylıkla engellenebilecek, olası diğer DDOS saldırıları için bir yol
haritası çizilmesine yardımcı olacaktır. Ancak ek olarak maliyet ve kaynak gerektirdiğinden masraflı bir yöntemdir. Çalışmanın ilerleyen zamanlarında diğer atak türleri için ve çalışmanın geliştirilmesi açısından yapay zeka tekniklerinin üzerine çalışmalar yapılacaktır. İlerleyen aşamada sistem kayıtlarının
ve sistem durumunun bir arayüz üzerinden görüntülenmesi ve sahte bilgisayarlar kullanılarak yapılan saldırıların tespit edilmesi ve engellenmesi üzerine çalışılacaktır.
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Özet. Okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve şirketlerin eğitim
amaçları için e-öğrenme ortamlarının kullanımı artmıştır. Verilen
eğitimlerin değerlendirme aşamasında sınavlar kullanılmaktadır. Bu
sınavlar çoğunlukla web tabanlı testlerden oluşmaktadır. Kullanılan
eğitim yazılımının soru havuzunda aynı konuda çok soru
bulunduğunda hangi sorunun seçileceği zor ve zaman alıcı bir
problemdir. Bu problemin çözümü için Analitik Hiyerarşi Proses (AHP)
ve TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal
Solution) metodu birleştirilmiştir. Önerilen yöntem 220 soru üzerinde
çalıştırılmıştır. Sonuçlar, önerilen sistemin sınav üretmek için etkin bir
şekilde kullanılabileceğini göstermiştir.
Anahtar kelimeler: AHP, TOPSIS, test oluşturma, soru seçimi
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1

Giriş

Günümüzde e-öğrenme teknolojileri birçok kurum ve kuruluş tarafından eğitim amaçlı olarak çok fazla kullanılmaktadır [1]. İnternet teknolojisinin yaygın kullanımındaki artışla beraber içerik yönetim sistemleri ve öğrenme yönetim sistemleri gibi diğer yazılımlar e-öğrenme ortamlarını oluşturmaktadır.
Bu sistemler içerik sağlamakla beraber sınav değerlendirme modülleri de
içermektedir. Eğitim sonunda kişiler sınavlara tabii tutulmakta ve bu sınavlar
çoğunlukla testlerden oluşmaktadır. Bu testler hazırlanırken yeniden kullanılabilirlik açısından mevcut soru havuzlarındaki sorulardan da faydalanılmaktadır. Web ve öğrenme yönetim sistemleri gibi kaynaklarda aynı konu hakkında yüzlerce soru olabilmektedir. Test sayfası hazırlarken hangi soruların
seçileceği ve sınavın nasıl oluşturulacağı gibi sorular geleneksel olarak rastgele soru seçilerek yapılabildiği gibi daha etkili, doğru ve hızlı sonuçların elde
edilmesi amacıyla yapay zekâ yöntemleri de kullanılmaktadır. Sınavlar hazırlanırken genellikle zorluk, ayrımcılık, güvenilirlik ve geçerlilik, eğitim ve ölçme ve değerlendirme parametreleri kullanılmaktadır [2]. Sadece bu parametrelere göre test sayfası oluşturmak gerçek durum ile istenen sonuçlar
arasında farklılıklara yol açabilmektedir Bu sebeple daha hızlı ve verimli bir
test oluşturmak için hem nitel hem de nicel özelliklerin değerlendirilmesi daha doğru sonuçlar vermektedir [2].
Test sayfası oluşturmak için karınca kolonisi algoritması [3], parçacık
sürü optimizasyonu algoritması [4], genetik algoritma [5], çok kriterli karar
verme [6], tabu arama ve BioGeograpy tabanlı optimizasyon [7] gibi yöntemler kullanılarak sorular seçilmiştir. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde,
şimdiye kadar bir çok yapay zeka algoritmasının kullanıldığı görülmektedir.
Önerilen çalışmada, kullanıcıların isteklerine en yakın olan en uygun test sayfasını temsil etmek için çok kriterli karar verme yöntemlerinden olan AHP ile
TOPSIS metodu birleştirilerek kullanılmıştır. Bu sayede kullanıcılar testin
zorluk, ayrımcılık ve bilişsel alanlarına göre soru seçerek test kâğıdı oluşturabilmektedirler.
Makalenin geri kalanı şu şekilde düzenlenmiştir; Bölüm 2’de çalışmanın yöntem ve teorisi açıklanmıştır. Bölüm 3, hesaplamalar ve tartışmaları
kapsamaktadır. Bölüm 4 ise sonuçlar kısmını içermektedir.
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2

Materyal ve Yöntem

2.1

Ahp

Analitik hiyerarşi süreci (AHP) çoklu kriter içeren karmaşık problemleri
çözmek için Saaty [8] tarafından geliştirilmiştir. Analitik Hiyerarşi Proses
(AHP), karmaşık sorunları çözmek için en popüler çok kriterli karar verme
yöntemidir [9]. AHP'nin basit hesaplama teorisine sahip olması, duyarlılık
analizine ve esnekliğe izin vermesi, hem nitel hem de nicel özelliklerle çalışması önemli faydalarındandır [10]. AHP karmaşık, yapılandırılmamış bir durumu bileşen parçalarına ayırma yöntemidir. Bu işlem gerçekleştirilirken kriterler ve alt kriterler belirlenir. Bu kriterler karar vericinin önem tercihlerine
göre karşılaştırılır. Karşılaştırma sonuçlarına göre ağırlıklar belirlenir ve bu
ağırlıklara göre seçilecek alternatifler puanlanır be büyükten küçüğe sıralanır. Bu sıralama karar vericinin tercihlerine göre alternatiflere AHP tarafından verilen önceliklerdir. İlk sıradaki alternatif diğerlerine göre daha uygun
olduğunu göstermektedir.
2.2

Topsis

TOPSIS alternatifler arasından en iyi seçimin yapılmasını sağlayan çok karar
verme yöntemlerinden birisidir [11]. Karmaşık algoritmalar ve matematiksel
modeller içermediği ve sonuçlarının anlaşılır olmasından dolayı basit bir
yöntemdir. Bu yöntem ile birçok alternatif arasından istenilen ideal çözüme
(pozitif) yaklaşılırken, ideal olmayan (negatif) çözümlerden de uzaklaşılmaya
çalışılır [12]. Bu işlem gerçekleştirilirken kriterler ve alt kriterler belirlenir.
Bu kriterler karar vericinin önem tercihlerine göre karşılaştırılır.
Karşılaştırma sonuçlarına göre ağırlıklar belirlenir. İdeal çözüme ve negatif
ideal çözüme olan uzaklıklar hesaplanır. Son aşama olarak her bir alternatifin
puanları hesaplanır ve sıralanır. İlk sıradaki alternatif diğerlerine göre daha
uygun olduğunu göstermektedir.
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2.3

Ahp-Topsis

En iyi bilinen çok kriterli karar verme yöntemi olmasına rağmen, AHP genellikle karar tutarsızlığı, doğruluk ve zayıf önceliklendirme özellikleri için eleştirilmektedir [10]. AHP'nin dezavantajları ve eleştirilerini çözmek için TOPSIS
yöntemi kullanılmaktadır [11]. Performans analizi [13], uzay planlama çalışmaları [14] ve pamuk kalite tespiti [15] gibi zor ve karmaşık çok kriterli karar
verme problemlerine en iyi çözümleri üretmek için AHP-TOPSIS birleşik yöntemi kullanılmıştır.
Soru havuzlarında veya diğer soru kaynaklarında birçok soru olduğunda, en iyi ve uygun sorunun seçimi zor olabilir. Bir kaynakta belirli arama
parametreleri ile bir soru arandığında, bu parametrelere tam karşılık gelmeyen fakat çok yakın özellikteki sorular genellikle bulunamaz. Bu kapsamda,
soruların değerlendirilmesi ve seçim süreci, zaman alıcı hale gelir. Bu nedenle, test sayfası oluşturmak için uygun soruların seçimi bir çok kriterli karar
verme ve optimizasyon problemi olarak kabul edilir. Önerilen birleşik AHPTOPSIS algoritması, kullanıcıların tercihlerine göre büyük ölçekli soru havuzundan gelen soruları değerlendirip seçmelerine imkân sağlar. AHP, karar vericilerin kesin olmayan ve kesin kararlarını tatmin edemediği için eleştirilmektedir. Bu çalışmada, bu sorunların çözümü için hem nitel hem de
niceliksel özelliklere göre çalışabilen AHP ve TOPSIS yöntemleri birleştirilerek bu soru seçimi için kullanılmıştır. Birleşik AHP-TOPSIS metodunun adımları aşağıdaki gibidir:
Adım 1: Nitel ve nicel kriterler ile alt kriterler tanımlanır.
Adım 2: Kriterler ve alt kriterlerin ikili karşılaştırmaları yapılır ve C matrisi
bulunur. Bu karşılaştırma işleminde, Saaty'nin [16] karşılaştırma ölçeği kullanılmıştır (Tablo 1). 1'den 9'a kadar olan denklemler, Saaty'nin AHP hesaplamasından elde edilmiştir [8].
𝐶11
𝐶21
⋮
𝐶𝑖𝑗 = ⋮
⋮
[𝐶𝑛1

𝐶12 ⋯
𝐶22 ⋯
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
𝐶𝑛2 ⋯

⋯ ⋯ 𝐶1𝑛
⋯ ⋯ 𝐶2𝑛
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋯ ⋯ 𝐶𝑛𝑛 ]

(1)

Burada n kriter sayısı olmak üzere 𝐶𝑗𝑖 = 1⁄𝐶𝑖𝑗 denkleminde i ve j 1 den n’e
kadar değer almaktadır.
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Tablo 1. İkili karşılaştırma tablosu [16]
Değer
1
3
5
7
9
2, 4, 6, 8

Önem Derecesi
Eşit önemli
Önemli
Oldukça önemli
Çok önemli
Kesin önemli
Ara geçiş değerleri

Adım 3: C matrisindeki her bir eleman sütun toplamına bölünerek, normalize
edilmiş çiftlerden oluşan X matrisi elde edilir.
𝐶𝑖𝑗
𝑋𝑖𝑗 = 𝑛
(2)
∑𝑖=1 𝐶𝑖𝑗
Burada n kriter sayısı olmak üzere i ve j 1 den n’e kadar değer almaktadır.
𝑋11
𝑋21
⋮
𝑋𝑖𝑗 = ⋮
⋮
[𝑋𝑛1

𝑋12 ⋯
𝑋22 ⋯
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
𝑋𝑛2 ⋯

⋯ ⋯ 𝑋1𝑛
⋯ ⋯ 𝑋2𝑛
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋯ ⋯ 𝑋𝑛𝑛 ]

(3)

X matrisi kullanılarak öncelikli ağırlık vektör matrisi olan W bulunur.

𝑊𝑖 =

∑𝑛𝑗=1 𝑋𝑖𝑗
𝑛

𝑊1
𝑊2
𝑊= ⋮
⋮
[𝑊𝑛 ]

(4)

(5)

4 ve 5 nolu denklemlerde n kriter sayısı olmak üzere i ve j 1 den n’e kadar değer almaktadır.
Adım 4: C matrisindeki her bir ikili karşılaştırma değeri ilgili ağırlıkla çarpılarak D matrisi bulunur.
𝐷 = 𝐶𝑥𝑊
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𝐶11
𝐶21
⋮
𝐷𝑖𝑗 = ⋮
⋮
[𝐶𝑛1

𝑊1
𝐷1
⋯ ⋯ ⋯ 𝐶1𝑛
𝑊2
𝐷2
⋯ ⋯ ⋯ 𝐶2𝑛
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮ 𝑥 ⋮ = ⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋯ ⋯ ⋯ 𝐶𝑛𝑛 ] [𝑊𝑛 ] [𝐷𝑛 ]

𝐶12
𝐶22
⋮
⋮
⋮
𝐶𝑛2

(7)

6 ve 7 nolu denklemlerde n kriter sayısı olmak üzere i ve j 1 den n’e kadar değer almaktadır.
Adım 5: D matrisindeki her bir satır toplamı ilgili ağırlığa bölünerek ortalama
değer (λ) bulunur.
𝐷𝑖
𝑊𝑖

(8)

∑𝑛𝑖=1 𝐸𝑖
𝑛

(9)

𝐸𝑖 =
λ=

8 ve 9 no’lu denklemlerde n kriter sayısı olmak üzere i ve j 1 den n’e kadar
değer almaktadır.
Adım 6: Tutarlılık İndeksi (CI) 𝐶𝐼 = (𝜆 − 𝑛)⁄(𝑛 − 1) denklemi ile hesaplanır.
Adım 7: Tutarlılık Oranı (CR) 𝐶𝑅 = 𝐶𝐼 ⁄𝑅𝐼 denklemi ile hesaplanır. Rastgele
İndeks (RI) Tablo 2’den belirlenmiştir.
Tablo 2. Rastgele indeks değerleri [9]
n
RI

1
0

2
0

3
0.58

4
0.9

5
1.12

6
1.24

7
1.32

8
1.41

9
1.46

10
1.49

Adım 8: Tutarlık oranı (CR) 0.1’e eşit veya daha küçükse kriterler hesaplamaları tutarlıdır. Böylece, hesaplanana ağırlıklar TOPSIS hesaplamalarında kullanılabilir. TOPSIS hesaplamaları aşağıdaki gibidir [17]:
Adım 9: Sorular ve kriterlerin değerleri kullanılarak karar verme matrisi A
oluşturulur.
𝐴11
𝐴21
⋮
𝐴𝑖𝑗 = ⋮
⋮
[𝐴𝑚1
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𝐴12 ⋯
𝐴22 ⋯
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
𝐴𝑚2 ⋯

2019

⋯ ⋯ 𝐴1𝑛
⋯ ⋯ 𝐴2𝑛
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋯ ⋯ 𝐴𝑚𝑛 ]
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Burada m soru sayısı, n kriter sayısı olmak üzere i ‘den m’ye, j 1’den n’e kadar
değer almaktadır.
𝐴𝑖𝑗
2
𝑖=1 𝐴𝑖𝑗

Adım 10: m soru sayısı olmak üzere, 𝑁𝑖𝑗 = ∑𝑚

denklemi kullanılarak A

matrisi normalize edilmiş Nij matrisine dönüştürülür.
Adım 11: N matrisi ile ilgili ağırlık çarpılarak ağırlıklı karar verme matrisi K
elde edilir.
𝑊1
𝑁11 𝑁12 ⋯ ⋯ ⋯ 𝑁1𝑛
𝑊2
𝑁21 𝑁22 ⋯ ⋯ ⋯ 𝑁2𝑛
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
𝐾𝑖𝑗 = ⋮
(11)
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮ 𝑥 ⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
[𝑁𝑚1 𝑁𝑚2 ⋯ ⋯ ⋯ 𝑁𝑚𝑛 ] [𝑊𝑛 ]
Burada m soru sayısı, n kriter sayısı olmak üzere i ‘den m’ye, j 1’den n’e kadar
değer almaktadır.
Adım 12: Pozitif ideal çözümler 𝐴𝑗+ = max(𝐾𝑖𝑗 ), Negatif ideal çözümler
𝐴𝑗− = min(𝐾𝑖𝑗 ) denklemleri ile bulunur. Farklar aşağıdaki denklemlerle hesaplanır:
𝑛

𝑆𝑖+ = √∑

𝑗=1

𝑛

𝑆𝑖− = √∑

𝑗=1

(𝐾𝑖𝑗 − 𝐴𝑗+ )2

(12)

(𝐾𝑖𝑗 − 𝐴𝑗− )2

(13)

Burada m soru sayısı, n kriter sayısı olmak üzere i ‘den m’ye, j 1’den n’e kadar
değer almaktadır.
Adım 13: İdeal çözüme ait yakınlık katsayısı 𝐶𝑖 =

𝑆𝑖−
−
𝑆𝑖 +𝑆𝑖+

denklemi ile bulunur.

Ci değerleri artarak sıralandığında son sıradaki sorular ideal çözüme en yakın
sorular olarak seçilir.

3

Hesaplamalar ve Tartışma

Sunulan çalışmada yöntem kısmındaki AHP-TOPSIS hesaplama adımlarına
göre soruların puanlamaları yapılmıştır. Bu çalışmada aşağıdaki gibi üç ana
kriter kullanılmıştır: Zorluk (K1); çok kolay, kolay, orta, zor, çok zor gibi alt
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kriterlerden oluşmakta ve sorunun zorluk seviyesini belirtmektedir. Ayırt
edicilik (K2); düşük, orta, yüksek gibi alt kriterlerden oluşmakta ve sorunun
ayırt edicilik derecesini belirtmektedir. Bilişsel alan (K3); bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme gibi alt kriterlerden oluşmakta ve sorunun hangi bilişsel seviyede olduğunu ifade etmektedir. Alternatiflerin ve
kriterlerin hiyerarşisi Şekil 1’de gösterilmiştir. Bu karşılaştırmalar yapılırken
Tablo 1’deki verilere göre sol taraftaki kriter üst taraftaki kriterden önemliyse kesişim noktalarındaki hücreye daha büyük sayı girilmektedir. Eşit önem
derecesine sahipse 1 değeri girilmektedir. Bu ana kriterlerin ikili karşılaştırmaları Tablo 3’de gösterilmiştir. Bu karşılaştırma değerlerine göre hesaplanan kriter ağırlıkları ise Tablo 4’de verilmiştir. Hangi kriterin ağırlığı büyükse
ilk belirleyici kriterdir. Bu örnek hesaplamada tutarlılık oranı 0,087 olarak
bulunmuştur ve 0.1 değerinden küçük olduğundan kriterler birbirleriyle tutarlıdır.
Tablo 3. Ana kriterlerin karşılaştırılması

K1
K2
K3

K1
1
0.333
0.142

K2
3
1
0.2

K3
7
5
1

Tablo 4. Hesaplanan ana kriter ağırlıkları
Kriter
K1
K2
K3
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Şekil 1. Soru seçimi için kriter hiyerarşisi

Tablo 4’deki hesaplanan ağırlıklara göre hesaplanan alternatiflerin
puan grafiği Şekil 2’de görülmektedir. Büyük puana sahip alternatif en uygun
seçimdir. Bu örnek hesaplama Matematik dersi problemler konusu için 220
çoktan seçmeli soru için çalıştırılmıştır. AHP-TOPSIS yöntemi kullanıcının
tercihlerine göre bu soruları puanlamış ve en iyi/uygun sorudan en kötü soruya doğru sıralamıştır. AHP-TOPSIS yönteminin AHP ve TOPSIS yöntemlerinin tek başlarına kullanımına göre daha iyi sonuçlar vermektedir [18-19].
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Şekil 2. İdeal çözüme ait soruların puanlamaları

Soru hazırlama zaman alan ve maliyetli bir süreçtir. Önerilen AHPTOPSIS yöntemi ile soru havuzundaki sorular belirlenen kriterlere ve karar
verici tercihlerine göre algoritmik ve objektif olarak puanlanarak en uygun
olanlar test ve ölçme işlemlerinde kullanılabilir. Bu metot diğer öğrenme yazılımlarına entegre edilerek eğitim kalitesini ve öğrenme seviyesini arttıracağı beklenmektedir.

4

Sonuç

Soruların değerlendirme ve seçim süreci için birçok yöntem vardır. Her yöntemin avantajları ve dezavantajları vardır. Bu çalışmada, sınavlar için test
üretim sürecinde işlem zorluğunu ve zaman kaybını önlemek için AHPTOPSIS yöntemi geliştirilmiş ve örnek test soruları üzerinde denenmiştir. Sonuç olarak AHP yönteminin dezavantajları TOPSIS yardımıyla ortadan kaldırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre AHP-TOPSIS yöntemi soru seçme ve değerlendirme işlemlerinde etkili ve hızlı bir şekilde kullanılabildiği
gösterilmiştir.
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Özet. Lineer olmayan yük modellerinin güç sistemleri üzerinde
oluştuğu etkiler maksimum yüklenme parametresi-gerilim arasındaki
ilişkiye bağlı olarak incelenmektedir. Bu çalışmada, 11 baralı güç
sistemine bağlı olan üstel ve termostatik kontrollü yük modellerinin
güç sistemi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Üstel ve termostatik
kontrollü yük modelleri maksimum yüklenme parametresi-gerilim
açısından yorumlanmıştır. Ayrıca, kullanılan yük modelleri ile 11 baralı
güç sisteminin gerilim profilleri incelenmiştir. Yapılan bu çalışmada,
Termostatik kontrollü yük modelinin ve üstel yük modelinin
maksimum yüklenme parametre değerini değiştirdiği bu çalışmada
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: üstel ve termostatik kontrollü yük modelleri,
maksimum yüklenme parametresi, gerilim kararlılığı

Effects on Voltage Stability in Power System of Exponential
and Thermostatic Controller Load Models
Abstract. The effects of nonlinear load models on power systems are
examined depending on the relationship between the maximum
loading parameter-voltage. In this study, the effects of the exponential
and thermostatic controller load models connected to the 11 buses
power system were investigated on the power system. The exponential
and thermostatic controller load models are evaluated in terms of
maximum load parameter-voltage parameters. Besides, voltage profiles
of 11 buses power system with used these load models were examined.
It has been seen in this study that the thermostatic controller load
model and the exponential load model have been changed to the
maximum load parameter value.
Keywords: Exponential and thermostatic controller load models,
maximum loading parameter, voltage stability
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1

Giriş

Güç sistemlerinin en uygun şekilde çalışma koşullarının belirlenmesi, bara çalışma gerilim seviyesinin belirlenmesi ve yüklenebilirlik durumunun optimum değerde olması kararlılık açısından çok önemlidir. Çoğunlukla güç sistemlerinde görülen olumsuz durumlar sürekli yük değişimleri, oluşabilecek
arıza ve hat kopması durumlarıdır. Bunları kapsamlı bir şekilde analiz etmek
için gerilim kararlılığı açısından yorumlamak gerekmektedir. Gerilim kararlılığı bara gerilimleri ve yüklenme parametre arasındaki ilişki olarak tanımlanmaktadır. Gerilim kararlılığı ile ilgili literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. Maksimum yüklenme parametre değerinin elde edilmesi için kullanılan
sürekli yük akışı analizinde sistemin gerilim kararlılığı açısından iyi sonuçlar
vermesi için jakobien matrisin geliştirilmesi önemli bir durumdur. Geliştirilen
jakobien matris sayesinde güç sistemlerinde statik ve dinamik gerilim kararlılığı analizleri çok daha basit olarak yapılmaktadır [1].
Güç sisteminde farklı güç katsayısı, hat başı gerilim değişmesi, hat başı gerilim değişmesi, hat uzunluğunun değişmesi, hat kayıp faktörü, şönt-seri kompanzasyon değişimi, kullanılan paralel hat sayısı gibi durumlar statik gerilim
kararlılığı sınıfında toplanmaktadır. Bu senaryolarda değişik parametre değerlerindeki gerilim-aktif güç arasındaki ilişkiler incelenmiştir ve yorumlanmıştır [2]. Statik gerilim kararlılığında kademe değiştirici transformatör ve
faz kaydırıcı transformatör oranları değiştirilmesi önemlidir. Farklı transformatör kademe değiştirmesi ve faz kaydırma oranlarının gerilim kararlılığı
üzerindeki etkiler incelenmiş ve oluşan sonuçlar yorumlanmıştır [3-4].
Statik yüklerdeki farklı güç katsayısı değişimlerinin yanı sıra, dinamik yük
modeli olarak kullanılan asenkron motorun gerilim kararlılığı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Asenkron motorun kısa süreli olarak devreye girip çıkmasının sistem üzerinde oluşturmuş olduğu etkiler değerlendirilmiştir ve dinamik gerilim kararlılığı ile ilgili sonuçlar elde edilmiştir [5]. Güç elektroniği
tabanlı lineer olmayan yük modellerinin bara gerilimi ve akımı üzerinde oluşturmuş olduğu etkiler ilgili çalışmalarda incelenmiştir. Gerilim ve akımda
meydana gelen harmonik ve titreşimlerin gerilim kararlılığı açısından değerlendirmeleri yapılmıştır [6-7].
İkinci dereceden gerilim denklemine sahip olan sabit empedans, sabit akım,
sabit aktif güç (ZIP) yük modelinin farklı parametre değerlerinde çalışması ile
çok baralı güç sistemlerinin gerilim-maksimum yüklenme parametre değerleri elde edilmiştir. Sürekli yük akışında sabit empendans, akım ve aktif güç de-
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ğerlerinin bara gerilim profile üzerinde oluşturmuş olduğu etkiler incelenmiştir [8-9].
Yapılan bu çalışmada, üstel ve termostatik kontrollü yük modellerinin 11 baralı güç sisteminde gerilim kararlılığı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Farklı
parametre değerleri ile analiz edilen üstel ve termostatik yük modellerinin
maksimum yüklenme parametresi-gerilim arasındaki ilişkileri yorumlanmıştır.

2

Statik Gerilim Kararlılığı Analizi

Statik gerilim kararlılığı güç sisteminde reaktif güç değişimine bağlı olarak
hesaplanmaktadır. Sistem için gerekli olan reaktif gücün sağlanması ile yük
barasının çalışma koşulları sağlanmış olur. Eğer reaktif güç desteği sistem
için belirlenen sınırların altına düştüğünde ve gerilim düşümü başladığında
sistem çökmeye gidebilir. Bu olumsuz durumu engellemek için reaktif güce
bağlı olarak gerilimin çalışma koşullarına uygun bir duruma gelmesi sağlanmaktadır. Bunun için güç sisteminde gerilim- maksimum yüklenme parametresinin hesaplanması gereklidir. Sistemin gerilim- maksimum yüklenme parametresi ile baranın aktif güç ve reaktif güç değeri arasındaki ilişki denklem
1 ve denklem 2’de gösterilmiştir.

PL  PL 0 (1   ) (1)
QL  QL 0 (1   ) (2)
Burada, PL ve QL yükün aktif güç ve reaktif güç değeri, PL0 ve QL0 yükün başlangıç aktif güç ve reaktif güç değerleri ve yükün aktif güç ve reaktif güç değerleri, λ maksimum yüklenme parametre değeridir [10]. Sürekli yük akışında gerilim ve maksimum yüklenme parametresi arasındaki ilişkiden
yararlanılmaktadır. Sürekli yük akışı analizinde belli sistem modellerinin desteklenmesi olmaksızın belirli zorluklara karşı çözümlemede çok üstündür.
Ayrıca sistem eşitliklerindeki tekil çözümleme durumunun oluşturacağı
olumsuz durumlara karşı gerilim otomatik olarak değiştirme özelliğine sahiptir. Sürekli yük akışındaki hesaplama kullanımı Şekil 1’de gösterilmiştir.
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λ2

(z0 , λ0)

∆ z1
z2

λ1
λ
z1

λ

Şekil 1. Sürekli yük akış metodu

Burada, (z1, λ1) denge noktaları olarak bilinen durumdur, ∆λ1 sistem
parametre değerinin değişmesi ve ∆z1 vektör çözümlemesinde kullanılmaktadır. İlk adımda tahmin etme işlemi yapılmaktadır. Başlangıç olarak z1+∆z1,
λ1+∆λ1, değerleri üretilmektedir. Bu üretilen değerler sistem profilindeki
z2+∆z2 yeni denge noktalarını düzenlemek için kullanılır.

3

Düşük Uyartım Sınırlandırıcı Modeli

Üstel bir fonksiyon olan yük modelinde aktif ve reaktif güç eşitlikleri denklem
3 ve denklem 4’de gösterilmiştir.

V 
P  P0  
 V0 

np

V 
Q  Q0  
 V0 

(3)

nq

(4)

Burada, P0; yükün aktif gücü, Q0; reaktif gücü, V; bara gerilimi, V0; yük akışı
sonucundaki bara gerilimi, np ve nq değerleri özel durumlarda 0, 1 ve 2 değerlerini almaktadır. Termostatik kontroolü yük modeli sıcaklık kontrolüne bağlı bir dinamik yük olarak tanımlanmaktadır. Bu yük modeli yük barasına bağlandığında ilk gerilim ve aktif güç değerini yük akışına bağlı olarak
almaktadır. Termostatik kontrollü yük modeli eşitlikleri denklem 5 ile denklem 7 arasında verilmiştir.
.

T  (Ta  T  K1 P) / T1 (5)
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.

P0 / V02  ( K p (Ta  T  K1 P) / T1  Ki (Tref  T )) / Tc (6)

P  ( P0 / V02 )V 2 (7)
Burada, P0; yükün aktif gücü, V0; yük akışı sonucundaki bara gerilimi, T değişken sıcaklık parameter değeri, K oransal interagral parameter değerleridir.
Ayrıca termostatik kontrollü yük modelinde maksimum ve minimum değerlere bağlı olarak oransal integral bloğu kullanılmaktadır [11].

4

Benzetim Çalışması Modeli

11 numaralı güç sisteminin devre modeli şekil’2 de gösterilmiştir.

Şekil 2. 11 baralı güç sistemi

IEEE 11 baralı test sisteminde toplamda 1 adet salınım barası, 3 adet
generatör barası, 3 adet transformatör, 7 adet hat ve 3 adet PQ yükü bulunmkatadır. Sistemdeki toplam yük 315 MW ve 115 MVAr’dır. Normalde 9
baralı olan test sistemi orijinal test sistemi yapılacak incelemeye uygun olarak önce 10 ve sonra 11 baralı hale getirilmiştir [12]. Üstel ve termostatik
kontrollü yük modelleri bara F6’ ya bağlanmıştır. Öncelikle bara B2’ye bağlanan üstel yük modelinin gerilim-maksimum yüklenme parametre değişimleri
incelenmiştir. İkinci analizde F6 barasındaki üstel yük modeli çıkarılarak yerine termostatik kontrollü yük modeli entegre edilmiştir. Termostatik kontrollü yük modeli ile gerilim-maksimum yüklenme parametre arasındaki ilişkiler üzerinde durulmuştur.
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5

Benzetim Çalışması Sonuçları

11 baralı benzetim sisteminde ilk olarak bara 6’da PQ yük modeli bağlı iken
sistemin gerilim-maksimum yüklenme parametresi arasındaki ilişki incelenmiştir. 11 baralı güç sisteminde yapılan sürekli yük akışı analizi sonucunda
maksimum yüklenme parametre değerinin 4.18 olduğu hesaplanmıştır. Sistemin gerilim-maksimum yüklenme parametresi ve bara gerilim profilleri şekil 3 ve şekil 4’de gösterilmiştir.
1.4
V

Bara-F6

VBara-G7

1.2

V

Bara-I9

Bara Gerilimleri (p.u.)

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0

0.5

1

1.5

2
2.5
Maksimum Yüklenme Parametresi  (p.u.)

3

3.5

4

Şekil 3. Bara F6’da PQ yük modeli bağlı iken maksimum yüklenme parametre değeri
(4.38)
Bara Gerilim Profilleri
1.4

1.2

1

V [p.u.]

0.8

0.6

0.4

0.2

0

1

2

3

4

5

6
Bara #

7

8

9

10

11

Şekil 4. Bara F6’da PQ yük modeli bağlı iken bara gerilim profilleri

Benzetim çalışmasında F6 barasındaki PQ yük modeli çıkarılarak yerine üstel
yük modeli bağlanmıştır. Bu yük modelinde np ve nq değişken parameter değerleri 1 olarak ayarlanmıştır. Yapılan sürekli yük akışı analizi sonucunda sistemin maksimum yüklenme parameter değerinin 5.921 olduğu bulunmuştur.
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Sürekli yük akışı sonucunda elde edilen gerilim-maksimum yüklenme parameter ilişkisi ve bara gerilim profilleri şekil 5 ve şekil 6’da gösterilmiştir.
1.4
VBara-F6
V

1.2

Bara-G7

VBara-I9

Bara Gerilimleri (p.u.)

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0

1

2

3
Maksimum Yüklenme Parametresi  (p.u.)

4

5

Şekil 5. Bara F6’da üstel yük modeli bağlı iken maksimum yüklenme parametre değeri
(5.921)
Bara Gerilim Profilleri
1.4

1.2

1

V [p.u.]

0.8

0.6

0.4

0.2

0

1
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3

4

5

6
Bara #

7

8

9

10

11

Şekil 6. Bara F6’da üstel yük modeli bağlı iken bara gerilim profilleri

Benzetim çalışmasında son yapılan analizde F6 barasındaki üstel yük modeli
çıkarılarak yerine termostatik yük modeli bağlanmıştır. Termostatik yük modelinin sıcaklık değeri 70 derece, yük değeri yüzde elli, oransal integral değerlerinden Kp değeri 100, Ki değeri 25, termostatik yük modeli zaman sabiti
1200 olarak ayarlanmıştır. Sürekli yük akışı analizi sonucunda maksimum
yüklenme parameter değeri 5.924 olmuştur. Termostaik kontrollü yük modelinin bağlanması ile elde edilen sonuçlar şekil 7 ve şekil 8’de verilmiştir.
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Şekil 7. Bara F6’da termostatik kontrollü yük modeli bağlı iken maksimum yüklenme
parametre değeri (5.924)
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Şekil 8. Bara F6’da termostatik kontrollü yük modeli bağlı iken bara gerilim profilleri

6

Sonuçlar

Yapılan bu çalışmada, üstel ve termostatik kontrollü yük modelinin çok baralı
bir güç sistemindeki statik gerilim kararlılığı analizi incelenmiştir. Elde edilen
sonuçlar ile gerilim-maksimum yüklenme parametresi arasındaki ilişki ve bara gerilim profillerinin etkileri gösterilmiştir. Bu çalışmada kullanılan üstel ve

http://icaiame.com

2019

108

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

termostatik yük modellerinin sistem yüklenme parametre değerlerini ve yük
bara gerilim değerlerini arttırdığı görülmüştür. Her iki yük modelin birbirine
yakın sonuçlar verdiği sürekli yük akışı analizi ile elde edilmiştir. Özellikle
termostatik yük modelinin kullanılması ile maksimum yüklenme parametre
değerinin en yüksek değer aldığı gözlemlenmiştir. Kullanılan bu yük modelleri sayesinde gerilim kararlılığı analizlerinde farklı bir yaklaşım durumu ortaya çıkarılmıştır. Farklı çok baralı güç sistemleri ve farklı lineer olmayan yük
model analizlerin yapılabileceği bu çalışma ile aydınlatılmıştır.
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Özet Akıllı telefon kullanımındaki artışla beraber siber tehditler, mobil dünyasının
en büyük problemlerinden biri haline gelmektedir. Mobil cihazlar kişisel kullanım
dışında sektörel olarak da birçok alanda kullanılmaktadır. Kullanım alanlarında
ve oranındaki artışla paralel olarak siber saldırganlar mobil cihazları hedef alan
saldırılar gerçekleştirmektedir. Mobil zararlı yazılımlar teknolojik evrimle birlikte
büyük bir ölçekte ve hızla artmaktadır. Bu durum mobil cihaz güvenlik yaklaşımlarını üzerinde durulması gereken önemli bir konu haline getirmektedir. Bu çalışmada statik analiz yöntemiyle elde edilen özellikler kullanılarak derin öğrenme ve
makine öğrenmesi tabanlı android zararlı yazılım tespit sistemleri geliştirilmiştir.
Yapılan çalışma sonucunda derin öğrenme tabanlı sistemlerin daha iyi doğruluk
oranına sahip olduğu görülmektedir.
Akıllı telefonlar, sağladığı özelliklerin yanında kullanım ve taşıma kolaylığı ile
birlikte kısa sürede her kesime hitap eden ve en çok kullanılan teknolojik aygıt durumuna gelmiştir. Mobil cihazlar kişisel kullanım dışında sektörel olarak da birçok
alanda kullanılmaktadır. Mobil cihazların kullanımındaki hızlı artışla beraber
siber tehditler, mobil dünyasının en büyük problemlerinden biri haline gelmiştir.
Özellikle Nesnelerin Interneti (IOT-Internet of Things) kavramının hayatımıza
girmesi ile birlikte, mobil cihazların güvenliği sadece kişisel bilgi güvenliği ile
sınırlı kalmayıp, siber güvenliğin her alanında ve hatta fiziksel güvenlikte önemli
bir yere sahip olmuştur. Her geçen gün saldırıların sayısının ve çeşitinin artması
mobil zararlı yazılımların tespitinde daha hızlı ve doğru tespitler yapan yöntemler geliştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bunun yanında gerek versiyonlarının
gerekse yöntemlerinin değişmesinden dolayı, yapay zeka tekniklerinin kullanılması da ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu çalışmada, en çok kullanılan platform
olan Android için geliştirilen mobil yazılımlarda zararlı yazılım tespiti yapmak
amacı ile makine öğrenmesi ve derin öğrenme yöntemleri incelenmiştir. İncelenen yöntemler statik analiz yöntemiyle elde edilen özellikler kullanılarak üretilmiş
olan Drebin mobil zararlı yazılım veriseti kullanılarak test edilmiştir. Elde edilen
sonuçlar hem doğruluk oranları hem de ROC eğrisi ile karşılaştırmalı olarak
sunulmuştur. Yapılan çalışma sonucunda derin öğrenme tabanlı sistemlerin daha
iyi doğruluk oranına sahip olduğu görülmektedir.
Keywords: Android, Zararlı Yazılım, Derin Öğrenme, Makine Öğrenmesi
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1 Giriş
Teknolojinin ilerlemesine paralel olarak akıllı telefon kullanımındaki artış, internetin
ve mobil uygulamaların hızlı bir şekilde yaygınlaşmasını beraberinde getirmektedir
[1]. Linux çekirdeğini kullanan Android işletim sistemi, açık kaynak kodlu bir işletim
sistemidir. Android, dünyada mobil cihazlarda en çok kullanılan işletim sistemidir.
Bununla birlikte, güvenlik zafiyetlerinin yaşanma riski en yüksek sistemlerden biri
olma özelliğini de taşımaktadır.
Android, Kasım 2017’de yüzde 75,9 pazar payıyla ve kullanımda 2.3 milyar akıllı
telefonla geniş bir marjla piyasaya hakimdir. Global Mobile Market Raporuna göre 2018
yılında 300 milyon yeni akıllı telefon ile kullanımının artacağı duyurulmuştur. Google
Play Store uygulama dükkanında, Mart 2018 itibariyle, 3.6 milyon adet farklı uygulama
yer almaktadır [2]. Mobil cihazlar ve üzerlerinde çalışan uygulama sayısındaki dramatik
artış, güvenlik tehditlerini de beraberinde getirmektedir. Bu sebeple, mobil iletişim
kanallarını ve hizmetlerini istismar eden güvenlik açıklarının sayısında ve çeşitliliğinde
artış yaşanmaktadır.
McAfee firmasının 2018 1. çeyrek raporuna göre; 2017’nin üçüncü çeyreğinde 16
milyon kötü amaçlı yazılım enfeksiyonu tespit edildiği ve şirketin geçen yılki tehdit
raporuna göre bir önceki yılın aynı dönemine göre neredeyse iki katına çıktığı gözlenmektedir. Rapora göre; 2018’de küresel siber suçun 600 milyar dolara mal olacağı tahmin
edilirken, dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun tercih ettiği mobil cihazlar için mobil
kötü amaçlı yazılımların yılı olabileceğini öne sürülmüştür. Raporda, mobil cihazlar
için yayılan kötü amaçlı yazılımların artış hızının "endişe verici" olduğu belirtilmektedir. Örneğin, bankacılık uygulamaları üzerinden Truva atları milyonlarca dolarlık zarara
neden olmaktadır. McAfee araştırmacıları, kullanıcılar tarafından çevrimiçi mağazalara
sızan dolandırıcılık ve şifreleme reklamlarına tıklanarak çok daha fazla istismar görme
yaşanacağını ön görmektedir [3]. McAfee firmasının 2018 2. çeyrek raporuna göre;
ikinci çeyrekte yeni mobil zararlı yazılım örneklerinin sayısı yüzde 27 artmıştır. Bu
çeyreğin, üst üste artış yaşanan ikinci çeyrek olduğu belirtilmiştir. Bölgesel mobil kötü
amaçlı yazılım oranlarına göre Güney Amerika yüzde 14 oran ile en fazla etkilenen
bölge olmuştur. Toplam mobil kötü amaçlı yazılım sayısı yıllara göre dramatik bir artış
göstermektedir [4] .
Geliştiriciler tarafından performans ve tasarımın ön plana alındığı mobil uygulamalarda güvenlik çoğu zaman geri plana atılabilmektedir. Güvenli kod yazımına dikkat
etmemekten kaynaklanan açıklar kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabilmektedir.
Bunun yanında Android uygulama marketleri çeşitli geliştiriciler tarafından yüklenen
uygulamaları detaylı güvenlik taramalarına tabi tutmadan yayınlamakta ve kullanıcı
uygulamayı yüklerken gereken izinlerden kendisi sorumlu tutulmaktadır. Meşru kullanımlar için yüklenen birçok uygulama, telefonunuzdan kişisel bilgilerinizin ve kişi
bağlantılarınızın sızdırılması, finansal bilgilerin çalınması gibi kötüye kullanılmalara
neden olabilmektedir.
Son yıllarda elektronik ticaret ve bankacılık sektörlerinde mobil uygulamaların kullanımı oldukça artmıştır. Hızlı bir şekilde teknolojik dönüşüm gösteren bu sektörler,
kötü niyetli kişilerin hedefi haline gelmiş ve kullanılan uygulamalar ve cihazlardaki
artışla birlikte güvenlik tehditleri de çoğalmıştır. Siber saldırganlar bankacılık uygulamalarındaki güvenlik açıklarından faydalanarak kimlik avı ile müşterilerin kredi kartı ve
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kimlik bilgilerini çalmak için kullanabilmektedirler. Bu saldırganlar, kimlik doğrulama
numarasını hatta aramaları yeniden yönlendirme gibi işlemleri yapabilmektedir. Mobil uygulamaların hayatımızın bu kadar içinde bulunması mobil uygulama güvenliğine
gereken önemin verilmesi zorunluluğunu göstermektedir.
Bu çalışmada, android uygulamaların statik analiz yöntemi ile elde edilen uygulama
izinleri, Intent ve API çağrılarının öznitelik olarak çıkarıldığı veri seti ile yapılmıştır.
Drebin [5] veri setinde bulunan 9476 iyi amaçlı yazılım ve 5560 zararlı yazılımdan
çıkarılan toplan 215 adet öznitelikli veri seti üzerinde makine öğrenmesi ve derin
öğrenme yöntemleri denenmiş ve doğruluk oranları karşılaştırılmıştır. Veri seti üzerinde
derin öğrenme ve makine öğrenmesi yöntemleri ile yapılan deneyler sonucunda en iyi
sonucu yüzde 99.20 ile Derin inanç Ağı (DBN - Deep Belief Network) sağlamıştır.

2 LİTERATÜR ÖZETİ
Zararlı yazılım tespiti ile ilgili literatürde yapılan çalışmalar incelenmiştir. Literatürdeki
çalışmalarda Android uygulamaların dinamik, statik ya da hibrit analiz tabanlı zararlı
yazılım tespit sistemlerinde çoğunlukla makine öğrenmesi algoritmaları kullanılmaktadır. Son yıllarda derin öğrenme ile yapılan çalışmaların artışı ile birlikte en iyi sonuçlara
derin öğrenme yöntemleriyle ulaşıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, literatürdeki ilgili
çalışmalarda bulunan makina öğrenmesi algoritmaları ile derin öğrenme yöntemleri kullanılarak veri seti eğitilecek ve doğruluk oranları üzerinde karşılaştırmalar yapılmıştır.
Android Uygulamalarının uygulama izinleri ve API çağrıları kullanılarak 1200
zararlı yazılım ve 1200 zararsız yazılım üzerinde yapılan bir çalışmada makine öğrenmesi kullanılarak yazarlı yazılım tespit sistemi geliştirilmiştir [6] . Makine öğrenmesi
algoritmalarından J48 Karar Ağacı, torbalama ve destek vektör makineleri kullanılan
çalışmada 96.39 ile 92.36 arasında doğruluk oranları elde edilmiştir. En yüksek sonuç
96.39 ile torbalama yöntemi ile elde edilmiştir.
DroidMat [7], uygulama izinleri ve API çağrılarını kullanan kötücül yazılım tespit
aracıdır. Çalışmada kullanılan zaralı yazılımlar Contagio [8] sitesinden alınmıştır. İyi
uygulamalar ise GooglePlay resmi Android pazarındaki her bir kategoriden 50 uygulamayı rastgele indirilerek elde edilmiştir. İyi yazılımların Android kötü amaçlı yazılım
olarak tanımadığından emin olmak için VirusTotal kullanılmıştır. Toplamda 34 kötü
niyetli aileyi içeren toplam 238 Android kötü amaçlı yazılımın ve 30 kategori içeren
1500 iyi huylu uygulama toplanmıştır. Çalışmada K en yakın komşu (KNN - k Nearest Neighbours) algoritması kullanılarak yüzde 97,87 doğruluk oranına sahip Android
zararlı yazılım tespit sistemi geliştirilmiştir.
Shabtai [9] ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada dinamik analiz ve makine öğrenmesi
yöntemleri kullanılarak lokal öğrenme ile mobil uygulamanın ağ davranışında anlamlı
sapmaları algılamak için bir davranış tabanlı anormal algılama sistemi geliştirmişlerdir.
Veri setinde 500.000 uygulama mevcuttur. Sitem uygulamaların android cihazda bulunan
istemci ve sunucu bileşenleri sayesinde ağ desenlerini çıkartarak kötücül yazılımları
tespit edebilmektedir. İstemci bileşeni cihaza önceden yüklenen uygulamaların dinamik
analizlerini yaparak izlemektedir. Sunucu bileşeni ise mobil cihazlar tarafından rapor
edilen verileri ile her uygulama için kullanıcıların ortak trafik modellerini temsil eden
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modeller oluşturmaktadır. Bu çalışma sonucunda aynı tipteki uygulamaların benzer ağ
trafik desenlerine sahip oldukları gözlemlenmiştir.
DroidDetector [10] derin öğrenmeye dayalı Android kötü amaçlı yazılım tespit
sistemidir. DroidDetector statik analizden elde edilen özellikler ile dinamik analizinden elde edilen özellikleri ilişkilendirip ve öğrenme teknikleri kullanarak kötü amaçlı
yazılımları karakterize etmektedir. Bu sayede bir uygulamanın kötü amaçlı yazılım olup
olmadığını otomatik olarak algılayabilen çevrimiçi derin öğrenme tabanlı bir Android
kötü amaçlı yazılım tespit motoru (DroidDetector) geliştirmişlerdir. Derin öğrenme mimarisi gözetimli (supervised) ve gözetimsiz (unsupervised) öğrenme olmak üzere iki
aşamadan oluşmaktadır. Derin İnanç Ağı (Deep Belief Network - DBN) mimarisinde
android uygulamalarını daha iyi karakterize etmek için Kısıtlı Boltmann Makinalarının
(Restricted Boltzmann Machines - RBM) hiyerarşik olarak inşa edilmiştir. Eğitim için
kullanılan 20.000 kötücül olmayan uygulama Google Play Store’dan rastgele taranarak
elde edilmiştir. Kötü niyetli uygulama veri seti Contagio [8] Topluluğu’ndan 500 uygulama, Genome [11] Projesinden 1260 uygulama toplam 1760 adet kötü amaçlı uygulama
toplanmıştır.
McLaughlin [12] ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada android uygulamaların statik
analiz özelliklerini kullanarak yapılan derin öğrenme tabanlı android malware tespit
sistemidir. Bu çalışma, çözümlenecek bayt kodunun analiz edilecek bir metin olarak
ele alınmasıyla, konvolüsyonel sinir ağlarının (Convolution Neural Network-CNN) kötü
amaçlı yazılım tespitine uygulanması temeline dayanır. Çalışada n-gram tabanlı yaklaşım
kullanılmış olup, konvolüsyonel ağının kötü amaçlı yazılımın göstergesi olan opcodes
dizilerini tespit ederek n-gram gibi imzaları algılamayı öğrenebilmesi şeklindedir. Bu
çalışmada deneyler üç farklı veri seti üzerinde gerçekleştirilmiştir. İlk Veri Seti, Android
Malware Genome Project (AMGP) [11] veri setinde toplam 2123 uygulama bulunmaktadır. İkinci Veri Seti, McAfee Labs tarafından alınan veri setidir. 2475 kötü amaçlı
yazılım örneği ve 3627 iyi yazılımdır. Üçüncü Veri Seti, yaklaşık 18.000 android uygulama içeren McAfee Labs tarafından sağlanan veri setidir. 9268 iyi Yazılım ve 9902
kötü amaçlı yazılımdır.
Droiddelver [13] .smali dosyalarından çıkarılan API çağrılarının(statik analiz özelliği) analizi ile Derin İnanç Ağı (DBN) kullanılarak yapılan zararlı yazılım tespit sistemidir. Bu çalışma .smali kodundaki API çağrıları bazı yöntemlere bloklara ayrılır.
Kod blokları, yeni bilinmeyen Android kötü amaçlı yazılım tespiti için DBN ve RBM
kullanılarak oluşturulan derin öğrenme mimarisiyle eğitilmiştir. Comodo Cloud Security Center’dan alınan yarısı iyi niyetli, diğer yarısı ise kötü amaçlı yazılım olan 5,000
android uygulaması bulunan veri seti kullanılmıştır.
DeepFlow [14] Android uygulamalardaki statik analiz ile elde edilen hassas verileri
kullanarak derin öğrenme yöntemi ile yapılan zararlı yazılım tespit sistemidir. Deepflow; bir Android uygulamasında hassas veri akışlarını tanımlamak için aktivite yönetim
metotlarına(onCreate(), onStart(), onDestroy()), callback metotlarına ve bunların yanı
sıra kaynak çağrılarına da bakarak kötü amaçlı yazılımların kullanacağı hassas verileri elde etmeye çalışır. Çalışmada toplam 323 öznitelik çıkarılmıştır. Kullanılan DBN
modeli, bilinen kötü amaçlı yazılım kaynaklarından (örneğin, Genome, VirusTotal ve
Drebin) ve Google Play’den taranan iyi yazılımlardan (benignware) tarama yapmak için
hiyerarşik olarak bir dizi RBM kullanarak oluşturulmuştur.
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Zhang [15] ve arkadaşları, derin öğrenme modeline dayanan Android platform için
kötü amaçlı yazılım algılama yaklaşımı önerilmektedirler. DroidDeep ilk önce Android
uygulamalarının davranış biçimini nitelemek için izinler, API çağrıları ve bileşenleri gibi
statik bilgileri göz önünde bulundurarak 30.000’den fazla özellik içeren Android uygulamalarından öznitelikleri otomatik olarak çıkarmaktadır. Sınıflandırmada kullanılacak
özniteliklerin sayısını etkili bir şekilde azaltabilecek tipik özellikleri öğrenmek için DBN
algoritmasını kullanılmıştır. Sistem 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci aşama, özniteliklerin Android uygulamalardan otomatik bir şekilde çıkarılmasıdır. İkinci aşama, Android uygulamalardan otomatik bir şekilde çıkarılmış özellikleri çok boyutlu bir vektöre
dönüştürülmesidir. Üçüncü aşama, çok boyutlu vektörü girdi olarak alan ve Android
kötü amaçlı yazılım tespiti için benzersiz özellikleri öğrenen derin öğrenme modelidir.
Sonuncu aşama ise öğrenme özelliklerine dayanan sınıflandırma işlevidir. Sınıflandırma
Destek Vektör Makinesi algoritması ile yapılmıştır. 3,986 iyi uygulamalar ve 3,986 kötü
amaçlı yazılımdan oluşan bir deneme sonucunda, DroidDeep yüzde 99,4 oranında bir
algılama doğruluğu sağlamaktadır.

3 YÖNTEM
3.1

Veri Seti

Bu çalışmada, Yerima tarafından Drebin [5] veri setinden alınıp statik analiz yöntemi ile
öznitelikleri çıkarılarak hazırlanan veri seti kullanılmıştır [16] . Öznitelikleri çıkarılan
veri setinde 9476 iyi(benign), 5560 zararlı(malware) olmak üzere toplam 15036 yazılım
bulunmaktadır. Bu çalışmada, öznitelikleri çıkarılan veri seti üzerinde makine öğrenme
sınıflandırıcılarının performansını değerlendirmek için 5 kat çapraz doğrulama(5-fold
cross validation) yapmıştır. Şekil 1’te gösterildiği gibi, 5 katlı çapraz değerleme ilk önce
veri setini 5 katmana böler ve 1. katı test için kullanırken kalan katları eğitim seti olarak
kullanır. 2. adımda, 2. kat test olarak kullanılırken, geriye kalan katlar eğitim seti olarak
kullanılır. 3. , 4. , 5. katlarda aynı işleler yapılarak veri setindeki her örneğin hem eğitim
hem test için kullanılması sağlanır.

Şekil 1. Veri Setindeki Yazılım Dağılımı

Veri setinde Android Manifest uygulama izinleri, API çağrıları ve intentler öznitelik
(feature) olarak seçilmiştir.
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– İzinler: Android uygulamaları, hassas verilere (rehber ve SMS gibi) veya belirli
sistem özelliklerine (kamera ve internet erişimi gibi) erişmek için izin istemektedir.
Bu izinler, Manifest dosyasında benzersiz bir etiketle tanımlanır [17] .
– Intents: Bir işlemin gerçekleşmesi için tanımlanan soyut ifadelerdir. Intent’leri çok
çeşitli görevlerde kullanabilmektedir. Bir Aktivite başlatmak için startActivity, bir
arka plan Servisi ile iletişim kurmak için Context.startService (Intent) yada Context.bindService (Intent, ServiceConnection, int) kullanılır [18] .
– Api Çağrıları: Android API, Android SDK’nın tamamını oluşturan çeşitli yazılım
modüllerinin koleksiyonunu ifade eder. Android yazılımı çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için ilgili yazılımla etkileşime geçmesi gerekir bu durumlarda API çağrıları
kullanılır.
Verisetindeki bulunan toplam 215 öznitelik (features) Şekil 2 de gösterilmektedir.
3.2

Zararlı Yazılım Tespiti İçin Makine Öğrenmesi Yöntemleri

Çalışmada kullanılan makine öğrenmesi algoritmaları;
– Lojistik Regresyon (LR- Logistic Regression): Bağımlı değişken ile bağımsız değişken(ler)
arasındaki ilişkiyi açıklamak için lojistik regresyon kullanılır.
– Destek Vektör Makinesi (SVM- Support Vector Machine): Destek vektörü makine
algoritması, N-boyutlu bir uzayda (N- özelliklerin sayısı) veri noktalarını belirgin
bir şekilde sınıflandıran hiper düzlemi elde etmektedir.
– Naif Bayes: (NB- Naïve Bayes):Sınıflandırma yaparken özellikler arasında bağımsızlık varsayımına dayanan bir sınıflandırma yöntemidir.
– Doğrusal Ayrımcılık Analizi (LDA- Linear Discriminant Analysis): Sınıfları birbirinden ayırmak için, sınıfların dağılımını inceler ve ortalama değerleri arasındaki
farklılığı kullanır.
– Rastgele Orman (RF- Random Forest): Denetimli bir sınıflandırma algoritması olan
Rastgele Orman, hem regresyon hem de sınıflandırma problemlerinde kullanılabilmektedir. Rastgele Orman algoritması, düğümleri bölme, kök düğümü bulma
gibi işlemleri torbalama yöntemiyle yapan karar ağaçlarından oluşur.
– K en yakın komşu (K-NN- K Nearest Neighbors): Bir veri noktasının hangi gruba
en yakın olduğunu, o gruba ilave edilmesinin ne kadar muhtemel olduğunu tahmin
eden sınıflandırma yaklaşımıdır.
– Adaptif Yükseltme (AB- Adaptive Boosting): Bir öğrenicinin, kendinden önce gelen
güçsüz öğrenicileri kullanarak öğrenicilerin düzenlenmesi sağlanır. Böylece güçsüz
öğrenicilerin verisiyle daha iyi bir öğrenici oluşturulur.
– Torbalama (BA- Bootstrap aggregating (Bagging)): Varyansı azaltarak makine
öğrenme algoritmalarının kararlılığını ve doğruluğunu artıran bir meta algoritmadır.
– Karar Ağaçları CART (DT- Desicion Trees (CART)): Ağaç tabanlı algoritmalar
makine öğrenmesinde en çok kullanılan gözetimli (supervised) öğrenme algoritmalarıdır. Karar ağacı, ağaç yapısı şeklinde sınıflandırma veya regresyon modelleri
oluşturur. Yaptığımız çalışmada karar ağaçları oluşturmak için CART (Classification and Regression Trees) kullanılmıştır.
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Manifest İzinleri
WRITE_SECURE_SETTINGS, SET_PREFERRED_APPLICATIONS, SET_WALLPAPER_HINTS,
ACCESS_FINE_LOCATION, WRITE_EXTERNAL_STORAGE, BIND_VPN_SERVICE,
DISABLE_KEYGUARD, ACCESS_MOCK_LOCATION, GET_PACKAGE_SIZE, MODIFY_PHONE_STATE,
CHANGE_COMPONENT_ENABLED_STATE, CLEAR_APP_CACHE, SET_ORIENTATION,
READ_CONTACTS, DEVICE_POWER, HARDWARE_TEST, ACCESS_WIFI_STATE,
WRITE_EXTERNAL_STORAGE,WRITE_CONTACTS, SET_ACTIVITY_WATCHER,
EXPAND_STATUS_BAR, INTERNAL_SYSTEM_WINDOW, BROADCAST_SMS, CHANGE_WIFI_STATE,
READ_FRAME_BUFFER, ACCESS_SURFACE_FLINGER, SYSTEM_ALERT_WINDOW,
MOUNT_FORMAT_FILESYSTEMS, CHANGE_CONFIGURATION, CLEAR_APP_USER_DATA,
MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS, BIND_TEXT_SERVICE, INSTALL_LOCATION_PROVIDER,
SET_PROCESS_LIMIT, BIND_APPWIDGET, FLASHLIGHT, READ_LOGS,
CONTROL_LOCATION_UPDATES, BROADCAST_WAP_PUSH, BIND_ACCESSIBILITY_SERVICE,
ADD_VOICEMAIL, CALL_PHONE,SET_TIME_ZONE, RECEIVE_MMS, CHANGE_NETWORK_STATE,
PERSISTENT_ACTIVITY,STATUS_BAR, KILL_BACKGROUND_PROCESSES, SET_ALARM,
ACCOUNT_MANAGER, WRITE_GSERVICES, BIND_DEVICE_ADMIN, WRITE_SOCIAL_STREAM,
WRITE_SETTINGS, REBOOT, BLUETOOTH_ADMIN, BIND_WALLPAPER, RECEIVE_WAP_PUSH,
DUMP, BATTERY_STATS, ACCESS_COARSE_LOCATION, SET_TIME, READ_SOCIAL_STREAM,
READ_USER_DICTIONARY, PROCESS_OUTGOING_CALLS, CALL_PRIVILEGED, REORDER_TASKS,
WRITE_PROFILE, SET_WALLPAPER, BIND_INPUT_METHOD, UPDATE_DEVICE_STATS,
WRITE_CALL_LOG, DELETE_PACKAGES, GET_TASKS, GLOBAL_SEARCH, DELETE_CACHE_FILES,
WRITE_USER_DICTIONARY, MASTER_CLEAR, WRITE_CALENDAR,
CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE, SUBSCRIBED_FEEDS_READ, ACCESS_NETWORK_STATE,
VIBRATE, BLUETOOTH, READ_CALENDAR, READ_CALL_LOG, SUBSCRIBED_FEEDS_WRITE,
READ_EXTERNAL_STORAGE, RESTART_PACKAGES, RECEIVE_BOOT_COMPLETED, WAKE_LOCK,
READ_SYNC_STATS, BROADCAST_STICKY,MODIFY_AUDIO_SETTINGS, READ_PROFILE,
BIND_REMOTEVIEWS, WRITE_APN_SETTINGS, ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS, NFC,
RECORD_AUDIO, INTERNET, READ_HISTORY_BOOKMARKS, WRITE_SYNC_SETTINGS, CAMERA,
INSTALL_PACKAGES, WRITE_HISTORY_BOOKMARKS, WRITE_SMS, READ_SYNC_SETTINGS,
AUTHENTICATE_ACCOUNTS, USE_CREDENTIALS, MANAGE_ACCOUNTS, READ_SMS,
RECEIVE_SMS, GET_ACCOUNTS, READ_PHONE_STATE, SEND_SMS

Intents
android.intent.action.BOOT_COMPLETED,
android.intent.action.SEND_MULTIPLE,android.intent.action.TIME_SET,
android.intent.action.PACKAGE_REMOVED, android.intent.action.TIMEZONE_CHANGED,
android.intent.action.ACTION_POWER_DISCONNECTED, android.intent.action.PACKAGE_ADDED,
android.intent.action.ACTION_SHUTDOWN,
android.intent.action.PACKAGE_DATA_CLEARED ,android.intent.action.PACKAGE_CHANGED,android.int
ent.action.NEW_OUTGOING_CALL,android.intent.action.SENDTO,
android.intent.action.CALL,android.intent.action.SCREEN_ON, android.intent.action.BATTERY_OKAY,
android.intent.action.PACKAGE_RESTARTED, android.intent.action.CALL_BUTTON,
android.intent.action.SCREEN_OFF, intent.action.RUN,
android.intent.action.SET_WALLPAPER,android.intent.action.BATTERY_LOW,
android.intent.action.ACTION_POWER_CONNECTED

API Çağrıları
Runtime.loadLibrary, findClass, defineClass, Ljava.lang.Class.getResource, ProcessBuilder,
Context.bindService, Process.start onBind, TelephonyManager.getSimOperator,IremoteService,
MessengerService, TelephonyManager.getNetworkOperator, Runtime.exec, divideMessage, HttpUriRequest,
TelephonyManager.isNetworkRoaming, Ljava.lang.Class.getClasses, HttpPost.init, sendDataMessage,
TelephonyManager.getSimCountryIso, sendMultipartTextMessage, PackageInstaller, PathClassLoader,
TelephonyManager.getSimSerialNumber, Runtime.load, TelephonyManager.getCallState,
Ljava.lang.Class.getDeclaredClasses, Ljava.lang.Class.getPackage, Ljava.lang.Class.getPackage,
getCallingPid, TelephonyManager.getDeviceId, abortBroadcast, URLClassLoader, Ibinder,
android.os.Ibinder, createSubprocess, Ljava.lang.Class.forName, Ljava.lang.Object.getClass,
Runtime.getRuntime, TelephonyManager.getSubscriberId, android.telephony.gsm.SmsManager,
android.content.pm.PackageInfo, KeySpec, TelephonyManager.getLine1Number, DexClassLoader,
HttpGet.init, SecretKey, Ljava.lang.Class.getMethod ,System.loadLibrary, android.intent.action.SEND,
Ljavax.crypto.Cipher, Ljavax.crypto.spec.SecretKeySpec, getCallingUid,
Ljava.lang.Class.getDeclaredField,getBinder, ClassLoader, Landroid.content.Context.registerReceiver,
Ljava.lang.Class.getField, Landroid.content.Context.unregisterReceiver, transact, onServiceConnected,
bindService attachInterface, ServiceConnection, android.os.Binder, Ljava.lang.Class.getCanonicalName,
Ljava.lang.Class.getMethods, Ljava.lang.Class.cast, Ljava.net.URLDecoder, android.content.pm.Signature,
android.telephony.SmsManager

Şekil 2. Veri Setinde Kullanılan Öznitelikler

http://icaiame.com

2019

116

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

Şekil 3. Doğruluk(Accuracy) Sonuçları

Şekil 4. ROC Sonuçları
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Makine Öğrenmesi algoritmaları ile yapılan deneylerin doğruluk (accuracy) ölçüm
sonuçları Şekil3 gösterilmektedir. Doğruluk ölçüm sonucunda yüzde 98.54 ile Rastgele
Orman (Random Forest) algoritması en başarılı sonucu vermiştir.
Yapılan deneylerin ROC sonuçları Şekil 4 de gösterilmektedir. Sekil 4 teki sonuçlara
göre eğri altında kalan alanlar karşılaştırıldığında doğruluk sonuçlarında olduğu gibi en
yüksek sonuca 0.9977 ile RF ulaşmaktadır.
3.3

Zararlı Yazılım Tespiti İçin Derin Öğrenme Yöntemleri

Yapay zeka alanında makine öğrenmesi yıllardır en çok kullanılan yöntemlerin başında
gelmektedir. Sistem eğitilirken ne kadar fazla veri olursa o kadar iyi eğitim gerçekleşmektedir. Verilerin artışıyla birlikte verinin işlenmesi, özniteliklerin çıkarılması ve
sistemlerin eğitilmesi daha karmaşık bir hale gelmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte işlemci gücü yüksek olan cihazların sayısı artmıştır. Bu gelişmeyle beraber derin
öğrenme yöntemlerinin karmaşık işlemlerde daha iyi performans gösterdiği görülmektedir.

[19]
Şekil 5. DBN Mimarisi

– Kısıtlı Boltzmann Makinesi (RBM- Restricted Boltzmann Machine): RBM girdiyi
işleyen üzerinde olasılık dağılımlarını öğrenebilen ve bu girdiyi iletip iletmeyeceği
konusunda rastlantısal olarak kararlar alan bir yapay sinir ağıdır.
– Derin İnanç Ağları (DBN- Deep Belief Networks): DBN, RBM gibi denetlenmeyen
ağların bir birleşimi olarak tanımlanmaktadır. Her bir alt ağın gizli katmanı bir
sonraki ağın görünür katmanıdır. DBN gerçek gücünü, bir dizi RBM’ni kullanılarak
birçok katmandan oluşan derin bir inanç ağı oluşturulur. Bir DBN’de, her tabaka
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Tablo 1. Derin Öğrenme Yöntemleri Deney Sonuçları
model

hidden
layer

learning
rate

rbm
learning
rate

rbm
epoch

DBN
DBN
DBN
DBN
DBN
DBN
DBN
DBN
DBN
DBN
DBN
DBN
DBN

[150, 150]
[150, 150]
[150, 150]
[150, 150]
[150, 150]
[150, 150]
[150, 150]
[150, 150]
[100, 100]
[100, 100]
[120, 120]
[120, 120]
[200, 200]

0.1
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

0.05
0.05
0.01
0.09
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

10
10
10
10
10
12
12
10
10
10
10
10
10

model

hidden
layer

MLP
MLP
MLP
MLP
MLP
MLP
MLP
MLP
MLP
MLP
MLP
MLP
MLP
MLP

3
5
5
5
5
5
5
5
8
5
50
25
16
4
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learning optimizer
rate
0.01
0.01
0.001
1
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002

SGD
SGD
RMSprop
Adadelta
Adamax
Nadam
Nadam
Nadam
Nadam
Nadam
Nadam
Nadam
Nadam
Nadam

epoch
58
20
20
20
20
50
50
10
100
50
100
50
20
120

2019

dropout batch size activation accuracy
function
0.1
0.1
0.1
0.1
0.5
0.5
0.5
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

64
64
128
128
128
128
64
512
32
16
16
512
512

relu
relu
relu
relu
relu
relu
relu
relu
relu
relu
relu
relu
relu

0.992021
0.991024
0.990027
0.991356
0.979056
0.977394
0.980718
0.987367
0.989694
0.989362
0.990359
0.987035
0.986370

dropout batch size activation accuracy
function
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

128
128
128
128
128
64
32
16
128
4
128
128
512
32

relu
relu
relu
relu
relu
relu
tanh
relu
relu
relu
relu
relu
relu
relu

0.985011
0.974010
0.982391
0.981044
0.978217
0.986903
0.977798
0.982906
0.974845
0.974845
0.630196
0.956900
0.830734
0.988127
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bir dizi ikili veya gerçek değerli birim içerir. İki bitişik katmanın aralarında tam bir
bağlantı seti bulunur, ancak aynı katmandaki iki birim birbirine bağlanmaz [20].
Hinton ve diğ. [21] derin inanç ağlarını eğitmek için etkin bir algoritma önermiş
ve her katmanı (en alçaktan en yükseğe doğru) önceki katmanın girişler olarak
aktivasyonlarını kullanarak bir RBM olarak eğitmişlerdir. DBN mimarisi Şekil
5’de gösterilmektedir.
– Çok Katmanlı Algılayıcı (MLP- Multi Layer Perceptron): Rumelhart [22] ve arkadaşları
tarafından geliştirilen MLP, bir dizi girdiden bir çıktı seti üreten, geri yayılımlı bir
yapay sinir ağıdır.
Veri seti üzerinde DBN ve MLP Modelleri denenmiştir. DBN Modelinin hiper
parametreler üzerinde yapılan deney sonuçları Tablo 1 de gösterilmektedir. En yüksek
başarım oranı yüzde 99.20 ile DBN göstermiştir. Veri seti üzerinde MLP modeli ile
hiper parametreler ile yapılan deneyler sonucunda relu aktivasyon fonksiyonunun model
üzerinde daha iyi çalıştığı görülmüştür. Optimizasyon algoritmalarından en iyi sonucu
Nadam algoritması vermiştir. MLP ile yapılan deneyler Taplo 1’da gösterilmektedir.
Yapılan deneyler sonucunda MLP yüzde 98.81 doğruluk oranına sahiptir.

4 SONUÇ

Tablo 2. Sonuçlar
Sınıflandırma Yöntemi

Doğruluk(Accuracy) Oranı

Derin İnanç Ağları (DBN)
Çok Katmanlı Algılayıcılar (MLP)
Lojistik Regresyon (LR)
Destek Vektör Makinesi (SVM)
Naif Bayes (NB)
Doğrusal Ayrımcılık Analizi (LDA)
Rastgele Orman (RF)
Adaptif Yükseltme (AB)
Torbalama (BA)
Karar Ağaçları CART (DT)
K en yakın komşu (K-NN)

99.20
98.81
97.47
96.74
70.71
96.71
98.54
96.51
98.04
97.54
98.07

Android uygulamalarındaki Manifest izinleri, Intentler, API çağrıları kullanılarak
makine öğrenmesi ve derin öğrenme yöntemleri ile zararlı yazılım tespit sistemleri
geliştirilmiştir. Literatürde bu alanda yapılan ilgili çalışmalarda en çok kullanılan makine
öğrenmesi yöntemleri denenmiş ve karşılaştırılmıştır. Derin öğrenme yöntemleriyle
yapılan çalışmalarda kullanılan modellerden olan DBN, MLP kullanılmış ve sonuçlar
karşılaştırılmıştır. Geliştirilen sistemlerde, en yüksek başarı oranı yüzde 99.20 ile DBN
olmuştur. Taplo 2’da görüldüğü gibi derin öğrenme yöntemlerinin geleneksel makine
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öğrenmesi yöntemlerine oranla daha iyi sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Bu çalışmada uygulamaların statik analiz yöntemi ile elde edilen özniteliklerden yararlanılmıştır.
Daha sonraki çalışmalarımızda, dinamik analiz yöntemi ile elde edilen özniteliklerde
eklenerek sistemin başarısı artırılmaya çalışılacaktır.
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ÖZET
Planlama her alanda olduğu gibi havacılık sektörü içinde vazgeçilmez, terkedilmez bir
zorunluluktur. Planlamanın doğru ve zamanında yapılabilmesi için havalimanlarında hem insan
gücü hem de amaca hizmet eden programlar kullanılır. Mevcut programların, meydana
gelebilecek tüm şartları en az bir insan gibi değerlendirip sonuçlar meydana gelmeden önce her
türlü önlemi alabilecek potansiyele sahip olmaları beklenir. Bu çalışmada uçak tipine göre piste
önce hangi uçağın inmesinin daha optimum olduğu sorusuna Yapay Zeka’nın önemli bir dalı
olan Bulanık Mantık teorisiyle verilecek cevaplar aranmış ve havacılık sektöründe çalışan
insanlara kolaylık sağlayacak ve önerilerde bulunacak bir optimizason işlemi
gerçekleştirilmiştir. MATLAB bulanık mantık arayüzü editörü bu amaç için kullanılmış,
optimizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Optimizasyon işlemi gerçekleştirilirken uzman
sistemler ve genel-geçer kabullerin yapılmasıyla tasarlanan sistemin olabildiğince güncel ve
gerçekci olması amaçlanmıştır. Bulanık mantık teorisinin tüm aşamaları bu çalışmaya
uyarlanmış ve elde edilen çıktılar değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bulanık mantık, Pist planlama, İniş sıralaması, Ticari Uçaklar

1

Giriş

Havadan daha ağır olup kanatları üzerinden süzülen hava akımlarının aerodinamik
etkisiyle uçan, kendinden itimli araç olarak tanımlanabilen ticari uçaklar günümüzde
yoğun olarak kullanılmaktadır. Temeli Amerikalı Wilbur ve Orville Wright kardeşler
tarafından atılan uçağın keşfi, modern havacılığın başlangıç noktası olarak kabul
edilmektedir. Onların temelini attığı bu keşif ardından birçok uçuş denemeleri ve yeni
çalışmalar yapılarak havacılığın dolayısıyla da uçakların gelişimine katkı
sağlanmıştır.
Her ne kadar bir keşif yaşansa da burada önemli olan bu keşfin insanlığa olan faydası
ve bunun sürdürülebilir olmasıdır. Bu amaçla insanlığa kattığı değer ve bu faydanın
korunması, başarısını sürdürmesi için bazı hayat kurtarıcı tedbirlerin alınması
gerekliliği kaçınılmazdır. Nitekim çok geçmeden havacılıkla ilgili çeşitli kuruluşların
kurulmasının başlıca sebebi de budur.
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Ayrıca havacılık sektöründeki gelişimin sekteye uğramaması çok önemlidir.
Uçuşların emniyetle gerçekleştirilmesi ve optimum sürede uçuşun tamamlanmasının
sağlanmasının bütünleşik bir operasyon olduğu unutulmamalıdır. Bu karmaşık hava
trafik yönetiminin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi çeşitli parametrelere bağlıdır.
Temelde uçuş öncesi planlama ve uçuş süreci aşamasını içeren Hava trafik yönetimi
esasen; uçak motorunun çalıştırılması, kalkış için kuleden onay alınması ve kalkışın
gerçekleştirilmesi, seyir irtifasına erişmek için uçağın yükselmesi, seyir irtifasında
seyahate devam edilmesi, iniş için alçalmaya başlanması, inişin gerçekleştirilmesi ve
motorun durdurulmasına kadar geçen vakitte bütün faaliyetlerin emniyetli ve hızlı bir
şekilde yürütüldüğü hizmetlerin tamamıdır [2].
Hava trafik kontrolü faaliyeti adına tanımlı görevleri yerine getirmekten mesul olan
ve uçuşun emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesi adına çalışan sorumlu kişi hava
trafik kontrolörüdür [3].
Kontrol sürecinde, bu programları kullanan hava trafik kontrolörlerinin çalışma
ortamlarının kalabalıklığı, hataların anlık değişikliğe müsait oluşu ve çoklu bilginin
karmaşıklığı nedeniyle hata yapma olasılıkları artabilir [4].
Bu çalışmada sürece etki eden parametrelerden biri olan Hava Trafik Kontrolünün
devamı niteliğinde olan seyir halindeki uçakların piste inişinin sıralanmasını
belirlemek için buna etki eden faktörlerden bazıları belirlenmiş ve bunların sonuca
etkileri Bulanık mantık metodu ile gözlemlenmiştir. Gözlem yapılırken sonuç
çıktılarının Hava Trafik Kontrolörü olarak çalışmakta olan kişilere bir ek yol gösterici
olması amaçlanmıştır.

2

Bulanık Mantık Metodu ile Modelleme

Bulanık Mantık, Klasik makine dilinde var olan tamamen doğru ve/veya tamamen
yanlış doğruluk değerleri arasında bulunan belirsiz bir alan olan "kısmen doğru"
tanımının da oluşmasını sağlayan bir disiplin ürünüdür. Yüzde yüz doğru olmayan
kısmen doğru önermelerinin, mantık süzgeci ve konu ile ilgili geçmiş tecrübelerden
yararlanarak incelenmesinin yapıldığı bir yöntem olarak tanımlanır [5].
Bulanık mantık hayatın her anında insanların karşılaştığı durumları kapsayabilir. Her
zaman problemlere karşı bulunan çözüm önerileri net olmamaktadır. Problemlerin
çok yönlü bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Havacılık sektörü de bu
alanlardan birini oluşturmaktadır. Havacılık faaliyetlerinin en az sorunla ve en hızlı
şekilde yürütülmesi beklenmektedir. Meydana gelebilecek herhangi bir küçük hata
bile büyük hayati kazalara sebebiyet verebilir. Bu nedenle bu kadar hayati ve
operasyonel bir faaliyet alanının mükemmele yakın bir şekilde yürütülmesi gereklidir.
Havacılık sektöründe çalışan her bir birey bu amaca hizmet etmektedir. Hava trafik
kontrolörleri ve onların verdikleri kararlar havacılık hizmeti pastasının önemli bir
dilimini oluşturmaktadır.
Hava trafik kontrolörleri hava araçlarından gelen doğrudan ya da dolaylı tüm bilgileri
değerlendirerek karar vermek zorundadırlar. Bu kararları alırken her zaman net bir
bilginin gelmediği durumlar göz önüne alınmalıdır. Ara değerlerin göz önüne
alınması gerekliliği, içerisinde belirsizlik ve bulanıklılık bulunan problemlerin bulanık
mantık metoduyla çözümlenebileceğini akla getirmiştir.
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Bu nedenledir ki bu çalışmada literatürdeki mevcut benzer çalışmalardan yola çıkarak
mevcut bu çalışmalardaki parametrelerden farklı parametreler ile uçakların iniş
sıralamasının belirlenmesi MATLAB/FIS programı ile yapılmıştır.
Bulanık mantık tabanlı bir model, temelde Şekil. 1’de görülen aşamalardan
oluşmaktadır.

Şekil. 1. Bulanık Mantık Süreci

Sisteme etki eden en önemli parametre aslında giriş parametreleridir. Çalışmada seyir
halindeki uçaklardan Trafik Hava Kontrolörüne gelen ve uçuşu etkileyen parametreler
giriş parametreleri olarak kabul edilmiştir. Ardından bulanık mantık teorisinin bir
gereği, verileri sırasıyla bulanıklaştırma, kural dizisinin oluşturulması, kural
dizisinden yararlanarak sonuç çıkarımı yapılması, sürecin durulaştırılma işlemine tabi
tutulmasıdır. Bu işlemelerin ardından karar mekanizmasını etkileyecek olan çıkış
parametreleri elde edilir.

3

Verilerin Bulanık Mantık Sistemine İşlenmesi

Bulanık Mantık kontrol sistemine dahil edilecek giriş parametreleri çalışmanın hedefi
doğrultusunda seçilmiştir. Bunun için ülkemizin havacılıkta bayrak taşıyıcı firması
olan Türk Hava Yolları A.O. (THY)'nın filosunu oluşturan uçaklar kullanılacaktır.
THY, ticari uçak üretiminin başını çekmekte olan Airbus ve Boeing firmalarına ait
uçaklara filosunda yer vermektedir. Günümüz itibariyle filosunun çoğunluğunu
oluşturan Airbus firmasına ait A321-200 ve Boeing firmasına ait B737-800, B777300ER uçaklarının teknik özellikleri kullanılacaktır.
Ayrıca siparişi yapılmış olan önümüzdeki dönemde THY'nin filosuna dahil olacak
olan B787-900 ve A350-900 uçaklarının özellikleri çıkış verisinde kullanılacaktır [6].
Burada verilerin mümkün olduğunca güncel kaynaklara dayandırılması
amaçlanmıştır.
1970 yılında bir Fransız-Alman ortaklığı olarak kurulmuş olan Airbus şirketi, şu
anda Almanya, Fransa, İspanya, Birleşik Krallık ve Hollanda ortaklığından
oluşmaktadır. Merkezi Fransa'nın Toulouse şehridir [7]. Boeing şirketi ise William
Edward Boeing tarafından 1916 yılında ABD'nin Washington eyaletinde kurulmuştur.
Uluslararası Merkezi Chicago, Illinois'dedir [8]. Her iki şirkette ticari ulaşım aracı
olarak uçakları kullanan ülkeler tarafından tercih edilmektedir. Tablo. 1’de çalışmada
kullanılacak uçak tiplerinin katalog özellikleri yer almaktadır [7,8]:
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Uçak Tiplerinin Teknik Özellikleri
AİRBUS
A319-132/100
Max Koltuk Kapasitesi:132
Azami Yatay Uçuş Yüksekliği: 39.800ft/12.100m
Yakıt Kapasitesi:30.190lt
Max Hız: 832km/h
A320-200
Max Koltuk Kapasitesi:159
Azami Yatay Uçuş Yüksekliği: 39.800ft/12.100m
Yakıt Kapasitesi:23.430lt
Max Hız: 903km/h
A321-200
Max Koltuk Kapasitesi:194
Azami Yatay Uçuş Yüksekliği: 39.800ft/12.100m
Yakıt Kapasitesi:30.030lt
Max Hız: 903km/h
A330-200
Max Koltuk Kapasitesi:281
Azami Yatay Uçuş Yüksekliği: 41.100ft/12.500m
Yakıt Kapasitesi:97.500lt
Max Hız: 880km/h
A330-300
Max Koltuk Kapasitesi:305
Azami Yatay Uçuş Yüksekliği: 41.100ft/12.500m
Yakıt Kapasitesi: 97.500lt
Max Hız: 880km/h
A340-300
Max Koltuk Kapasitesi:354
Azami Yatay Uçuş Yüksekliği: 41.100ft/12.500m
Yakıt Kapasitesi: 141.500lt
Max Hız: 914km/h
A350-900
Max Koltuk Kapasitesi:325
Azami Yatay Uçuş Yüksekliği: 13.100m
Yakıt Kapasitesi: 165.000lt
Max Hız: 945km/h
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BOEİNG
B737-700
Max Koltuk Kapasitesi:149
Azami Yatay Uçuş Yüksekliği: 41.100ft/12.500m
Yakıt Kapasitesi: 29.666 lt
Max Hız: 828km/h
B737-800
Max Koltuk Kapasitesi:189
Azami Yatay Uçuş Yüksekliği: 41.100ft/12.500m
Yakıt Kapasitesi: 29.666 lt
Max Hız: 938km/h
B737-900ER
Max Koltuk Kapasitesi:220
Azami Yatay Uçuş Yüksekliği: 41.100ft/12.496m
Yakıt Kapasitesi: 25.800lt
Max Hız: 925km/h
B777-300ER
Max Koltuk Kapasitesi:400
Azami Yatay Uçuş Yüksekliği: 43.100ft/13.140m
Yakıt Kapasitesi: 181.280lt
Max Hız: 905km/h
B787-900 [Dreamliner]
Max Koltuk Kapasitesi:290
Azami Yatay Uçuş Yüksekliği: 13.100m
Yakıt Kapasitesi: 138.700lt
Max Hız: 954km/h
Tablo. 1. Çalışmada kullanılan uçak tiplerinin katalog özellikleri

3.1

Giriş Parametrelerinin Belirlenmesi

İlgili üreticilerin sitelerindeki verilerden yola çıkarak bulanıklaştırma işlemine tabi
tutulacak giriş parametresi aşağıda verilmiştir.
1. Acil İniş Talebi
2. Uçak Seyir Yüksekliği
3. Uçakta Bulunan Yakıt Miktarı
4. Uçak Yolcu Miktarı
5. Uçak Hızı
Bu parametrelerin her biri geçmiş uzmanlık alan değerlerinden yararlanılarak, çıkışı
etkilemedeki öncelik sıralamasına göre sisteme dahil edilmiştir.Çalışmada teknik
özellikleri birbirine yakın uçaklar tercih edilmiştir. Burada ortak ve benzer özellikler
arasından en iyi bulanık alanı seçip durulaştırmanın yapılması amaçlanmıştır.
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Ayrıca çalışmada uçakların azami özellikleri bulanık mantık üyelik fonksiyonlarının
maksimum sınırlarını belirlemiştir. Öncelikle MATLAB editöründe bulanıklaştırma ve
durulaştırma işlemine tabi tutulmaları için giriş ve çıkış parametreleri Şekil. 2’deki gibi
tanımlanmıştır.

Şekil. 2. Matlab Giriş ve Çıkış Parametreleri

3.1.1

Acil İniş Talebi

Hava trafik kontrolörleri iş başındayken hava trafik akışında anlık gelişen ve hızlı karar
almayı gerektirecek olaylar meydana gelebilir. Hem çalışan kişilerin hem de kullanılan
sistemlerin, bu anlık değişikliğe en kısa sürede ve en doğru şekilde tepki vermesi
beklenmektedir. Bu kontrol mekanizmalarının başında acil iniş talebi gelmektedir.
Seyir halinde olan herhangi bir uçağın başına, çeşitli teknik arızalar,suikast girişimi, uçak
kaçırma gibi istenmeyen fakat en kısa sürede çözümlenmesi gereken olaylar gelebilir.
Böyle bir durumla karşılaşılması şüphesiz ki iniş sıralama sistemine etki edecek
parametrelerin başında gelmektedir.
Çalışmada acil iniş talebi için, 0–10 değerlik olarak “düşük aciliyet, orta aciliyet ve
yüksek aciliyet” olarak üç farklı üyelik fonksiyonu Şekil. 3’teki gibi tanımlamıştır.

Şekil. 3. Acil İniş Talebi Üyelik Fonskiyonu
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3.1.2

Uçak Seyir Yüksekliği

Günümüzde ülkemizde de kullanılan Airbus ve Boeing firmaları tarafından üretimi
yapılan ve çoğu havayolu şirketi tarafından ticari uçak olarak kullanılan uçakların verileri
incelendiğinde ortalama ulaşabildikleri maksimum yatay uçuş seyir yüksekliği olarak en
yüksekyaklaşık13.000m olduğu gözlemlenmektedir.
Bu nedenle çalışmada üyelik fonksiyonunun maksimum sınırı bu değer ile planlanmıştır.
Böylece yolcu taşımacılığında kullanılan güncel değerlere en yakın bulanık mantık
kümesi oluşturulmuştur.0 ile13.000m arasında “alçak, orta, yüksek” olarak üç farklı
üyelik fonksiyonu Şekil. 4’te görüldüğü gibi MATLAB editörüne tanımlanmıştır.

Şekil. 4. Uçak Seyir Yüksekliği Üyelik Fonksiyonu
3.1.3

Uçakta Bulunan Yakıt Miktarı

Uçuşların sürelerine etki eden bir diğer faktörde, uçağın tasarım aşamasında belirlenen
optimum yakıt depo kapasitesidir. Uçağın kat edeceği menzil ile doğrudan ilişkilidir.
Uçuşun planlandığı seyahat rotasında uçakta seyahat eden yolcuların sayısı ve dolayısıyla
ağırlıklarıyla bağlantılı olarak belirli hesaplamalar yapılmaktadır.
Uçağın kalkıştan önce deposunda bulundurması gereken yakıt miktarı, seyahatin
hesaplandığı mil değerinde harcanacak yakıt miktarına ek olarak bir problem oluşması ya
da havaalanında pist yoğunluğu sebebiyle piste inişini gerçekleştiremediği durumların da
hesaba katılmasıyla birlikte belirlenir. Bu nedenledir ki şu an dünyada yoğun olarak
kullanılan uçakların yakıt depo kapasiteleri de iniş önceliklendirme için önemli bir
parametre olduğu kabul edilip çalışmaya eklenmiştir.
Üyelik fonksiyonu için, 0 – 180.000lt arasında “Az, Yeterli, Dolu” olarak üç farklı üyelik
fonksiyonu kabul edilip, Şekil. 5’te görülen şekilde sisteme tanımlanmıştır.

Şekil. 5. Yakıt Miktarı Üyelik Fonksiyonu
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3.1.4

Uçak Yolcu Miktarı

Havacılık sektöründe uçakların doluluk oranları havayolu şirketlerinin kazançları için çok
önemlidir. Bu nedenle mümkün olduğunca uçakların en fazla doluluk oranıyla seferlerini
gerçekleştirmeleri talep edilir. Uçakta yer alan yolcu sayısı operasyonel olarak havacılık
faaliyetinin birçok aşamasını ilgilendirmektedir. Bu çalışmada daha çok seyir halinde
bulunan uçaklardan ‘‘içerisinde en fazla yolcuyu taşıyan uçağa öncelik ver’’ prensibi
doğrultusunda algoritma geliştirilmiştir. Bulanık mantık kümesinin üyelik fonksiyonu 0
ile 400 aralığında "Az Doluluk, Normal Doluluk, Tam Doluluk" olmak üzere üç çeşit
olarak sınıflandırma yapılarak Şekil. 6 ‘daki gibi tanımlanmıştır.

Şekil. 6. Uçak Yolcu Miktarı Üyelik Fonksiyonu

3.1.5

Uçak Hızı

"İlk gelen ilk hizmeti alır" çalışma mantığı işletim sistemlerinin bir konusudur. Bu husus
her alanda kendine yer bulabilir. Bu kabul, bu çalışmaya da uygulanmıştır. Seyir
halindeyken ilk iniş talebini gerçekleştiren dolayısıyla ilk gelebilmesi için en yüksek hızla
hareketini sürdüren bir uçak tipi, aciliyeti olan bir başka uçak tipi yokken her zaman
önceliklidir.
Üyelik fonksiyonları 0-954km/h aralığında "Çok Yavaş,Yavaş,Ortalama,Hızlı, Çok Hızlı"
olmak üzere beş kısma ayrılmıştır. Bu ayrım Şekil. 7’de görülmektedir.

Şekil. 7. Uçak Hızı Üyelik Fonksiyonu

3.2

Giriş Parametrelerinin Birbirlerine Olan Üstünlükleri

Çalışmada çıkışı etkileyen en önemli nokta giriş parametrelerinin en iyi şekilde
değerlendirilmesi ve buna göre sistemin kural tablosunun belirlenmesidir. Birbirlerine
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göre üstünlükleri ya da zayıf yanları çok iyi analiz edilmelidir. Üstünlükler net bir şekilde
birbirinden kalın çizgilerle ayrılamaz. Çünkü bu sürece etki eden parametreler
birbirleriyle bağlantılı haldedir. Olabildiğince en temiz sonuca ulaşabilmek adına bazı
kabuller yapılmıştır.
Öncelikle çalışmadaki giriş parametrelerin başında gelen en baskın olanlar Acil İniş
Talebi ve Uçakta Bulunan Yakıt miktarı üyelik fonksiyonlarıdır. Bunlar havacılığın
kırmızı alanlarıdır. Bu şekildeki uyarıların havaalanlarında bulunan kuleye en kısa sürede
iletilmesi ve sonucunda en kısa sürede Hava trafik kontrolörü ve kullanılan programların
süzgecinden geçirilmeli ve sonuç yani alınacak önlemler kararlaştırılarak en kısa sürede
iniş için planlama yapılmalıdır. Bu nedenledir ki bu giriş parametreleri diğer
parametrelerden daha öncelikli kabul edilmiştir.
Geriye kalan Azami Yatay Uçuş Yüksekliği, Uçağın Hızı ve Yolcu Miktarı birbirine
yakın ağırlıktadır. Bu bağlamda hesaplanan kural tanımlamaları Şekil. 8’de de
görülebileceği gibi MATLAB editörüne dahil edilmiştir.

Şekil. 8. Kural Tanımlamaları

4

Sonuçların Karşılaştırılması ve Senaryodaki Uçak Tiplerinin
Sıralanması

Çalışmanın amacı gereği, seyir halinde bulunan çeşitli uçak tiplerinin aynı anda aynı
havaalanına iniş talebinde bulunduğu varsayımı yapılmıştır. Giriş parametreleri
birbirinden farklı olan 5 farklı deneme yapılmış ve bu denemeler sonucunda elde edilen
çıktılar, iniş sıralaması için karar vermede kullanılmıştır. Şekil-9’da MATLAB editörünün
kural çıktısı yer almaktadır.
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Şekil. 9. Kural Çıktıları Ekranı

Sonuçta elde edilen çıktılar Tablo. 2’de yer almaktadır.

A321

A350

5

9

5.000

4430

10.000

57.500

155

187

750

760

5.16

8.35
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UÇAK TİPLERİ
B737
Acil İniş Talebi (0-10)
2
Seyir Yüksekliği (m)
2.500
Yakıt Miktarı (lt)

B777

B787

4

4

500

4430

28.000
100.000
Yolcu Sayısı (kişi)
109
400
Uçak Hızı (km/h)
200
500
SONUÇLAR
2.77
5
Tablo. 2. Senaryo Çıktıları
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Örnek seneryoların sonucunda elde edilen iniş sıralamaları Tablo. 3’te görülmektedir.
İniş
Sıralaması
1

Sonuç
Değerleri
8.35

Uçak Tipi

2

6.65

B787-900

3

5.16

A321-200

4

5

B777-300ER

5

2.77

B737-800

A350-900

Tablo. 3. İniş Sıralamaları

MATLAB programından elde edilen benzetim çıktılarından birkaçı Şekil. 10 ve
Şekil.11’de görülmektedir.

Şekil. 10. Benzetim Çıktısı-1

Grafik, çalışmamızın doğrultusunda kullanılan rule setininde bir sonucu olarak
oluşturulmuştur. Burada grafik incelendiğinde sistemin önem sırasındaki akış net bir
şekilde gözlemlenebilmektedir.
Detaylı şekilde incelendiğinde, öncelikle seyir irtifasının çok yüksek olması ve senkron
zamanda uçak hızının en düşük olması sisremin verdiği iniş için önceliklendirme sayısını
arttırır ve böylece iniş için talepte bulunan uçaklar arasında daha geri sıralarda yer
almasına sebebiyet verir.
Benzer mantıkla seyir yüksekliği azalırken uçağın hızı artıyorsa bu durumda öncelik
sırasının arttığı gözlemlenmektedir. Sistem rule konfigrasyonuna uygun olarak cevap
vermektedir.
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Şekil. 11. Benzetim Çıktısı-2

Bu grafik incelendiğinde ise yakıt miktarı fazla olan yüksek hızlı uçağın önceliği yakıt
miktarı az olup iniş talebini yaptığında düşük hıza sahip olan uçaktan fazladır. Hizmeti ilk
gelen alır prensibi ve az yakıt acil bir iniş için önemli bir kabul olması sebebiyle öncelik
yakıtı az hızı fazla olan uçağa verilecektir.
5.Sonuç ve Öneriler
Havacılık sektörü hiç durmadan kendini her daim yenileyen bir çalışma alanıdır. Bu
sektörde planlama ve yönetim çok önemlidir. Bu alanlardan birini oluşturan uçuş
planlama için bu çalışma gerçekleştirilmiştir. İnsan beyni çok komplikedir. Fakat stres,
yorgunluk, fazla veri girişi gibi öngörülmez durumlarda kararlı çalışmasında aksaklıklar
meydana gelebilir. Bu durumlarda insan beyninin düşünce yapısını taklit eden siyah ile
beyaz gibi net ayrımlar dışında ara değerleri de hesaba katabilen programlar insanlara
yardımcı olması amacıyla geliştirilmiştir.
Bu çalışmada ara değerleri hesaba katabilmek adına Bulanık Mantık teorisinden
yararlanılmıştır. Yapılan çalışma ve çeşitli denemelerde görülen şudur ki iniş
parametrelerine etki eden veriler çeşitli kabul görmüş kurallara dayalı olarak
değerlendirilmiştir. Değerlendirme yapılırken sektörün öncü uçak üretimi yapan
firmalarının verilerinden yararlanılmıştır ve böylece çalışmamın mümkün olduğunca en
doğru sonuca ulaşması hedef olarak belirlenmiştir. Bu veriler ışığında seyir halinde iken
kuleye iniş talebinde bulunmuş olan uçakların hangisinin daha önce piste inmesi ve
dolayısıyla pistteki planlamanın da buna göre yapılabilmesi üzerine akılcı çözümler
sunulmuştur.
Denemeler sonucunda bazı sınırlandırmalara tabi tutulan değerlere bağlı olarak acil iniş
talebi, seyir yüksekliği, yakıt miktarı, yolcu sayısı ve uçak hızı parametreleri üzerinde
çalışma tamamlanmıştır.
Yapılan öngörülerde zaman ve operasyonel değişikliklere göre bulanık mantık sistemi
revize edilebilir. Örneğin daha önceden uçak filosunda yer almayan yeni bir uçak tipinin
filoya dahil edilmesi ve onun katalog özelliklerinin sisteme eklenmesi kolayca yapılabilir.
Benzer şekilde daha baskın hale gelen veya gelebilecek olan parametreler için yeniden
kural tablosu kolaylıkla oluşturulup sisteme entegre edilebilir.
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Ayrıca çalışma bir temel taşı olarak kabul edilip bu ve/veya buna benzer bir bulanık
mantık algoritmasının yer aldığı yazılım ile uçakların üzerine entegre edilen ve kuleye
belli aralıklarla bilgi paylaşımı yapan bir donanımla çalışma birleştirilebilir.Böylelikle
programın olduğunca düzgün çalışmasına katkı sağlanabilir.Güncel hayattaki değişiklikler
anlık olarak sistemlere akarak uçakların piste inişini planlayan ilgili personele karar verme
aşamasında yardımcı olacak ve uçuş operasyonunun mümkün olan en kısa sürede
gerçekleşmesine katkıda bulunacaktır.
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Processes, IEEE Trans. Syst. Man&Cybern, 1973.
2. ICAO Doc 4444, Air Traffic Management, 2007, 180 s.
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Özet. Yapay zekâ günümüzde oldukça popüler bir konu haline gelmiştir. Derin
Öğrenme, bilgisayarların dünyamızı algılaması ve anlamasına yönelik olarak,
yapay zeka uygulama ve geliştirmede günümüzde kullanılan en popüler yaklaşımdır. Derin Öğrenme, günümüzde en önemli konular arasındadır. Yüz tanıma,
görüntü işleme, ses tanıma gibi alanlarda kendine önemli bir yer edinmiştir. Bu
alanda dünyanın büyük şirketleri olarak gösterilen Microsoft, Facebook, Google gibi firmaların derin öğrenme üzerinde çalışmaları bulunmaktadır ve bu çalışmaları halen yürütmektedirler. Google bu konuda büyük bir atılım yaparak
TensorFlow’u sunmuştur. TensorFlow, Google’ın açık kaynak kodlu makine öğrenmesi kütüphanesi ve özellikle derin öğrenme için kullanılmaktadır. Bu çalışma, tensorflow kütüphanesi ve pycharm geliştirme ortamında yapılmıştır.
Yazılımın eğitimi için oluşturduğumuz mermer veri seti kullanılmıştır. Sonrasında gerçek zamanlı olarak webcam üzerinden veri alınarak nesne tanıması yapmıştır. Yazılımın testi ise çekilen 200 mermer fotoğrafı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Faster R-CNN yöntemi kullanılmıştır. Yazılım üzerinde nesnelerin tanınma analizleri başarı ile yapılmıştır. Nesneyi tanıma oranları 200 fotoğraf üzerinde %90.36 ortalama ile ölçülmüştür. Bu sonucun nesne tanıma
için anlamlı bir sonuç olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Derin Öğrenme Tensorflow, Faster R-CNN

Object Recognition with Tensorflow and Deep Learning
Abstract. Artificial intelligence has become a popular subject today. In depth,
it is the most popular planning used today in the application and development
of artificial intelligence, for computers to perceive our world and for a goal. In
depth, today is one of the most important issues. Face recognition, image processing, voice recognition, etc. have become important places for themselves.
Companies such as Microsoft, Facebook, Google are planned in depth and they
are still conducting these studies. Google has made a major breakthrough and
has presented TensorFlow. TensorFlow was built for Google's open source machine learning library and deep deepening. In this study, tensorflow library and
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pycharm development industry. A set of marble data sets for the training of
the software. After that, the database object recognition provided by the
webcam in real time was performed. Faster R-CNN method was used in the
study. The test of the software, 200 marble photographs were made. Recognition of objects on software The object recognition price was measured with an
average of 90.36% on 200 photographs. This result is considered to be a significant result for object recognition.
Keywords: Deep Learning, Tensorflow, Faster R-CNN

1

Giriş

Endüstri ve akademik birimlerde araştırmacılar video analizi, yüz tanıma, görüntünün
sınıflandırması vb. çeşitli uygulamalarda büyük adımlar atmak için makine öğrenmesi
GPU(Grafik İşlemci unitesi) kullanmaktadırlar. Bu çalışmalarda büyük miktarda
etiketlenmiş olan verilerden ayırt edici özellik elde edebilmek için ileri teknoloji, çok
seviyeli derin sinir ağlarının kullanılması olarak tanımlanan derin öğrenme,
günümüzde çok önemli aynı zamanda ciddi derecede yatırım ve araştırma yapılan bir
alan olarak göze çarpmaktadır[1]. Derin Öğrenme yöntemleri, çok sayıda girdi verilerine göre ayırt edici özellikleri kendisi öğrenebilir. Bu ayırt edici özelliklerin başarılı bir
şekilde yapılabilmesi için var olan sistem yeterince eğitilmelidir. Ayırt edici özellik,
öğrenme aşaması katmanlarından oluşmaktadır. Derin öğrenmede, alt seviyedeki
katmanlar daha az ayırt edici özelliğe sahipken alt seviyedeki katmanların birleşmesi
ile oluşan üst seviye katmanlar daha fazla ayırt edici özelliğe sahiptirler. Alt seviyedeki ayırt edici özellikler daha anlamlı özellikler üretilebilmesi için temel oluşturmaktadırlar. Bu tarz öğrenme yöntemleri, geleneksel olan makine öğrenmesinin algoritmalarından farklıdır. Bunun başlıca nedeni; geleneksel olarak kullanılan makine
öğrenmesi algoritmalarında eğitim aşamasına geçilmeden önce bir insan tarafından
saptanan ayırt edici özelliklerin hesaplanması gerekmektedir. Derin öğrenmede,
öğrenme işlemi hesaplanan bu ayırt edici özelliklere göre yapılmaktadır. Derin
öğrenme kısaca şu şekilde açıklanır; eski nesil kullanılan algoritmalar insan bağımlı
özellikler ile çalışabiliyorken, derin öğrenme ise insan bağımsız ayırt edici özellikler ile
çalışmaktadır.[2-5] Derin Öğrenme yaygın olarak; ses ve görüntü tanıma işlemleri için
kullanılmaktadır. Bunlar; spam (istenmeyen) e-posta tespitinde, yüz tanıma sistemleri, parmak izi okuyucular, plaka tanıma sistemleri, iris okuyucular, ses tanımlama
sistemleri, sürücüsüz arabalar, nesne tespiti, savunma ve güvenlik.

2

Viola-Jones Algoritması

Nesne tanımada en önemli adım 2001 yılında Paul Viola ve Michael Jones tarafından
atılmıştır. Nesne tanıma için günümüzde kullanılan mimarilerin temelini oluşturmaktadır.[6]
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2.1

Viola-Jones Algoritması

Viola-Jones algoritması 2001 yılında Paul Viola ve Michael Jones tarafından
geliştirilmiştir. Viola-Jones algoritması günümüzde kullanılan en güçlü algoritmalardan birisidir ve kullanılması da basittir. Bu algoritma iki adımdan oluşuyor Bunlar;
eğitim(education) ve tanıma(recogration)dır. Viola-Jones algoritması ilk olarak resmi
siyah beyaza dönüştürmektedir. Daha sonra sol üst köşeden başlayarak kare şekil
çizerek resim içerisinde yüz taraması yapmaktadır.[7]
Bir yüzde olması gereken organlar; kaşlar, gözler, burun, ağız hepsi aynı kare şekil
içerisinde yer aldığında yüz olarak tanımlanmaktadır. Yüzün içerisinde olması gereken herhangi bir organ olmadığında, örneğin; bir göz veya bir kaş kare şekil içerisinde
bulunmadığı taktirde yüz tanımlanmaktadır. Bu işlemlerin hepsi arka planda
gerçekleşmektedir.
2.1.1

Haar-Like Özellik

Viola-jones algoritmasında, kare içerisinde yüzde bulunması gereken organlar; kaşlar,
gözler, burun ve ağız tespit edildiğinde yüz tanıması gerçekleşiyordu. İşte bu kaş, göz,
burun ve ağız tanıması için haar-like özelliği kullanılmaktadır. Haar-like Alfred Haar
tarafından bulunmuştur. Haar-like kare, çizgi, dört kare olmak üzere üç özellikten
oluşmaktadır. Örneğin kaş için, kaş olan kısım alın bölgesine göre daha siyahtır, buraya kare özellik eklenebilir. Yine aynı şekilde ağız için, dudakların orta kısmı daha
karanlık olduğundan çizgi özellik eklenebilir. Bu şekilde isteğe bağlı olarak özellik
eklenebilir. Bir yüzde ne kadar çok özellik varsa yüzün tanınma oranı çok daha yüksek
olacaktır. Kaş için haar-like özelliğine bakılacak olunursa renk olarak kolay olması
açısından 0-1 arasında piksel değerleri verilmiştir. Gerçek piksel değerleri 0-256
arasındadır. Siyah kısmından beyaz kısımı çıkardığımızda eşik değeri olarak 0,6
değerine ulaşılmıştır. Eşik değeri 1’e ne kadar yakın ise orada haar-like özelliği olduğu
anlaşılmaktadır. Böylece haar-like özelliği kullanılarak yüzde olması gereken organların tespiti yapılmaktadır.
2.2

Opencv ile Yüz Tanıma

Yüz tanıma için günümüzde genellikle Opencv kullanılmaktadır. Opencv ile yüz
tanıma yapmak için opencv bünyesinde bulunan haarcascade-eye.xml, haarcascadefrontalface-default.xml hazır eğitilmiş ve etiketli dosyaları indirmemiz gerekmektedir.
Daha sonra herhangi bir python ide kullanarak kodlama aşamasına geçilir. Kodlamada viola-jones algoritması adımları kullanılmaktadır. Resim gri renge dönüştürülür,
ekranda kare şekil oluşturulur, bu karelerde haar-like özellik aranır. Bu özellikler
opencv bünyesinde bulunan
haarcascade-eye.xml, haarcascade-frontalfacedefault.xml ile doğrulanır. Böylece gerçek zamanlı web üzerinde yüz tanıma başarılı
bir şekilde gerçekleşmektedir.
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3

Nesne Tanıma

3.1

Bölge Önerisi

Nesne tanımada yüz tanımanın aksine resimde birden fazla nesne bulunabilir. Nesne
tanımada arka plan adında yeni bir terim ile karşılaşıyoruz. Resimde aradığımız
nesnelerin olmadığı bölgelere arka plan denir. Bu şekilde aradığımız nesnelerin
olmadığı yerler elenerek nesnelerin olduğu bölgelerde işlem yapılır.
3.2

R-CNN (Region-based Convolutional Neural Network)

Resimde pencereler oluşturarak o pencerelerde nesne tanıma işlemi yapmak bilgisayarı oldukça yormaktadır. Bu nedenle R-CNN yöntemi, bölge önerisi yöntemi ile
nesne olabilecek bölgelerde pencereler oluşturarak bu pencerelerde nesne tanıma
işlemi yapmamıza olanak tanımaktadır. Pencere boyutları birbirinden farklı olabilir,
öncelikle bu pencere boyutlarını birbirine eşitlenmesi lazım. Daha sonra bu pencereleri konvolüsyon sinir ağından geçirilir. Konvolüsyon sinir ağından geçen pencere
SVM(Support Vektor Machine)ile sınıflandırma yapılır. Lineer regresyon ile nesnenin
alanı tespit edilip bölge diktörtgen içine alınır.[8-9]
R-CNN dezavantajlarını sıralanacak olursa, bir resmi parça parça 2000 defa konvolüsyon sinir ağından geçiriyor. Bu da zaman olarak oldukça yavaş gerçekleşmesine sebep olacaktır. Eğitim aşaması 84 saat sürüyor, tanıma işlemi ise 49 sn sürüyor. Ayrıca
diskte çok fazla yer kaplıyor. Bu nedenle farklı R-CNN türü ortaya çıkmıştır.
3.2.1

Fast R-CNN

R-CNN’in çok yavaş çalışması nedeniyle fast R-CNN ortaya çıkmıştır. Fast R-CNN’de RCNN’e göre resim önce konvolüsyon sinir ağından geçiyor, böylece 2000 defa sinir
ağından geçmesine gerek kalmıyor ve bir defada geçiyor. Daha sonra resim pencerelere ayrılıyor ve pencere boyutları eşitleniyor. R-CNN’den bir farkı da burda
ortaya çıkıyor, R-CNN’de SVM ile sınıflandırma yapılırken fast R-CNN’de Softmax
sınıflandırıcı kullanılıyor. Böylece eğitim süresi 84 saatten 8.75 saate düşürülmüştür
ayrıca tanıma süresi 49 sn’den 2.3 sn’ye kadar düşmüştür.
Ancak fast R-CNN’de de bazı sorunlar vardır. Tanıma aşamasında 2 sn’lik süreyi
resmin pencerelerini belirlemek için uğraşıyor. Bu nedenle farklı R-CNN türü ortaya
çıkmıştır.
3.2.2 Faster R-CNN
Fast R-CNN’de resimde pencere belirlerken oluşan zaman kaybını gidermek için faster R-CNN ortaya çıkmıştır. Burada fast R-CNN’den tek farkı resmin pencerelere farklı
bir ağ üzerinde ayrılması ve zaman kaybının önüne geçmedir. Tanıma süresi 0,2 sn’ye
düşmektedir.
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3.2.3 SSD (Single Shot MultiBox Decektor)
Çalışma mantığı ve mimari yapısı Faster R-CNN ile aynıdır,tek farkı bütün işlemleri tek
seferde yapmasıdır. Bu yüzden Faster R-CNN’den çok daha hızlıdır.

4

Materyal ve Yöntemler

Kendi oluşturduğumuz mimari dört ilkeye dayanmaktadır. Bunlar;
 Eğitilecek olan resim üzerinde, başlangıçtan itibaren gerçek boyutundan yavaş yavaş düşürülmelidir.
 Evrişimli bir ağda döşeme başına aktivasyonları artırmak, daha fazla ayrık
özelliklere izin verir. Ortaya çıkan ağlar daha hızlı eğitilecektir.
 Boyut küçültme yaparak daha az bilgi kaybına ve öğrenme sağlar.
 En uygun sinir ağına, filtre sayısını ve derinliği tutarlı seçilmesi ile ulaşılır.
Oluşturduğumuz mimaride bu dört ilkeyi gerçekleştirerek uygulanmıştır.

4.1

Veri Toplama

Mermer tanımasında kullanacağımız veri kümesi için Burdur’da yaygın olarak
çıkarılan mermerlerden 200 tane fotoğraf elde edilmiştir. Bu fotoğraflar üzerinde
eğitim gerçekleştirilirken, verilerin boyutlarının aynı olması mimarinin daha hızlı ve
performanslı çalışması için gereklidir. Bu boyutlar 200x200 ebatında alınmıştır.
4.2

Faster R-CNN Mimarisi oluşturma

Konvolüsyonal sinir ağı mimarisi (KSA) mimarisi derin öğrenme alanında en temel
mimari olarak kabul edilmektedir. Bukonvolüsyonal sinir ağı mimarisi birkaç katmandan oluşmaktadır. Bunlar Konvolüsyon ve Havuzlama katmanları olmaktadır. Son
aşamada ise Tam Bağlı katman kullanılır ve ardında Sınıflandırma katmanı mevcut
bulunmaktadır. Kısaca konvolüsyonal sinir ağı mimarisi üst üste eğitilebilir katmanlardan oluşmaktadır. Ardından ağı eğiten bir sınıflandırıcı ile devam edilmektedir.
Konvolüsyonel sinir ağı mimarisinde giriş verilerini aldıktan sonra katman katman
işlem
yaparak eğitim süreci gerçekleştirmektedir. Finalde doğru sonuç ile
karşılaştırma yapmak için bir final çıktısı vermektedir. Üretilen sonuç ile istenilen
sonuç hata farkını oluşturmaktadır. Bu hatanın bütün ağırlıklara aktarılması için geriye yayılım algoritması kullanılmaktadır. Her bir iterasyon işlemi ile ağırlıkların güncellenmesi sağlanarak hatanın azaltılması sağlanmış olmaktadır. Konvolüsyonal sinir ağı
mimarisinde giriş verisi video, görüntü, ses gibi herhangi bir sinyal olabilmektedir.
Temel olarak görüntü sınıflandırma üzerinde yoğunlaşan KSA mimarisi son yıllarda
yaygın olarak diğer alanlarda da kullanılmaktadır. KSA mimarilerinde görüntü
sınıflandırma işlemleri gerçekleştirilirken pikseller sayesinde kenar kombinasyonun-
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dan oluşan motifleri ve bu motiflerde birleşerek nesne parçalarını oluşturmaktadır.
Ardından nesne parçaları birleşerek nesneleri oluşturmaktadır. Kendi nesne tanıma
modelimizi gerçekleştirmek için öncelikle bir mimari belirlememiz gerekiyor. Bu
çalışma mimari olarak Faster R-CNN mimari yapısını kullanmıştır.
4.8.

Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4.11 Eğitim Sonuçları
Fater R-CNN mimarisi ile oluşturduğumuz mimarinin eğitim aşamasını tamamladıktan
sonra elde ettiğimiz sonuçlar Tablo 1. ve Tablo 2. De gösterilmiştir.
Faster R-CNN ile öncelikle 200 resim üzerinde 2 saatlik bir eğitimden geçirdikten
sonra %31,15 lik bir başarını oranı yakalanmıştır. Resim sayısı ve eğitim süresi arttırılarak eğitim devam edilmiştir. Son olarak 200 resim üzerinde ve 10 saatlik eğitim
tamamlandıktan sonra %96,36 başarı oranı elde edilmiştir. Bu başarı, Faster-CNN
mimarisinde yaptığımız değişikler ile elde edilmiştir.
Model farklı optimazyon algoritmaları ve aktivasyon fonksiyonları ile test edilmiştir.
Tablo 2. Faster R-CNN Eğitim Verileri
Nesne
Adı
Mermer

Resim
Sayısı

Model

Eğitim Süresi

Başarı Oranı

Faster-RCNN-Inception-v2-coco
50

Mermer

2

%31,15

Faster-RCNN-Inception-v2-coco
6

%64,48

8

%82

100
Mermer

Faster-RCNN-Inception-v2-coco
150

Mermer

Faster-RCNN-Inception-v2-coco
10

%90,36

200
Tablo 2. de elde edilen veri(mermer resmi) sayısında değişiklik yapılarak modelin
eğitimi ve başarı süresi test edilmiştir. Elde edilen sonuçta 200 fotoğraf üzerinde en
iyi sonuç ile sağlanmıştır ve eğitim başarı ile gerçekleşmiştir. Şekil 1 de loss (kayıp)
sonuçları sunulmuştur.

http://icaiame.com

2019

141

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

Şekil 1: Loss Grafiği

Eğitim sırasında 50.000 adımda elde etmiş loss grafiği şekil 8 de gösterilmiştir.
Tablo 2.Faster R-CNN Eğitim Verileri

Model

Optimizasyon
Algoritması
(Optimizers)

Aktivasyon
Fonksiyonu
(Activation)

1

Adadelta

2
3

Kayıp Fonksiyonu
(Loss)

Precision

Recall

F1
Puanı

Elu

Categoricalcrossentropy

0.2025

0.927

0.62

0.55

RMSprop

Tanh

Meanabsoluteerror

0.2198

0.917

0.69

0.57

Adam

Linear

Categoricalcrossentropy

0.2361

0.896

0.70

0.63

Doğruluk

Epochs

5
8

14
4

RMSprop

5

Adamax

Elu

Meansquareerror

0.2236

0.904

0.71

0.70

Meanabsoluteerror

0.1943

0.964

0.72

0.74

26
94

Linear

Derin öğrenme uygulamalarının temelinde optimizasyon algoritmaları yatmaktadır.
Doğrusal olmayan problemlerin çözümünde optimum değeri bulmak için optimizasy-
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on yöntemleri kullanılmaktadır. Tablo 2. kullanılan optmizasyon algoritmaları ve
bunların sonuçları detaylı olarak verilmiştir.
Tablo 3. Farklı Mimari Testlerin Hata-Zaman Tablosu
Kullanılan Ağ

Model Son Hata
Oranı
% 9.2

Zaman

GoogLeNet

Model İlk Hata
Oranı
% 29

BN-GoogLeNet

%26.8

-

1.5

BN-Inception

%25.2

%7.8

2.0

Inception-v3-basic

%23.4

-

3.8

Inception-v3-rmsprop
RMSProp
Inception-v3-smooth
Label Smoothing
Inception-v3-fact
Factorized
Inception-v3
BN-auxiliary

%23.1

%6.3

3.8

%22.8

%6.1

3.8

%21.6

%5.8

4.8

%21.2

%5.6

4.8

1.5

Tablo 3. de Faster R-CNN’den farklı olarak günümüzde yaygın olarak kullanılan modellerin hata ve zaman tablosu verilmiştir.

5

Sonuç ve Gelecekteki Çalışmalar

Bu çalışmada, öncelikle yüz tanıma yaparak derin öğrenmeye bir giriş yapıldı. Daha
sonra google tensorflow kütüphanesini kullanarak nesne tanıma ve en son kendi
nesne modelimizi oluşturduk. Bu çalışmada Burdur ilinde bulunan ve ticareti yapılan
mermer üzerine bir nesne tanıma yapılması amaçlanmıştır. Bu aşamadan sonra kendi
oluşturduğumuz nesne tanıma algoritması sayesinde farklı nesneler üzerinde işlem
yapmak kolay hale gelmiştir. Çalışma yüksek başarı oranına ulaşmıştır. Çalışmanın
farklı algoritmalar ile daha yüksek başarım sonuçları elde edilebileceği
düşünülmektedir.
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5183 H111 SERİSİ ALÜMİNYUM MALZEMENİN
MEKANİK ŞEKİLLENDİRMEDE MANUEL İŞLEM
İLE OTOMATİK OPERASYON ARASINDA
KALİTE FARKININ İNCELENMESİ
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Abstract. 5183 serisi H111 gerilim giderme tavlamasına tabi

tutulmuş 4,5 mm kalınlığında basınçlı tanker gövde yarı mamül
malzemesi olarak kullanılan levhanın mekanik operasonu
incelenmiştir. Yapılan ilk operasyonda Ekcold marka hidrolik
çalışan manuel cakalama makinası ile bir adet numune malzeme
hazırlanmıştır. Otomatik mekanik şekillendirme yapılarak sıvama
yöntemi ile farklı açılarda büküm yapılabildiği,yapılan bükümlerin
her bir noktada aynı sonuçları verdiği tespit edilmiştir. Geleneksel
ve otomatik yapılan yöntemlerin bibbirlerine olan avantaj ve
dezavanları incelenmiş imalat için en uygun proses seçilerek
standart operasyon adımları oluşturulmuş ve buna bağlı doğrulama
fikstürleri
oluşturulmuştur.
Yapılan
numunelerin
açısal
doğrulamaları incelenmiştir.
Keywords: Manuel, Otomatik, cakalama Sıvama
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1. Giriş

Basınçlı kaplar yüksek sızdırmazlık özelliği gereken tank ve depolardır. (TSE)'ye göre, "Basınçlı kap, 0.490×105 Pa ≅ 0.5 Atü ve daha yüksek basınçlı sıvı ve gazların üretiminde, taşınmasında ya da depolanmasında kullanılan küre, silindir biçimli küre, silindir ya da koni biçimli
hacimlerin birleştirilmesinden oluşan atmosfere kapalı kaplardır." Başka
bir deyişle, içten ve dıştan basınca zorlanan kap olarak tanımlanabilir.[1]
Basınçlı kaplar, insan sağlığını ve güvenliğini etkileyecek potansiyel
tehlikeler içerdikleri için kullanım sırasında doğabilecek sorunlar önceden
belirlenip çözülmelidir. Bunun için, basınçlı kap tasarımında dikkatli ve
ayrıntılı bir analiz yapılmalı ve sistem üzerinde etkili olabilecek tüm yükler doğru olarak belirlenip hesaplamalara dahil edilmelidir.[1]
Endüstrinin değişik alanlarında kullanılan basınçlı kapların tasarımında değişik tasarım kuralları uygulanmakta, bu da basınçlı kapların gerek imalatı gerekse montajı aşamasında zorluklar doğurmaktadır. Bu kurallar arasındaki temel fark, kullanılan malzeme için öngörülen tasarım
gerilmelerinden doğmaktadır. Tasarım bir ülkede yapılıp, bir başka ülkede
imal edilen ve diğer bir ülkede de montajı yapılan bir basınçlı kabın, hangi
tasarım kuralına göre kabul edileceği konusunda sorunlar çıkmaktadır. Bu
sorunun ortadan kalkması, ancak bir tek tasarım kuralının varlığı ile mümkündür. [1]
Basınçlı kapların imalatında yarı mamül malzemesi olarak 5183
H111 ısıl işlem tavlamasına maruz kalmış korozyon dayanımı yüksel sac
levhalar kullanılmaktadır. Bu levhaların şekillendirme kabiliyeti oldukça
iyidir.Bu durumdan dolayı mekanik şekillendirme uygun ürünler olarak
belirlenebilir.
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2

MALZEME VE METOT

2.1 Deneyde Kullanılan Malzemeler
Manuel cakalama operasyonu ve sıvama işlemi için yapılan operasyonda
Tablo 1a’da bulunan kimyasal kompozisyona sahip ürün kullanılmıştır. Tablo1b’de mekanik özellikleri verilmiştir. Cakalama makinası için kullanılan Eckold
makinasına ait görüntü Resim 1de paylaşılmıştır.Sıvama yapılan makinaya ait fotoğraf Resim 2’de paylaşılmıştır.

Tablo 1a: 5183 H111 alüminyum alaşımının kimyasal özellikleri
Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

Zn

Ti

Min.

-

-

-

0,20%

4,0%

-

-

-

Max.

0,20%

0,35%

0,15%

0,50%

5,0%

0,10%

0,25%

0,10%

Tablo 1b: 5083 H111 alüminyum alaşımının mekanik özellikleri
Malzeme

5182H111 5 mm

http://icaiame.com

Akma mukavemeti (Min) (MPa)

Çekme mukavemeti
(Min) (MPa)

Uzama(%Min)

125

280

26
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Resim 1: Eckold Marka Cakalama Makinası

Resim 2: Sıvama Makinası
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2.2 Deneyde Kullanılan Metot ve Testler
Basınçlı kap imalatında kaynaklı yarı mamül olarak kullanılan malzeme gövdeye
montajı yapılabilmesi için mekanik şekillendirmeye maruz kullanılmıştır. Yapılan
mekanik şekillendirmeye göre 2 farklı makine ile üretim yapılmıştır. Numuneler
neticesinde elde edilen malzemelerin yüzey resimler Resim 3 ve 4 te gösterilmiştir.

Yapılan otomatik sıvama neticesinde 4 farklı noktadan resim alınmıştır.

Resim 3: Sıvama Makinasına ile yapılmış numunelere ait görüntüler

Resim 4 : Cakalama makinasını ile yapılmış numunelere ait görüntüler

http://icaiame.com

2019

149

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

3.SONUÇLAR





Cakalama makinası ile yapılan şekillendirmede Resim 4’te
görüldüğü üzere resimler belirgin ve yüzeyde deformasyona yol
açmıştır. Bu durum malzemeye hasarlanmaya yol açmıştır.
Sıvama makinası ile yapılan şekillendirmede Resim 3’te
görüldüğü üzere izler simetrik ve yüzeyde deformasyon
oluşturacak ya da hasara sebebiyet verecek şekilde değildir.
Yapılabilecek şekillendirme işlemlerinde sıvama makinası diğer
yönteme göre avantaj sağlamıştır.
Yüzeyde deformasyon cakalama makinasında daha çok görülmüştür.

References
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Acil servislere Gelen Hasta Sayısının Tekrarlayan
Sinir Ağları ile Tahmini
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Özet
Acil servis üniteleri, içlerinde durumu çok kritik olan ve anında
müda- hele gerektiren, hastalara 24 saat kesintisiz hizmet veren
hastane birimleridir. Bu nedenle acil servislerde doktor,
hemşire, sağlık teknisyeni gibi sağlık personeli ve acil servis
yatağı gibi fiziksel kaynakların planlanması son derece
önemlidir. Bu planlamayı etkin biçimde yapabilmek için acil
servise gelen hasta sayısının belli zaman dilimleri için doğru
tahmin edilmesi gerekir. Makine öğrenmesinin bir çeşidi olan
tekrarlayan sinir ağları kullanılarak acil servise gelen hasta
sayıları tahmin edilmiştir. Bu yöntemle yapılan tahminin
özellikle büyük zaman dilimlerinde çok iyi sonuç verdiği
gözlemlenmiştir. Tahmin periyodu küçüldükçe sapmaların
arttığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık sistemleri, talep tahmini, tekrarlayan sinir
ağları
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1.

Giriş

Acil servisler hastanelerin, sağlık durumu kritik olan hastaların,
tanı ve tedavilerinin gerçekleştirildiği, 24 saat kesintisiz hizmet
veren bi- rimidir. Bu nedenle acil servislerde hizmetlerin hızlı ve
kesintisiz ol- ması, sunulan sağlık hizmetinin kalitesi açısından
son derece önemli- dir. Acil servislerde hızlı ve kaliteli hizmet
sunabilmek için doktor, hemşire, sağlık teknisyeni gibi insan
kaynaklarının ve acil servislerde bulunan hastane yatağı gibi
diğer fiziki kaynaklarında etkili bir bi- çimde yönetilmesi
gerekir. Bu kaynakların gereğinden az olması du- rumunda
hastaların bekleme süreleri artarak, acil servislerin yoğunluklarının ve hasta memnuniyetsizliğinin artmasına ayrıca
sunulan sağlık hizmetinin kalitesinin düşmesine neden olacaktır.
Kaynakların fazla olması ise hastane işletme maliyetlerinin
artmasına ve kaynak israfına neden olacaktır. Kaynak yönetimini
etkili bir biçimde yapa- bilmek için acil servise gelen hastaların
geliş sıklığı, muayene olmak için ortalama bekleme süreleri,
muayene süreleri ve hastanın hastane- deki gözlem süreleri gibi
parametrelerin tahmin edilmesi gerekir. An- cak bu parametreler
doğası gereği belirsizliğin çok fazla olduğu para- metrelerdir.
Günün farklı saatlerinde acil servislere gelen hasta sayısının
değişkenlik göstermesi, hastaların gözlem süresinin hasta- dan
hastaya değişmesi gibi durumlar bu belirsizliklere örnek olarak
verilebilir. Bu belirsizlikleri modelleyebilmek için kullanılan
yöntem- lerden bir tanesi de girdi parametreleri ile çıktı
parametreleri arasında ilişki kurabilen yapay sinir
ağlarıdır(YSA). Yapay sinir ağları, ça- lışma prensibi olarak,
örneklemlerden elde ettikleri sonuçları dene- yimleyerek bu
örneklemlere benzer durumlarda karar alabilen sistem- lerdir.
Bu çalışmada ,YSA kullanılarak bir hastanenin acil servisine
gelen hasta sayıları tahmin edilmiştir. Acil servislere gelen hasta
sa- yısının doğru tahmin edilmesi, bu birimin gerek yatak
kapasitesinin planlanması gerek insan kaynaklarının planlaması
açısından kritik bir öneme sahiptir. Hasta geliş sayılarını tahmin
etmek için kullanılan yöntemler istatistiksel yöntemler, zaman
serileri analizi ve yapay si- nir ağları olarak üç ana başlıkta
toparlanabilir. İstatistiksel yöntemler genellikle hasta sürelerini
teorik bir dağılama uydurarak tahmin et- meye çalışırlar. Bir çok
çalışmada hasta geliş sıklığı , kesikli bir da- ğılım olan Poisson
dağılımı ile saatlere göre aritmetik ortalama ile tahmin
edilmiştir. Zaman serileri analizi kullanan yöntemler ise geç- miş
acil servis hasta geliş verilerini kullanarak , hasta geliş oranlarını
http://icaiame.com
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ARIMA, SARIMA,GARCH, gibi zaman serileri yöntemleri ile tahmin etmişlerdir . Son yıllarda YSA ağlarının bir çok alanda
başarılı olması nedeniyle, bir çok araştırmacı belirsizliğin fazla
olduğu acil servis gibi sağlık sistemlerinde de YSA kullanarak
talep tahmini yap- maya başlamışlardır. YSA ya girdi parametresi
olarak hava durumu, demografik faktörler ve gün gibi
değişkenleri girerek bir acil servise günlük, haftalık aylık ve yıllık
olarak gelen toplam hasta sayısını tahmin etmişlerdir. [1,2,3] Bu
tahminlerin doğruluğunu ölçmek için mutlak ortalama hata
yüzdesini kullanmışlardır [MAPE] . Mutlak or- talama hata
yüzdeleri seçilen zaman diliminin büyüklüğüne bağlı ola- rak % 2
ile % 50 arasında değişmektedir. MAPE’nin bu kadar değiş- ken
olmasının nedeni, tahmin periyodu için seçilen zaman diliminin
büyüklüğüdür. Örneğin, bir acil servise, aylık gelen toplam hasta
sa- yısını YSA ile tahmin edildiğinde MAPE % 2-3 gibi son derece
küçük değerlere sahip iken , saatlik bazda tahmin edildiğinde
MAPE değeri
% 50-55 gibi büyük sapmalara ulaşmaktadır. Büyük zaman dilimi
için yapılan tahminler genel planlamalar için kullanışlı olurken,
operasyo- nel çizelgelemeler ve planlamalar için yeteri kadar
etkili olamamak- tadır. Örneğin bir yıl için bir acil servise toplam
50.000 hastanın gel- diğini tahmin ettiğimizde bu bize sarf
malzemesi ihtiyaçlarımız için bir satın alma ve planlama için
önemli bir fayda sağlarken, bu bilgiyi kullanarak Cumartesi
günleri saat 8:00-12:00 arasında acil serviste ol- ması gereken
hemşire sayısını planlamak büyük olasılıkla yanlış karar
vermemize neden olacaktır. Bu tür küçük zamanlı planlamalar
yapa- bilmek için daha küçük zamanlı tahminleri yapılması
gereklidir. YSA kullanarak acil servise gelen hasta sayısını saatlik
olarak tahmin eden çalışmalara literatürde azda olsa
rastlanmaktadır [4,5].

2. Materyal Metod
Bu çalışmada acil servise gelen hasta sayılarını saatlik dilimde
tahmin etmek için makine öğrenmesinin bir alt kümesi olan
tekrarlayan sinir ağları (RNN) kullanılmıştır. Tekrarlayan sinir
ağları hücreler önceki girdi verilerine bağlı olarak bir önceki
zaman diliminde verilen karar,
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mevcut zaman diliminde verilen kararı da etkilemektedir. Yani bu
sis- temlerde, girdiler mevcut zamandaki ve geçmiş zamandaki
girdileri kullanaraktan çıktı üretmektedirler .
2.1 Verilerin Analizi
Acil servise gelen hasta sayılarını tahmin etmek için özel bir
hastane- den 01.01.2018- 31.12. 2018 tarihleri arasınd
hastaların acil servise giriş saatlerine ait veri alınmıştır. Hasta
gelişlerinin saatlik ortalaması Şekil 1‘ de gösterilmiştir. Toplanan
veriler analiz edildiğinde hasta geliş yoğunluğunun en fazla saat
18:00 ile 24:00 arasında olduğu göz- lemlenmiştir.

Şekil 1. Saatlere göre acil servise gelen ortalama hasta sayısı
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2.2 Metod
Klasik yapay sinir ağlarından farklı olarak, geçmiş bilgileri
kullana- bilme özelliğine sahip olan tekrarlayan sinir ağlarının
bir çeşidi olan Uzun Kısa Vadeli Hafıza Ağları (LSTM) modeli acil
servise gelen hasta sayısının tahmin etmek için kullanılmıştır.
Uzun Kısa Vadeli Hafıza Ağları uzun vadeli bağımlılıkları
öğrenebilen özel bir RNN türüdür.
2.3 Tahmin Yönteminin Doğruluğu
LSTM ile yapılan tahminin doğruluğunu test etmek için Ortalama
mutlak yüzde hata (MAPE) kullanılmıştır. MAPE ;
ai :i. Gözlemin gerçek
değeri pi : i. Gözlemin
tahmin değeri
n : Gözlem sayısı olmak üzere ;
𝑛

|𝑎𝑖 − 𝑝𝑖|

𝑀𝐴𝑃𝐸 = ∑
formülü ile bulunur. [6]

𝑎𝑖

𝑥100

𝑖=1

3. Araştırma Bulguları ve Tartışma
Bu çalışmada özel bir hastanenin acil servisine gelen hasta
sayıları saatlik tekrarlanabilen sinir ağlarının bir çeşidi olan
LSTM ile tahmin edilmiştir. Tahmin edilen hasta sayıları ile
gerçek hasta sayılarının karşılaştırılması Şekil 2’ de
gösterilmiştir.
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Gerçek Hasta Sayısı ile Tahmin Edilen
Hasta Sayısı
3,40

3,35

Hasta Sayısı

3,30

3,25

3,20

3,15

3,10

3,05
1

2

Mean
Mean±0,95 Conf. Interval

Acil servise gelen gerçek hasta sayıları ile tahmin edilen hasta
sayıla- rının dağılımını kıyasladığımızda, dağılımlarının birbirine
yakın ol- duğu görülmektedir. Yapılan günlük tahminlerde MAPE
% 16 iken saatlik tahminlerde % 50 çıkmıştır. Saatlik
tahminlerde % 50 tahmin fazla değerlendirilebilir. Ancak bir
günün 24 saat olduğu, hafta sonu, tatil günleri, hava durumu gibi
faktörlerin acil servislere gelen hasta sayısını çok fazla etkilediği
düşünüldüğünde saatlik gelişlerde belir- sizliğin çok daha fazla
olduğunu söylemek mümkündür. Saatlik ge- lişler için
istatistiksel yöntemler veya ortalama yaklaşımı kullanıldı- ğında,
yapılan tahminlerin daha kötü sonuç verdiğini söylemek
mümkündür. Ancak tahmin yöntemlerinin çoğunda olduğu gibi,
tah- minlerin doğruluğunda kullanılan veri seti son derece
önemlidir. Veri setine göre tahmin doğruluğu değişkenlik
gösterebilir.
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Raspberry Pi ve Django ile Derin Öğrenme Uygulaması
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Özet. Bu çalışmamızda Raspberry Pi cihazımızda web sunucusu oluşturulmuştur. Sunucu tarafında Python’un Web Framework’ü olan Django kullanılmıştır. Django web sayfasında Mnist verileri kullanılarak Konvolüsyonel
Sinir Ağları (KSI )algoritması çalıştırılmıştır. Çalışma, web, donanım ve yapay zekayı birleştirip sunan bir uygulamadır. Raspberry Pi cihazında KSI
algoritması eğitimi uzun ve yorucu bir süreç olduğundan dolayı bilgisayar
tarafından eğitilmiştir. Çalışmada kullanılan ve hala geliştirilmekte olan
Python’un Django Framework’ü kullanılarak web sitesi şablonu tasarlanmıştır. Bu şablonda html, css ve javascript çalıştırılmıştır. Çalışmada, Google Brains tarafından geliştirilmiş olan Python Tensorflow Kütüphanesi kullanılmıştır. Konvolüsyonel Sinir Ağları (KSI)algoritması güncel ve güçlü bir
algoritma olduğundan dolayı tercih edilmiştir. KSI algoritması üzerinde
testler yapılmış ve analiz sonuçları elde edilmiştir. Öğrenme işleminde
Mnist verileri kullanılmıştır. Çalışma, Raspberry Pi cihazı üzerindeki Linux
çekirdeğini kullanan Debian tabanlı Raspberian işletim sisteminde yerel ağ
da çalıştırılmıştır. Çalışma üzerinde denemeler, geliştirmeler ve analizler
yapılmıştır. Çalışmadaki donanım üzerinde farklı yapay zekâ algoritmaları
ve veri kümeleri isteğe bağlı olarak değiştirilebilmektedir. Raspberry Pi sayesinde 5V güç verebilen bir kaynaktan istenilen yerde istenilen zamanda
tasarlanan sistem çalıştırılabilmektedir. Çalışmamız güncel, esnek ve kullanılabilirlik açısından pratiktir.
Anahtar Kelimeler: Konvolüsyonel Sinir Ağları (KSI), Django, Tensorflow,
Raspberry Pi

Deep Learning Application with Raspberry Pi and
Django
Abtract. In this study, a web server was created in our Raspberry Pi device.
On the server side, Python's Web Framework, Django was used. Convolutional Neural Networks (CNN) algorithm was run using Mnist data on
Django web page. This work is an application that combines web, hardware
and artificial intelligence. The training of the CNN algorithm in the Raspberry Pi device has been trained by the computer because it is a long and

http://icaiame.com

2019

158

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

tiring process. A website template has been designed by using Python's
Django Framework, which is still used in the study. This template uses
html, css and JavaScript. Python Tensor flow library developed by Google
Brains was used in the study. The Convolutional Neural Networks algorithm is preferred because it is a current and powerful algorithm. Tests
were performed on the CNN algorithm and analysis results were obtained.
Mnist data was used in the learning process. The work was run on the local
network in the Debian-based Raspberian operating system using the Linux
kernel on the Raspberry Pi device. Experiments, developments and analyzes were conducted on the study. Different artificial intelligence algorithms
and data sets can be optionally changed on the hardware in the study.
Thanks to Raspberry Pi, the system can be operated at the desired location
from a source capable of providing 5V power. Our study is current, flexible
and practical in terms of usability.
Keywords: Convolutional Neural Network (CNN) Algorithm, Django, Tensor flow, Raspberry Pi

1

Giriş

Yapay zekâ, herhangi canlı organizma olmaksızın, yapay araçlar yardımı ile
oluşturulan ve insan benzeri davranışlar veya hareketler sergileyebilen makinelerin geliştirilmesi teknolojisine verilen isimdir [1]. Birçok alanda özellikle akademik ve endüstri çevrelerde veri bilimciler görüntü sınıflandırılması, konuşma
tanımı, görüntü analizi ve doğal dil öğrenimi gibi çeşitli uygulamalarda çok
önemli teknolojik yenilikler elde etmek için makine öğretiminde GPU’lar
kullanılmaktadır [2]. Büyük miktarlardaki analiz yapılan eğitim verilerinden
çeşitli özellikler bulan sistemler oluşturmak için ileri teknolojili ve çok seviyeli
“derin” sinir ağların kullanılması ile tanımlanabilen derin öğrenme, büyük oranda araştırmanın ve yatırımın yapıldığı bir branştır. Güncel olarak lokalize etme,
sınıflandırma (localization + classification), nesne tespit etme ve resimleri
bölütleme çalışmalarının büyük bir kısmı KSI algoritması yardımıyla
gerçekleştirilmektedir [3].Symbiotic Organisms Search (SOS) algorithm is new a
heuristic method developed by Cheng and Prayogo [16], inspired by the symbiotic interaction behavior of organisms in ecosystem. Since its publication, this
algorithm has been used in different engineering and science fields, and over 300
papers have been presented on various applications of the algorithm. This study
represents the SOS approach to solve OPF problem of modern electrical power
systems with RESs, such as PV and PEV systems. The proposed approach is tested on IEEE30-bus test system. Results of the SOS approach are compared to hybrid particle swarm optimization and gravitational search algorithm (PSOGSA)
[17] and gravitational search algorithm (GSA) [18].
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2

Kullanılan Cihazlar Ve Teknolojiler

2.1

Raspberry Pi

Raspberry Pi, İngiltere de bulunan ve Raspberry Pi Vakfı tarafından desteklenen
bir projedir. Genellikle öğrencilerin, araştırmacıların kullanımında olan ve
standart bilgisayarlara oranla çok daha küçük olan bu aygıt 2009 yılından itibaren Raspberry Pi Vakfı tarafından geliştirilmektedir. İlk satışa 2012'de
başlamıştır.[4] A modeli 128 MB Ram olarak tanıtılmıştır. Ancak satış öncesindeki değişiklik ile 256 MB Ram ile piyasaya sürülmüştür. Raspberry Pi A ve B
olarak 2 modele sahiptir. B modeli 2 Adet USB girişlerine ve bir adet Ethernet
girişi bulunurken, A modelinde 1 adet USB girişi bulunmaktadır. USB girişleri
sayesinde 2 model de, standart tak ve çalıştır donanım malzemeleri(Klavye,
fareler) ile sorunsuz çalışabilmektedir.[4]
Çalışmada kullanılan Raspberry Pi 3 Model B+ özellikleri şu şekildedir[5] :
İşlemci: Dört Çekirdek 64-bit 1.4GHz A53/ARMv8
RAM: 1GB LPDDR2 SDRAM
Wireless LAN: Çift bant 2,4 + 5 GHz 802,11.b/g/n/ac
Ethernet: 300Mbps Gigabit, PoE HAT uyumlu
Bluetooth: 4.2, Düşük Enerji
GPIO: 40 pinli header, güç giriş pinlerli
Hafiza: Micro SD Kart girişi
Video: HDMI, DSI ekran portu + CSI kamera portu
Ses: 4 kutuplu 3.5mm ses + kompozit video portu
USB: 4 adet USB 2.0 + MikroUSB 5V/2,5A güç girişi
Multimedya: H.264, MPEG-4 1080p@30, OpenGL 2.0
2.2

Django

Django Python programlama dili kullanılarak yazılmış açık kaynak kodlu bir web
şablonudur(framework). Bu web şablonları web sitesini geliştirmeyi hızlandıran
ve kolaylaştıran bir grup bileşendir.[6] Django BSD lisansıyla lisanslanmış
yüksek seviyeli web çatısı denilebilir. Basit, kolay kurulumu ve kullanımı, detaylı
hata raporu sayfalarında bulunan yeni ara yüz ile kodlama yöntemleriyle diğer
sunucu yazılımı ve sunucu çatılardan kendisini ayırmaktadır.[7] Şekil 1 de Django Yapısı sunulmuştur.
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Şekil 1: Django Yapısı [8]

2.3

Tensorflow

Tensorflow 2015 yılında Google Brains ekibinin geliştirilmiştir. Tensorflow yapay zekâ ve makine öğrenmesi ve derin öğrenme konularında açık kaynak kodlu
kütüphaneler sunmaktadır. Tensor flow, bir algoritmada hem hesaplamayı hem
de algoritmanın çalıştığı durumu temsil etmek için birleşik bir veri akışı grafiği
kullanır.[8] TensorFlow, veri akışı sistemlerinden iki açıdan farklıdır. Bunlar:
• Model, genel grafiğin örtüşen alt sayfalarında birden fazla eşzamanlı
uygulamayı desteklemektedir.
• Bireysel köşeler, grafiğin farklı yürütmeleri arasında paylaşılabilecek
değişken bir duruma sahip olabilir.[9]
2.4

Konvolüsyonel Sinir Ağları(KSI)

Makine öğrenmesinde Konvolüsyonel Sinir Ağları(KSI), görüntülerin analizinde
başarıyla uygulanmış bir ileri beslemeli yapay sinir ağıdır. KSI’lar minimum
önişleme gerektiren algılayıcılar kullanır. [10] Paylaşımlı ağırlıklı mimariye sahip
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olan, çeviri değişmezlik gibi özelliklerine dayalı, uzay değişmez yapay sinir ağları
(SIANN) olarak da tanınırlar. Farklı düğümlerdeki alıcı alanları, kısmen
çakışabilir ve tüm görsel alanı doldurup kaplarlar. KSI’lar, diğer sınıflandırma
algoritmalarına göre daha az ön işleme uygularlar.[10] Bu durum, ağ geleneksel
algoritmalarına göre elle tasarlanabilen filtreleri öğrenebilir. Sayı bazında
sınıflandırma görevleri için önceden eğitilmiş sayı vektörlerinin üstünde basit bir
eğitilmiş Konvolüsyonel Sinir Ağları(KSI) çalıştırılabilir.[11, 12] Şekil 2 de KSI
çalışma yapısı sunulmuştur.

Şekil 2: KSI Yapısı [13]

KSI yapı itibariyle çeşitli katmanlara ayrılır ve bu katmanlarda görüntüleri işler.
Bunlar:






Konvolüsyon katmanı (Convolutional Layer)–Özellikleri belirlemek
için kullanılan katmandır.
Doğrusal olmayan katman (Non-Linearity Layer)– Sisteme doğrusal
durumda olmayanların tanıtıldığı katmandır.
Havuzlama katmanı (Pooling Layer)– Ağırlığı azaltır, uygunluğu
kontrol eden katmandır.
Düzleştirme Katmanı (Flattening Layer)- Sinir Ağı için verileri
hazırlama işleminin yapıldığı katmandır.
Tam bağlı katman (Fully-Connected Layer)– Sınıflamada işleminde
kullanılan Standart Sinir Ağıdır.

Konvolüsyonel sinir ağları, öncelikle sınıflandırma modellerini geliştirmek için
kullanılan bir ağ türüdür. İleri beslemeli sinir ağları sınıfındadır. Görüntünün
esasen piksel değerleri matris şeklindedir. Bu bilgiyi kullanarak, bir nesneyi
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temsil edebilecek belirli bir piksel grubuna ait veriler çıkartılır.[14]. Şekil 3 de
KSI çalışma aşamaları sunulmuştur.

Şekil 3: KSI Çalışma aşamaları [14]

2.4.1

Konvolüsyonel Katman

Her bir katman, konvolüsyonel bir filtreyi temsil etmektedir. Bir matrisin alt
bölgelerine ulaşmak için, konvolüsyonel katman bir sonraki katmana bir özellik
olarak tek bir değer ataması yapar. Şekil 4 de Konvolüsyon katmanı
sunulmuştur.

Şekil 4: Konvolüsyonel Katman [14]

2.4.2

Havuzlama(Aşağı-Örnekleme) Katmanı

Her katman verileri bir diğer aşağı katmana örneklemek için kullanılır. Bu katmana girdi olarak bir veri girilirse, ilgili çıkış azaltılmış bir veri olur. Çoğu zaman,
modele doğrusallık kazandırmak için bir ReLU aktivasyon işlevi kullanılmaktadır. Şekil 5 de Havuzlama Katmanı sunulmuştur.
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Şekil 5: Havuzlama Katmanı [14]

2.4.3

Tam Bağlı Katman

Son olarak, birkaç Konvolüsyonel katman ve Havuzlama katmanından sonra,
sinir ağındaki üst düzey mantık, tamamen birbirine bağlı katmanlar yoluyla yapılır. Tamamen bağlı bir katmandaki nöronların, normal (evrişimli olmayan) yapay
sinir ağlarında görüldüğü gibi, önceki katmandaki tüm aktivasyonlara bağlantıları vardır. Bu yüzden aktivasyonları, bir afin dönüşümü olarak hesaplanabilir,
matris çarpımı ve ardından bir önyargılı denge (öğrenilmiş veya sabit önyargılı
terimin vektör eklenmesi) [15]. Çalışmada kullanılan Mnist verileri
http://yann.lecun.com/exdb/mnist/ adresinden alınmıştır.

3

Bulgular

Bu kısımda, çalışmamızda Konvolüsyonel Sinir Ağları (KSI) algoritması yardımıyla Django üzerinde çalışan bir scriptte yazdığımız el yazısının başarımını
inceleyeceğiz. Farklı parametreler verip çıkan sonuçları, aralarındaki farkları ve
benzerliklerinin analizleri yapılacaktır. Yapılan analizler ışığında uygun yöntem
seçilmiştir. Tablo 1 de elde edilen derin öğrenme sonuçları sunulmuştur.
Tablo 1. Birinci Derin Öğrenme Sonuçları
Öğrenme Katsayısı

0.001

0.002

0.005

Eğitim Döngüsü

10

10

10

BatchSayısı

100

100

100

Döngü 001 mali-

0.371345862

0.460862859

0.726181751
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yet(cost)
Döngü
002maliyet(cost)
Döngü
003maliyet(cost)
Döngü
004maliyet(cost)
Döngü
005maliyet(cost)
Döngü
006maliyet(cost)
Döngü
007maliyet(cost)
Döngü
008maliyet(cost)
Döngü
009maliyet(cost)
Döngü010maliyet(cost)
Doğruluk

0.099684447

0.092116283

0.359018769

0.073611460

0.072781610

0.277102119

0.060713852

0.062324234

0.226010519

0.054853792

0.056411849

0.197906619

0.046815755

0.053553616

0.186076093

0.043182768

0.050483712

0.178030036

0.041135250

0.045240748

0.166461191

0.036382303

0.043306720

0.161905107

0.035693539

0.046558754

0.161564007

0.9934

0.9925

0.9667

Algoritmadan aldığımız çıktılar ışığında Öğrenme Katsayısı değerini arttırmak
algoritmanın Accuracy(Doğruluk) değerini düşürmektedir. KSI daha verimli
çalışabilmesi için Öğrenme Katsayısıdeğerini minimum olarak tutmamız gerekmektedir. Algoritmanın daha optimum sonuçlar elde etmesi, Accuracy(Doğruluk) değeriyle orantılıdır. Tablo 2 de elde edilen derin öğrenme
sonuçları sunulmuştur.
Tablo 2. İkinci Derin Öğrenme Sonuçları
Batch Sayısı

120

100

80

Eğitim Döngüsü

5

5

5

Öğrenme Katsayısı

0.001

0.001

0.001
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Döngü 001 maliyet(cost)
Döngü
002maliyet(cost)
Döngü
003maliyet(cost)
Döngü
004maliyet(cost)
Döngü
005maliyet(cost)
Doğruluk

0.415967100

0.371345862

0.333836428

0.102710890

0.099684447

0.099860553

0.078416468

0.073611460

0.071141750

0.063680072

0.060713852

0.058482520

0.054644424

0.054853792

0.053120116

0.992

0.992

0.9918

Algoritma değişkenlerimizden olan Batch Sayısı 120, 100 ve 80 değerlerinde
incelenmiştir. Algoritma farklı değerlerde farklı Doğruluk değerler elde
edilmiştir. Çok ufak bir sapma olmuştur. Batch Sayısıile Accuracy(Doğruluk)doğru orantılı değişkenler olduğu anlaşılmıştır. Tablo 3 de elde
edilen derin öğrenme sonuçları sunulmuştur.
Tablo 3. Üçüncü Derin Öğrenme Sonuçları
Eğitim Döngüsü

5

10

15

BatchSayısı

100

100

100

Öğrenme Katsayısı

0.001

0.001

0.001

0.371345862

0.371345862

0.385748474

0.099684447

0.099684447

0.092017397

0.073611460

0.073611460

0.065854684

0.060713852

0.060713852

0.055604566

0.054853792

0.054853792

0.045996377

Döngü 001 maliyet(cost)
Döngü
002maliyet(cost)
Döngü
003maliyet(cost)
Döngü
004maliyet(cost)
Döngü
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005maliyet(cost)
Döngü
006maliyet(cost)
Döngü
007maliyet(cost)
Döngü
008maliyet(cost)
Döngü
009maliyet(cost)
Döngü010maliyet(cost)

0.046815755

0.040913645

0.043182768

0.036924479

0.041135250

0.032808939

0.036382303

0.031791007

0.035693539

0.030224456

Dö-

0.026849916

ngü011maliyet(cost)
Dö-

0.026826763

ngü012maliyet(cost)
Dö-

0.027188021

ngü013maliyet(cost)
Dö-

0.023604777

ngü014maliyet(cost)
Dö-

0.024607201

ngü015maliyet(cost)
Doğruluk

0.992

0.9934

0.9938

Tablo 3 de KSI 3 farklı eğitim döngüsünde çalıştırılmıştır. Çalıştırılan aralıklar 5,
10 ve 15 dir. Bu değerler arasındaki fark Accuracy (Doğruluk) sonucuna doğrudan etkilemektedir. Algoritmanın Eğitim Döngüsü değişkenini ne kadar fazla
yapılır ise o kadar doğru sonuçlar vereceği anlaşılmaktadır.
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Şekil 6: Program çıktısı

Çalışmamızı lokal ağımızda çalıştırabilmek için Raspberian işletim sisteminde
ilgili klasörlere komut ekranından “python manage.py runserver
192.168.137.109:8000” yazıp ağda sistemimiz kullanılabilmektedir. Lokal ağda
bulunan sayfada html, css ve javascript çalışmaktadır. Çalışmamız siyah çerçeve
içerisine faremiz ile yazmaya çalıştığımız rakamı KSI algoritması yardımıyla
tahmin etmeyi amaçlamıştır. Şekil 6 da görüldüğü üzere yazmaya çalışılan rakamı tanımak için “index.js” bilgisi “HTTP Request” paketleri ile alınmaktadır.
Alınan bilgiler algoritmada çalıştırılmaktadır.

4

Sonuç

Kullanılan birçok yapay zeka algoritması biyolojiyi ve doğayı örnek almaktadır.
Konvolüsyonel sinir ağı (KSI) da algoritmalardan biridir. Çalışmamızda kullanılan KSI algoritmasında biyolojik ve matematik temelli bir yapı bulunmaktadır. Bu
çalışmamızda, konvolüsyonel sinir ağı (KSI) algoritmasını kullanarak Raspberry
pi donanımı üzerinde el yazısı tanıma işlemi yapılmıştır. KSI algoritması için
Google Brains ekibinin oluşturduğu Tensorflow Kütüphanesi kullanılmıştır. Tensorflow kütüphanesi KSI algoritmasını kodlanmasında kolaylık sağlamaktadır.
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Çalışmamızda Python’un web framework’ü olan Django kullanılmıştır. Raspberry
pi sunucu olarak kullanılmış ve yerel ağda çalıştırılmıştır. Çalıştırılan algoritmanın verdiği çıktılar analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Django sayfasında bulunan
betik ile el yazısının hangi sayılardan oluştuğu tanımlanmıştır. Çalışmamız web
teknolojilerini, yapay zekayı ve donanımı beraber şekilde, eş zamanlı çalıştıran
bir sistemdir. Çalışma derin öğrenme algoritmasının donanım üzerinde çalıştırılması ve başarılı performans sonuçları elde edilmesi literatüre katkı sunmaktadır. Çalışmamız farklı sistemleri ve teknolojileri tek çatı altında toplamıştır. Tasarlanan sistem gelişmeye açıktır ve farklı derin öğrenme algoritmaları aynı donanım üzerinde çalıştırılabilmektedir.
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Kırmataş Agregaların Şekilsel Özelliklerinin Görüntü
işleme Yöntemi ile Elde Edilmesi
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Özet. Küresellik ve yuvarlaklık gibi şekilsel özellikler agregaların mühendislik özelliklerin önemli ölçüde etkilemektedir. Agregalarda bu özelliklerin manuel olarak ölçülmesi çok zahmetli bir süreçtir. Bunun yerine, görüntü işleme yöntemleri kullanılması ile süreç nispeten basitleşmektedir. Fakat bu yöntemin de kendine has zorlukları bulunmaktadır. Özellikle yuvarlaklığın elde edilmesinde, öncelikle dane dış hatlarının bulunması gerekmektedir. Ancak bu süreç yüzey pürüzlülüğüne doğrudan bağımlıdır. Agregaların karmaşık yüzey şekilleri ve farklı renkler içerebilmesi yüzey pürüzlülüğünün görüntü işleme aşamasında ortadan kaldırılmasını zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte yüzey pürüzlülüğü görüntü kalitesi ve görüntü alma
şartlarına bağımlı olarak değişmektedir. Görüntü alma aşamasında dikkat
edilmesi gereken en önemli husulardan birisi gölge etkisini en aza indirmektir. Bu çalışma kapsamında gölge etkisinin azaltılabileceği bir aydınlatma sistemi sunulmuş ve kırmataş agrega görüntülerinin alınmasında
kullanılmıştır. Bu görüntülerden literatürdeki yöntemlerle küresellik ile
yuvarlaklık değerleri elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Görüntü işleme, Agregaların Şekilsel Özellikleri, Küresellik, Yuvarlaklık

1

Giriş

Zemin dayanımı, zemin dokusu ve daneler arası kuvvetlerin bileşke etkisi olan
zemin yapısına bağlı olarak değişim gösterir. Zemin dokusu, zemin danelerinin
boyutlarını, şekillerini ve konumsal dağılımını ifade etmektedir. Dane şekli,
zeminlerin mekanik davranışında önemli bir rol oynayan doğal bir zemin özelliğidir. Zemin danelerinin şekli uluslararası standartlarla dane yüzeyindeki tüm
noktalar tarafından oluşturulan zarf olarak tanımlanmaktadır (ISO 2008). Dane
şeklinin karakterizasyonu ölçeğe bağlı olarak değişmektedir. Büyük ölçeklerde,
dane morfolojisi, küresel, yuvarlak, bloklu, hacimli, yassı, eliptik, uzun vb. olarak
tarif edilebilir. Daha küçük ölçeklerde, kenarların ve köşelerin yuvarlaklığı ve
pürüzler gibi yerel pürüzlülük özelliklerini yansıtan yüzey dokusu önemlidir
(Mitchell and Soga 2005).

http://icaiame.com

2019

170

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

Zemin daneleri için, küresellik dane biçimini tanımlamak için yaygın olarak
kullanılırken, pürüzlülük genellikle yüzey dokusunu tanımlamak için kullanılır.
Bu nedenle, Zheng and Hrychiw (2015), küresellik, yuvarlaklık ve pürüzlülük
olmak üzere ortak geoteknik terimleri kullanmışlardır. Bu üç parametre, dane
şeklinin bağımsız tanımlayıcıları olarak kabul edilir, çünkü her birindeki değişim
diğerlerinden bağımsız gerçekleşmektedir (Wadell 1932, Cho et al. 2006).
Yuvarlaklık, parçacık köşelerinin keskinliğini ölçer. Küresellikten farklılığı ilk
olarak Wadel (1932) tarafından ayırt edilmiştir. Yuvarlaklık dane şeklinin bir
düzlem üzerine izdüşümünün dışhatlarındaki köşelerdeki eğrilik yarıçaplarının
ortalamasının maksimum içteğet çember yarıçapına oranı olarak elde
edilmektedir (Wadel 1932). Bu yuvarlaklık tanımı bugün hala yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bazı araştırmacılar (Cho et al. 2006 ve Zheng and Hryciw
2015) yuvarlaklığın hesaplanmasında sayısal yaklaşımlar önerse de genelde
yuvarlak niteliksel olarak Powers (1953)’te verildiği gibi çok köşeli, köşeli, yarı
köşeli, yarı yuvarlak, yuvarlak ve çok yuvarlak olmak üzere altı grupta ele
alınmaktadır.
Küresellik ise dane formu ile ilişkilidir ve dane şeklinin bir küreye ne kadar benzediğinin bir göstergesidir. Küreselliğin ilk tanımı genellikle Wadell'e (1933)
atfedilir. Wadell (1933), Gerçek küresellik derecesini, dane ile aynı hacimde bir
kürenin yüzey alanının, danenin gerçek yüzey alanına oranı olarak tanımlamıştır.
Zemin danelerinin üç boyutlu yüzey alanlarını ölçmenin zorluğunu kabul eden
Wadell, partikülün izdüşüm alanına dayalı pratik bir tanımlama da sunmuştur.
Buna göre, Wadell (1933) küresellik derecesini, danenin en büyük izdüşüm
alanına eşit alana sahip dairenin çapının, dane izdüşümüm alanını çevreleyen en
küçük çaplı dairenin çapına oranı olarak tanımlamıştır. Yıllar geçtikçe, küreselliğin diğer tanımları önerilmiştir (Krumbein and Sloss 1951, Santamarina and
Cho 2004, Mitchell and Soga 2005, Altufifi et al. 2013). Krumbein and Sloss
(1951), dane küreselliğinin dane uzunluğu ve genişiliği ile ilişkilendirildiği, dane
yuvarlaklığının ise dane dışhatlarının eğriliği ile ilişkilendirildiği şablonu ortaya
sürmüşlerdir (Altuhafi et al 2013).
Küresellik ve yuvarlaklığının belirlenmesi için orijinal yöntemde büyük bir manuel çaba gerekmektedir. Dane anahatlarındaki her köşe, köşeye sığacak maksimum boyuttaki daireyi bulmak için 1950’lerde geliştirilen bir dizi saydam şablonla karşılaştırılır. Bu çizelgelar kullanıcılarına görsel karşılaştırma yaparak
danelerin sahip olduğu tipik küresellik ve yuvarlık aralıklarında sınıflandırma
imkanı sunmuştur. Orijinal tanımlar ve bazı subjektif grafik yöntemler
günümüzde halen yaygın olarak kullanılmaktadır ( Zheng and Hryciw 2015.
ASTM D4791 genel olarak iri agregada, yassı, uzun veya yassı ve uzun danelerin
yüzdelerinin belirlenmesi için referans olarak verilen test prosedürüdür. ASTM
D4791 spesifikasyonları, belirli bir örnekte yassı, uzun veya yassı ve uzun parçacıkların sayısı veya ağırlığına göre hesaplanan yüzdelerin sınırlandırılmasını
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amaçlamaktadır. Agrega daneleri, yassı, uzun veya yassı ve uzun olmak üzere
sırasıyla genişliğin kalınlığa oranı, uzunluğun genişliğe oranı, uzunluğun kalınlığa
oranı olarak sınıflandırılmaktadır. Bu boyutsal oranlar, hareketli bir kumpasın
pozisyonu, kollar ve iki sabit çubuk arasındaki açıklıklar ayarlayanarak 2: 1, 3: 1
ve 5: 1 şeklinde elde edilir (ASTM D4791).
İri agregaların köşeliliği, kırılma yüzlerin sayısı ASTM D5821’e göre sayılarak
elle belirlenir. İri agrega köşeliliği ve yüzey dokusunu doğrudan ve objektif
olarak ölçmek için standart bir test yöntemi bulunmamaktadır. Agrega dane şekli
ve doku indeksi için standart test yöntemi ASTM D3398, dane şekli, köşelilik ve
yüzey dokusunun dolaylı bir ölçüsünü elde etmek için standart test olarak
kullanılmaktadır (Tutumluer et al. 2005).
Günümüzde dijital görüntü işleme (Digital Image Processing: DIP) teknikleri ile
agregaların dane boyutlarının belirlenmesi, manuel yönteme göre hızlı ve çok
daha fazla bilgi vermesi nedeni ile tercih edilmeye başlanmış ve hızla yayılmaktadır. DIP yöntemi, görüntü alma aygıtlarındaki, bilgisayar teknolojisindeki ve
yazılımların güncellenmesindeki ilerlemelere parelel olarak hızla gelişmektedir.
Dijital görüntü işleme teknikleri kullanılarak dane şeklinin incelenmesi 1990’lı
yıllardaki çalışmaları takiben yeni teknolojiler ve yaklaşımlarla gitgide
gelişmektedir. Kwan et al. (1999) DIP tekniği kullanılarak iri agregaların yassılık
ve uzanımlılığının analiz edilmesi için bir yöntem geliştirilmiştir. Zhang et al.
(2012), iri daneli agregaların, şeklini, boyutunu, köşeliliğini ve yüzey dokusu
özelliklerini incelemişlerdir. Zheng and Hryciw (2015), danelerin iki boyutlu
görüntülerinden, geleneksel dane şekil özellikleri değerlerini kesin olarak belirlemek için geometrik hesaplamamalara dayanan kuvvetli sayısal yöntemler öne
sürmüşlerdir. Bu çalışma kapsamında güncel yazılımlar kullanılarak kırmataş
agregaların boyutlarının ve şekilsel özelliklerinin görüntü analizi yöntemi ile
bulunması amaçlanmıştır.

2

Malzeme Yöntem

Bu çalışma kapsamında Zonguldak ilinde bulunan iki farklı taş ocağından alınan
kırmataş numunelerin görüntü analizi ile dane şekilsel özellikleri araştırılmıştır.
Bu amaç doğrultusunda benimsenen yöntem, taş ocaklarından getirilen kırmataş
agegaların laboratuvar ortamında fotoğraflarının çekilerek görüntü analizlerinin
gerçekleştirilmesi şeklindedir.
2.1 Dane Şeklinin DIP ile Belirlenmesi
Danenin izdüşüm alanı ve bu alanın çevresi iki boyutlu görüntü analizinden kolaylıkla elde edilebilmektedir. Ancak minimumm çevrel çember, maksimum iç
teğet çember, dane uzunluğu ve genişliği ilave bilgisayar destekli geometrik
hesaplamalar gerçekleştirilerek elde edilmelidir. Dane izdüşüm alanını
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çevreleyen en küçük çaplı çevrel çemberin bulunması için önce danenin izdüşüm
alanı sınırındaki noktalar bulunur. Bu noktalardan en az sayıda noktayı doğru
parçaları ile birleştirerek bütün noktaları sınırlayan bir kapalı poligon elde edilir.
Birbirinden en uzakta yer alan iki nokta bulunur ve bu iki noktayı birleştiren
doğru parçası deneme çevrel çember çapını oluşturur. Eğer diğer bütün noktalar
oluşturulan bu çember içinde kalıyorsa bu durumda oluşturulan bu çember minimum çevrel çemberdir. Eğer değilse, bu durumda oluşturulan çemberin en
dışında kalan nokta bulunur ve çizilen çemberin çapının başlangıç ve bitişini
oluşturan önceki iki nokta kümesine eklenir. Yeni çember bulunan bu üç noktaya
göre oluşturulur. Eğer diğer bütün noktalar oluşturulan yeni çemberin içerisinde
yer alıyorsa o zaman minimum çevrel çember bulunmuş olur aksi takdirde tüm
noktalar çember içerisinde kalıncaya kadar bu işleme devam edilir.
Zheng and Hrychiw (2015), danelerinin uzunluk ve genişlik ölçümlerini, ASTM
D4791 ve ASTM D2488 standartlarındaki prosedürlerin aynını uygulayarak elde
etmişlerdir. Buna göre, kavramsal olarak, agrega danesi dikdörtgen bir sınırlayıcı
kutu ile sınırlandırılır. 180°'ye kadar oryantasyonlu deneme kutuları, tüm dış
noktaları sınırlamak için yerleştirilir. Deneme kutuları içinden, boyutlardan birisi en büyük olan kutunun boyutları, danenin uzunluğunu ve genişliğini tanımlamaktadır. Maksimum iç teğet çember Euclidean uzaklık haritası kullanılarak
bulunabilmektedir. Şekil 1.a'daki dane izdüşüm alanı içindeki her piksel için, en
yakın sınır pikseline olan mesafe hesaplanır ve Şekil 1.a'da gösterildiği gibi Euclidean mesafe haritası ile sonuçlanır. En büyük mesafe değeri ve konumu,
yarıçapı (Ri) ve iç teğet çemberin (Ci) merkezini Şekil 1.a’de gösterildiği gibi
tanımlar. Sonuçlar (piksel birimlerinde) Şekil 1.b’deki gibidir (Zheng and
Hrychiw 2015).
En küçük gözlem ölçeğine inildiğinde her nesnenin yüzey pürüzlülüğü mevcuttur. Pürüzlülüğün doğrudan ölçümü zordur çünkü değeri ölçeğe bağlıdır (Santamarina and Cho 2004). Pürüzlülüğün ortadan kaldırılması, ortalama dane
yüzeyinin belirlenmesinde ön koşuldur. Oldukça düzensiz zemin dane yüzeyleri
nedeniyle, genellikle ortalama yüzeyi tarif etmek için parametrik olmayan eğri
uydurma teknikleri kullanılmaktadır. Zheng and Hrychiw (2015), dane yuvarlaklığının değerlendirilmesinde yüzey pürüzlülüğünün etkisini ortadan kaldırmak
için Lokal Regresyon (LOESS) ve K-katlamalı çapraz doğrulama yöntemlerini
kullanmışlardır. Bu işlemle düzleştirilmiş pürüzlü yüzey Şekil 1.d’de
gösterilmiştir.
Wadell'in yuvarlaklığının belirlenmesi, zemin danesindeki her bir köşesinin
tanımlanmasını ve keskinliğinin değerlendirilmesini gerektirir. Bunun için, Fourier analizi, köşelilik indeksi ve fraktal tekniği kullanan yeni yuvarlaklık
tanımları, eğrilikleri sadece köşeler yerine tüm parçacık dışhattı boyunca
ölçmektedirler. Bir danenin düzleştirilmiş dış hatları, kilit noktalarda biribirine
bağlı doğru parçalarına ayrılabilir. Bunun bir örneği Şekil 1.d’de verilmiştir. Buradaki eğri danenin tüm çevresini göstermektedir. Bu grafikte amplitüd değerleri
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Şekil 1.c’deki gibi dane ağırlık merkezinden radyal mesafeleri göstermektedir.
Şekil 1.d’deki eğrinin doğru parçaları ile temsil edilmesinde, eğri parçasının doğu
parçasına dik uzaklığı bir eşik değerle kıyaslanır. Bu yöntemle Şekil1.d’deki
grafiğin dönüm noktalarında doğru parçaları sıklaşmaktadır. Bu doğru parçalarının başlangıç noktalarının sıklaştığı kısım köşe olarak değerlendirilir. Bu
köşelerdeki veri noktalarına çember yerleştirme işlemi Gander et al. (1994)
tarafından önerilen yöntemle yapılır (Şekil 1.e). Buna göre, en uygun daire, noktalar ve çember arasındaki mesafelerin karelerinin toplamının minimum değere
indirilmesiyle bulunmaktadır.
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Şekil 1: Dane Yuvarlaklığının Elde Edilmesi (Zheng and Hryciw 2015)

2.2 Görüntü alma düzeneği
Görüntü alma düzeneklerinde, görüntüsü yakalanacak olan nesnenin, görüntüde
gölgelerin oluşmayacağı uygun bir şekilde ışılaklandırılması gerekmektedir. Aksi
takdirde görüntülerin işlenmesi esnasında bu gölgelerin dane dışhatlarından
ayıklanması hem ilave iş yükü getirmekte hem de bu işlem sonucunda danenin
pürüzlülüğü, yuvarlaklığı ve küresseliğinin hesaplanmasında hatalara neden
olabilmektedir. Literatürde genellikle kullanılan aydınlatma yöntemleri Erhardt
(2000) ve Dipova (2018) taafından verilmiştir.
Bu çalışma kapsamında kullanılan görüntü alma düzeneği ve görüntüsü yakalanan numuneler Şekil 2.a’da verilmiştir. Kullanılan düzenekte yeni bir aydınlatma
yöntemi denenmiştir. Bu düzenekte Şekil 2.b’de görüldüğü gibi objektifi saran bir
led aydınlatma sistemi geliştirilmiştir. Buna göre kamera ile aynı yönde uygulanan aydınlatma sisteminde nesneden yansıyan ışık verimli bir şekilde
kullanılmıştır. Uygulanan bu yeni yöntem sayesinde agregalarda gölge etkisi
minimum düzeye indirilmiştir. Şekil 2’deki görüntü alma düzeneğinde 14 MP
çözünürlüğe sahip Nikon marka L310 model kamera kullanılmıştır. Düzenekte
Kumara et al. (2012)’da kullanıldığı gibi renkli bir arka fon kullanılmıştır.
Görüntülerin işlenmesinde kolaylık sağlaması açısından mavi renkli fon
kullanılmıştır.
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ÖN

Numune

Led aydınlatma

ALT

Objektif

Şekil 2: Görüntü Alma Düzeneği

2.3 Görüntülerin işlenmesi
Numunelerin RGB formatındaki görüntüleri (Şekil 3.a) önce tek banda düşürülmüş ve bunlardan mavi bant kullanılarak mavi renkli fondan agregaların
görntüsü ayrıştırılmıştır. Bu halde 256 gri tonlamaya sahip fotoğraflar Image J
açık erişimli görüntü analizi programı içerisinde bulunan otomatik eşik algoritması ile ikili görüntüye dönüştürülmüştür. Daha sonra ikili görüntüler üzerinde
Image J ‘de yer alan partikül analizi algoritması kullanılarak kırmataş agrega
danelerinin düzlem üzerine izdüşümleri bölge olarak Şekil 3.b’de görüldüğü gibi
ve bu bölgelere ilişkin çeşitli geometrik özellikler elde edilmiştir. Bu geometrik
özellikler bölgelerin alanları, ağırlık merkezleri, çevreleri, bu alanı çevreleyen en
küçük dikdörtgen, en uygun elips, yuvarlaklık, en boy oranı, ferret çapı olarak
sayılabilir. Bu geometrik özelliklerin elde edilmesi ile ilgili detaylı bilgi
Schindelin et al. (2012.a,b)’de bulunabilir.
Bu çalışma kapsamında ImageJ partikül analizi algoritmasındaki çıktılardan dane
izdüşüm alanı ve dane izdüşüm alanını çevreleyen en küçük dikdörtgenin boyutları kullanılmıştır. Küresellik hesaplamalarında, Mitchell ve Soga (2005)’de verilen eşitliklerin herbiri, yuvarlaklık hesaplamalarında ise Wadel (1933) tarafından tariflenen ve Zheng and Hrychiw (2015) tarafından geliştirilen yöntem
kullanılarak görüntülerdeki herbir dane için gerçekleştirilmiş ve yığının ortala-
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ma değeri olarak Çizelge 1’de verilmiştir. Agrega danelerinin yuvarlaklığı analizi
sonucu örnek olarak Şekil 3.c’de verilmiştir.

a

b

c

Şekil 3: Görüntü İşleme Aşamaları

Çizelge 1 İki farklı taş ocağından alınan numunelerin yuvarlaklık ve küresellik
değerleri.

Yuvarlaklık
Alan Bazlı Küresellik
Çap Bazlı Küresellik
Çember Oranı Bazlı Küresellik
Çevre Bazlı Küresellik
Genişlik Boy Oranı Bazlı Küresellik

3

1 Nolu Ocaktan 2 Nolu Ocaktan
1Alınan
2 Nu-3
1 Alınan
2 Nu- 3
muneler
muneler
0.626 0.682 0.710 0.673 0.693 0.707
0.734 0.811 0.804 0.764 0.783 0.833
0.852 0.895 0.893 0.871 0.881 0.909
0.685 0.729 0.723 0.720 0.730 0.754
0.934 0.946 0.949 0.945 0.953 0.959
0.698 0.711 0.701 0.742 0.729 0.735

Sonuç ve Tartışma

Yuvarlaklık ve küresellik gibi şekilsel özellikler agregaların mühendislik davranışını doğrudan etkilemektedir. Bu karakteristik özelliklerin manuel olarak
elle ölçülmesi çok zahmetli ve yorucudur. Bu özelliklerin görüntü işleme yöntemi
ile elde edilmesi nispeten kolay olsa da görüntü özelliklerine ve görüntü alma
şartlarına bağlı olarak değişmektedir. Özellikle yuvarlaklığın elde edilebilmesi
için yüzey pürüzlülüğünün görüntü üzerinde giderilerek dane dış hatlarının yakalanması şarttır. Bu nedenle zaten karmaşık şekillere ve farklı renklere sahip
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agregaların görüntülerinin işlenmesi zor iken görüntü alma aşamasında gölge
etkisi giderilmesi gereken ilave problem olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma
kapsamında görüntü alma safasında gölge etkisini azaltacak bir çözüm sunulmuş
ve alınan görüntülerden, Zheng and Hrychiw (2015)’te tarif edilen yöntemlerle
küresellik ve yuvarlaklık değerleri hesaplanmıştır.
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Abstract: Micro array data is an important data type that is obtained
from living tissues and allows analysis on thousands of genes at the
same time. This type of data contains vital information in many areas of
study, such as cancer diagnosis, cancer-gene association. In order to
reveal this information, it is necessary to examine thousands of genes
on a limited number of samples. This leads to an inadequate example
and a high-sized feature problem (Curse of Dimensity). High-size data
makes the cost of classification more cost-effective. Although the
traditional approaches work faster, they cannot be successful because
there is not enough statistical accumulation in cases where the sample
number is insufficient. In this study, a two-step hybrid approach is
proposed to eliminate these difficulties, reduce the cost of calculation
and increase the classification success. For the reduction of high size
data, the first step was the fisher score and the second step was the
gene selection process with the genetic algorithm. With these
procedures, both the cancer gene relationships were tried to be
identified and the most meaningful genes were tried to be chosen in
order to increase the classification success. In order to be able to
perform classification operations with insufficient number of samples,
an artificial neural network optimized with genetic algorithms is
used.In order to test the approach, microarray datasets obtained from
the tissues taken from people with breast cancer were used. The
obtained performance values are shared.
Keywords: Microarray, hybrid algorithms, fisher score, cancer
classification, breast cancer
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1

GİRİŞ

Mikro dizi veri kümeleri normal hücreler ile anormal hücreler arasındaki farklılıkları gen seviyesinde incelenebilmesine olanak sağlayan önemli
bir veri türüdür [1] Kanser teşhisinde, kansere neden olan genlerin arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılmasında genler üzerinde inceleme yapabilmesi
nedeniyle mikro dizi verileri önemli bir yer tutmaktadır. Ancak mikro dizi
verilerinin üzerinde yapılan çalışmaların en büyük güçlüğü bir örneğe ait bir
çok öznitelik yani gen bilgisinin olmasıdır. Bu bir avantaj gibi gözükse de
örnek sayısındaki yetersizlik karmaşıklığın çözülmesi için yeterli sayıyı
sağlayamamaktadır. Bu gibi durumlarda istatistiksel yöntemler sınıflandırma
işlemleri için başarı elde edememektedir. Yapay zeka algoritmaları daha
başarılı gibi gözükseler de çok sayıda gen bilgisi işlem karmaşıklığını artırdığı
için algoritmaların uzun süre çalışmalarına neden olmaktadır ayrıca
hesaplama maliyetini de artırmaktadır. Bu gibi durumlarda karmaşık veri
kümesi içerisinden en anlamlı özniteliklerin seçilmesi hem karmaşıklığı
azaltmakta hem de işlem maliyetini düşürmektedir. Ancak gen seçimi
esnasında veri kümesinin içerisinden sınıflandırma başarısına etki eden anlamlı verilerin kaybı da istenmeyen bir durum olarak ortaya çıkabilmektedir.
Bu yüzden gen seçiminde veri kümesinin boyutunun indirgenmesi başlı
başına bir çalışma konusudur [2-4]. Seçilecek genler, seçilecek gen sayısı gibi
parametrelerin dikkatlice optimize edilmesi gerekmektedir. Çalışmada iki
adımlı bir gen seçim işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemin ilk adımında ise
fisher korelasyon skor yöntemi kullanılmıştır. İstatistiksel bir yöntem olmasına rağmen basit ve etkili bir filtreleme işlemi gerçekleştirebilmek için
tercih edilmiştir. İçerisinde istatistiksel olarak anlam barındırması muhtemel
genlerin ön elemeden geçirilmesi için yöntem kullanılarak ikinci adımdaki
esas gen seçim işlemini yapan genetik algoritmanın işini kolaylaştırması
amaçlanmıştır. Gen seçim işlemlerinden sonra genetik algoritma ile optimize
edilmiş bir yapay sinir ağı sınıflandırma işlemleri için kullanılmıştır.

2

MATERYAL METOT

2.1. Gen Seçimi
Çalışmada gerçekleştirilen iki adımlı gen seçme işlemleri için geliştirilen algoritmanın akış diyagramı Şekil 2.1’de verilmiştir.
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Tanımlama (GA)

Test Etme (KNN)

Genler
{

Uyarlama

}

H
Uygunluk

Skor Hesaplama
(Fisher)

Seçilim
En yüksek puana
sahip genleri filtrele (i adet)

Çaprazlama

Başarı
Oranı Yeterli mi?

E
Genleri Kaydet

Mutasyon
Kontrol

Şekil 2.1. Algoritma akış diyagramı
2.1.1.Fisher Skor (f-skor)
Fisher skor özniteliklerin sınıflar ile ne kadar ilişkili olduğunu hesaplayan basit ama etkili bir istatistiksel yöntemdir. Bu yöntem sayesinde her bir
sınıfa ait özniteliklerin ayrı ayrı ortalamaları ve standart sapmalarını kullanılarak bir puan hesaplanabilmektedir [5]. Gen seçiminin ilk adımı yani filtreleme aşamasında Fisher Skor tercih edilerek istatistiksel olarak puanı düşük
genler veri kümesinden elenmiştir. En çok puana sahip genler ikinci adım için
veri kümesi içerisinde tutularak bir sonraki adımda genetik algoritma tarafından seçilebilmesi için anlam değeri yüksek bir gen havuzunun oluşturulması amaçlanmıştır. Fisher skorun hesaplanabilmesi için gerekli olan hesaplamalar Denklem 1’de verilmiştir.

𝑓𝑥𝑖 =

|𝑢𝑖1 −𝑢𝑖2 |
𝜎𝑖1 −𝜎𝑖2

(1)

Denklemde verilen 𝑓𝑥𝑖 her bir özniteliğin fisher skorunu temsil etmektedir. . 𝑢1𝑖 , 𝑢𝑖2 ise ilgili öznitelik içerisinden veri kümesinde ilk sınıfa ait
olanlar ve ikinci sınıfa ait olanların ortalamalarıdır. Örnekler hangi sınıfa ait
olduklarına göre ayrılarak ilgili özniteliğin kendi içerisinde ortalamaları bulunarak iki sınıf arasındaki farkın mutlak değeri alınmıştır. . ó1𝑖 , ó2𝑖 ise ortalama da olduğu gibi iki farklı sınıfa ait özniteliklerin standart sapmalarını temsil etmektedir. Standart sapmalarında farkı hesaplandıktan sonra ortalama
farklarına bölünmesi ile her bir özniteliğin puanı hesaplanmıştır. Bu hesaplamadan sonraki adımda en fazla puana sahip genlerden en az puana sahip
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gene doğru bir sıralama gerçekleştirilmiştir. Yüksek puanlı genler bir sonraki
adımda genetik algoritma tarafından tekrar bir gen seçme işlemine tabi tutulmaktadır.

2.1.2. Genetik Algoritma (GA)
Genetik algoritma, canlıların değişen çevre şartlarında hayatta çabasını taklit eden, parçacık sürü mantığı ile içerisinden birden fazla çözüm barındıran bir optimizasyon algoritmasıdır [6]. Güçlü ve etkili bir algoritma olan
genetik algoritma hem gen seçimi, hemde sınıflandırma işlemlerinin optimizasyonu için kullanılmıştır. Çalışmada, Fisher skor hesaplaması yapıldıktan
sonra istatistiksel olarak anlamlı genlerin içerisinden sınıflandırma başarısı
için daha çok önem taşıyan genlerin seçimi için ihtiyaç duyulan sezgisel yaklaşım genetik algoritma tarafından giderilmiştir. Tanımlama adımında filtrelenmiş genlerin tümü tanım kümesi olarak kabul edilmiştir. Uyarlama kısmında seçilmek istenen gen sayısı kadar genetik algoritma gen tanımlaması
yapılmıştır. Ve genetik algoritma birey sayısına bağlı olarak filtrelenen genler
genetik algoritmadaki genlerin bilgilerine uyarlanmıştır. Uygunluk adımında
rastgele seçilen genlerin sonucunda her bir bireyin başarı oranı test edilmektedir. Genetik algoritmanın amaç fonksiyonu bu oranı maksimize etmektir. Bu
uygunluk değerlerine bakılarak seçilim, çaprazlama ve mutasyon işlemleri
iteratif bir şekilde işletilmektedir. Her bir iterasyon sonucunda test işlemi
tekrar edilerek yeni uygunluk değerleri hesaplanmaktadır. İlgili veri kümesine göre kabul edilebilir bir uygunluk değerine ulaşıldığında o değerleri sağlayan genler seçilerek yeni veri kümesi tekrardan oluşturulmaktadır.

2.1.3. K En Yakın Komşular (KNN)
Her bir bireyin uygunluk değeri, o öznitelikler ile yapılan sınıflandırma işlemlerinden elde edilen sınıflandırma başarısı olarak kabul edilmektedir. Bu noktadaki amaç sınıflandırma işlemlerini yapmak değil sınıflandırma başarısını en çok iyileştiren genleri seçmektedir.
Gerekli olan test
işlemleri için hızlı yapısı ve eğitim gerektirmemesi nedeniyle KNN algoritması
kullanılmıştır. KNN ‘in temel mantığı sınıflandırılacak örneğe en yakın veri
kümesi içerisindeki K adet örneğin sınıf bilgisine sınıf tahmini yapmaktır [7].
Örneklerin birbirine olan yakınlıklarının hesaplaması için birçok uzaklık ölçüm yaklaşımı mevcuttur. Çalışmada EU (EucludianDistanceMetric: Öklid
Uzaklık Ölçümü) kullanılarak Denklem 2.’de gösterildiği gibi uzaklıklar tespit
edilmiştir [8].
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𝑑𝑠𝑡 = √∑𝑛𝑗=1(𝑥𝑠𝑗 − 𝑦𝑡𝑗 )2

(2)

𝑥𝑠 ve 𝑦𝑡 değişkenleri uzaklıkları hesaplanmak istenen örneklerin özniteliklerinin tutulduğu vektörlerdir. n öznitelik sayısını j ise her bir öznitelik
değerinin indis numarasını döndürmektedir. İki örnek arasındaki her bir öznitelik değerinin farkının karesi toplanmaktadır. Son olarak toplamın karekökü alınarak iki konum arasındaki uzaklık hesaplanmış olmaktadır. Tüm uzaklıklar küçükten büyüğe doğru sıralanarak en yakın olan K adet değer
seçilmektedir. Her bir gen seçimi ile KNN algoritması ile sınıflandırma işlemi
gerçekleştirilmekte ve elde edilen başarılı sınıflandırma oranı ilgili bireyin
başarım oranı kabul edilmektedir.

2.2.Genetik Algoritma ile Optimize Edilmiş Yapay Sinir Ağı (GA opt. YSA)

Gen seçimi işlemleri tamamlandıktan sonra karmaşıklığı azaltılan
mikro dizi veri kümelerinin örnek sayısındaki yetersizlik sınıflandırma başarısını hala daha olumsuz olarak etkilemektedir. Bu zorluğu çözmek için sezgisel ve eğitilebilen bir algoritma olan Yapay sinir ağı genetik algoritma ile optimize edilerek kullanılmıştır. Ağın bu yöntem ile yerel minimumlara
takılmadan eğitilmesi, daha uygun çözümler bulması, daha yüksek sınıflandırma başarısı elde etmesi amaçlanmıştır.
Çalışma içerisinde sınıflandırma işlemleri için kullanılan GA opt. YSA
algoritmasının akış diyagramı Şekil 2.2’de verilmiştir.
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Her bir çağ için işlemlerin
tekrar edilmesi

i<çağ
j<pop

Popülasyonda ki her bir birey
(çözüm kümesi: ağırlık ) için
ağın çalıştırılması
Veri kümesindeki her bir örnek için ağın eğitilmesi

k<örnek
MSE'si düşük bireylerinsıralanması ve seçilimi

MSE'nin hesaplanması

Örnek verinin ağın
girişine, bireyin
genlerinin ise ağırlıklara verilmesi

Çaprazlama
Bireyin genlerinin
güncellenmesi

YSA ileri Besleme

Mutasyon

Hatanın geriye yayılması

Şekil 2.2. GA opt. YSA akış diyagramı [9]

Algoritma iç içe üç döngü ile çalışmaktadır. En tepedeki döngü istenilen tekrar sayısı (iterasyon, çağ) kadar işlemlerin tekrar etmesini sağlamaktadır. Bir alt seviyedeki döngü ise genetik algoritmanın birey sayısı kadar yani
istenilen farklı çözüm kümeleri adedince yapay sinir ağının eğitimin tekrar
etmesi için oluşturulmuştur. En alt seviyedeki döngü ise veri kümesindeki her
bir örneğin Yapay sinir ağını beslemesi için kullanılmaktadır.
Genetik algoritmanın her bir bireyi için Yapay sinir ağı çalıştırıldıktan
sonra Ortalama Kare Hata (OKH) hesaplaması yapılmaktadır (Denklem 3).
Yapay sinir ağını en iyi eğiten bireylerin seçilebilmesi için bu OKH değeri kullanmaktadır. OKH değerinin minimize edilmesi genetik algoritmanın amaç
fonksiyonu olarak belirlenmiştir.
1

Ç
𝑂𝐾𝐻 = ∑𝑚(𝐵𝑚 − Ç𝑚 )2
2

(3)
Ç

Denklemde verilen 𝐵𝑚 ağın çıkışından beklenen değer, Ç𝑚 ise ağın çıkışından gözlemlenen değeri temsil etmektedir. Beklenen ve gerçekleşen çıkışların fark kareleri toplamlarının yarısı bize OKH değerini vermektedir.
OKH değeri daha düşük bireyler sınıflandırma başarısının artırılabilmesi için
daha uygun bireylerdir. Seçilim ve çaprazlama işlemlerinde bu değer dikkate
alınarak OKH değeri yüksek bireylerin bir sonraki kuşaklardan silinmesi sağlanmaktadır. Ayrıca ağın yerel minimumlara takılma ihtimalide önemli ölçüde
azaltılmıştır.
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3

Araştırma Bulguları

Geliştirilen yöntemin gen seçimi ve sınıflandırma işlemleri Göğüs Kanseri
(Breast Cancer) mikro dizi veri kümesi üzerinde kullanılmıştır. Veri kümesi
göğüs kanserine sahip dokulardan alınan 97 adet örnek veriden oluşmaktadır. Her bir örnek kendi içerisinde 24481 adet öznitelik yani gen ekspresyonu barındırmaktadır. Örneklerin 78 tanesi eğitim, 19 tanesi ise test işlemleri
için ayrılmıştır. İlk adım yani sadece fisher ile filtrelenen 10 adet gene sahip
veri kümesi, ikinci adımda elde edilen 5 adet gene sahip veri kümesi ve tüm
genlerin bulunduğu veri kümesi ayrı ayrı GA opt. YSA algoritması ile test
edilmiştir. Elde edilen performans değerleri Çizelge 3.1’de verilmiştir.
Çizelge 3.1. Performans Değerleri
Öznitelik
Belirlilik Duyarlılık

Doğruluk

Toplam

Doğru

Yanlış

Başarım

Tüm Öznitelikler
(24481)

0,6

0,5556

0,5789

19

11

8

57,8947

Fisher(10)

0,8

0,6667

0,7368

19

14

5

73,6842

Fisher-GA(5)

1

0,7778

0,8947

19

17

2

89,4700

Daha az öznitelik seçilmesine rağmen en yüksek performans değerlerinin iki
adımlı gen seçim yaklaşımı ile sağlandığı gözlemlenmiştir. Göğüs kanserinin
iyileşmesi veya kötüye gitmesine katkı sağlayan en önemli genlerin ortaya çıkarılması kanser-gen ilişkilerinin anlamlandırılmasında önemli rol oynamaktadır. Geliştirilen yöntem ile seçilen genler şunlardır;
Contig45440_RC, NM_00177, D25218, Contig21438, AW139198_RC.

4

Sonuç

Mikro dizi veri kümeleri üzerinde gen seçimi için istatistiksel ve sezgisel olmak üzere iki adımlı bir yaklaşım geliştirilmiştir. Seçilen genler üzerindeki
sınıflandırma başarısının optimize edilmesi için hibrid bir yaklaşım olan Genetik Algoritma ile optimize edilmiş Yapay Sinir Ağı oluşturulmuştur. Karmaşık ve yüksek veri boyutuna sahip bir mikro dizi verisi üzerinde gen seçimi ve
sınıflandırma işlemleri başarı ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen performans
değerleri sonucunda geliştirilen algoritmanın % 89,47 oranında başarılı sınıflandırma yaptığı gözlemlenmiştir.
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Contig45440_RC, NM_00177, D25218, Contig21438, AW139198_RC genlerinin göğüs kanserinin iyileşmesinde yada kötü gitmesinde etkisi olduğu, ilgili
genlerdeki meydana gelen değişimlerin kanserin gelişimini etkilediği tespit
edilerek paylaşılmıştır.
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Özet. Günümüzde üretilen verilerin büyük bir çoğunluğunu akış
verileri oluşturmaktadır. Akış verilerindeki artış, ‘akış verilerinde
anomali tespiti’ konusunu da öne çıkarmaktadır. Akış verilerinde
anomali tespiti, verinin gerçek zamanlı işlenmesi, öğrenmenin eş
zamanlı olması, veriyi öğrenecek bir küme bulunmaması gibi
problemleri barındıran zor bir süreçtir. Bu çalışmada, en yakın komşu
(k-NN) regresyonu ve lineer regresyon analizi kullanılarak akış
verilerinde anomali tespiti yapılmıştır. Çalışmada, akış şeklinde gelen
veriler kayan pencere algoritması ile toplanılmıştır. Toplanan veriler,
en yakın komşu algoritması kullanılarak bir sonraki zaman diliminde
gelecek olan verinin tahmininde kullanılmaktadır. Tahmin ve gerçek
veri arasındaki fark belirli bir eşik değerinin üstünde ise yeni gelen veri
anomali olarak etiketlenmiştir. Lineer regresyon analizi, akış
verilerinde bulunan trend bileşenini yok etmede kullanılmıştır.
Çalışmada uygulanan metot, gelen verinin bir kısmını anomalilerden
temizledikten sonra, en yakın komşu algoritması için eğitim kümesi
olarak saklamaktadır. Bu yüzden metot, denetimsiz öğrenme
uygulamaktadır ve öğrenmede etiketli veriye ihtiyaç duymamaktadır.
Önerilen metodu test etmek için ‘Yahoo! S5 Anomaly Benchmark’ ta
bulunan ‘A3’ veri kümesi kullanılmıştır. Metodun başarısını
değerlendirmek için ‘Precision’, ‘Recall’ ve ‘F-Measure’ metrikleri
kullanılmıştır. Önerilen metodun ‘F-Measure’ değeri %87’dir.
Anahtar Kelimeler: akış verileri; anomali tespiti; akış verilerinde
anomali tespiti; makine öğrenmesi; yahoo benchmark
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1

Giriş

İnternetin gelişmesi, veri iletişimini önemli ölçüde değiştiren, geliştiren bir
süreç olmuştur. Veri iletişiminin gelişmesiyle aktarılan verilerin boyutu, miktarı ve aktarım hızı artmıştır. Verinin üretim ve aktarım hızında gerçekleşen
bu artışlar, gerçek zamanlı karar mekanizmalarına olan ihtiyacı arttırmıştır.
Veri, hedefe ulaştığında karar alabilen sistemler, günümüzün en önemli ihtiyaçlarından birisi haline gelmiştir. Bu ihtiyaç doğrultusunda, bir sistemde yaşanan karmaşaları gerçek zamanlı bir biçimde tespit edebilen mekanizmalar
son zamanların en önemli araştırma konularından birisi haline gelmiştir. Literatürde, sistemlerdeki karmaşalara anomali, karmaşaların tespitine de
anomali tespiti adı verilmektedir.
Anomali, tanımlanması güç olan bir kavramdır. Kabaca, bir sistemde
normalliğin olmadığı, normalin dışına çıkıldığı durumları ifade eder. Ancak
sistemdeki normallik de standart bir formülle ifade edilecek bir kavram değildir (Thill, Konen, & Bäck, 2017). Verinin içinde yer alan normal veri, anormal veri ve gürültü bileşenleri ayrı kaynaklar tarafından üretilmektedir.
Anomali ve gürültü normal veriyi bozmaları yönünden birbirlerine benzeseler de yapısal olarak farklıdırlar. Gürültü, verideki göz ardı edilebilecek değişimleri ifade ederken anomalinin tanımı, verinin yapısına göre değişmektedir.
Örneğin borsa fiyatlarındaki ufak salınımlar, verinin normal hareketi olarak
ancak tıbbi bir veride yer alan ufak değişimler verinin anormal hareketi yani
anomali olarak ifade edilebilmektedir (Chandola, Banerjee, & Kumar, 2009).
Anomali tespiti, verinin dağılımına uymayan verilerin, yani anomalilerin, tespit edilmesi işlemidir. Anomali tespiti, birçok alanda geniş bir araştırma alanına sahiptir. Anormal verinin tespiti ve elenmesi veri üzerinde gerçekleştirilecek işlemlerin başarısın arttıran bir işlemdir, bu yüzden yapay
zekâ ve veri madenciliğinin önemli konularındandır. İçerisinde anomali barındıran veriler, analiz açısından yeterince sağlıklı değildir. Anomali tespiti,
veri ön işlemenin önemli basamaklarındandır, bu yüzden veriyle iç içe olan
biyomedikal, bankacılık, güvenlik gibi alanlarda çokça kullanılmaktadır.
Akış verileri (stream data), verilerin, bir kaynaktan sürekli olarak üretildiği, verinin geliş sırasında herhangi bir düzenin olmadığı, veri boyutunun
veya yapısının önceden bilinmediği veri türleridir (Silva vd., 2013). Akış verileri, kronolojik gözlemler sonucu elde edilen zaman verilerine (time series)
yapısal olarak benzese de verinin statik olmayışı ile ayırt edilmektedir (Fu,
2011). Akış verilerinde veri sürekli gelmektedir ve verinin boyutu belirli de-
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ğildir. Akış verileri sürekli olarak geldikleri için herhangi bir makine öğrenmesi metodu tarafından analiz edilmeleri zorlaşmaktadır. Çünkü analizi yapacak metoda sağlanacak eğitim kümesi de gelen bu verilerin içerisinde bulunmaktadır. Bahsedilen farkları nedeniyle akış verileri üzerinde yapılan
çalışmaların sayısı, zaman verileri üzerinde yapılan çalışmalara oranla çok
azdır. Bu çalışmanın amaçlarından biri bu eksikliği gidermek adınadır.
Akış ve zaman verilerinde anomali tespiti için önerilen birçok metot
vardır. Bu çalışmada, uzaklık tabanlı bir yaklaşım olan en yakın komşu algoritması kullanılarak akış halinde gelen verilerin bulunduğu bir senaryoda
anomalilerin tespiti yapılmaya çalışılmıştır. Akış halinde gelen verinin değeri
geçmiş verilere bakılarak tahmin edilmiş, gelen verinin gerçek değeri bu
tahminden çok farklıysa bu nokta anomali olarak işaretlenmiştir. Gerçeklenen
senaryoda verilerin, tıpkı zaman verilerinde olduğu gibi düzenli bir şekilde
geldiği kabul edilmiştir. Bu kabulün dışında, geliştirilen sistem gelen veri değerine, geldiği esnada gerekli sınıflandırma işlemini uygulamaktadır. Sistem,
gelen verinin ufak bir kısmını eğitim kümesi olarak kullanmaktadır. Bu kümeyi kullanarak gelen verideki noktaları tahmin etmektedir. Geliştirilen sistem, tamamen denetimsiz ancak parametrik bir yaklaşım izlemektedir. Uygulama Yahoo’nun anomali veri kümesinin, A3 alt kümesi üzerinde test
edilmiştir (“Webscope Yahoo Labs”, t.y.). Metodun bu küme üstündeki Fscore değeri %87’dir. Önerilen metot, veriyi akış şeklinde kabul etmesine
rağmen literatürdeki çalışmalara benzer bir başarı oranı yakalamaktadır.
Makalenin geri kalan kısmı takip eden şekilde organize edilmiştir: ikinci bölümde zamansal verilerin anlaşılması için gerekli bazı teorik bilgilere yer
verilmiştir. Üçüncü bölümde bu alanda yapılan benzer çalışmalara, dördüncü
bölümde ise önerilen metodun çalışma mantığına yer verilmiştir. Beşinci bölümde önerilen metodun Yahoo! A3 veri kümesi üzerindeki başarısına yer verilmiş ve altıncı bölümde sonuçlar kısmı verilerek makale sonlandırılmıştır.

2

Teorik Bilgi

Çalışmada uygulanan yaklaşıma geçmeden önce bu yaklaşımda kullanılan
metotlar hakkındaki teorik bilgilere ilerleyen alt başlıklar içerisinde yer verilmiştir.
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2.1

Anomali Çeşitleri

Anomali, bir veri içerisinde, verinin genel dağılımına uymayan noktaya veya
noktalar bütününe verilen addır. Anomaliler, üç kategoriye ayrılır (Chandola
vd., 2009), bunlar: nokta anomalileri, bağlamsal anomaliler ve toplu anomalileridir.
Nokta Anomalileri: Nokta anomalileri en basit anomalilerdendir. Bu
anomaliler, normal veri dağılımından çok farklıdır. Yani normal veriye oranla
çok yüksek standart sapma değerine sahiptir ve genellikle 3 sigma kuralı ile
tespit edilebilirler. 3 sigma kuralı, verinin ortalamasından 3 standart sapma
üstte veya altta olan noktaların anomali olarak etiketlenebileceğini söyler.
Çünkü verinin dağılımının %99.7’si bu noktalar arasında yer almaktadır
(Zhao, Lehman, Ball, Mosesian, & de Palma, 2013). Şekil 1’de nokta anomalilerine yer verilmiştir.

Şekil 1 Nokta anomalileri

Bağlamsal anomaliler: Eğer bir veri, bütün veri dağılımına göre
normal bir değere ancak belirli bir aralığa göre anormal değere sahipse bu
tür anomaliler bağlamsal anomaliler olarak adlandırılır. En zor anomali çeşidi
bağlamsal anomalilerdir. Bu türden anomaliler, değer olarak normal, bağlamsal olarak anormal olduğu için 3 sigma kuralı bu tür anomalilerde iyi sonuç
vermemektedir. Bu çalışmanın ele aldığı anomali türü bağlamsal anomalilerdir. Çünkü akış verilerinde bağlamsal anomali tespiti üstüne yapılan çalışma
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sayısı nokta anomaliler üzerine yapılan çalışma sayısından oldukça azdır
(Chandola vd., 2009). Şekil 2’de bağlamsal anomalilere yer verilmiştir. Şekil
2’de de görülebileceği gibi anormal noktalar, nokta anomalilerinin aksine, verinin normal dağılımına uyan değer aralıklarına sahiptir. Ancak bu anomalilerin değerleri belirli bir aralıkta ele alındığında anormaldir, belirli bir düzeni
izleyen bir örüntüyü bozan niteliktedir.

Şekil 2 Bağlamsal anomaliler

Toplu anomaliler: Eğer bir veri topluluğu, veri kümesinin bütünü
için anormal bir durum meydana getiriyorsa bu veri topluluğu toplu anomaliler olarak adlandırılır. Toplu anomaliler değer aralığı olarak veri dağılımının
normal aralıklarında bulunabilirler. Ancak bu değerlerin bir arada bulunması
bir anormallik teşkil edebilmektedir. Toplu anomaliler yapı itibariyle bağlamsal anomalilere çok benzerler. Bağlamsal anomalilerin bir araya gelmiş hali
gibi düşünülebilirler. Şekil 3’te toplu anomalilere yer verilmiştir.
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Şekil 3 Toplu anomaliler

Anomaliler arasından tespiti en zor olanı bağlamsal anomalilerdir. Bu
anomaliler veri kümesinin normal tanımına bağlı oldukları için öncelikle verinin normalinin saptanması gerekmektedir. Akış verilerinde verinin normalinin de değişebildiği düşünülürse bu süreç oldukça zor bir hal almaktadır.
2.2

Anomali Tespitinde Kullanılan Metotlar

Anormal verinin tespiti, verinin normal yapısıyla çok ilişkilidir. Bu yüzden
anomali tespitinde uygulanacak metot, verinin yapısına göre seçilmektedir.
(Gupta, Gao, Aggarwal, & Han, 2014)’ nın belirttiğine göre zamana bağımlı veriler, zaman serileri, akış verileri, dağıtık veriler, uzaysal zaman verileri ve ağ
verileri olmak üzere beş gruba ayrılmaktadır. Literatürde, bu gruplarda bulunan anomali türleri için özel tespit metotları bulunmaktadır. Ancak bu metotların derlenmesi, çalışmanın kapsamı dışında olduğundan anomali tespitinde
en sık kullanılan metotların bazıları özet şeklinde verilmiştir.
Benzerlik ölçütleri: Anormal noktalar verinin normaline olan uzaklıklarıyla tespit edilebilir. Literatürde sıkça kullanılan uzaklık, benzerlik, ölçütleri Mahalanobis uzaklığı, Öklid uzaklığı ve Dynamic Time Warping (DTW)
uzaklığıdır. Öklid uzaklığı Mahalanobis uzaklığının genelleşmiş bir halidir. Bu
iki uzaklık da iki vektörün birbirine ne kadar yakın olduklarını hesaplamada
kullanılmaktadır. DTW ise iki sinyalin birbirlerine en benzer noktalarını eşleştiren bir yöntemdir. Bu metotta sinyaller farklı boyda bile olabilir. Mini-
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mum örtüşmenin sağlandığı yolun toplam maliyeti, DTW uzaklığını vermektedir.
Kümeleme metotları: Kümeleme metotları, benzer özelliklere sahip
verilerin benzer, farklı özelliklere sahip verilerin farklı kümelerde bulunmasını sağlayan metotlara verilen addır (Han, Pei, & Kamber, 2011). Literatürde
k-means, k-medoids, dinamik kümeleme, tek sınıflı SVM, Self Organizing
Maps (SOM) gibi kümeleme metotları anomali tespitinde kullanılmaktadır
(Gupta vd., 2014). Kümeleme işlemi sonucunda normal dağılımla beraber
kümelenmeyen veriler anomali olarak etiketlenmektedir. Kümeleme metotları, denetimsiz öğrenmenin bir dalı olduğu için anomali tespitinde çok büyük
avantaj sağlamaktadırlar. Zamana bağlı verilerde veriyi tek başına ele alıp
kümelemek olanaksızdır. Daha önce de bahsedildiği gibi bağlamsal anomaliler verinin normal dağılımı içerisinde bulunmaktadır, bu yüzden veriyi tek
başına kümelemek uygun bir yaklaşım olmayacaktır. Bu nedenle gelen veriden öznitelik çıkarılması gerekmektedir. Zamana bağlı verilerde en çok kullanılan öznitelik çıkarım metodu kayan pencere yaklaşımıdır.
Kayan pencere yaklaşımı: Zamana bağlı verilerin bireysel olarak
incelenmesi mantıklı bir yaklaşım değildir. Çünkü zamana bağlı veriler birbirleriyle ilişkili bir yapıdadır (Adhikari & Agrawal, 2013). Bu ilişki, korelasyon,
bilindikten sonra zaman verileri üstünde tahmin ve bilgi çıkarımı işlemleri
yapılabilir. Bu yüzden bu ilişkiyi keşfedebilmek için zamana bağlı verileri bütün olarak incelemek gerekmektedir. Akış verilerinin teorik olarak sonsuz
uzunlukta olduğu kabul edilmektedir. Bu yüzden bütün veriyi tek bir veri yapısında tutmak imkansızdır. Bu sorun göz önüne alındığında, gelen veriyi
parça parça inceleyecek, bu parçalardan öznitelik çıkarabilecek bir yaklaşım
geliştirilmiştir. Bu yaklaşım kayan pencere yaklaşımıdır. Kayan pencere yaklaşımı belirli bir boyuttaki pencere aralığına sahiptir ve bu boyut kadar veriyi
pencere içerisinde tutar. Her yeni veri gelişinde veya kayan pencereyi kullanan algoritma ihtiyaç duyduğunda, kayan pencere akıştaki bir sonraki veriyi
alacak, en eski veriyi silecek şekilde ilerler. Pencerenin ve kaymanın boyutu
istenilen bir sayı seçilebilir. Pencere boyutu 3 olan bir kayan pencere yaklaşımının, bir akış verisi üstünde gerçekleştirdiği sürece Şekil 4’te yer verilmiştir. Kayan pencere yaklaşımı kullanılarak zaman verilerinin içerisinde saklı
kalan korelasyon bulunabilir, bu korelasyon sayesinde veri içerisindeki anomaliler de tespit edilebilir. Önerilen metot da veriyi kayan pencere şeklinde
toplamaktadır.
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Şekil 4 Akış verisi üstünde kayan pencere yaklaşımı

Sınıflandırma temelli metotlar: Sınıflandırma işlemi, bir eğitim
kümesi kullanılarak, bir verinin bir kategoriye atanmasını sağlayacak bir modelin öğrenilmesi sürecidir (Chandola vd., 2009). Bir verinin normal veya
anormal şeklinde etiketlenmesi sınıflandırıcıların görevidir. Sınıflandırıcılar,
verilere sınıflandırma işlemini uygulayan, makine öğrenmesi, istatistik temelli algoritmalardır. Yapay sinir ağları, bayes ağları, karar ağaçları, SVM gibi sınıflandırıcılar, literatürde anomali tespitinde kullanılmaktadır (Chandola vd.,
2009). Ancak sınıflandırıcılar denetimli öğrenme metotlarından oldukları
için, eğitim esnasında etiketli veriye ihtiyaç duymaktadırlar. Zamana bağlı veri kümelerinde genellikle verinin ne zaman geleceği belli olmadığından, veriler etiketli değildir. Ayrıca anomaliler, verilerin yalnızca %0.03- %0.05’lik bir
kısmını oluşturduğu için öğrenme kümesinde normal veri ve anormal veri
arasında çok büyük bir yüzdesel fark vardır. Bu yüzden sınıflandırıcılar anomaliyi temsil eden öznitelikleri düzgün bir şekilde öğrenemezler. Literatürde,
bahsedilen problemlerin önüne geçmek için, yapay bağışıklık sistemi yaklaşımıyla, eğitim kümesinin yapısını değiştirerek sentetik bir şekilde anomali
üreten ve sınıflandırıcıları buna göre eğiten metotlar mevcuttur (González &
Dasgupta, 2003), (Gonzalez, Dasgupta, & Kozma, 2002).
Yakınlık temelli metotlar: Yakınlık temelli metotlar, yukarıda bahsedilen benzerlik ölçütlerini kullanarak gelen verinin, normal veri dağılımına
olan uzaklığını hesaplar ve bu hesap doğrultusunda bir karar alır. Zamana
bağlı verilerde, verileri bireysel olarak ele almak yerine kayan pencere veya
benzeri metotları kullanırlar. Yakınlık temelli metotlar da bir eğitim kümesi-
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ne, normal dağılım kümesine, ihtiyaç duymaktadır. Gelen verilerin eğitim
kümesine olan uzaklığını hesaplarlar. Yakınlık temelli metotların en sık kullanılanı “k en yakın komşu” algoritmasıdır. Yakınlık temelli metotlara benzer
olarak yoğunluk temelli metotlar da vardır. Bu metotlar normal verinin, veri
kümesinde daha yoğun bir biçimde yer alacağının kabulüyle çalışır. Yakınlık
temelli metotların başarısını etkileyen en önemli etken, yakınlığın tanımı olan
benzerlik ölçütüdür (Chandola vd., 2009). Bu metotların uygulaması kolay
ancak işlem maliyeti fazladır.
2.3

Zaman Bağımlı Veriler ve Bileşenleri

Zamana bağlı, zaman bağımlı, zaman serileri veya zaman verileri geçici veriler (temporal data) olarak adlandırılmaktadır. Zaman verileri, belirli zaman
aralıklarıyla ölçülmüş veri değerlerinin kümesini ifade eder (Adhikari & Agrawal, 2013). Matematiksel olarak zamana bağımlı x(t), t=0,1,2, 3… fonksiyonuyla ifade edilir. t değişkeni zamanı ifade etmektedir. Herhangi bir t anındaki x(t) değeri rassal bir değeri verir. Yapılan ölçümler zamana göre
sıralandığında bir zaman serisi kümesi elde edilmiş olur.
Zaman verileri ve akış verileri yapısal olarak benzese de aralarında
temel bir fark vardır: Akış verileri, bir sisteme, sürekli olarak gelen verileri
ifade etmektedir. Zaman verileri, akış verilerinin offline versiyonu olarak görülebilir. Akış verilerinde veriler sisteme kronolojik sırada ulaşmayabilir ancak bu çalışmada bağlamsal anomaliler üzerinde çalışıldığı için akış verilerinin sisteme düzgün bir şekilde, kayıpsız olarak iletildiği farz edilmiştir. Akış
verileri ve zaman verileri arasındaki temel fark Şekil 5’te verilmiştir. Şekil
5’te yer alan kırmızı renkteki veriler, henüz sisteme ulaşmamış verileri, mavi
renkteki veriler de sisteme ulaşmış verileri ifade etmektedir. Görüldüğü gibi
zaman verileri önceden toplanılmış offline veriler olduğundan bütün veriler
sistemde bulunmaktadır. Ancak akış verilerinde henüz sisteme ulaşmamış,
gelecek zaman dilimlerinde gelecek olan veriler bulunmaktadır. Ancak akış
verileri de zaman verileri de zaman türünden fonksiyonlardır, ifadelerinde
zaman kullanılmak zorundadır. Farkları olsa da bütün zaman verilerinde ortak olan, önemli bileşenler bulunmaktadır, bu bileşenlere aşağıda yer verilmiştir.
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Şekil 5 Zaman verisi ve akış verisi farkı

Trend bileşeni: Zamana bağımlı veriler, uzun zaman dilimleri içerisinde artma veya azalma eğilimi gösterirler. Bu eğilime trend adı verilir.
Trend, verinin uzun zamanlı hareketine verilen isimdir (Adhikari & Agrawal,
2013).
Mevsim bileşeni: Mevsim bileşeni (seasonality), verinin belirli periyotlar arasında yaptığı salınımlardır. Veri, belirli zamanlarda artıp azalmaktadır, bu değişimler verinin mevsimselliğiyle ilgilidir.
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3

Benzer Çalışmalar

Zamana bağlı veriler ve anomali tespiti ile ilgili (Chandola vd., 2009; Gupta
vd., 2014; Hodge & Austin, 2004; Patcha & Park, 2007; Silva vd., 2013) kaynaklarında detaylı derlemelere yer verilmiştir.
(Munir, Erkel, Dengel, & Ahmed, 2017) çalışmalarında uzun vadeli
anomalilerin tespiti için, normal veriler kullanılarak kısa ve uzun vadeli örüntüler bir veri tabanında saklanmıştır. Önerilen sistem kayan pencere yaklaşımı ile öznitelikleri çıkarmakta ve DTW uzaklığı kullanarak anomali tespiti
yapmaktadır. (Martínez, Frías, Pérez, & Rivera, 2017)’da anomali tespiti yoktur ancak kullanılan yaklaşım, bu çalışmanın önerdiği yaklaşıma çok benzemektedir. Çalışma, zaman verilerinde k-nn regresyonu kullanarak gelecek verilerin tahminini yapmaktadır. Çalışmadaki model, üç adet en yakın komşu
belirleyicisinden gelen değerlerin ağırlıklandırılmış ortalamasını alarak bir
sonraki veriyi tahmin edebilmektedir. (Senin vd., 2015) zaman verilerini kesikli hale getirdikten sonra her bir değeri bir harfe çevirir. Bu harflerden bir
gramer çıkaran çalışma oluşan gramerde meydana gelen dil bilgisi bozukluklarını kullanarak anomali tespiti yapabilmektedir. (Golmohammadi & Zaiane,
2015) centroid tabanlı, tahmine dayalı bir anomali tespiti önerilmiştir. Çalışmada anomali tespiti için, kayan pencerelere göre oluşturulan centroid’e olan
uzaklıklar esas alınmıştır. (Hochenbaum, Vallis, & Kejariwal, 2017) yeni bir
istatiksel metot önermişlerdir. Metot zamansal verilerin bileşenlerini otomatik olarak öğrenmekte ve elimine ederek anomali tespiti yapmaktadır.
Bu çalışmada kullanılan veri kümesi (“Webscope Yahoo Labs”, t.y.) literatürde henüz çok sık çalışılmamış bir kümedir. Veri kümesi yayımlandıktan bir süre sonra 3 adet daha kategori eklenerek güncellenmiştir. Bu yüzden
bazı çalışmalar bu veri kümesinin eski versiyonlarını kullanmaktadır. Çalışmanın bu kısmında bahsi geçen veri kümesini kullanan bazı çalışmalara yer
verilmiştir. (Thill vd., 2017) SORAD adını verdikleri bir regresyon analiziyle
anomali tespiti yapmışlardır.
Ancak kayan pencere boyunca anomali herhangi bir zamanda yakalandığında doğru yakalandı olarak kabul edilmiştir.
Anomalinin geldiği anda karar verilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.
(Suh, Chae, Kang, & Choi, 2016) auto encoder’lar kullanarak çok boyutlu zaman verilerinde anomali tespiti yapmışlardır. Ayrıca çok boyutlu veriyi görselleştirebilmeyi başarmışlardır. (Munir, Siddiqui, Dengel, & Ahmed, 2018)
derin öğrenme metotlarını kullanarak anomali tespiti yapmışlardır. Önerdikleri mimari az sayıda veri ile eğitilebilir şekildedir ve denetimsiz öğrenme
kullanmaktadır. (Kim & Cho, 2018) convolutional neural network (CNN),
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Long short term memory (LSTM) ve feed forward neural network kullanarak
anomali tespiti yapmışlardır. Verinin bir kısmını CNN filtrelerini ve sınıflandırıcının çıktısını eğitmede kullanmışlar kalan veriyi de test verisi olarak kullanmışlardır. (Sagoolmuang & Sinapiromsaran, 2017) kayan pencere ve medyan puanlandırması kullanarak anomali tespiti yapmışlardır. Bir verinin
anomali skoru o veri kayan pencerenin ortasına geldiği zaman hesaplanmaktadır. (Ishimtsev, Nazarov, Bernstein, & Burnaev, 2017) anomali tespiti için
kayan pencere yaklaşımı ve en yakın komşu algoritması temelli bir anomali
puanlandırması kullanmışlardır. Verinin anomali puanına k en yakın komşusuna olan uzaklığına bakılarak karar verilmektedir.

4

En Yakın Komşu Regresyonu ile Anomali Tespiti

Metot, akış halinde gelen verilerin bir kısmını eğitim kümesi olması amacıyla
saklar. Bazı veri kümelerinde anomaliler veri akışının başlangıcından hemen
sonra gelebilmektedir. Bu da eğitim kümesinde anomalilerin bulunmasına
neden olmaktadır. Bunun önüne geçmek için saklanan eğitim kümesi medyan
yumuşatması (median smoothing) yeniden oluşturulur. Medyanlar anomalilere karşı oldukça dirençlidir (Han vd., 2011), bu yüzden anomali temizleme
işleminde medyan yumuşatması seçilmiştir. Şekil 6’da eğitim kümesine uygulanan medyan yumuşatmasına yer verilmiştir. Görüldüğü üzere, bağlamsal
anomalilerin hepsi, medyan yumuşatması ile temizlenerek tamamen normal
verilerden oluşan bir eğitim kümesi oluşturulmuştur. Medyan yumuşatması
da kayan pencere aracılığıyla yapılmıştır.

Şekil 6 Eğitim kümesine uygulanan medyan yumuşatması
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Sistem, anomalilerden temizlenmiş kümeden, ilerleme ölçüsü 1 olan
bir kayan pencere yardımıyla, en yakın komşuluk pencerelerini içeren yeni
bir eğitim kümesi oluşturur. Bu esnada, kayan pencere yardımıyla, pencere
boyuna eşit boyutta vektörler oluşturulur ve kaydedilir. Örneğin ‘L’ boyutlu
bir kayan pencere için vektörler takip eden formatta oluşturulmaktadır:
1.vektör: x(t), x(t + 1), … , x(t + L -1)
2.vektör: x(t+1), x(t+2), … , x(t + L)
3.vektör: x(t + 2), x(t+3), … , x(t + L + 1)
…
Bu vektörler sayesinde kayan pencerenin veri üstünde bulunduğu her
durum kaydedilmiş olur. Vektörlerin oluşturduğu küme, en yakın komşu algoritmasının benzerlik ölçütüne göre arama yaptığı küme olarak kullanılmaktadır. Şekil 7’de eğitim kümesinden vektörlerin elde edilişi ifade edilmiştir.
Bütün vektörler, orijinal veride denk geldikleri noktalarla aynı değerlere sahiptir ancak görsel açıdan anlaşılırlığı arttırmak için farklı düzlemde verilmişlerdir. Burada, kolaylık açısından kayan pencere boyutu 3 olarak seçilmiştir.

Şekil 7 Kayan pencere yardımıyla oluşturulan vektörler

Çalışmada en yakın komşu algoritması, bir sonraki zaman kesitinde
gelecek olan verinin değerini tahmin etme amacıyla kullanılmıştır. Akış halinde gelen veri kayan pencere yaklaşımıyla toplanmaktadır. Kayan pencerenin mevcut zaman dilimi t’de tuttuğu veriler, yukarıda bahsedilen, vektörlerden oluşan eğitim kümesi içerisinde aranır. Arama, seçilen benzerlik ölçütü
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açısından en yakın vektörün bulunması işlemidir. En benzer vektör bulunduktan sonra bu vektörün bir sonraki değer olarak gösterdiği veri, t + 1 zaman dilimindeki veriyi tahmin etmede kullanılır. Böylece t zamanında t + 1
için bir tahmin yapılmış olur, bu tahminle gerçek veri arasındaki fark belirlenen eşik değerinden çok yüksek ise t + 1 zamanındaki veri anomali olarak
işaretlenir. t + 1 zamanındaki tahmin için birden fazla komşuluk yani vektör
kullanılabilir. Komşuluk sayısının birden fazla olduğu durumlarda tahmin, k
en yakın komşunun, t + 1’de önerdiği değerlerin ortalaması şeklinde yapılır.
Bahsedilen işlem temel olarak k-nn regresyonudur ancak benzerlik olarak seçilen kriter tek bir verinin benzerliği değil bütün bir kayan pencere modelinin
benzerliğidir. Kayan pencerenin eğitim kümesi üstündeki her kombinasyonu
bu benzerliği daha iyi ifade edebilmek için çıkarılmıştır. Benzerlik ölçütü olarak Öklid uzaklığı kullanılmıştır. (Giusti & Batista, 2013)’da aktarıldığına göre
zaman verilerinde Öklid uzaklığı başarılı bir benzerlik ölçütüdür. Bunun yanında DTW uzaklığı da test edilmiş, ancak Öklid’de alınan başarıdan daha düşük sonuçlar elde edilmiştir. p ve q, n boyutlu iki vektör olmak üzere, aralarındaki Öklid uzaklığı formül (1)’de verilmiştir. Şekil 8’de bu süreç ifade
edilmiştir.
𝑛

𝑑(𝑝, 𝑞) = 𝑑(𝑞, 𝑝) = √∑(𝑞𝑖 − 𝑝𝑖 )2

(1)

𝑖=1

Şekil 8 Kayan pencere ve k-nn regresyonu ile veri tahmini

http://icaiame.com

2019

201

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

Akış halinde gelen veri mavi renkte gösterilmiş kayan pencere aralığında tutulmaktadır. Daha sonra kayan pencere, vektör kümesi üstünde, en
yakın olan vektörü Öklid uzaklığını kullanarak arar. En yakın vektör, kırmızı
ile gösterilmiştir. En yakın vektörden hemen sonraki veri, sistemin bir sonraki veriye karşı yürüttüğü tahmindir. Bu tahmin ‘x’ işaretiyle gösterilmiştir.
Burada birden fazla komşuluğun tahmininin ortalaması da alınabilir, ancak
basitlik açısından en yakın komşu tahmini gösterilmiştir. Eğitim kümesi olarak tutulan vektörler sınırlıdır, ancak burada anlaşılırlığı arttırmak açısından
aynı akış verisi üstünde gösterilmiştir. Normalde, bu vektörler ayrı bir veri
yapısında tutulmaktadır.
Görüldüğü üzere en yakın komşu regresyonu, uygun pencere boyu ayarlandığında mevsimselliği başarılı bir şekilde elimine edebilmektedir. Mevsimsellik
oranlarının benzer olduğu veriler Öklid uzaklığı ve kayan pencere sayesinde
yakalanabilmektedir. Ancak trend bileşeninin olduğu verilerde durum farklıdır. Trend bileşeni, verilerin giderek artan veya azalan değerler almasına sebep olur. Eğitim kümesi belirli bir noktaya kadar alınan verilerle oluşturulduğu için eğitim kümesinde bulunan veriler, serinin eğilimini tam olarak ifade
edemezler. Bunun önüne geçmek için literatürde birçok dönüşüm metodu
vardır. Örneğin bütün seri için, serinin t zamanındaki elemanını t + 1’deki
elemandan çıkararak bütün verilerin türevi alındığında veride bulunan trend
bileşeni yok edilir (Adhikari & Agrawal, 2013). Ancak bu değer mevsimsellikte bulunan bilgiyi kaybeden bir dönüşüm işlemidir. Bu yüzden verinin yapısını bozmayacak bir dönüşüm düşünülmüştür. Zaman verisinin trend bileşeni,
zaman verisinin ortasından geçen bir çizgi olarak düşünülebilir. Belirli noktalarda bu çizgi salınımlar yapsa bile gelen veri arttıkça ve trend değişmediği
sürece bu çizgi gittikçe düzleşecektir. Bu çizgi verilerden çıkarıldığı zaman,
verilerin hepsi trend değerlerinden kurtulmuş olacaktır. Bahsedilen hayali
çizgi matematiksel olarak birinci dereceden lineer regresyon çizgini ifade
eder. Şekil 9’da bütün veri üstünde lineer regresyon çizgisini göstermektedir.
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Şekil 9 Regresyon analizi ile trend tespiti

Regresyon eğrisini bulmak için ortalama, standart sapma ve korelasyon analizlerinden faydalanılmıştır. Burada (2) numaralı formül n boyutlu bir
vektörün ortalamasını, (3) n boyutlu bir vektörün standart sapmasını, (4) Pearson korelasyon katsayısını, yani gözlemlenen (x) ve gerçek değer (y) arasındaki korelasyonu, (5) doğrusal bir denklemin ifadesini, (6) da bu denklemi
çözmek için gereken lineer regresyon denklemini ifade eder. (5) numaralı
formülde verilen ifade birinci dereceden doğrusal denklemlerin ifadesidir.
Akış verisinin trend bileşeni görüldüğü üzere birinci dereceden doğrusal bir
denklem gibi düşünülmüş ve (6) numaralı formül ile bu denklem çözülerek
trend bileşeninin modeli oluşturulmuştur. Regresyon analizi sayesinde bulunan trend, orijinal veriden çıkarılarak veri durağan hale getirilir, bu işlem eğitim kümesi oluşturulmadan önce yapılır. Gelen her yeni veri için (6) numaralı
denklem kullanılarak (5) numaralı denklemin parametreleri güncellenir ve
trend bileşeni tekrar hesaplanır. Yeni gelen veriden trend bileşeni çıkarılarak
verilerin sürekli olarak durağan kalması sağlanır. Gelen veriden trend çıkarıldıktan sonra tahmin ve gerçek veri arasındaki farka bakılır. En yakın komşu
regresyonu ile tahmin yapıldıktan sonra, tahmin değeri bu bileşenle toplanarak orijinal veriye yakın tahminler de yapılabilmektedir. Şekil 10’da trend bileşeninin akış verisinden silinmiş hali gösterilmiştir.
𝑛

𝜇 = ∑(𝑥𝑖 )

(2)

𝑖=1

http://icaiame.com

2019

203

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

𝑠2 =

∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝜇)
𝑁

𝑟𝑥𝑦 =

(3)

∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝜇𝑥 )(𝑦𝑖 − 𝜇𝑦 )
√∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝜇𝑥 )2 ∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝜇𝑦 )

y = ax + b

(5)

𝑏 = 𝑟𝑠𝑥 /𝑠𝑦
𝑎 = 𝜇𝑦 − 𝑏𝜇𝑥

(6)

(4)
2

Şekil 10 Regresyon analiziyle trend bileşeninin çıkarılması

En yakın komşu regresyonu, veri kümesi oluşturulduktan sonra, veri
kümesindeki noktalar için de gerçekleştirilir. Böylece herhangi bir anomalinin etiketlenmeden kaçmasına izin verilmez. Bir verinin anomali olduğuna
karar vermek için sistemin yaptığı tahmin ve verinin gerçek değeri arasındaki
farka bakılır. Bu fark belirli bir değerden yüksekse nokta anomali olarak etiketlenir. Bu değer mevcut kayan pencerenin ortalamasının 2 standart sapma
altı ve üstü olarak tercih edilmiştir. Kayan pencere verinin çok küçük bir kısmını ifade etmektedir, bu yüzden 3 sigma kuralı yanlış sonuçlar vermektedir.
Aynı zamanda A3 veri kümesindeki neredeyse bütün anomaliler bağlamsal
anomalidir, bu yüzden anomaliler 3 sigma kadar uzakta değillerdir. Sistemin
içerisinde bir tahmin de bulunduğundan bu tahminden belirli uzaklıktaki
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noktalara anomali etiketi konulmaktadır. Anomali eşik değeri formül (7)’de
matematiksel olarak ifade edilmiştir. Kp, kayan pencereyi ifade etmektedir.
Şekil 11 algoritmanın akış verisine karşı oluşturduğu tahmini göstermektedir.
Görüldüğü üzere bütün anormal noktalar, sistemin tahmininden oldukça sapan noktalardır. Anomalilerin nerdeyse hepsi görüldüğü üzere bağlamsal
anomalidir. Önerilen metot Şekil 11’ de gösterilen seri için bütün anomalileri
doğru tespit etmiştir.
≥ μ𝑘𝑝 + 2𝑠𝑘𝑝
(𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛 − 𝑔𝑒𝑟ç𝑒𝑘𝑑𝑒ğ𝑒𝑟) {
= 𝑎𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙𝑖
≤ μ𝑘𝑝 − 2𝑠𝑘𝑝

(7)

Şekil 11 En yakın komşu regresyonu ile tahmin ve anomali tespiti

Bu başlık altında anlatılan işlemleri sırasıyla gösteren, önerilen metodun akış diyagramına Şekil 12‘de yer verilmiştir. Bu akış diyagramında görülen ‘anomali olarak işaretle ve veri yerine sistem tahminin kabul et’ basamağı sistemin bir sonraki noktalarda yapacağı tahminin başarısını arttırmak
içindir. Eğer gelen veri anomaliyse ve sistem kayan penceresinde bu anormal
veriyi tutarsa, benzerlik ölçütleri bir sonraki iterasyonda yanlış çalışacaktır.
Bu yüzden sistem bir veriden anomali olarak şüpheleniyorsa, kayan pencereye şüpheli veri yerine kendi tahminini almaktadır.
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5

Deneysel Sonuçlar

Metodun başarı oranını hesaplarken birçok farklı parametre düzeni test
edilmiştir. Ancak bu başlıkta en başarılı olan parametre düzenine yer verilmiştir. Eğitim kümesinin boyutu 300 nokta olarak seçilmiştir. Bizim bildiğimiz kadarıyla A3 kümesiyle çalışan bütün çalışmalar içerisinde eğitim kümesi
en küçük metot önerdiğimiz metottur. Eğitim kümesinin oluşturulmadan önce medyan yumuşatmasıyla anomalilerden temizlenildiğinden bahsetmiştik.
Bu temizleme pencere boyutu 3 olan kayan medyan yumuşatması kullanılarak yapılmıştır. Birçok komşuluk ölçütü denense de en iyi sonuç komşuluk
sayısı 2 iken elde edilmiştir. Kayan pencere boyu, mevsimsellik bileşeninin
frekansıyla doğrudan ilişkilidir. Düşük frekanslı mevsimselliklere sahip verilerde düşük kayan pencere boyu tercih edilmelidir. Her veri kümesi için bulunan optimal bir pencere boyutu vardır ancak bütün veri kümesinin geneli
için kayan pencere boyutu 33 veri seçilmiştir.

Şekil 12 Önerilen sistemin akış diyagramı
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Başarı kriteri olarak precision, recall ve F-measure ölçütleri kullanılmıştır. Çalışmamızda, True Positive (TP) sistemin anomali dediği ve gerçekten anomali olan verileri, False Positive (FP) anomali olmadığı halde anomali
olarak etiketlenen verileri, True Negative (TN) sistemin normal verileri normal olarak kabul ettiği durumu, False Negative (FN) anomali olan ancak sistemin normal veri dediği verileri ifade etmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda
başarı ölçütü aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 = (𝑇𝑃 + 𝑇𝑁)/(𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁)
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = (𝑇𝑃)/(𝑇𝑃 + 𝐹𝑃)
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 = (𝑇𝑃)/(𝑇𝑃 + 𝐹𝑁)
𝐹 − 𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 = (2 ∗ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛)/(𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 + 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛)

A3 anomali kümesi 100 adet veri kümesinden oluşmaktadır. Her kümede 1681 adet veri noktası bulunmaktadır. Veriler csv dosyası içerisinde
olduklarından statik bir şekilde tutulmaktadırlar. Çalışmada bütün veriler
okunduktan sonra her bir veri tek tek ele alınarak akış verisi mekaniği simüle
edilmiştir. Bu şekilde, veri sisteme girer girmez anomali olup olmadığının kararı verilmektedir. Bu sadece eğitim kümesi oluşturulurken anında gerçekleşmemektedir ancak sistem daha sonra bütün veriyi baştan hesaba katarak
başta oluşabilecek anomalilerin de tespitini yapmaktadır. Eğitim kümesi oluşana kadar gerçekleşen sürede sistem, gelen verileri bir veri yapısında saklar.
Bu şekilde sonradan bu verilerin de kontrolünü yapabilir.
Verilen parametrelerle sistem A3 kümesinde çalıştırıldığında %99 accuracy, %98 precision, %81 recall, %87 F-measure oranı elde edilmiştir. Bu
başarıların başka algoritmalarla karşılaştırılmasına Tablo 1’de yer verilmiştir.
Burada karşılaştırılan NuPic algoritması, Numenta’nın geliştirdiği bir metottur ve A3 kümesi üstündeki başarı oranı (Thill vd., 2017)’dan alınmıştır. Aynı
şekilde Twitter’ın geliştirdiği ADVec anomali tespit metodunun sonucu da bu
makaleden alınmıştır. Yahoo’nun geliştirdiği EGADS anomali tespit metodunun ve LSTM mimarisinin A3 kümesi üstündeki başarısı (Munir vd.,
2018)’dan alınmıştır. Aynı şekilde çalışmanın kendi geliştirdiği metot olan
DeepAnT’ın A3 üstündeki başarısı da bu çalışmadan alınmıştır.
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Tablo 1 F-Measure oranlarının farklı anomali tespiti algoritmalarıyla karşılaştırılması

Yahoo
EGADS

Twitter
ADVEC

Numenta
NuPic

DeepAnt

LSTM

Önerilen
Metot

%48

%29

%26

%87

%72

%87

Tablo 1’de görüldüğü üzere önerilen metot birçok anomali tespiti metodunu geride bırakmakta, derin öğrenme içeren karmaşık yapıdaki bir mimariyle aynı sonucu elde etmektedir. Bütün bunların yanında önerilen metot
veriyi geldiği esnada etiketlemektedir. Karşılaştırılan metotların bunu yaptığına dair bir ifade yoktur.

6

Sonuç ve İleriye Yönelik Çalışma

Bu çalışmada akış verilerinde anomali tespiti için bir metot geliştirilmiştir.
Geliştirilen sistem akış verilerinde bulunan trend ve mevsimsellik bileşenine
karşı dayanıklıdır. Trendi temizlemek için lineer regresyon analizini, mevsimsellik için de kayan pencere yaklaşımını kullanır. Akış halinde gelen verilerden bir eğitim kümesi oluşturur ve bu kümeyi gelecekte gelen veriler için
tahmin yapacak bir tahminci olarak kullanır. Deneysel sonuçlar sistemin başarısının, literatürdeki birçok metottan daha iyi olduğunu, çok güçlü metotlarla da kafa kafaya olduğunu göstermektedir. Çalışmada akış verileriyle ilgili
bazı teorik bilgilere de yer verilmiştir.
Kayan pencerenin boyutu mevsimselliğin yakalanmasında çok önemlidir. Bu yüzden ilerleyen zamanlarda mevsimselliğe göre kendini adapte edebilen bir kayan pencere metodu geliştirilecektir. Eğitim kümesi statiktir ve
verinin yapısında gerçekleşecek değişimleri yakalamaya uygun değildir. Bu
yüzden akış verisi ve tahmin arasındaki ilişkiyi daha iyi çıkaracak ve veri akışı
olduğu sürece bu yapıyı sürekli öğrenecek bir sistemin üzerinde çalışılacaktır.
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Özet. Algı haritaları, işletmelerin rakiplerini tanımada, pazardaki
konumlarını belirlemede ve pazardaki boşlukları görmede gereksinim
duyulan bir araçtır. Sunulan bu çalışmada; verinin toplanmasından
haritanın oluşturulmasına, haritada rakip kümelerin belirlenmesinden
değişkenlerin (marka, işletme, destinasyon vb.) rekabet açısından
derecelendirilmesine ve değerlendirilmesine kadar geçen sürecin bilgi
sistemlerine dayalı bir model olarak sunulması hedeflenmiştir. Altı
aşamalı modelde değişkenler arası benzerliklerin/farklılıkların
belirlenmesinde uzaklık ölçüleri, haritanın oluşturulmasında çokboyutlu ölçekleme yöntemi, değişkenlerin rekabet kümelerinin
belirlenmesinde k-ortalamalar algoritması, değişkenlerin yer aldığı
kümeye göre derecelendirilmesinde bulanık c-ortalamalar algoritması,
değişkenlerin üstünlük sıralamasında TOPSIS yöntemi ve değişkenlerin
birbirlerine en yakın noktayı bulmada doğrusal olmayan
optimizasyondan yararlanılmıştır. Önerilen model sayesinde pazarlama
araştırmacılarının algı haritalarını daha etkili okumaları, anlamaları ve
bu sayede stratejiler geliştirmeleri beklenmektedir..
Anahtar Kelimeler: Algı Haritaları, Pazar Analizi, Bulanık Mantık, Bulanık Kümeleme

Market Analysis with Fuzzy Cluster Based Perceptual Maps:
A Case Study for Mobile Phone Brands
Abstract. Perception maps are a tool that is needed to identify
competitors of a business to determine their position in the market and
to see gaps in the market. In this study; it is aimed to present the
process as a model based on information systems from the collection of
data to the creation of the map, from determination of competing sets
on the map to the grading and evaluation of variables (brand, business,
destination etc.) in terms of competition. In the six-stage model, the
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distance measurements in determining the similarities/ differences
between the variables, multi-dimensional scaling method in the
creation of the map, k-means algorithm in determining the competition
sets of variables, fuzzy c-means algorithm for grading the variables
according to the cluster, the TOPSIS method in the ranking of variables
and nonlinear optimization in finding the nearest point of the variables,
was utilized. With the proposed model, marketing researchers are
expected to read and understand their perception maps more
effectively and thus develop strategies.
Keywords: Percuptual Maps, Market Analysis, Fuzzy Logic, Fuzzy
Clustering

1

Giriş

Üreticiler ve satıcılar, ürünlerinin, markalarının ve mallarının tüketiciler ve
kullanıcılar tarafından algılanma durumu hakkında sürekli bilgi sahibi olmak
isterler. Sensometrik; algı analizi ve tüketici analizinde istatistiksel yöntemlerin kullanımını içeren bir istatistik dalıdır (Belmonte, 2018). Konumlandırma
haritaları olarak da bilinen algı haritaları, sensometrik araştırmalarında bir
grup ürün veya hizmetin pazarlama konumlandırma sürecinde uzun yıllardır
kullanılan araçlardandır (Green and Wind, 1975). Genellikle bu sürecin ilk
aşamasında algı haritaları kullanılarak, ürünün tüketicinin zihnindeki konumu belirlenir (Lamb vd., 2009). Bir sonraki aşamada ise ürünün işletme için
daha faydalı bir noktada konumlandırılmasına yönelik pazarlama stratejileri
geliştirilir. Sonrasında ise döngüsel bir süreci de başlatacak şekilde, algı haritaları yenilenerek hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı test edilir. Dolayısıyla algı haritaları, konumlandırma sürecinin başlangıcında ve sonuçlandırılmasında
önemli bir role sahiptir (Haşıloğlu, 2017).
Haritayı oluşturmak için ilk olarak pazardaki markalar, ürünler veya işletmeler hakkında veriler elde edilir. Daha sonra çok-boyutlu ölçekleme gibi yöntemler kullanılarak genellikle iki boyutlu bir harita üzerinde gösterim sağlanır. Konuyla ilgili bugüne kadar yapılan birçok araştırmada bu sürece göre
akademik çalışmalar yürütülmüştür. Ancak verinin toplanarak haritanın oluşturulması, hedeflenen algı haritası stratejisinin geliştirilmesi için yeterli değildir. Başka bir ifade ile algı haritaları için yürütülen çalışmalarda ham verinin yararlı bilgiye dönüşmesi tam olarak gerçekleşmemektedir. Sunulan bu
çalışmada; verinin toplanmasından haritanın oluşturulmasına, haritada rakip
kümelerin belirlenmesinden, değişkenlerin (marka, işletme, destinasyon vb.)
rekabet açısından derecelendirilmesine ve değerlendirilmesine kadar geçen
sürecin bilgi sistemlerine dayalı bir model olarak sunulması hedeflenmiştir.
Bu çalışma ile algı haritaları ve bulanık kümeleme algoritmalarının birlikte
kullanılması ile ilgili literatüre bir katkı sunulmaya çalışılmıştır.
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Algı haritaları özellikle, pazardaki yeni bir ürünün, markanın, reklamın, simgenin tüketicinin zihninde şekillenmesine, mevcut ürünün, markanın, reklamın, simgenin ise tüketici algısına göre yeniden konumlanmasına aracılık
eder (Adaval ve diğ. 2015). Yine algı haritaları, pazarlama yöneticileri tarafından ürünün konumlandırılmasında kullanılabilen (Ekiyor 2011), mal, hizmet, marka, destinasyon ya da işletme gibi değişkenlerin birbirlerine olan
konumlarını, benzerlik ve yakınlık durumlarını koordinat düzleminde gösteren bir yöntemdir. Değişkenler arasındaki ilişkiyi gösteren bir teknik olduğundan; aynı küme içerisinde yer alabilecek benzer değişkenler, birbirine yakın, birbirine benzemeyen değişkenler ise farklı kümelerde ve uzak
yerleştirilir (Nestrud ve Lawless 2010). Böylelikle algı haritaları, işletmelerin
rakiplerinin konumlarına göre kendi konumlarını görsel olarak incelemelerine, yoğun pazar ortamlarını tespit etmelerine ya da pazardaki boşlukları belirlemelerine yardımcı olur. Algı haritaları, rakiplerden farklılaştırıcı bir veya
birkaç özelliğe dayalı olarak tüketici zihninde markanın konumlandırılması
konusunda da pazarlama yöneticilerinin önemli bir aracıdır (Ceylan 2013).
Algı haritaları, yukarıda da tanımlandığı gibi, değişkenler arasındaki ilişkilere
ait bilgiye gereksinim duyulduğunda tercih edilmektedir. Bilgiler görsel olduğu için ilişkilerin anlaşılması da basittir. Üner ve Alkibay (2001)’a göre algı
haritaları, işletmelerin rakiplerini tanıma ve konumlarını görmeye yardımcı
olur. Böylelikle işletmeler, kendi konumlarını ve rakiplerin konumunu görerek rekabet stratejileri geliştirebilirler.
2. Materyal ve Yöntem
Araştırmanın amacı ürün, marka ve destinasyon gibi değişkenlerin oluşturduğu rekabet kümelerini belirleyerek pazarlama araştırmacılarının algı haritalarını geliştirmesine ve yoğun rekabet ve potansiyel pazar boşluklarını
görmelerine yardımcı olmak, ve tüm çıktıları yorumlamalarına yardımcı olacak bir metodoloji geliştirmektir. Bu amaçla, pazarlama problemlerini çözmeye yönelik bilgi sistemlerine dayalı nicel bir model Şekil 1’de verilen yapıda önerilmiştir. Şekil 1’den görüleceği üzere araştırmanın modeli altı
aşamadan meydana gelmektedir.
Birinci aşama problemin belirlenmesi ve değişkenlerin tanımlanması aşamasıdır. Burada marka, destinasyon, işletme ya da ürün birer değişken grubu
olarak belirlenebilir. İkinci aşama ölçeğin hazırlanması ve verilerin toplanmasıdır. Nasıl bir ölçek kullanılacağı ve karşılaştırma ölçülerinin neler olacağının belirlenmesi ve verilerin toplanma süreci bu aşamada gerçekleştirilir.
Üçüncü aşama değişkenler arası uzaklıkların hesaplanması ve uzaklık matrisinin oluşturulmasıdır. Bu aşamada uzaklık ölçüleri kullanılarak marka, işletme, destinasyon gibi değişkenlerin kendi aralarındaki uzaklıkları hesaplanır ve uzaklık matrisi oluşturulur. Yine bu aşamada tüm değişkenlere en
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yakın ortak nokta tespit edilir. Dördüncü aşama bir önceki aşamada uzaklıkları tespit edilen değişkenlerin ve ortak noktanın harita üzerinde gösteriminin sağlandığı aşamadır. Beşinci aşamada, değişkenlerin dahil olduğu kümeler ve dahil olma olasılıkları belirlenir. Bu kümeler aynı zamanda rakipleri
tanımaya ve konumlandırmaya yardımcı olur. Altıncı ve son aşamada ise ideal
uzaklık ölçüsüne göre ürün, marka, destinasyon ve işletme gibi değişkenlerin
sıralaması belirlenir.

Şekil 1: Araştırma Modelinin Aşamaları
Şekil 1’de verilen birinci aşamada modele uygun olarak problemin tanımlanması ve değişkenlerin belirlenmesinin ardından modelin ikinci aşamasına geçilir. İkinci aşama, ölçeğin hazırlanması ve verilerin toplanması aşamasıdır.
Sunulan bu model için yarı metrik ya da metrik olmayan yöntemlerle elde
edilen veriler uygun değildir. Dolayısıyla değişkenler hakkında nominal ya da
sıralamaya dayalı ölçek kullanılarak toplanan veriler, bu çalışmada sunulan
model analizleri için yeterli değildir. Diğer yandan, değişkenler arasında benzerlik, farklılık veya üstünlük gibi ikili kıyaslamaya dayalı ölçekler aracılığı ile
toplanan veriler de bu model için uygun değildir. Çünkü değişkenlerin ikili
karşılaştırma simetrik matrisi, Öklid gibi uzaklık ölçütleri kullanılarak sonradan oluşturulmaktadır. Kısacası bu araştırmanın ortaya koyduğu modele göre, grafik veya maddelendirilmiş metrik ölçekler ya da oran ölçekleri uygulanabilir yöntemlerdir. Ayrıca anket yöntemi ile toplanan verilerin normal
dağılım göstermesine dikkat edilmelidir. Anket formunda her bir değişken
için kalite, uygunluk, memnuniyet gibi kriter/faktörleri oluşturan ölçek maddeleri de bu aşamada belirlenerek toplanan verilere göre ağırlık ortalamaları
tablosu oluşturulur. Bu tablo, aynı zamanda bir sonraki aşamada kullanılacak
olan [xik] matrisini temsil etmektedir.
Üçüncü aşamada her bir değişken için toplanan verilerin varyanslarına bakılarak istatistiksel uygunluğu (faktör analizi, ki-kare analizi gibi) kabul edildikten sonra ortalamaları alınır. İkili karşılaştırma simetrik matrisinin oluşturulmasında uzaklık ölçütlerinden yararlanılır. Bunlar arasında en sık tercih
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edileni Öklid uzaklığı ölçüsüdür. Tablo 1’de yer alan tüm uzaklık ölçütleri bu
model için kullanılabilir.
Değişkenler arası uzak değerleri; Tablo 1’de verilen beş uzaklık ölçütünden
en uygun olanı kullanılarak hesaplandıktan sonra, değişkenlerin ikili karşılaştırma simetrik matrisi oluşturulur. Verilerin standartlaştırılmasında, aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılarak farklı yöntemlere başvurulabilir.
Bu aşamada z-skorunun kullanılması en çok tercih edilen yöntemlerdendir.
Normal dağılım yaklaşımından yararlanılan bu yöntemde veriler; 1 standart
sapma ve 0 aritmetik ortalama ile standartlaştırılmış z-skoruna dönüştürülür.
Ortak nokta ise değişkenlerin bulunduğu haritanın merkezinde olan noktadır.
Başka bir ifade ile her bir değişkene en yakın noktadır. Her ne kadar geçmişte
bu nokta ideal nokta olarak ifade edilmiş olsa da pazarlama açısından bugün
kabul edilebilir değildir. Çünkü bu nokta pazarda farklı kümelerde rekabet
eden tüm rakiplere en yakın noktayı işaret eder. Böyle bir noktada konumlanarak rekabet etmek, hem çok sayıda rakibin olması, hem de bölütlenmemiş
tüm pazar stratejisi uygulamak anlamına gelir ki bu çok güçtür. Bu nedenle
ideal nokta olarak da bilinen bu nokta, modelimizde ortak nokta olarak kullanılmıştır. Ortak noktanın hesaplanması için ikinci aşamada elde edilen [xik]
matrisi ile bu matrisin satır boyutu uzunluğunda geçici vektör kullanılır. Sonrasında her bir değişkeninin geçici vektöre uzaklığı ayrı ayrı formüle edilir.
Doğrusal olmayan optimizasyon ile değişkenlerin geçici vektöre uzaklıklarının toplamı ün küçük olan ortak nokta vektörü elde edilir.
Şekil 1’deki dördüncü aşamada, ilk olarak bir önceki aşamada elde edilen ikili
karşılaştırma simetrik matrisi yardımıyla değişkenlerin algı haritası oluşturulur. Çok-boyutlu ölçekleme yöntemi, bu uzaklık haritalarının oluşturulmasında kullanılan en popüler yöntemlerdendir. Yorumlaması daha kolay ve anlaşılır olduğundan genellikle iki boyutlu düzlem üzerinde gösterimi tercih edilir.
Bu yöntem sayesinde, oluşturulan uzaklık haritalarına bağlı olarak, değişkenlerin birbirleri arasındaki konumunu, düzlem üzerindeki yığılma ve boşlukları görmek mümkün olabilmektedir.
Hesaplamaya aynı zamanda bir önceki aşamada elde edilen ortak nokta da ek
bir değişken gibi dahil edilerek, tüm değişkenlere en yakın nokta haritada
gösterilir. Modelin bu aşaması ile işletmeler pazardaki konumlarını ve rakiplerinin konumlarını koordinat düzlemi üzerinde görebileceklerinden en yakın
rakiplerini tanımalarına dayalı stratejiler üretmeleri mümkün olabilecektir.
Yine gösterilen ortak nokta, araştırmanın çalışma konusuna bağlı olarak ideal
nokta ya da riskli nokta olarak değerlendirilebilir.
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Tablo 1: Modelde Kullanılabilecek Uzaklık Ölçütleri

Ölçüt
Öklid Uzaklığı

Formül
𝑛

√∑

(𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘 )

2

𝑘=1

Chebyshev Uzaklığı
Manhattan Uzaklığı

max ( |𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘 |)

𝑘=1…𝑛
𝑛

∑

𝑘=1

Minkowski Uzaklığı

𝑛

|𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘 |

p

1⁄
𝑝

(∑|𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘 | )
𝑘=1

Mahalanobis Uzaklığı

d = √(𝑥⃗ − 𝑦⃗)𝑇 𝐶 −1 (𝑥⃗ − 𝑦⃗)

Tanım
Değişken ikili farklarının kare toplamının karekökü
Değişken ikili farkların en büyüğü
Değişken ikili farkların mutlak değerlerinin toplamı
Değişken ikili farkların p. kuvvetinin
toplamının 1/p.
kuvveti
Değişken ikili farkların kovaryans
matrisi tersi ile etkileşimli kareleri
toplamının karekökü

Değişkenlerin dahil olduğu küme ve üyelik derecesinin tespitinin ele alındığı
Şekil 1’de verilen beşinci aşamada k-ortalamalar ve bulanık c-ortalamalar algoritması yöntemlerinden yararlanılır. Değişkenlerin hangi gruplarda kesin
olarak yer aldıklarının belirlenmesi için k-ortalamalar algoritmasından yararlanılır. k-ortalamalar algoritmasının, araştırmanın konusu açısından en
önemli eksik yanı, klasik küme algoritması yaklaşımına göre işlemesidir. Geleneksel Aristo küme mantığında, bir değişken sadece bir kümenin elemanıdır ve kalan diğer kümelerin elemanı değildir. Oysa pazarda rekabet genellikle bu kadar keskin değildir. Her markanın bulunduğu pazar dışında başka
pazarlarda da yer alma olasılığı (üyelik derecesi) bulunabilir. Araştırmanın
modelinin bu aşamasında söz konusu olasılıkları tespit etmek üzere bulanık
c-ortalamalar algoritmasından yararlanılması uygun bulunmuştur. Değişkenlerin potansiyel pazar ve rakiplerinin tespiti ve yakın kümelere dahil olma
üyelik derecesi tespiti için bulanık c-ortalamalar algoritmasından yararlanılmıştır. Bu yöntem ile bir markanın bulunduğu rekabet ortamı (küme) dışında
diğer rekabet kümelerine dahil olma üyelik derecesini (olasılığı) de tespit etmek mümkündür.
İdeal uzaklık ölçütüne göre değişkenlerin sıralamasının belirlenmesine yönelik Şekil 1’deki modelin son aşamasında, oluşturulan harita üzerindeki mal,
hizmet, marka, destinasyon ya da işletme gibi değişkenlerin ideal uzaklık öl-
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çütüne göre sıralaması tespit edilir. Bu son aşamanın temelini TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntemi oluşturur.
TOPSIS yöntemi ideal uzaklık temeline dayalı çok özellikli karar verme yöntemlerindendir (Yurdakul ve İç 2003). Bu yöntem, karar noktalarının ideal
çözüme yakınlığı ana prensibine dayalı, problem çözme ve karar vermede
kullanılan bir çözüm sürecidir (Zanakis ve diğ. 1998). Hwang ve Yoon (1981)
tarafından geliştirilen TOPSIS yöntemi seçilen alternatifin pozitif ideal çözüme en yakın, negatif ideal çözüme en uzak mesafede olmasını esas alınır. Yapılan ölçümler sonucunda değişkenlerin üstünlük sıralaması elde edilir.
3 Elde edilen modelin cep telefonu markalarına uygulanması
Çalışmamızda, Türkiye örneği için memnuniyet endeksine göre cep telefonu
markaları algı haritası oluşturulması ve yorumlanması hedeflenmiştir. Bu
amaçla Bölüm 2’de üzerinde durulan ve Şekil 1’de verilen altı aşamalı araştırma modeli, cep telefonu markalarına göre uygulanmıştır. İlk aşamada problemin belirlenmesi ve değişkenlerin tanımlanması hedefleri doğrultusunda,
uygulamada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
P1. Türkiye örneği için cep telefonu markalarının birbirlerine olan uzaklıkları nasıldır?
P2. Türkiye örneği için cep telefonu markalarının algı haritası nasıldır?
P3. Markalara en yakın nokta hangisidir?
P4. Kümelerde hangi markalar yer almaktadır?
P5. Markaların bulundukları küme ve diğer kümelere olan üyelik dereceleri nedir?
P6. İdeal uzaklık ölçütüne göre marka sıralaması nedir?
2017 yılı Ekim ayında tamamlanan 115K155 numaralı “Türkiye’nin Cevaplama Tarzı Profiline Dayalı Ölçek Çalışmaları” başlıklı TÜBİTAK projesi sonuçlarına göre, Türkiye’de en çok sırasıyla; Samsung, iPhone, LG, Nokia, gMobile,
Sony, HTC, Asus, Huawei markaları kullanılmaktadır. Bu markalar, araştırmanın değişkenleri olarak alınmış olup, yukarıda belirlenen araştırmanın probleminin cevapları yine söz konusu dokuz markaya göre aranmıştır.
İkinci aşamada ölçeğin hazırlanması ve verilerin toplanması için çalışmalar
yapılmıştır. Gereksinim duyulan veriler, 115K155 numaralı “Türkiye’nin Cevaplama Tarzı Profiline Dayalı Ölçek Çalışmaları” adlı TÜBİTAK projesi kapsamında Denizli, Muğla, Ağrı ve Van illerindeki saha çalışmasından elde edilmiştir. Tablo 2’de toplanan verilerin cinsiyet ve illere göre dağılımı
gösterilmektedir.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’nun 2015 yılı rakamlarına göre
Türkiye'de 72.000.000 adet mobil telefon abonesi bulunmaktadır. Bu sayının

http://icaiame.com

2019

217

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

ana kütle büyüklüğü olarak tanımlaması durumda, en az %98 güven aralığı ve
%2 hata payı için görüşülen kişi sayısı (n=3940) yeterli olarak kabul edilebilir.
Cevaplayıcıların %43,1’i Samsung, %17’si iPhone, %8,1’i LG, %7,5’i Nokia,
%5,6’sı gMobile, %4,4’ü Sony, %3,1’i HTC, %1,5’i Asus, %1,3’ü Huawei ve geri
kalanı ise diğer markaları kullanmaktadır.
Verilerin toplandığı ankette cep telefonu memnuniyet tutumu ile ilgili 15
madde bulunmaktadır. Bu maddeler, Fornell ve diğ. (1996) müşteri tatmini
endeksine ait aşağıdaki ölçek maddelerinden meydana gelmektedir.
m1

Cep telefonumu satın almadan önce kalitesinden genel beklentim
çok yüksekti.

m2

Cep telefonumu satın almadan önce gereksinimlerimin tamamını
karşılamasını bekliyordum.
Cep telefonumu satın almadan önce markasının güvenilir olduğuna dair genel beklentim çok yüksekti.
Genel olarak değerlendirdiğimde cep telefonumun kaliteli olduğunu düşünüyorum.
Cep telefonum kişisel gereksinimlerimin tamamını karşıladı.
Cep telefonumun markasının güvenilir olduğuna eminim.
Cep telefonumun kalitesi ödediğim parayı hak ediyor.
Cep telefonumun fiyatının uygun olduğunu düşünüyorum.
Kullandığım cep telefonumdan genel olarak memnunum.
Cep telefonum beklentilerimi karşılamaktadır.
Cep telefonum idealimdeki cep telefonuna yakındır.
Cep telefonumun performansından çok şikâyetçiyim.
Eğer yeni bir cep telefonu alırsam yine aynı markayı tercih ederim.
Aynı özelliklere sahip başka bir marka cep telefonu daha düşük
fiyata satılsa dahi yeni telefon alırken şu an kullandığım markayı
tercih ederim.
Eğer yeni bir cep telefonu alırsam kullandığım markanın fiyatı
aynı özellikteki diğer markalara oranla yüksek ise ucuz olan markayı tercih ederim.

m3
m4
m5
m6
m7
m8
m9
m10
m11
m12
m13
m14
m15
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Tablo 2:Verilerin Cinsiyet ve İllere Göre Dağılımı

n
İl (yüzde)
Cinsiyet(yüzde)
n
Denizli İl (yüzde)
Cinsiyet(yüzde)
n
Konya İl (yüzde)
Cinsiyet (yüzde)
n
Muğla İl (yüzde)
Cinsiyet(yüzde)
Ağrı

İL

Van

TOPLAM

n
İl (yüzde)
Cinsiyet (yüzde)
n
İl (yüzde)
Cinsiyet (yüzde)

CINSIYET
KADIN ERKEK
150
348
30,1% 69,9%
10,1% 14,2%
539
755
41,7% 58,3%
36,2% 30,8%
454
535
45,9% 54,1%
30,5% 21,8%
172
268
39,1% 60,9%
11,6% 10,9%

Toplam

173
24,1%
11,6%
1488
37,8%
100,0%

719
100,0%
18,2%
3940
100,0%
100,0%

546
75,9%
22,3%
2452
62,2%
100,0%

498
100,0%
12,6%
1294
100,0%
32,8%
989
100,0%
25,1%
440
100,0%
11,2%

Araştırma modelinin üçüncü aşamasına geçebilmek için araştırma kapsamındaki her bir markanın 15 maddeye göre aritmetik ortalamaları, Tablo 3’deki
gibi elde edilmiştir. Aritmetik ortalamalar, cevaplayıcıların markalara göre
verdiği cevapların ortalaması olup, değerler 1-11 aralığındadır. Tablodan görüleceği üzere iPhone markası çoğu madde için en yüksek değere sahiptir.
Onu Sony takip etmektedir.
Üçüncü aşamada markalar arası ve ortak kokta uzaklıklarının hesaplanması
için, Tablo 3’te ağırlıkları verilmiş olan markaların birbirleri ile olan mesafeleri Öklid uzaklık ölçütüne göre hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular, aynı
zamanda araştırmanın birinci probleminin cevabını sunmaktadır.
Tablo 4’te markaların Öklid uzaklığı ölçütüne göre birbirleri ile uzaklıkları
yer almaktadır. Örneğin Samsung ile LG arasındaki Öklid uzaklığı, Tablo
3’deki veriler kullanılarak şu şekilde hesaplanmıştır:
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0,8790
= √(7,0435-6,9339)2 +(7,3382-7,6108)2 +(7,8144-8,1406)2 +…+(5,6184-5,6298)2

Tablo 3: Markaların Maddelere Göre Ağırlıklı Ortalamaları

Madde
m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7
m8
m9
m10
m11
m12
m13
m14
m15

Samsung iPhone LG

Nokia

gMobile Sony

HTC

Asus

Huawei

7,0435

7,2078

6,9339 6,5838 6,8828

7,4286 6,8428 5,8770 6,6011

7,3382

7,6451

7,6108 7,2259 7,4990

7,6912 7,2970 7,3992 7,4694

7,8144

8,1406

7,9609 7,2925 7,5855

8,2474 7,4537 7,1690 7,1149

7,0039

7,3944

7,3221 6,6352 6,6173

7,0995 6,6524 6,5139 6,1498

6,9418

7,1746

7,2110 6,6170 6,6963

7,0476 6,3825 7,2249 6,4491

7,3506

7,8968

7,8050 7,4205 7,0125

7,6680 7,1301 6,8938 6,6083

6,5887

6,7772

6,6419 6,7766 6,5688

6,4940 6,4898 6,0765 6,0889

5,7338

5,8675

6,0317 6,2833 6,5653

6,0476 6,0272 5,4569 6,1998

7,0731

7,5395

7,3491 7,1079 7,2719

7,3857 6,8316 6,5015 6,0219

7,0300

7,3613

7,2761 6,7850 7,3373

7,0801 6,6061 6,9582 6,3367

5,9519

6,3400

6,0862 5,8283 5,7802

6,2374 5,5644 5,9270 5,3716

6,8144

6,9539

6,7317 6,3067 6,8597

6,9770 6,3710 6,4910 6,2506

6,0692

6,5334

5,9435 6,0403 5,1080

6,0053 6,0195 5,3995 5,1758

5,8975

6,2551

5,8274 5,7214 5,0938

5,6348 5,5534 5,4900 4,9430

5,6184

5,6298

5,7228 5,5815 5,5172

5,5737 5,3448 5,1613 5,2253

Tablo 4: Markaların Öklid Uzaklıkları

Samsung iPhone LG

Nokia

gMobile Sony

HTC

Asus

Huawei

Samsung

-

1,2754

0,8790 1,2031 1,6927

0,9860 1,2384 1,9773 2,6071

iPhone

1,2754

-

0,9303 2,0738 2,5233

1,0540 2,3347 2,9890 3,7795

LG

0,8790

0,9303

-

1,5357 1,7983

0,7978 1,8222 2,3559 3,0939

Nokia

1,2031

2,0738

1,5357

-

1,5662

1,7971 0,8077 1,8605 2,1370

gMobile

1,6927

2,5233

1,7983 1,5662

-

1,7986 1,5984 2,0575 2,0792

Sony

0,9860

1,0540

0,7978 1,7971 1,7986

-

1,8633 2,6153 3,0927

HTC

1,2384

2,3347

1,8222 0,8077 1,5984

1,8633

-

Asus

1,9773

2,9890

2,3559 1,8605 2,0575

2,6153 1,7623

Huawei

2,6071

3,7795

3,0939 2,1370 2,0792

3,0927 1,6737 1,7989
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Tablo 3’teki veriler kullanılarak GRG doğrusal olmayan optimizasyon programlama sonucunda 15 maddeye göre elde edilen ortak nokta değerleri ve
ortak noktanın değişkenlere olan uzaklıkları Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 6’da ise markaların bulunduğu dört kümenin birbirlerine olan uzaklıkları yer almaktadır. Tablodan da görüleceği üzere; Samsung, iPhone, LG ve
Sony markalarının bulunduğu Küme-1 ile Nokia, gMobile ve HTC markalarının bulunduğu Küme-2, birbirine en yakın iken; Huawei markasının bulunduğu Küme-3 ile Asus markasının bulunduğu Küme-4, birbirine en uzaktır.
Dördüncü aşamada araştırmanın ikinci sorusuna yanıt bulmak için markaların algı haritasının oluşturulması ve ortak noktanın gösterimi üzerinde durulmuştur. Bu aşamada, araştırma kapsamındaki cep telefonu markalarının
müşteri memnuniyet endeksine göre algı haritaları, Öklit uzaklık ölçütüne göre sunulmuştur.
Tablo 5: Ortak Nokta Değerleri

Maddeler

Ortak
Nokta

Ortak Noktaya Uzaklıkları

m1

6,8819

Markalar
Samsung

m2

7,4380

iPhone

1,5620

m3

7,6892

LG

0,9374

m4

6,8787

Nokia

0,8643

m5

6,8629

gMobile

1,3114

m6

7,3655

Sony

1,0840

m7

6,5507

HTC

0,9488

m8

6,0047

Asus

1,7517

m9

7,0762

Huawei

2,2555

m10

6,9922

Toplam (min)

11,2281

m11

5,9170

m12

6,6622

m13

5,8949

m14

5,6730

m15

5,5290
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Şekil 2’de, Tablo 4’te sunulan Öklid uzaklık ölçütüne göre algı haritası yer almaktadır. Tablodan görüleceği üzere Öklid uzaklık ölçüsüne göre oluşturulan
algı haritası düzleminin en sağında iPhone, en solunda ise Huawei bulunmaktadır. Diğer yandan gMobile ile Asus ise birbirleri ile dikey eksene göre zıt
yöndedirler. Ayrıca aynı şemada bir önceki aşamada hesaplanan ortak noktanın konumu yer almaktadır.
Araştırmanın birçok problemine çözüm aranan beşinci aşamada markaların
dahil olduğu geleneksel küme üyelik karakteristikleri ve bulanık küme üyelik
derecelerinin belirlenmesi için k-ortalamalar algoritması ve bulanık cortalamalar algoritması uygulanmıştır. Dokuz markanın k-ortalamalar algoritmasına (4 küme) göre dağılımı Şekil 3’teki gibi belirlenmiştir.

Şekil 2: Markaların Öklid Uzaklık Ölçütüne Göre Algı Haritası

Şekil 3: Markaların Bulunduğu Kümeler
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Markaların dört kümede toplanmasının uygunluğu ise dendogram grafiği ile
incelenmiş olup, bu gösterim, Şekil 4’te sunulmuştur. Grafikten görüleceği
üzere, Huawei ile Asus markaları diğer markalardan güçlü bir şekilde ayrılmış durumdadır.

Şekil 4: Markaların Dendogram Grafiği
Tablo 6: Küme Merkezleri Arasındaki Uzaklık

Küme 1 Küme 2
Küme 1
Samsung, iPhone, LG, Sony
Küme 2
Nokia, gMobile, HTC
Küme 3
Huawei
Küme 4
Asus

1,549
1,549
3,111

1,808

2,436

1,724

Küme 3

Küme 4

3,111

2,436

1,808

1,724
1,799

1,799

Markaların kümelere göre üyelik dereceleri bulanık c-ortalamalar algoritması
ile hesaplanarak Tablo 7’de sunulmuştur. Tablo 7’den görüleceği üzere; iPhone markası %82,6 düzeyinde Küme-1’in, %9,55 düzeyinde Küme-2’nin, %3
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düzeyinde Küme-3’ün ve %4,85 düzeyinde Küme-4’ün üyesidir. Yine Samsung markası %55,10 düzeyinde Küme-1’in, %37,47 düzeyinde Küme-2’nin,
%5,18 düzeyinde Küme-3’ün ve %9,26 düzeyinde Küme-4’ün üyesidir. Diğer
yandan Huawei markası %0,08 düzeyinde Küme-1’in, %0,23 düzeyinde Küme-2’nin, %99,43 düzeyinde Küme-3’ün ve %0,26 düzeyinde de Küme-4’ün
üyesidir. Küme-1 merkezine en yakın marka %89,03 üyelik dereceyle LG
markasıdır. Küme-1 merkezine en uzak marka ise Huawei markasıdır. Benzer
olarak, Küme-2 merkezine en yakın marka %86,37 üyelik dereceyle Nokia’dır. Küme-2 merkezine en uzak marka ise yine Huawei markasıdır. Ayrıca
Küme-3 merkezine en yakın marka %99,43 üyelik dereceyle Huawei markasıdır. Küme-3 merkezine en uzak marka ise Asus markasıdır. Son olarak Küme-4 merkezine en yakın marka %99,11 üyelik dereceyle Asus markasıdır.
Küme-4 merkezine en uzak marka ise Huawei markasıdır.
Son olarak TOPSIS ideal uzaklık ölçüsüne göre marka sıralamasının belirlendiği bu aşamada ilk olarak en uzak ideal çözüm noktalar vektörü ve en yakın
ideal çözüm noktalar vektörü elde edilmiştir. Tablo 8’de araştırma kapsamındaki markaların ideal uzaklık ölçüsüne göre sıralaması yer almaktadır Tablodan da görüleceği üzere iPhone ilk sırada yer almaktadır. İkinci ve üçüncü sıradaki Sony ve LG markalarının aldığı değerler birbirine çok yakındır.
Tablo 7: Markaların Kümelere Göre Üyelik Dereceleri

Marka

Üyelik Dereceleri (%)

Küme

Küme-1

Küme-2

Küme-3

Küme-4

Samsung

55,10

30,47

5,18

9,26

1

iPhone

82,60

9,55

3,00

4,85

1

Sony

85,29

8,52

2,55

3,63

1

LG

89,03

6,50

1,62

2,85

1

Nokia

5,59

86,37

3,42

4,62

2

gMobile

21,02

40,45

18,94

19,59

2

HTC

5,66

80,52

7,24

6,59

2

Huawei

0,08

0,23

99,43

0,26

3

Asus

0,18

0,36

0,35

99,11

4
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Tablo 8: Markaların İdeal Uzaklık Ölçüsüne Göre Sıralaması

s*

s-

c

%

iPhone

0,0027

0,0137

0,8343

16,87%

Sony

0,0042

0,0115

0,7308

14,78%

LG

0,0042

0,0112

0,7287

14,74%

Samsung
Nokia

0,0055

0,0097

0,6381

12,90%

0,0073

0,0085

0,5384

10,89%

gMobile

0,0090

0,0085

0,4860

9,83%

HTC

0,0084

0,0070

0,4532

9,17%

Asus

0,0112

0,0052

0,3162

6,39%

Huawei

0,0132

0,0037

0,2191

4,43%

5. Sonuç ve Tartışma
Bugüne kadar algı haritaları ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaların çoğunda ilk
olarak pazardaki markalar ya da işletmeler hakkında belirli bir sistematikte
veriler toplanmış ve sonrasında da çok-boyutlu ölçekleme gibi yöntemler kullanılarak harita üzerinde gösterimin sağlanması yoluna gidilmiştir. Ancak verinin toplanarak haritanın oluşturulması, hedeflenen algı haritası stratejisinin
geliştirilmesi için yeterli değildir.
Sunulan bu çalışmada, verinin toplanmasından, marka, destinasyon, işletme
gibi değişkenler arası uzaklıkların hesaplanmasına; haritanın oluşturulmasından, konumların tanımlanmasına; haritada rakip kümelerin belirlenmesinden, değişkenlerin rekabet açısından derecelendirilmesine kadar geçen
sürecin bilgi sistemlerine dayalı bir model olarak sunulması hedeflenmiştir.
Böylelikle sadece harita oluşturulmamış, aynı zamanda o haritanın daha iyi
yorumlanması da mümkün olmuştur.
Modelde değişkenler arası benzerlik/uzaklık hesaplamalarında Öklid uzaklık
ölçütü, haritanın oluşturulmasında çok-boyutlu ölçekleme yöntemi, tüm değişkenlere en yakın ortak noktanın hesaplanmasında doğrusal olmayan optimizasyon, değişkenlerin rekabet kümelerinin belirlenmesinde k-ortalamalar
algoritması, değişkenlerin yer aldığı kümeye göre derecelendirilmesinde bulanık c-ortalamalar algoritması ve değişkenlerin üstünlük sıralamasında
TOPSIS yöntemi kullanılmıştır.
Bu araştırmada ortak nokta, değişkenlerin bulunduğu haritanın merkezinde
olan nokta anlamında kullanılmıştır. Başka bir ifade ile ortak nokta, her bir
değişkene en yakın noktadır. Her ne kadar geçmişte bu nokta ideal nokta ola-
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rak ifade edilmiş olsa da pazarlama açısından bugün kabul edilebilir değildir.
Dolayısıyla bu çalışmada ortak noktayı bulmak nihai hedef değildir. Çünkü bu
nokta pazarda farklı kümelerde rekabet eden tüm rakiplere en yakın noktayı
işaret eder. Böyle bir noktada konumlanarak rekabet etmek, hem çok sayıda
rakibin olması, hem de bölütlenmemiş tüm pazar stratejisi uygulamak anlamına gelir ki bu çok güçtür. Bu nedenle ideal nokta olarak da bilinen bu nokta,
modelimizde ortak nokta olarak kullanılmıştır. Doğrusal olmayan optimizasyon ile değişkenlerin ortak noktaya uzaklıklarının toplamı en küçük olacak
şekilde ortak nokta vektörü elde edilir.
Örnek veri kümesi olarak alınan cep telefonu markaları ile yapılan hesaplamalarda, Samsung, iPhone, LG ve Sony markaları Küme-1’de; Nokia, gMobile
ve HTC markaları Küme-2’de, Huawei markası Küme-3’te ve Asus markası da
Küme-4’te yer almıştır. Bu bulgu aynı zamanda birer rekabet kümesi olarak
da tanımlanabilir. Örneğin Samsung’un rakibi iPhone, LG ve Sony olup; Nokia,
gMobile, HTC, Huawei ya da Asus ile rekabet etmesine gerek olmadığı ifade
edilebilir. Başka bir deyişle Samsung almayı arzulayan tüketiciler aynı zamanda iPhone, LG ve Sony marka telefonları alma potansiyeline sahip iken;
Nokia, gMobile, HTC, Huawei ya da Asus markaları ile ilgilenmedikleri söylenebilir.
Aynı aşamada Küme-1 ve Küme-2’nin birbirine en yakın kümeler olduğu,
Küme-3 ve Küme-4’ün bu kümelerden uzak olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu,
Küme-1 ile Küme-2 içerisinde yer alan markaların birbirleri ile kısmi bir rekabet içerisinde olabileceklerinin göstergesi olarak kabul edilebilir. Benzer
durum Küme-3 ile Küme-4 markaları için de söz konusudur. Araştırmanın bu
aşamasından sonra, göreceli olan söz konusu kısmi durum, bulanık cortalamalar algoritması ile değerlendirilmiştir. Üyelik derecelerine göre (bulanık c-ortalamalar algoritması) yapılan bu değerlendirmede; iPhone markası
%82,6 düzeyinde Küme-1’in, %9,55 düzeyinde Küme-2’nin, %3 düzeyinde
Küme-3’ün ve %4,85 düzeyinde Küme-4’ün üyesidir. Yine Samsung markası
%55,10 düzeyinde Küme-1’in, %37,47 düzeyinde Küme-2’nin, %5,18 düzeyinde Küme-3’ün ve %9,26 düzeyinde Küme-4’ün üyesidir. Diğer yandan
Huawei markası %0,08 düzeyinde Küme-1’in, %0,23 düzeyinde Küme-2’nin,
%99,43 düzeyinde Küme-3’ün ve %0,26 düzeyinde de Küme-4’ün üyesidir.
Modelin son aşaması ideal uzaklık ölçüsüne göre ürün, marka, destinasyon ve
işletme gibi değişkenlerin sıralamasının belirlendiği aşamadır. TOPSIS yönteminin kullanıldığı bu aşamada kullanıcı verilerine göre en üstün markanın
iPhone olduğu tespit edilmiştir.
Önerilen model sayesinde pazarlama araştırmacılarının algı haritalarını daha
etkili okumaları, anlamaları ve bu sayede stratejiler geliştirmeleri beklenmektedir. Bu araştırmanın en önemli kısıtı uygulamanın sadece 9 marka ve
15 maddelik ölçekle değerlendirilmiş olmasıdır. İleride yapılacak benzer
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araştırmalarda uygulamanın daha geniş yelpazedeki markalarda yapılması
önerilebilir.
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Ameliyat Sonrasında Hastaların Sevk Yeri
Sonucunun Klinik Karar Destek Sistemi ile
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Özet. Bir klinik karar destek sistemi (KKDS) sağlık ile ilgili kişilerin
vermesi gereken kararlar hakkında ve hasta bakımı ve konforunu
geliştirilmesine yardımcı olmak için veri analizlerinden yola çıkılarak
gerçekleştirilen uygulamadır. Bir KKDS’i hasta ile ilgili verilerin birden
fazla faktöre dayalı klinik tavsiye almak için bilgi yönetimi kullanmaya
odaklanır. Klinik karar destek sistemleri entegre iş akışlarını
etkinleştirir, bakım sırasında yardım sağlar ve bakım planı önerileri
sunar. Gerçekleştirilen çalışmada ameliyat edilen hasta verilerinin,
ameliyat sonrasındaki durumlarının değerlendirilmesinin veri
madenciliği uygulaması ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada özellikle
hastaların ameliyat sonrası durumlarında hangi parametrelerin daha
etkili olduğu test edilmiştir. Sonuç olarak; vücut yüzey sıcaklığı, vücut
içi kan basınç stabilitesi, vücut yüzey sıcaklık stabilitesi, vücut kan
basıncının stabilitesi ve vücut iç sıcaklık stabilitesi parametrelerinin
hastanın sevk yeri sonucunun belirlenmesinde doğrudan etkili olduğu,
Apriori, Filtered Associator, Predictive Apriori algoritmaları tarafından
ortalama %96 doğruluk oranı ile tespit edilmiştir. Buradan elde edilen
sonuçla ameliyat sonrasındaki hastaların sevk yerine karar verilmesi
noktasında hekim görüşü ile birlikte bir Klinik Karar Destek sisteminin
kullanılabileceği öngörülmektedir.
Anahtar Kelime: Veri Madenciliği, Yapay Zekâ, WEKA, Klinik Karar
Destek Sistemi

1

Giriş

Sağlık sektöründe özellikle hekimlerin çalışması hasta hakkında tetkik ve
muayene ile bilgi edinmesi ile başlamaktadır. Daha sonra elde edilen bu
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veriler ve deneyim yardımıyla mümkün olan en iyi sonuç için kararlar almayı
içerir. Klasik olarak tüm bu süreç hekimin beyninde gerçekleşmektedir.
Bununla birlikte artan hasta sayısı, artan tıbbi cihaz ve bunların sağladıkları
verileri ile, tüm bu bilgilere dayanarak rasyonel kararlar vermek hekimler
adına zorlaşmaya başlamıştır. Bu noktada gelişen teknoloji hekimlerin karşı
karşıya kaldıkları ve her geçen gün artan bu zorluklar karşısında yeni
çözümler sunmaya başlamıştır.
Literatüre bakıldığında genel bir ifade ile hekimlere tedavi kararları vermede
yardımcı olmak ve potansiyel müdahaleler için hastaların tanımlanmasına
yardımcı olmak için geliştirilen sistemlere klinik karar destek sistemleri
(KKDS) denmektedir [1]. Bu sistemler genel olarak ilaç süreçlerini veya
sipariş verilerini, laboratuvar verilerini, ilaç alerjisi bilgilerini, ilaç maliyeti
bilgileri, radyoloji verileri gibi bilgileri baz alınarak hazırlanabilmektedir [2].
KKDS sistemleri temel olarak birçok bilim dalının bir araya getirilmesi ile
oluşan uygulamalardır. Bu sistemlerin temelinde tıbbi verinin önemi kadar
bu veriyi anlamlaştırma ve mevcut verilerden yeni veriler veya sonuçlar
üretmekte önemlidir. Bu konu genel anlamıyla veri madenciliğine girmektedir. Veri madenciliği aslında büyük veri kümeleri içinde model ve ilişki keşfi
sürecidir. Sağlık hizmetlerinde var olan büyük boyutlu verilerden sağlık kuruluşlarının, hekim uygulamalarının, hastalık yönetimi ve kaynak kullanımını
gibi geliştirilen uygulamalar veri madenciliğinin birer örneğidir [3].
Literatüre bakıldığında hem uygulamada hem de teorik olarak bu konuda
birçok çalışmanın gerçekleştirildiğini görmek mümkündür. Fakat halen daha
bu sayı yeterli seviyede olmadığı görülebilir. Literatürde en önemli veri tabanları olarak gösterilen üç veri tabanında “veri madenciliği” ve “klinik karar
destek sistemleri” anahtar kelimeleri ile bir tarama yapıldığında Şekil 1’deki
manzara ortaya çıkmaktadır.
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Şekil 1. Literatürde gerçekleştirilmiş çalışmaların dağılımı
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Yapılan çalışmalarda çok farklı verilerle çok farklı alanlara uygulanmış çalışmalar bulmak mümkündür. Örneğin Shaoze Cui ve arkadaşları tarafından
gerçekleştirilen diyabet hastaları ile ilgili çalışmada 50 farklı özelliğe sahip
8756 tıbbi kayıt kümesi üzerinde bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Diyabet
hastalarının hastaneye tekrar başvurularındaki risk tahminleri araştırılmıştır.
Çalışmada destek vektör makinaları (DVM) ve genetik algoritma (GA) birleştirerek yeni bir risk tahmin modeli oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmada
doğruluğu 0.8102, hassasiyeti 0.8289, özgüllüğü 0.7923 ile önerilen metodun
performansı diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında çok daha iyi olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca önerilen yöntemin diyabet hastalarının geri kabulü için
geliştirilecek klinik karar destek sisteminde kullanılabiceği sonucuna varılmıştır [4].
Leonard Barreto Moreira ve Anderson Amendoeira Namen tarafından yapılan çalışmada ise yapılandırılmış verilerin madenciliğine entegre edilmiş
metinlerden veri madenciliği modelini sunmaktadır. Bu çalışmada, klinik olarak demans şüphesi olan hastaların tanısında uzmanlara yardımcı olmayı
amaçlayan bir uygulama gerçekleştirilmiştir. İki farklı kümeleme yönteminin
(K-means ve X-means) kullanımından üretilen çok sayıda hibrit model nedeniyle, bu modellerin simülasyonları en iyi sonuçları vermiştir. Çalışmada bu
sınıflandırma yöntemi ile sigara içenlerin (0.960), alkoliklerin (0.980) daha
çok demans hastalığına maruz kaldığı vurgulanmaktadır [5].
Alsane Sene ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen başka bir farklı çalışmada ise kritik karar verme süreçlerini desteklemek ve uçuş sırasında tıbbi
olaylara uygun tıbbi bakım sağlamaya katkıda bulunmak için bilgisayarlı destekli bir yaklaşım önerilmiştir. Çalışmada havayolu yolcularının sağlığı ile ilgili olarak hem bilimsel hem de pragmatik değerlendirmeler için dikkate alınması gereken çeşitli değişkenler (Örn. Olay tipi, tıbbi eylem, erişilebilir
yönlendirme seçenekleri ve kullanılabilir kaynaklar) kullanılmıştır [6].
Sid Ahmed Mokeddem tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada ise Koroner Arter Hastalıklarının değerlendirmesi için otomatik klinik karar destek
sistemi tasarlanmıştır. Çalışmada teşhis modeli, Rasgele Orman algoritmasına, C5.0 karar ağacı algoritmasına ve Bulanık modellemeye dayanmaktadır.
Irvine’daki California Üniversitesi’nin kalp hastalıkları veri setleri üzerinde
yapılan deney sonuçlarına göre, daha önce bildirilen sonuçlara kıyasla eğitim
süresi optimize edilirken % 90,50’lık bir değerde çok umut verici bir sınıflandırma doğruluğu elde edilmiştir [7].
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Literatürdeki bu çalışmalardan yola çıkacak olunursa KKDS tıbbi uygulamalarda oldukça ümit verici bulunmuştur. Bu nedenle gerçekleştirilen bu
çalışmada hastaların ameliyat sonrasındaki süreçlerinin değerlendirilmesi
yapılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda ABD Kansas Tıp Merkezi tarafından
Missouri Üniversitesi ile paylaşılan ameliyat sonrası hasta verileri kullanılarak hastanın ameliyat sonrasındaki durumu hakkında öngörü ve tahminleme
yapılmaya çalışılmıştır [8].

2
2.1.

MATERYAL VE YÖNTEM
Veri Seti

Veri madenciliğinin için ilk olarak amaç fonksiyonuna uygun verilerin bir
araya getirilmesidir. Örneğin herhangi bir hastalık için birçok kaynaktan farklı şekillerde gelen veriler, tek bir alanda toplanmaktadır. Toplanan veriler
analiz edilerek içlerinden uygun olanlar seçilir ve bu işlem bittikten sonra,
veriler test ve analiz veri seti olarak iki gruba ayrılır. Genellikle yapılan uygulamalarda verilerin %80’i analiz %20’si ise test verisi olarak ayrılır [9].
Çalışmadaki kullanılan veri setinde yer alan özellikler hastaya ait vücut iç
sıcaklığı, vücut yüzey sıcaklığı, vücut oksijen doygunluğu, vücut içi kan basıncı, vücut yüzey sıcaklığı stabilitesi, vücut iç sıcaklığının stabilitesi, vücut iç kan
basıncının stabilitesi, hastanın taburcu olurken ki durumu ve hastanın sevk
yeri verilerini içermektedir. Hastanın taburcu olurken ki durumu sayısal, diğer özellikler ise string değerlerden oluşmaktaydı. Elimizdeki veri setinde gerekli temizleme ve dönüşüm işlemleri gerçekleştirildikten sonra 9 tane özniteliğimiz ortaya çıkmıştır. Bunların isimleri ve özellikleri ise aşağıdaki Tablo
1’de detaylı olarak açıklanmıştır. Aşağıda veri setine ait özelliklerin detayları
yer almaktadır.

Tablo 1. Veri setinin parametreleri ve özellikleri
Parametre
İç Sıcaklık
Yüzey Sıcaklığı
Oksijen Doygunluğu

http://icaiame.com

Değerler
Yüksek (3)

Orta (2)

Düşük (1)

> 37

> = 36 ve <= 37

<36

Yüksek (3)

Orta (2)

Düşük (1)

> 36.5

> = 36.5 ve <= 35

Çok İyi (4)

İyi (3)

Makul (2)

> = 98

> = 90 ve <98

> 80 ve <90

<35
Yetersiz
(1)
<80
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Yüksek (3)

Orta (2)

Düşük (1)

> 130 / 90

<= 130/90 ve > = 90/70

<90/70

Yüzey Sıcaklığı Stabilitesi

Kararlı (3)

İstikrarlı (2)

Dengesiz
(1)

İç Sıcaklığı Stabilitesi

Kararlı (3)

İstikrarlı (2)

Dengesiz
(1)

Kan Basıncı Stabilitesi

Kararlı (3)

İstikrarlı (2)

Dengesiz
(1)

Taburcu
Durumu

En Yüksek (20)

Kan Basıncı

Olurken

Sevk Yeri

2.2.

En Düşük (0)

Yoğun Bakım

Taburcu

Gözetim

Kayıp Verilerin Düzenlenmesi

Veri madenciliği çalışmalarında veri temizleme işleminin amacı, veriler
içindeki alakasız, uygun olmayan veya hatalı, eksik girilmiş verileri ayıklamaktır. Örneğin bu eksik veriler, regresyon, bayesistik formalizm, karar ağaçları, kümeleme algoritmaları (K-Mean\Medyan vb.) gibi çıkarım tabanlı araçlar kullanılarak belirlenebilir [10]. Eğer eksik veri çok ise bu kaydın silinmesi
gerekir, eğer az ise eksik veriler geçmiş yılların ortalaması alınarak tamamlanabilir. Çalışmada veri seti incelendiğinde taburcu olurken ki durumu belirsiz
olan 3 adet kayıt görülmüştür. Kayıp veri sayısının azlığından dolayı, herhangi bir kayıp veri algoritması kullanılmamıştır, veri seti incelendiğinde özelliğe
ait en çok kullanılan değer olan 10 sayısal ifadesi ile düzenlenmiştir.
2.3.

Veri Dönüştürme

Veri dönüşümü ise, elimizdeki kaynak veriyi farklı formatlara veya değerlere dönüştürmektir. Örneğin; veri tabanındaki boolean bir alan integer bir
tipe dönüştürülebilir. Bunun sebebi ise kullanılan bazı veri madenciliği algoritmalarının integer veri tipiyle boolean veri tipine göre daha başarılı sonuçlar üretmesidir. Veri setinde yer alan string ifadeler sayısal değerlere dönüştürülmüştür [11]. Örneğin Tablo 1’de veri dönüştürme ile ilgili olarak “Yüzey
Sıcaklığı Stabilitesi” kararlı durumlar için 3, istikrarlı durumlar için 2, dengesiz durumlar için 1 olarak alınmıştır.
2.4.

Verilerin Sınıflandırılması

Veri setinin sınıflandırma için uygun hale getirilmesi sonrasında, 90 veri
üzerinden Weka sınıflandırma algoritmaları kullanılarak yapılan sınıflandır-
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ma işlem sonuçları Tablo 2’de yer almaktadır. Tablodan görüldüğü üzere ilgili
veri setimizin sınıflandırması için en uygun algoritmanın KSTAR algoritması
olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.
Tablo 2. Veri setinin sınıflandırılması
ALGORİTMALAR
NAIVE
BAYES

KSTAR

RBFNET
WORK

J.48

JRIP

RIDOR

Doğru olarak sınıflandırılan örnek sayı-

65

83

72

64

64

64

25

7

18

26

26

26

Kappa istatistiği

0.0546

0.7996

0.4135

0

0

0

Ortalama mutlak hata

0.2377

0.1081

0.229

0.2818

0.2818

0.1926

0.3635

0.1919

0.3386

0.3754

0.3754

0.4389

82.804

37.650

79.7884

98.1724

98.1724

67.0921

3%

1%

%

%

%

%

96.798

51.117

90.1676

7%

3%

%

99.97 %

99.97 %

sı
Yanlış olarak sınıflandırılan örnek sayısı

Ortalama hata karekök
Göreli mutlak hata
Göreli hata karekök

116.876
1%

3. SONUÇLAR
Veri madenciliğinin yapılabilmesi verilerin anlamlı bir şekilde ilişkilendirilmesi temel almaktadır. Weka uygulamasında yer alan birleştirme algoritmalarını kullanarak sevk yerinin veri setine bağlı olarak hangi özelliklerle
ilişkili olduğunu gözlemlenmiştir. Aşağıda algoritmalar ve birleştirme sonuçları yer almaktadır:
Apriori:
1. yuzeySicakligininStabilitesi=3 (45 veri) => icSicakliginStabilitesi=3 (44
veri) conf:(%98)
2. taburcuOlurkenDurumu=10 , sevkYeri=1 (50 veri) => icSicakliginStabilitesi=3 (47 veri) conf:(%94)
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3. sevkYeri=1 (64 veri) => icSicakliginStabilitesi=3 (60 veri) conf:( %94)
4. yuzeySicakligi=2 (48 veri) => icSicakliginStabilitesi=3 (45 veri) conf:(
%94)
5. oksijenDoygunlugu=3 (47 veri) => icSicakliginStabilitesi=3 (44 veri)
conf:( %94)
6. kanBasincininStabilitesi=3 (46 veri) => icSicakliginStabilitesi=3 (43 veri)
conf:( %93)
7. icSicaklik=2, taburcuOlurkenDurumu=10 (45 veri) => icSicakliginStabilitesi=3 (42 veri) conf:( %93)
8. taburcuOlurkenDurumu=10 (68 veri) => icSicakliginStabilitesi=3 (63 veri)
conf:( %93)
9. icSicaklik=2 (58 veri) => icSicakliginStabilitesi=3 (53 veri) conf:( %91)
10. kanBasinci=2 (57 veri) => icSicakliginStabilitesi=3 (52 veri) conf:( %91)
Apriori algoritması ile yapılan analiz sonucunda, 10 farklı veri ilişkisi
oluşmuştur. Bu veriler içerisinde hastanın sevk yerinin ilişkili olduğu 1 ve 2
nolu sonuçlar incelenmiştir. Görüldüğü üzere, 90 hasta verisi içerisinde; iç sıcaklık stabilitesi kararlı olan hastaların %94 ünün sevk yerinin yoğum bakım
olduğu veri ilişkilendirmesi sonucunda ortaya çıkarılmıştır.
Filtered Associator:
1.

sevkYeri=1, icSicakliginStabilitesi=3 => conf:( %94)

Filtered Associator algoritması ile yapılan analiz sonucunda, hastanın sevk
yerini içeren 1 adet veri ilişkisi oluşmuştur. Görüldüğü üzere, 90 hasta verisi
içerisinde; iç sıcaklık stabilitesi kararlı olan hastaların %94 ünün sevk yerinin
yoğum bakım olduğu veri ilişkilendirmesi sonucunda ortaya çıkarılmıştır.
Predictive Apriori:
1.

yuzeySicakligi=3, kanBasincininStabilitesi=2, sevkYeri=1 => conf:(
%97,277)
2. yuzeySicakligi=2, yuzeySicakligininStabilitesi=3, kanBasincininStabilitesi=1, sevkYeri=1 => conf:( %97,277)
3. icSicaklik=2, yuzeySicakligininStabilitesi=3, taburcuOlurkenDurumu=15, sevkYeri=1 => conf:( %96,496)
4. icSicaklik=3, yuzeySicakligi=3, oksijenDoygunlugu=4, sevkYeri=1 =>
conf:( %95,27)
Predictive Apriori algoritması ile yapılan analiz sonucunda, hasta sevk yerini
içeren 4 adet veri ilişkisi oluşmuştur. 1 nolu veri ilişkisi sonucunda, 90 hasta
verisi içerisinde; vücut yüzey sıcaklığı yüksek olan ve vücut içi kan basınç
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stabilitesi istikrarlı olan hastaların %97 sinin sevk yeri durumunun gözetim
altında olduğu görülmüştür. 2 nolu veri ilişkisi sonucunda, vücut yüzey
sıcaklığı orta olan ve vücut yüzey sıcaklık stabilitesi kararlı olan ve vücut kan
basıncının stabilitesi kararlı olan hastaların %97 sinin sevk yeri durumunun
gözetim altında olduğu görülmüştür. 3 nolu veri ilişkisi sonucunda, vücut içi
sıcaklığı orta olan vücut yüzey sıcaklık stabilitesi kararlı olan ve taburcu
olurken ki durumuna ait puanı 15 olan hastaların %96 sının sevk yeri
durumunun gözetim altında olduğu görülmüştür. 4 nolu veri ilişkisi
sonucunda, vücut içi sıcaklığı yüksek olan ve vücut yüzey sıcaklığı yüksek
olan ve vücut içi oksijen doygunluğu çok iyi olan hastaların %95 inin sevk
yeri durumunun gözetim altında olduğu görülmektedir.
Sonuç olarak; vücut yüzey sıcaklığı, vücut içi kan basınç stabilitesi, vücut
yüzey sıcaklık stabilitesi, vücut kan basıncının stabilitesi ve vücut iç sıcaklık
stabilitesi parametrelerinin hastanın sevk yeri sonucunun belirlenmesinde
doğrudan etkili olduğu, Apriori, Filtered Associator, PredictiveApriori
algoritmaları tarafından ortalama %96 doğruluk oranı ile tespit edilebildiği
sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle vücut sıcaklığındaki değişimlerin getirdiği
metabolizma hızındaki ani değişimlerin dolaylı olarak gözlemlenen kan
basıncı üzerindeki değişimleri de tetikleyebildiği, analiz sonucu ile eş değer
bir bilgi olduğu görülebilmektedir. KKDS’deki gelişmeler, hekimler tarafından
kullanılan uygulamaları engelleyen veya kolaylaştıran faktörlerin derin ve
birleşik bir şekilde anlaşılmasını sağlama ihtiyacını artırmaktadır. Özellikle
belirsizlik altındaki durumlarda tıbbi karar sistemleri, sağlık hizmeti
sağlayıcılarının birçok tıbbi kararın doğasında olan belirsizlikle başa
çıkmasına yardımcı olabilir. Burada özellikle geçmişe dayalı verilerden yola
çıkarak geliştirilecek olasılıksal yöntemler ile bu belirsizliğin en aza
indirgenmesi sağlanabilir.
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Özet: İstatistiksel yakınsaklık notasyonuSteinhaus (1951) ve Fast(1951) ta-

rafından verilmiş ve tekrar Schoenberg(1959) tarafından sunulmuştur.
Aizpuru vd. modülüs fonksiyonu ile ilgili doğal sayıların kümesi için yoğunluğun yeni bir notasyonunuliteratüre sunmuştur. Bu sunulan çalışmada Aizpuru vd. istatistiksel yakınsak ile modulüs yoğunluğu kavramının genelleştirilmiş özelliklerini çalışmış ve adi yakınsaklığın her sınırsız modulüs fonksiyonu
için modüli istatistiksel yakınsaklığa denk olduğunu göstermişlerdir (Aizpuru
vd., 2014). Bu çalışmamızda ise, 2 -normlu uzaylarda f -istatistiksel yakınsaklık kavramının incelenmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda 2 -normlu uzaylarda bir f -istatistiksel yakınsaklık ve f -istatistiksel Cauchy dizisi tanımlanmıştır. Ayrıca bu çalışmamızda 2 -Banach uzaylarda f -istatistiksel
yakınsaklık ve f -istatistiksel Cauchy dizisinin çakıştığı ispatlanmıştır.

Anahtar Kelimelerİstatistikselyakınsaklık,
oğunluğu

2 -Banachuzaylar, Modülüsy-

1.Giriş
Reel sayılar dizisinin istatistiksel yakınsaklığı kavramı ilk kez Steinhaus
(1951) tarafından Wroclaw Üniversitesi'nde katıldığı bir konferansta verilmiştir. Bu konudaki ilk makale ise bildiğimiz kadarıyla, Fast (1951) tarafından yayınlanmıştır. İstatistiksel yakınsaklık toplanabilme teorisinde ve fonksiyonel analizde önemli bir yer tutmaktadır. İstatistiksel yakınsaklığın reel ve
kompleks diziler ile ilişkisi Buck (1953) tarafından ve toplanabilme teorisi ile
ilişkisi Schoenberg (1959) tarafından verilmiştir. Temeli pozitif tamsayıların
doğal yoğunluğu kavramına dayanan istatistiksel yakınsaklığın yine yukarıdaki özeliklerinin incelenmesine, Śalăt (1980) veFridy (1985; 1993) tarafından devam edilmiştir. Fridy (1985), Rath ve Tripathy (1994) istatistiksel Cauchy dizileri üzerinde, yine Fridy (1993) ve Tripathy (1998) de ki
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çalışmalarında bu diziler üzerinde monotonluk kavramını incelemişlerdir. İstatistiksel yakınsaklık Banach uzaylarında Kolk (1988; 1991) tarafından çalışılmıştır. Ayrıca istatistiksel yakınsaklık, ölçü teorisi ve sayılar teorisi ile ilgili
olduğu gibi istatistik ile de çok yakından ilgilidir. Bu ilişki Freedman ve Sember (1981),Connor (1990), Miller(1995) ve Connor ve Kline (1996) tarafından kurulmuştur.
Bir modülüs fonksiyonunun notasyonuNakano(1953) tarafından verilmiştir. Maddox(1987) ise modülüs fonksiyonu kullanarak dizi uzayı tanımının
bazı özelliklerini incelemiştir. Son zamanlarda ise modulüs fonksiyonu yardımıyla yeni bir yoğunluk kavramı verilmiştir (Aizpuru vd., 2014). Bu çalışmasında Aizpuru vd. f -istatistiksel yakınsak ile istatistiksel yakınsaklık arasındaki ilişkileri incelemiştir.
2 -normlu uzaylar için ise Gähler1960'larda konu hakkında çalışmalar
yapmıştır (Gähler, 1963). O zamandan beri analiz için birçok araştırma çalışması yapılmıştır (Gürdal ve Pehlivan, 2004; Gürdal, 2006, Gürdal ve Açık,
2008; Gürdal ve Pehlivan, 2009; Gürdal ve Özgür, 2015; Şahiner vd., 2007). 2 normlu uzaylar ve istatistiksel yakınsaklık ya da istatistiksel Cauchy dizisi ilgili literatürde bağımsız bir konu olarak çalışılmış ve bu alandaki gelişmeler
farklı dallarda ilerlemiştir.

Bu çalışma 2 -normluuzaylariçin f -istatistikselyakınsaklıkkavramıve f istatistiksel Cauchy dizisikavramınıvermeyiamaçlamıştır. Ayrıcabuçalışma X
2 -Banachuzayında f -istatistikselyakınsaklıkve f -istatistiksel Cauchy dizilerininçakıştığıispatlanmıştır.
2.Tanımlar ve Notasyonlar
İlk olarak bu çalışmada kullanılan bazı kavramları vereceğiz.
Yakınsaklığın daha genel formu istatistiksel yakınsaklıktır. Eğer K kümesi
N pozitif tamsayılar kümesinin bir alt kümesi ise o zaman K n kümesi

k  K

: k  n kümesini ifade eder. K kümesinin doğal yoğunluğu limit mevKn
n n

cut olmak koşulu ile  ( K )  lim

ile verilir. Kesinlikle sonlu kümelerin do-

 

ğal yoğunluğu sıfır ve  ( K c )  1   ( K ) olmak üzere  K c  N \ K , yani K
kümesinintümleyenidir. Eğer K1  K 2 ve K1 , K 2 doğal yoğunluklara sahip
ise o zaman  ( K1)   ( K2 ) dır. Bununla birlikle eğer  ( K1 )   ( K 2 )  1 ise o
zaman  ( K1  K 2 )  1 olur.
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Tanım 1.Eğer her   0 için k  N : xk  L    kümesinin doğal yoğunluğu

sıfır ise o zaman x  xk  reel sayıların dizisi L ye istatistiksel yakınsak denir.
Bu durumda st - lim xk  L yazılır.





Tanım2.(Fridy, 1985) Eğer her bir   0 için  k  N : xk  xN      0

olacak şekilde N  N   sayısı varsa x  xk  dizisine istatistiksel Cauchy dizisidir denir.
Eğer x  {xk } dizisi doğal yoğunluğu sıfır olan küme hariç tüm k değerleri
için P 'nin bazı özelliklerini sağlayan bir dizi ise o zaman {xk } dizisi hemen
hemen her k için P yi gerçekler denir ve kısaca h.h. k ile gösterilir.
Tanım3. Eğer
(i) f (s)  0 olması için gerek ve yeter koşul s  0 olmasıdır,
(ii) her s, p  R  için f s  p   f s   f  p  ,
(iii) f artandır,
(iv) f , 0 da sağdan süreklidir,
koşulları sağlanırsa o zaman f : R   R  fonksiyonuna bir modülüs fonksiyonu (ya da sadece modülüs) denir.
Böylece, bu koşullar oluşursa, bir modülüs fonksiyonu R  de süreklidir. Mos
dülüs fonksiyon örnekleri olarak f s  
ve f s   s p 0  p  1 verilebi1 s
lir.
Tanım4. X uzayı 2  d olmak üzere d boyutlu bir reel vektör uzayı olsun. X
üzerinde 2 -normlu bir .,. : X  X  R uzayı için aşağıdaki dört koşul gerçeklenir:
(i) x, y  0 olması için gerekli ve yeterli koşul x ve y lineer bağımlı olmasıdır;
(ii) x, y  y, x ;
(iii) x, y   x, y ,   R;
(iv) x, y  z  x, y  x, z .

Burada X , .,.  ifadesine 2 -normlu uzay denir.
2 -normlu uzay aslında bir normlu uzaydır. 2 -normlu uzayın en tipik örneği,
2 -norm özellikleriyle donatılmış R 2 dir ve
x, y : x ve y vektörleri tarafından gerilmiş bir paralelkenardır.
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Herhangi bir X , .,.  2 -normlu uzayında her x, y  X ve   R için x, y  0
ve x, y  x  x, y sahiptir. Aynı zamanda eğer x, y ve z lineer bağımlı ise
x, y  z  x, y  x, z ya da x, y  z  x, y  x, z dir.

Tanım5. Eğer her z  X için lim xk  L, z  0 ise X , .,.  2 -normlu uzayda
k 

bir xk  dizisi L ye yakınsaktır denir. Bu durumda, lim xk , z : L, z şeklinde
k 

yazılır.
Tanım6. Eğer her z  X için

lim xm  xk , z  0 ise X , .,.  2 -normlu uzay-

m, k 

da bir xk  dizisi X te bir Cauchy dizisidir.
Hatırlatacak olursak, eğer X teki her Cauchy dizisi X teki bazı x0 lara ya-

kınsıyorsa X , .,.  bir

2

-Banach uzayıdır.

Altta verilen tüm kavramlar Aizpuru vd. (2014) tarafından verilmiştir.
f bir sınırsız modülüs fonksiyon olduğunu kabul edelim. Bir A  N kümesinin f -yoğunluğu limit mevcut olması koşulu ile

 f  A  lim
n

f  An  
f n 

ile gösterilir.
Tanım7. X bir normlu uzay ve xn n de X te bir dizi olsun. Eğer herbir   0





için  f i  N : xi  x    0 ise xn n dizisinin f -istatistiksel limiti x  X
dir denir ve f - st lim xn  x şeklinde gösterilir.

Eğer A  N sonlu ise o zaman her sınırsız f için  f  A  0 ve n  n0 ise
An   p olacak şekilde n0 , p  N varlığını belirtebiliriz. Bu nedenle eğer

lim xn  x ve f sınırsız modülüs fonksiyonsa o zaman f - st lim xn  x dir.
Eğer her ne zaman   K ve sağ taraftaki limitler mevcut ise f st limxn  yn   f - st lim xn  f - st lim yn ve f - st lim xn  f - st limxn olduğunu kolayca gösterebiliriz. Aynı zamanda X  K için f - st lim xi yi  f st lim xi f - st lim yi elde edilir.
Çok açık olmasına rağmen her ne zaman taraflardan biri mevcut ise
 ( A)  1   N \ A dır, bu durum sınırsız modüli için biraz farklıdır. İlk olarak,
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A  N ve  f  A  0 olduğunu kabul edelim. Her n  N için
f n  f  An   f  N \ An 

ve üstelik

1

f  An  



f  N \ An  



f  An  

1
f n 
f n 
f n 
dir. Limitlerini alarak  f N \ A  1 elde edebiliriz. Diğer taraftan çift taraflı
incelersek yanlış olduğunu tahmin edebiliriz.





Örnek 1. f x   logx  1 olsun. Eğer E  n 2 : n  N





ve O  N \ A ise

 f E    f O  1 dir. Hatta, eğer S  n : n  N ise bu durumda  f S   12 ,
2

 f N \ S   1 olur ve böylece st lim n   0 iken f - st lim n  mevcut bile olamaz.

Herhangi sınırsız f modülüsü ve herhangi A  N için  f  A  0 ifadesin-

den   A  0 olduğuna dikkat edelim. Gerçekte, eğer  f  A  0 ise böylece





her p  N için eğer n  n0 ise f An 

1
p

f n 

1
p

pf

 n  f  n olacak şe1
p

1
p

kilde n0  N mevcuttur. Bu ise An   1p n olduğunu ve böylece   A  0 olduğunu verir.

X , .,.  2 -normluuzayda f -

Şimdi,

istatistikselyakınsaklıkkavramınıveripmakaleninbazısonuçlarınıeldeedeceğiz.
3. 2 -Banach Uzayında Modülüs Yoğunluk
Bu bölümde, 2 -Banach uzayında 2 -norm ile ilişkili modüller üzerindeki
yoğunluk kavramı araştırılmış ve bazı önemli sonuçlar verilmiştir. Bu sonuçlar Aizpuru vd. (2014) ve Gürdal and Pehlivan (2004)ın verdiği sonuçlar ile
benzerdir.
Gürdal ve Pehlivan'ın (2004) makalesini takip ederek ve modülüs fonksiyonları kullanarak aşağıdaki tanımı verelim.
Tanım 8. X , .,. , 2 -normlu uzayında xk  bir dizi ve f bir sınırsız modülüs
olsun. Bu durumda, eğer her   0 ve her sıfırdan farklı z  X için,
k  N : xk  L, z   
kümesi f -yoğunluğu sıfır ise, başka bir değişle X teki sıfırdan farklı her z için
lim

n
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ise X , .,. , 2 -normlu uzayında xk  dizisi L ye f -istatistiksel yakınsaktır denir. Bu ise her z  X için,
xk  L, z   h.h. k.

demektir. Bu durumda f - st lim xk , z : L, z yazabiliriz.
Uyarı 1. Eğer xk  dizisi X te herhangi bir dizi ve L , X in herhangi bir eleman ise o zaman z  0 0 vektör olması koşulu ile

k  N :

xk  L, z   , her z  X için 

kümesi olur. xk  L, z  0   olduğundan üstteki küme boştur.
Eğer

X , .,. , 2 -normlu

uzayında dizi yakınsaksa, aynı zamanda herhangi

sonlu kümenin doğal yoğunluğu sıfır olduğundan istatistiksel yakınsaktır. Genelde aşağıdaki örnekten görüleceği gibi bu iddianın tersi doğru değildir.
Örnek 1. X , .,. , 2 -normlu uzayında xk  dizisini


, k  n2 , n  N
1, k 
xk   k 1
, digerleri

 1, k
ile tanımlayalım ve L  1,1 ve z  z1, z2  olsun. Eğer z1  0 ise o zaman X teki





her z için K  k  N : xk  L, z     dir. Buradan da  f K   0 dır. Ayrıca



z1  0 sahibiz. Her bir   0 ve z  X için k N : k  n 2 , n 

z1



 sonlu küme-

dir, buradan da



xk  L, z     k  N : k  n 2 , n 


dır. Böylece, X teki her z için

k  N :



 1  sonlu küme
z1





1
1


k  n : xk  L, z     k  n : k  n 2 , n 
n
n

dir. Her

  0 ve

zX




 1
 1  01
z1

 n





için  f k  N : xk  L, z    0 olup

f -

st lim xk , z  L, z anlamına gelir. Fakat xk  dizisi L ye yakınsak değildir.

Bir istatistiksel yakınsak dizi sınırlı olmayabilir. Bu gerçek Örnek 1 den görülebilir.
X , .,.  2 -normlu uzayında istatistiksel Cauchy kavramını verelim.
Tanım 9. Eğer her sıfırdan farklı z  X ve her   0 için
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 f k  N : xk  xN  , z  , z    0

olacak şekilde N  N  , z  sayısı mevcut, yaniher sıfırdan farklı z  X için

xk  xN  , z  , z   a.a. k.

ise X , .,.  2 -normlu uzayında bir xk  dizisi X de f -istatistiksel Cauchy dizisidir denir.
Şimdi sadece sıfır f -yoğunluklu kümeler için toplamsallık özelliğini düşünelim.
Yardımcı Teorem 1. Eğer

i  j, i, j  1, 2,...




 i 1



 f  Ai   0, i  1, 2,... ve eğer

ise o zaman i  N

için

Ai Bi

Ai  A j  

sonlu bir küme ve

 f B    f   Bi   0 olacak biçimde Bi , i  1, 2,... kümeleri mevcuttur.
Böylece  f , boş kümeler için toplamsallık özelliğine sahiptir. Kolk(1994) un
çalışmasındaki Yardımcı Teorem 2.1 de argümanlarını değiştirerek çalışmamızda yararlı olan Yardımcı Teorem ispatlanmıştır.
x  xk  dizisi 2 -Banach uzayında bir dizi olsun. yk , j  xk  x j ile bir çift
indisli diziyi tanımlayalım.

 

Yardımcı Teorem 2. Bir X , .,.  2 -Banach uzayında yk , j çift indisli dizi ve

f bir sınırsız modülüsfonksiyonu olsun. Aşağıdaki durumlar denktir:
(i ) Her   0 ve z  X için





 f k : y k , N , z    0;

olacak şekilde N  N  , z  vardır.

(ii)  f K   1 ve her   0 ve z  X için
y k , l , z   k  K , k  k0 

olacak şekilde l  l  , z  ve k0  k0  , z  indisleri mevcut olacak şekilde bir

K  ki  sonsuz indeksli küme vardır.

İspat. ii  ningerçeklendiğini kabul edelim.   0 ve H  N \ K olsun. Varsayımdan, her k  K , k  k0 ve z  X için y k , l , z   olacak şekilde  f K   1
ve k0  N ile K  k1  k2  ... kümesi mevcuttur. Böylece
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k  N :



y k , l , z    H  k1  k2  ...  k0 

(1)

olduğu açıktır. (1) in sağ tarafındaki küme f -yoğunluğu sıfıra sahiptir. Buradan





 f k  N : y k ,l , z    0

olur. Bu da N  l için ii  nin i  i verdiğini gösterir.

i  ingerçeklendiğini kabul edelim. Böylece her   0 ve her




, z  1ve

z  X için

 f k  N : y k,N , z    0



dir. A1  k  N : y k , N 1

1
1 

Am  k  N :
 y k , N 1 / m  , z 
  Sm
m
m  1

olsun. Burada m  2 , m  N ve her z  X için
m 1

Sm 



 k  N :

y

j 1

k , N 1 / j 

,z 

1 

m  1


dir. Açıkça i  j için Ai  A j   olur. Yardımcı Teorem 1 den B   Bi olmak
i 1

üzere i  N için Ai Bi sonlu küme ve  f B   0 olacak şekilde Bk kN kümelerinin bir dizisi vardır.
Eğer k  K  N \ B ise her bir   0 ve z  X için y k , N , z   olacak şekilde

N  N  , z  nin mevcut olduğunu ispatlamak yeterlidir.

  0 olsun.

1
n 1

  olacak şekilde n  N seçelim. Böylece

1 

k  N : y k , N , z 

n  1


olacak şekilde N  N

n11 , z  mevcuttur.

n 1

A

i

i 1

Ai Bi , i  1, 2,...,n  1 sonlu kümeler olduğundan
 n 1 
 n 1 
 B   k  N : k  k    A   k  N : k  k 
i
0
i
0




 i 1 
 i 1 
olacak şekilde k0  N vardır.





(2)

n 1

n 1

i 1

i 1

Eğer k  k0 ve k  B ise o zaman k   Bi ve (2) den k   Ai dir. Fakat o
zaman y k , N , z 

1
n 1

olur.

1
n 1

  olduğundan herbir   0 için y k , N , z  

olacak şekilde N  N  , z  vardır. Böylece l  N için ii  sağlanır. Yardımcı
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teoremin ispatı tamamlanmış olur.

x  xk  dizisi X 2 -Banach uzayında bir dizi olsun. yk , j  xk  x j için Yardımcı

Teorem 2nin (i ) ifadesinden x dizisinin X , .,.  2 -normlu uzayda bir f istatistiksel Cauchy dizisi olduğu anlamına gelir. O zaman da (ii) ye denk du-

 

 

rum  k j  1 için bir xk j Cauchy alt dizisini içerir anlamına gelir. X in tam-

 

lığından xk j altdizisinin bir x0  X elemanına yakınsaması gerekir.
Bu sebeple aşağıdaki sonucu verebiliriz.
Teorem1.Bir X 2 -Banachuzayında f -istatistikselyakınsaklıkve f -istatistiksel
Cauchy dizilerininkümesiçakışır.
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Abstract. Nowadays, the increasing energy demand and the use of Renewable
Energy Sources (RES) in power systems reveal one of the important operation
and planning problem of power systems, and this problem is described as Optimal Power Flow problem (OPF). In this study, we explore the solution of OPF
problem while considering the integration of solar power and plug-in electrical
vehicle in electrical power system. Symbiotic Organisms Search (SOS) algorithm is used to solve the proposed OPF problem and tested on an IEEE 30-bus
test system. The total cost and total cost with tax are considered as objective
functions of the OPF problem. The simulation results illustrate that the SOS algorithm can provide high-quality solutions to the OPF problem.
Keywords: Power Systems, Optimization, SOS, OPF, RES.

1

Introduction

Optimal power flow (OPF) is identified as one of the most important optimization
problems for operation and planning of the modern electrical power systems. The
main goal of OPF problem is to minimize total cost of generation units. Besides, the
specified equality and inequality constraints should be satisfied in the solution of
OPF problem, while finding optimum independent variables. Until most recently, the
traditional OPF problem was only considered with thermal generators [1-5]. Nowadays, modern electrical power systems have more complexity structure because of
RESs integrated to electrical power system. Thus, the OPF problem with RES becomes highly nonlinear and non-convex problem.
In the past decade, the classical OPF problem has been solved by different optimization methods, such as Modified Sine-Cosine Algorithm (MSCA) [6], Improved
Group Search Algorithm (IGSO) [7], Moth Swarm Algorithm (MSA) [8], Hybrid Shuffle
Frog Leaping Algorithm and Simulated Annealing (Hybrid SFLA_SA) [9], Improved
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Harmony Search Algorithm (IHS) [10], Adaptive Biogeography based Predator-Prey
Optimization (ABPPO) [11], and League Championship Algorithm (LCA) [12].
Recently, the researchers have studied OPF problem of modern electrical power
systems with RESs. Morshed et al., utilized a parallel epsilon variable multi objective
genetic algorithm (εv-MOGA) to solve OPF problem with wind energy, photovoltaic
(PV) system, plug-in electric vehicle (PEV), and thermal generation units. The proposed approach was tested on IEEE 30-bus, 57-bus, and 118-bus systems [13].
Biswas et al., used the success history based parameter adaptation technique of
differential evolution with superiority of feasible solutions (SHADE-SF) to solve the
OPF problem with RESs, such as wind power and PV system [14]. In another study
Biswas et al., proposed two multi-objective optimization methods, multi-objective
evolutionary algorithm based decomposition with superiority of feasible solutions
(MOEA/D-SF) and summation based multi-objective differential evolution with superiority of feasible solutions (SMODE-SF) [15].
Symbiotic Organisms Search (SOS) algorithm is new a heuristic method developed
by Cheng and Prayogo [16], inspired by the symbiotic interaction behavior of organisms in ecosystem. Since its publication, this algorithm has been used in different
engineering and science fields, and over 300 papers have been presented on various
applications of the algorithm. This study represents the SOS approach to solve OPF
problem of modern electrical power systems with RESs, such as PV and PEV systems.
The proposed approach is tested on IEEE30-bus test system. Results of the SOS approach are compared to hybrid particle swarm optimization and gravitational search
algorithm (PSOGSA) [17] and gravitational search algorithm (GSA) [18].

2

Modeling of OPF Problem

In this study, the OPF problem is to minimize an identified objective function by finding the optimal solution to independent variables, while satisfying equality and inequality constraints. The modeling of OPF problem is mathematically explained as
follows:
Minimize 𝑓𝑜𝑏𝑗 (𝐴, 𝐵)
(1)
𝑚(𝐴, 𝐵) = 0
Subject to {
𝑛(𝐴, 𝐵) ≤ 0

(2)

Where fobj is the objective function, A and B are the dependent and the independent
variables, m and n are equality and the inequality constraints, respectively. The dependent and independent variables are defined as follows.
𝑃𝑇𝐻𝐺1 , 𝑉𝐿1 … 𝑉𝐿𝑁𝐿 , 𝑄𝐺1 … 𝑄𝐺𝑁𝑇𝐻𝐺 , 𝑄𝑃𝑉𝑆1 … 𝑄𝑃𝑉𝑆𝑁𝑃𝑉 , 𝑄𝑃𝑃𝐸𝑉1 … 𝑄𝑃𝑃𝐸𝑉𝑁𝑃𝑃𝐸𝑉 , 𝑆𝑙1 … 𝑆𝑙𝑁𝑇𝐿
𝐴
[ ]=[
] (3)
𝑃𝑇𝐻𝐺2 … 𝑃𝑇𝐻𝐺𝑁𝑇𝐻𝐺 , 𝑃𝑃𝑉𝑆1 … 𝑃𝑃𝑉𝑆𝑁𝑃𝑉 , 𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑆1 … 𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑆𝑁𝑃𝑃𝐸𝑉 , 𝑉𝐺1 … 𝑉𝐺𝑁𝐺
𝐵

where 𝑃𝑇𝐻𝐺1 is active power of the slack generator, VL is voltage magnitudes of load
buses, QG, QPVS, and QPPEV are reactive power of thermal generators, photovoltaic
system, and combined solar and plug-in electric vehicle systems, and SL is loading of
transmission lines. NL and NTL are respectively numbers of load buses and transmis-
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sion lines. PTHG is active power of thermal units except the swing generator, 𝑃𝑃𝑉𝑆 is
active power of photovoltaic system, 𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑆 active power of combined solar and
plug-in electric vehicle system, VG is voltage of generator buses including thermal,
photovoltaic system, and combined photovoltaic and plug-in electric vehicle system.
NG, NTHG, NPV, and NPPEV are numbers of generator buses (including thermal,
photovoltaic, and combined units), thermal generators, photovoltaic units, and
combined systems. The equality and the inequality constraints are mathematically
described as follow.
𝑁𝑏𝑢𝑠

𝑃𝐺𝑖 − 𝑃𝐷𝑖 − 𝑉𝑖 ∑ 𝑉𝑗 (𝐺𝑖𝑗 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑖𝑗 ) + 𝐵𝑖𝑗 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑖𝑗 )) = 0,

∀𝑖 ∈ 𝑁𝑏𝑢𝑠

𝑗=1
𝑁𝑏𝑢𝑠

(4)

𝑄𝐺𝑖 − 𝑄𝐷𝑖 − 𝑉𝑖 ∑ 𝑉𝑗 (𝐺𝑖𝑗 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑖𝑗 ) − 𝐵𝑖𝑗 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑖𝑗 )) = 0,
[
𝑗=1

∀𝑖 ∈ 𝑁𝑏𝑢𝑠
]

𝑃𝑇𝐻𝐺𝑖,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑇𝐻𝐺𝑖 ≤ 𝑃𝑇𝐻𝐺𝑖,𝑚𝑎𝑥
∀𝑖 ∈ 𝑁𝑇𝐻𝐺
𝑃𝑃𝑉𝑆𝑖 ,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑃𝑉𝑆𝑖 ≤ 𝑃𝑃𝑉𝑆𝑖 ,𝑚𝑎𝑥
∀𝑖 ∈ 𝑁𝑃𝑉
𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑆𝑖,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑆𝑖 ≤ 𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑆𝑖,𝑚𝑎𝑥 ∀𝑖 ∈ 𝑁𝑃𝑃𝐸𝑉
𝑄𝑇𝐻𝐺𝑖,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑄𝑇𝐻𝐺𝑖 ≤ 𝑄𝑇𝐻𝐺𝑖,𝑚𝑎𝑥
∀𝑖 ∈ 𝑁𝑇𝐻𝐺
𝑄𝑃𝑉𝑆𝑖,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑄𝑃𝑉𝑆𝑖 ≤ 𝑄𝑃𝑉𝑆𝑖,𝑚𝑎𝑥
∀𝑖 ∈ 𝑁𝑃𝑉
𝑄𝑃𝑃𝐸𝑉𝑖,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑄𝑃𝑃𝐸𝑉𝑖 ≤ 𝑄𝑃𝑃𝐸𝑉𝑖,𝑚𝑎𝑥
∀𝑖 ∈ 𝑁𝑃𝑃𝐸𝑉
𝑉𝐺𝑖 ,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉𝐺𝑖 ≤ 𝑉𝐺𝑖 ,𝑚𝑎𝑥
∀𝑖 ∈ 𝑁𝐺
𝑉𝐿𝑖,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉𝐿𝑖 ≤ 𝑉𝐿𝑖,𝑚𝑎𝑥
∀𝑖 ∈ 𝑁𝐿
∀𝑖 ∈ 𝑁𝑇𝐿 ]
[ 𝑆𝑙𝑖 ≤ 𝑆𝑙𝑖,𝑚𝑎𝑥

(5)

For the proposed OPF problem, the fitness function with penalty factors is identified
as follows:
𝑁𝐿
2

2

𝑙𝑖𝑚
𝐽𝑓𝑖𝑡 = 𝑓𝑜𝑏𝑗 (𝐴, 𝐵) + 𝜆𝑉 ∑(𝑉𝐿𝑖 − 𝑉𝐿𝑖𝑙𝑖𝑚 ) + 𝜆𝑃 (𝑃𝐺𝑠𝑙𝑎𝑐𝑘 − 𝑃𝐺𝑠𝑙𝑎𝑐𝑘
)
𝑁𝑇𝐻𝐺

𝑖=1

+ 𝜆𝑄 ∑ (𝑄𝑇𝐻𝐺𝑖 −

𝑁𝑃𝑉
𝑙𝑖𝑚 2
𝑄𝑇𝐻𝐺
)
𝑖

𝑙𝑖𝑚
+ 𝜆𝑃𝑉 ∑(𝑄𝑃𝑉𝑆𝑖 − 𝑄𝑃𝑉𝑆
)
𝑖

𝑖=1
𝑁𝑃𝑃𝐸𝑉

𝑖=1

+ 𝜆𝑃𝑃𝐸𝑉 ∑ (𝑄𝑃𝑃𝐸𝑉𝑖 −

2
𝑙𝑖𝑚
𝑄𝑃𝑃𝐸𝑉
)
𝑖

𝑖=1

2.1

2

𝑁𝑇𝐿

+ 𝜆𝑆 ∑(𝑆𝑙𝑖 − 𝑆𝑙𝑖𝑙𝑖𝑚 )

2

(6)

𝑖=1

Fuel Cost of Thermal Generators

The quadratic cost model is a well-known fuel cost model, which is described as follows. xi, yi, and zi are fuel cost coefficients of the ith thermal generator [1-4].
𝑁𝑇𝐻𝐺
2
𝐹𝐶1 (𝑃𝑇𝐻𝐺 ) = ∑ 𝑥𝑖 + 𝑦𝑖 𝑃𝑇𝐻𝐺𝑖 + 𝑧𝑖 𝑃𝑇𝐻𝐺
𝑖

(7)

𝑖=1
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2.2

Direct Cost Model of Photovoltaic Power and Plug-in Electric Vehicle

Cost model of a photovoltaic power is defined as a linear function of scheduled photovoltaic power [14,15]. pv and PPVS are cost coefficient and scheduled power of
photovoltaic power unit.
𝐹𝑝𝑣 (𝑃𝑃𝑉𝑆 ) = 𝑝𝑣𝑃𝑃𝑉𝑆

(8)

In this study, combination of photovoltaic system and plug-in electric vehicle is
mathematically expressed as follow.
𝐹𝑝𝑝𝑒𝑣 (𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑆 ) = 𝑝𝑣𝑃𝑃𝑉𝑆 + 𝑝𝑒𝑣𝑃𝑃𝐸𝑉𝑆

(9)

pev and PPEVS are cost coefficient and scheduled power of plug-in electric vehicle
unit.
2.3
Emission and Carbon Tax
The emission model of thermal generators is defined in (10), where αi, βi, γi, ωi, and
μi are emission coefficients of the ith thermal generator. CE and Ctax are emission cost
and tax, respectively [14].
𝑁𝑇𝐻𝐺
2
𝐸 = ∑ [(𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 𝑃𝑇𝐻𝐺𝑖 + 𝛾𝑖 𝑃𝑇𝐻𝐺
) × 0.01 + (𝜔𝑖 × 𝑒𝑥𝑝(𝜇𝑖 × 𝑃𝑇𝐻𝐺𝑖 ))]
𝑖

(10)

𝑖=1

𝐶𝐸 = 𝐶𝑡𝑎𝑥 × 𝐸
2.4

(11)

Uncertain Cost Model of Photovoltaic Power and Plug-in Electric Vehicle

In this study, uncertain cost models of photovoltaic and combined model are constituted by using the modelling approach in refs. [14, 15, 19]. Cost models for overestimation and underestimation situations of photovoltaic system are mathematically
expressed as follow.
𝐹𝑂𝑝𝑣 (𝑃𝑃𝑉𝑆 − 𝑃𝑃𝑉𝑎𝑣 ) = 𝐶𝑂𝑝𝑣 (𝑃𝑃𝑉𝑆 − 𝑃𝑃𝑉𝑎𝑣 )
= 𝐶𝑂𝑝𝑣 ∗ 𝑓𝑃𝑉 (𝑃𝑃𝑉𝑎𝑣 < 𝑃𝑃𝑉𝑆 ) ∗ [𝑃𝑃𝑉𝑆 − 𝐸(𝑃𝑃𝑉𝑎𝑣 < 𝑃𝑃𝑉𝑆 )]

(12)

𝐹𝑈𝑝𝑣 (𝑃𝑃𝑉𝑎𝑣 − 𝑃𝑃𝑉𝑆 ) = 𝐶𝑈𝑝𝑣 (𝑃𝑃𝑉𝑎𝑣 − 𝑃𝑃𝑉𝑆 )
= 𝐶𝑈𝑝𝑣 ∗ 𝑓𝑃𝑉 (𝑃𝑃𝑉𝑎𝑣 > 𝑃𝑃𝑉𝑆 ) ∗ [𝐸(𝑃𝑃𝑉𝑎𝑣 > 𝑃𝑃𝑉𝑆 ) − 𝑃𝑃𝑉𝑆 ]

(13)

The direct, overestimation, and underestimation cost coefficients for photovoltaic
system are set 1.6, 3, and 1.4, respectively. Cost models for overestimation and underestimation situations of the combination model are identified as follow.
𝐹𝑂𝑝𝑝𝑒𝑣 (𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑆 − 𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑎𝑣 ) = 𝐶𝑂𝑝𝑝𝑒𝑣 (𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑆 − 𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑎𝑣 )
= 𝐶𝑂𝑝𝑝𝑒𝑣 ∗ 𝑓𝑃𝑃𝐸𝑉 (𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑎𝑣 < 𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑆 )
∗ [𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑆 − 𝐸(𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑎𝑣 < 𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑆 )]
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𝐹𝑈𝑝𝑝𝑒𝑣 (𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑎𝑣 − 𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑆 ) = 𝐶𝑈𝑝𝑝𝑒𝑣 (𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑎𝑣 − 𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑆 )
= 𝐶𝑈𝑝𝑝𝑒𝑣 ∗ 𝑓𝑃𝑃𝐸𝑉 (𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑎𝑣 > 𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑆 )
∗ [𝐸(𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑎𝑣 > 𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑆 ) − 𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑆 ]

(15)

The direct cost coefficient of plug-in electric vehicle unit, overestimation, and underestimation cost coefficients for combined model are set 1.5, 3, and 1.4, respectively.
The total cost is considered as objective function of the OPF problem. Different objective functions are considered when solving the OPF problem.
2.5
Objective Functions
The objective function of the OPF problem with renewable energy sources is mathematically presented as follow.


Case 1: Total cost model

𝑓𝑜𝑏𝑗 (𝐴, 𝐵) = 𝐹𝑜𝑏𝑗1
= 𝐹𝐶1 (𝑃𝑇𝐻𝐺 )
+ (𝐹𝑝𝑣 (𝑃𝑃𝑉𝑆 ) + 𝐹𝑂𝑝𝑣 (𝑃𝑃𝑉𝑆 − 𝑃𝑃𝑉𝑎𝑣 ) + 𝐹𝑈𝑝𝑣 (𝑃𝑃𝑉𝑎𝑣 − 𝑃𝑃𝑉𝑆 ))
+ (𝐹𝑝𝑝𝑒𝑣 (𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑆 ) + 𝐹𝑂𝑝𝑝𝑒𝑣 (𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑆 − 𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑎𝑣 )
+ 𝐹𝑈𝑝𝑝𝑒𝑣 (𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑎𝑣 − 𝑃𝑃𝑃𝐸𝑉𝑆 ))



(16)

Case 2: Total cost model with emission and tax
𝑓𝑜𝑏𝑗 (𝐴, 𝐵) = 𝐹𝑜𝑏𝑗2 = 𝐹𝑜𝑏𝑗1 + 𝐶𝐸

3

(17)

Photovoltaic and Plug-in Electric Vehicle Uncertainty Model

Power output of photovoltaic systems is identified as a function of solar irradiation.
The distribution of solar irradiation is properly modelled via Lognormal PDF
[14,15,20,21]. The probabilistic model and power output of photovoltaic system are
calculated as follow.
2

𝑓𝐺𝑝𝑣 (𝐺𝑝𝑣 ) =

1
𝐺𝑝𝑣 𝜎√2𝜋

𝑒

−(𝑙𝑛𝐺𝑝𝑣 −𝜇)
(
)
2𝜎 2

𝐺𝑝𝑣
)
𝐺𝑝𝑣𝑠𝑡𝑑 × 𝑅𝑐
=
𝐺𝑝𝑣
𝑃𝑃𝑉𝑟𝑎𝑡𝑒 × (
)
𝐺𝑝𝑣𝑠𝑡𝑑
{
𝑃𝑃𝑉𝑟𝑎𝑡𝑒 × (

𝑃𝑃𝑉𝑜

𝑓𝑜𝑟 𝐺𝑝𝑣 > 0

(18)

𝑓𝑜𝑟 0 < 𝐺𝑝𝑣 < 𝑅𝑐
(19)
𝑓𝑜𝑟 𝐺𝑝𝑣 ≥ 𝑅𝑐

where Gpv is the probability value of solar irradiance, and µ and σ are mean and
standard deviation of lognormal PDF. These values are set as 5.2 and 0.6 at bus 11, 5
and 0.6 at bus 13 of the IEEE 30-bus test system. Ppvrate is rated power of photovolta-
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ic system, which is set as 50 MW at bus 11 and 26.4 MW at bus 13 of the IEEE 30-bus
system. Gpvstd is solar irradiance value under the standard environment conditions,
2
2
set as1000 W/m . Rc value is set as 120 W/m .

(a)

(b)

(c)
Fig. 1. Solar irradiance probability (a) at bus 11, (c) at bus 13, the power probability of PEVs (b)
at bus 13.

PEVs are modelled by considering their charging and discharging operations. Normal
PDF is used as the probability function for the PEVs [20,22].
𝑓𝑃𝑝𝑒𝑣 (𝑃𝑝𝑒𝑣 ) =

𝑃𝑝𝑒𝑣 − 𝜗 2
𝑒𝑥𝑝 [− (
) ]
√2∅
√2𝜋∅2
1

(20)

where Ppev represents the available power of PEVs, 𝜗 and ∅ are the mean and standard deviation of normal PDF. These values are set as 6.54 and 0.54 at bus 13 in the
IEEE 30-bus test system. In addition, the discharge situation provides a positive power to the system, and the charge situation attracts a negative power or load from the
system [20,23]. To this end, the active power limits of PEVs are set as -8 MW and
13.6 MW based on reference [23]. Firstly, Monte Carlo simulation with a sample size
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of 8000 has been run. Later, Lognormal and normal fitting, and frequency distributions of photovoltaic and plug-in electric vehicle are obtained as shown in Figure 1.

4

Symbiotic Organisms Search Algorithm

SOS approach is one of the new evolutionary algorithms inspired by the symbiotic
interaction phenomena in ecosystem [16]. The algorithm has been used to solve
many optimization problems in different engineering and science fields [24-26]. SOS
includes three phases of Mutualism, Commensalism, and Parasitism. The main structure of the algorithm is summarized via the pseudocode in Figure 2.
Symbiotic Organisms Search Algorithm

1. Start
2. Create initial a random population in ecosystem
3.
// Initialization
4.
for i=1:Eco_size
5.
Compute the fitness value of each organisms, Xi
6.
Identify best organism (X best)
7.
end for
8. while stopping criteria is not satis fied do
9.
for m=1:Eco_size
10.
// Mutualism Phase
11.
Select one organism, (Xn) and Xm  Xn
11.
Determine mutual vector Mut_vect=(Xm+Xn)/2 and benefit factors (Bf1, Bf2)
12.
Then Xm_new=Xm + rand(0,1) × (Xbest - Mut_vect × B f1)
Xn_new=Xn + rand(0,1) × (Xbest - Mut_vect × B f2)
13.
if
f(Xm_new)<f(Xm)
14.
Xm
Xm_new
15.
end if
16.
if
f(Xn_new)<f(Xn)
17.
Xn
Xn_new
18.
end if
19.
// Commensalism Phase
20.
Select one organism, (Xn) and Xm  Xn
21.
Determine modify organism Xm_new=Xm + rand(-1,1) × (Xbest - Xn)
23.
if
f(Xm_new)<f(Xm)
24.
Xm
Xm_new
25.
end if
26.
// Parasitism Phase
27.
Select one organism, (Xn) and Xm  Xn
28.
Identify a Parasite Vector (parasite_vec) from the organism (Xm)
29.
if
f(Xp_new)<f(Xn)
30.
Xn
Xp_new
31.
end if
32.
end for
33. end while
34. End

Fig. 2. The pseudocode of SOS algorithm.

5

Numerical Results

In this study, the SOS, PSOGSA, and GSA heuristic algorithms are used to solve the
OPF problem of the IEEE 30-bus test system while considering uncertainties of photovoltaic system and plug-in electric vehicle. Coefficients of emission and fuel cost,
transmission line parameters, bus parameters, tap ratio values, and shunt VAR compensator values are taken from [27, 28]. The total active and reactive loads of the
test system are 2.834 and 1.262 p.u. at the 100 MVA base, respectively. Test system
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parameters are given in Table 1. Figure 3 shows the one-line diagram of the modified
IEEE 30-bus test system with renewable energy sources. The power flow calculations
are carried out via MATPOWER 6.0 [29,30].
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Fig. 3. Modified IEEE 30-bus test system with RESs.
Table 1. Parameters of the IEEE 30-bus test system.
Characteristics
Buses
Branches
Thermal generators
Slack generator
PV system
Plug-in Electric Vehicle
Transformers
Capacitor banks
Control variables
Load bus voltage limits

Number
30
41
4
1
2
1
4
2
11
24

IEEE 30-Bus Test System
Details
Buses: 1, 2, 5 and 8
Buses: 1
Buses: 11 and 13
Buses: 13
Branches: 11, 12, 15 and 36
Buses: 10, 24
[0.95-1.05] p.u.

To evaluate the performance of algorithms, each algorithm is run 30 times for Case 1
and Case 2. Table 2 shows results of the proposed SOS approach for all test cases.
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Table 2. The obtained results of proposed SOS algorithm for Case 1 and Case 2.
Parameters
PTHG1 (MW)
PTHG2 (MW)
PTHG5 (MW)
PTHG8 (MW)
PPV (MW)
PPV+PEV (MW)

Min.
50
20
15
10
0
-8

Max.
200
80
50
35
50
40

Case 1
175.6183
48.3025
21.2489
20.2487
14.2452
12.8158

Case 2
172.7508
49.0633
21.5091
21.8979
14.2858
12.7837

Parameters
QTHG1 (MVAr)
QTHG2 (MVAr)
QTHG5 (MVAr)
QTHG8 (MVAr)
QPV (MVAr)
QPV+PEV (MVAr)

Min.
-20
-20
-15
-15
-20
-16

Max.
150
60
62.5
48.7
25
20

Case 1
9.7339
29.2103
28.2302
48.0827
-2.9617
-10.5259

V1 (p.u.)

0.95

1.10

1.0913

1.0907

Total Cost ($/h)

779.3209

V2 (p.u.)
V5 (p.u.)
V8 (p.u.)
V11 (p.u.)
V13 (p.u.)

0.95
0.95
0.95
0.95
0.95

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10

1.0716
1.0393
1.0446
1.0437
1.0356

1.0714
1.0393
1.0452
1.0433
1.0355

Emission (t/h)
Carbon Tax ($/h)
Ploss (MW)
VD (p.u.)
L-index

0.2699
5.3981
9.0794
0.8264
0.1389

The minimum, mean, maximum, and standard deviation values of fitness functions
for all case studies are given in Table 3.
Table 3. The min., mean, max., and std. dev. results of proposed and another algorithms.
IEEE 30-bus test system
PSOGSA
Case 2
Case 1
Case 2
784.5539 779.4888
784.7259
784.571
786.4358
789.8561
784.6314 798.2464
798.5234
0.0268
5.8961
4.0916

SOS
Min.
Mean
Max.
Std. dev.

Case 1
779.3209
779.3296
779.3348
0.0040

Case 1
783.3438
788.2758
792.3203
3.4335

GSA
Case 2
790.4950
793.5411
797.6995
1.9808

In Case 1, total costs of the proposed SOS, PSOGSA, and GSA are 779.3209 $/h,
779.4888 $/h, and 783.3438 $/h, respectively. The result of the SOS algorithm is
0.0215% and 0.5136% lower than the results of PSOGSA and GSA algorithms, respectively. The minimization of total cost with tax is considered as the objective function
in Case 2. SOS, PSOGSA, and GSA algorithms have a total cost values with tax of
784.5539 $/h, 784.7259 $/h, and 790.4950 $/h, respectively. Objective value of the
proposed SOS approach is 0.172 $/h and 5.9411 $/h lower than the of PSOGSA and
GSA algorithms, respectively.
The obtained simulation results show that the proposed SOS algorithm has a better performance than other optimization algorithms. Figure 4 (a) and (b) show the
convergence performance of the optimization algorithms in Case 1 and Case 2, respectively. The curves show that the proposed SOS algorithm converges to optimal
solution faster than the PSOGSA and GSA algorithms. Figure 4 (c) and (d) show voltage profiles of both generator busses (PV) and load busses (PQ), with respect to the
results of all optimization algorithms in Case 1 and Case 2. It is clear from Figure 4 (c)
and (d) that the voltage values of all busses are within the specified limits.
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Case 2
9.3797
28.7732
28.1731
48.6008
-3.1761
-10.5869
779.307
3
0.2623
5.2466
8.8908
0.8295
0.1388
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(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 4. Comparative convergence curves (a)-(b), voltage profiles of generator and load buses
(c)-(d) (Case 1 and Case 2).

6

Conclusions

In this study, a new metaheuristic approach called SOS is used to solve OPF problem
with RESs, such as PV and PEV systems in modern electrical power systems. The proposed approach is tested on a modified IEEE 30-bus test system with RESs to show
its effectiveness. The obtained results from SOS approach compared with the results
of PSOGSA and GSA algorithms. These comparison results show that the SOS has a
lower fitness value and a faster the convergence speed than PSOGSA and GSA approaches.
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Abstract. Objective programming models propose an explanatory framework to look at multi-criteria issues including a couple of clashing targets.
Genuine issues regularly include uncertain data, which makes weighted
objective programming (WGP) models the most appealing decision.
This article offer a WGP model that consolidates ideal resource distribution
to simultaneously satisfy planned objectives on economic improvement,
vitality utilization, workforce, and ozone depleting substance (GHG) emanation decrease associated with key financial areas of Algeria. The model
offers significant encounters to chiefs for key arranging and adventure portions towards doable progression. We exhibit the authenticity and substantiality of the model through a numerical case.
Keywords: Sustainability, GDP, Energy Consumption, Goal Programming
Model, work force, Environment.

1

Introduction

A plan for durability requires centered efforts to limit utilization of regular assets,
an expanded reliance on sustainable power source, upheld endeavors to decrease GHG discharges and submitted initiative. The association between vitality
utilization, economic growth and its consequences for natural debasement requires suitable exchange offs to create manageable strategies.
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The changing economic development and demographics are supporters of a precarious increment in Green House Gas (GHG) emanations and utilization of characteristic assets. In spite of global efforts to lessen emissions, GHG outflows are
developing and amassing at a quickening pace because of broad utilization of petroleum product-based vitality sources. To address the supportability challenge
different clashing targets on economic development, vitality utilization, population, social and condition ought to be at the same time considered. This paper’s
goal is to address a portion of the criteria towards accomplishing maintainability
objectives of Algeria by the year 2020. The electricity demand in Algeria has
come to 63 TWh in 2014, with a normal yearly increment rate of around 8.8%
amid the most recent decade. The population growth of Algeria has been running
extraordinary from 2.656 million in 1866, to 43,1 million in 2018. Electricity generation in Algeria is for the most part through oil gas; this prompts extraordinary
normal concerns, including extended expanded of CO2 and other GHG's and particulate issue. Algeria's CO2 outflows have expanded from 2.82 metric tons in
2000 to 3.51 metric tons in 2013. It is captivating to take note of that the, Center
East and North Africa (MENA) zone is seen as the second most polluted region on
earth (taking after South Asia), which makes the most raised CO2 levels per dollar
of yield.
In this paper, we show an objective programming way to deal with study the collaborations between objectives identified with power Gross domestic product
development (G1), power utilization (G2), GHG emanations (G3), and number of
workers (G4) from different financial divisions and their commitment to the future monetary supportability objectives by the year 2020. GP models give a perfect structure that a chief can use to organize asset assignment within the sight
of numerous contending targets. GP models are gone for meeting the measured
objectives as nearly as could reasonably be expected, where the Chief (DM) tries
to limit the separations between the objectives and the genuine estimations of
the criteria or target works in the choice technique. An objective is a numerical
level the DM cravings to accomplish, with respect to every basis. As far as possible can be over-accomplished, under-accomplished or totally accomplished.
What is the optimal workforce for an energetic, environmental and economic aspects in Algeria based on goal programming approach using Weighted Goal Programming (WGP)? In other words, can a WGP be a solution to an optimal allocation of workforce?
To answer the previous questions, we have decided to do this study. The remainder of this article is sorted out as pursues: section 2 shows the review of literature, section 3 presents the application of this study, section 4 describes the solution and finally, conclusion is presented in Section 5.
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2

Literature review

Amid the previous decades an assortment of vitality assets distribution models
(managing quantitative and subjective criteria) have been created and examined.
Strategy producers oversee imperativeness related issues and how they associate
or impact monetary development and regular quality.
Ramanathan and Ganesh (1995a, b) join quantitative and qualitative criteria
(speaking to the vitality economy-ecological framework) and consolidate them
utilizing Analytic Hierarchy Process and GP.
Mezher et al. (1998) characterize a multi-objective Lexicographic GP model to al
find express vitality assets to the different family unit end-utilizes in Lebanon.
The vitality designation procedure is taken a gander at from two of view: economy (costs, proficiency, vitality protection and work age) and environment.
Linares and Romero (2000) build up a WGP model to think the inﬂuence of instrained quality age organizes concerning cost and ecological (radioactive waste
exchange, and releases) preference in Spain.
Bell et al. (2001) build up a WGP model to contemplate and survey the effect of a
few atmosphere approach options in light of cost and expansive scope of ecological markers, for example, increment in worldwide temperature, ocean level ascent, and worry to biological community. GP models concerning financial and
natural collaborations have been widely connected in arranging and execution of
manageable arrangements.
Linares and Romero (2002) moreover stretch out their assessment to suggest a
WGP model to add up to tendencies in excess of four unmistakable parties with
conﬂicting interests that joins controllers, scholastics, electric utilities and natural
individuals.
Borges and Antunes (2003) utilize fluffy numerous target choice bolster model to
concentrate the connections between the vitality and economy division in Portugal.
Pohekar and Ramachandran (2004) display a complete overview on different
sorts of multi-criteria choice models for supportable vitality arranging.
Diakoulaki et al. (2005) talk about the development of MCDA methodologies,
with regards to the rising issues confronted by energy organizers and different
partners in vitality arranging and related choice circumstances.
Kiker et al. (2005) display a survey of the accessible writing and give proposals to
applying multi-criteria choice examination systems in environmental tasks. Late
commitments around there affirm the pertinence of multi-criteria approach.
Zhou et al. (2006) introduce a study of different choice investigation thinks about
including vitality and the earth to emphasize the significance and expanded consideration among the examination group to utilize multi-criteria basic leadership
techniques.
André et al. (2009) consider lexicographic, weighted and max–min GP models to
center the effect of option technique gadgets, for example, immediate and
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roundabout expenses, natural assessments and open consumption for macroeconomic elements, for example, monetary development, inﬂation, unemployment, open deﬁcit and ecological objectives of Spain.
Daim et al. (2010) elaborate on a FGP model to create a reasonable energitic
source portfolio working on the objective of responding to a 25% of the power
request by inex-haustible resources by 2025 in Oregon, USA.
GP models have been utilized for vitality plants area (San Cristóbal, 2012b),
demonstrating sustainable power source portfolio (Daim et al., 2010).
Oliveira and Antunes (2011) develop a multi-sectorial economy, imperativeness,
condition exhibit for inevitable assessment of the alterations in the budgetary
structure and the essentialness system to assess the relating common impacts in
methodology making for Portugal.
Ballarin et al. (2011) build up a multi-period WGP model to recognize ideal land
utilize mix to amplify cultivate pay and biomass vitality creation connected to
Rovigo region in Italy.
Huang et al. (2011) audits patterns and devices of MCDA for ecological applications throughout the most recent two decades to infer that there is a signiﬁcant
development in natural applications because of expanded choice unpredictability
and data accessibility.
WGP and Fluffy GP approach are the most generally utilized variations, here, San
Cristóbal (2012a) builds up a GP demonstrate in light of the natural/output-input
direct programming model considering monetary, social, vitality and ecological
objectives connected to Spain. In a few ways our model was persuaded and motivated by this work above.
Multi-criteria decision models using GP have been comprehensively associated
with study imperativeness, budgetary and characteristic issues to help boss in
making affordable arrangements. Undoubtedly, MCDM models expect that different criteria are basic in the procedure definition handle and can be used to
screen and choose choices.
Starting late, Oliveira et al. (2014) outline unmistakable showing approaches on
coupling Input–Output examination with multi-target models that are profitable
for technique makers to study the tradeoffs between the economy, imperativeness, the earth, and the social backbones of achievable improvement.
Chang (2014) utilizes a GP model to distinguish the key CO 2 emanating segments
for streamlined creation structure connected to focus discharge decrease in China.
As of late, Jayaraman et al. (2015b) proposed a fluffy GP display that incorporates
ideal asset distribution to at the same time fulfill planned objectives on monetary
advancement, vitality utilization, workforce, and GHG outflow decrease connected to key financial segments of the Unified Middle Easterner Emirates.
In another study, Jayaraman et al. (2016a) decided a few contents for development rate in diferent United Arab Emirates sectors and fields; this through utiliz-
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ing a situation based stochastic objective programming model, they acquired the
ideal estimation of the works.
After that, Jayaraman et al. (2016b) emploed weighted objective programming
model to come to the predefined focuses of GHG, GDP, vitality utilization and
representatives in Gulf Cooperation Council Countries.
Omrani et al. (2018) present two weighted objective planification by programming models reasonable improvement in 26 areas of Iran continuously 2030.
The point of their examination is giving a system to the specialists and oversee
ment to contemplating the collaboration between financial, condition and social
things and settle on an appropriate choice to macroeconomic and provincial arranging.
The proposed WGP models allot ideal degree of workforce to synchronous ly fulfill predefined different clashing objectives including social, financial and ecological elements. The two models demonstrate that the GDP and vitality utilization in
transportation area should be improved, henceforth it is significant for the government to settle on genuine choices to accomplish the objectives.
One approach to take forward is an appropriate arrangement for the utilization
of clean vitality, for example, so-lar, wind, nuclear, hydropower vitality to achieve
objective of vitality utilization.
Refernces Omrani, H., Valipour, M., and Emrouznejad, A. (2018), a planning has
been done for the case of Iran, based on the weighted objectives programming
model.

3

The application

3.1

Data Analysis

In this investigation we have utilized the accompanying six (6) economic areas: (i)
agriculture, (ii) hydrocarbon, (iii) industry, (iv) Building, Public Works and Water
Supply (BPWWS), (v) Services Merchants, (vi) Non-Merchant Services.
Sectorial information for different monetary, ecological, work markers for Algeria
were acquired from various information sources. Table 1 condenses the per capita commitment of every choice variable utilized in the model.
Table 1. Sectorial Indicators for Algeria.

Decision
Variable

Sector
(unit)

GDP Per
Capita
in million
DZ

Electricity
Consumption
Per Capita
(GWH)

GHG
Emissions
Per Capita
(Kton(Gg)
CO2 )

X1

Agriculture

2.35206127

0.001845067

0.008160519
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X2

Hydrocarbon

12.7468124

0.043969836

0.400124841

X3

Industry

0.66383686

0.010015909

0.009636654

X4

BPWWS

1.09303430

0.000480341

0.001862493

X5

Services
Marchants
Non-Merchant
Services

1.66932532

0.002336639

0.002949927

0.87613276

0.001364563

0.00154727

X6

Table 2 introduces the evaluated objective qualities for year 2020 with the parallel development rates for the four criteria utilized in the model. By the year 2020,
the forecasted number of employees in Algeria is estimated to be 19.219 million.
Table 2. Projected values for the identified goals for the year 2020.

3.2

Goal by Year 2020
GDP growth (G1)

Value
195,367 Billion USD

Converted Value
21353918,458621
Million DZ

Electricity Consumption (G2)
GHG Emissions (G3)

90,76 TWh
(90,76 Billion KWh)
161 321 K ton

90760 GHW
-

Number of Employees (G4)

19,219,000

-

Goal Programming Model

The GP model is a notable collecting methodology for decision-making process and solving multi-objective problems. Several conflicting objectives are considered simultaneously by GP models. The arrangement achieved through the GP
model speaks to the best trade off that can be made by the DM. The GP model in
its first plan was exhibited in 1955 by Charnes et al, further extended in Charnes
and Cooper, Lee and Lee and Clayton. GP models are extensively connected in a
few fields, for instance: quality control, advertising, bookkeeping and money related part of stock administration, generation, HR and activities the board. As per
Aouni and Kettani the GP is bolstered by a dug in arrangement of researchers and
specialists. In the event that f(x) is the vector of criteria to be upgraded, gi is the
vector of the objectives and D is the plausible set, the standard numerical detailing of the GP model is as per the following:
p

−
Min Z = ∑i=1 δ+
i + δi

(1)

Subject to
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+
fi (x) + δ−
i = 1 … p;
i − δi = g i ,
x ∈D;
+
δ−
i = 1…p
i , δi ≥ 0,
Where δi- , δi+ are, individually, the negative and the positive deviations as for
the yearning levels (objectives) gi , i=1…p. An alternative definition of the GP
model which will be helpful in the continuation is the Weighted Goal Programming (WGP) that can figure as pursues:
p

− −
Min Z = ∑i=1 wi+ δ+
i + wi δi

(2)

Subject to
+
fi (x) + δ−
i = 1 … p;
i − δi = g i ,
x ∈ D;
+
δ−
i = 1…p
i , δi ≥ 0,

Where 𝑤𝑖+ , 𝑤𝑖− are the weights deviations.
3.3

Model Formulation

Using the data from Table 1, and the goals for the four criteria set at
g1=21353918, 458621, g2=90760, g3=161 321, and g4=19,219,000. The WGP model depicted in condition (2) with loads w i equivalent to 0.25 can be planned. The
GP model includes the accompanying criteria:
3.3.1 Gross Domestic Product
f1(X1 , X2 , X3 , X4 , X5 , X6 , X7 , X8 )
= 2.35206127 ∗ X1 + 12.7468124 ∗ X2 + 0.66383686 ∗ X3 + 1.0930343 ∗ X 4
+ 1.66932532 ∗ X5 + 0.87613277 ∗ X6
3.3.2 Electricity consumption
f2(X1 , X2 , X3 , X4 , X5 , X6 , X7 , X8 )
= 0.00184507 ∗ X1 + 0.04396984 ∗ X2 + 0.01001591 ∗ X3 + 0.0004803 ∗ X4
+ 0.00233664 ∗ X5 + 0.00136456 ∗ X6
3.3.3 GHG emission
f3(X1 , X2 , X3 , X4 , X5 , X6 , X7 , X8 )
= 0.00816052 ∗ X1 + 0.40012484 ∗ X2 + 0.00963665 ∗ X3 + 0.0018624 ∗ X4
+ 0.00294993 ∗ X5 + 0.00154727 ∗ X6
3.3.4 Total work force
f4(X1 , X2 , X3 , X4 , X5 , X6 , X7 , X8 ) = X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6
Min Z = 0.25 ∗ (D11 + D12 ) + 0.25 ∗ (D21 + D22 ) + 0.25 ∗ (D31 + D32 ) + 0.25
∗ (D41 + D42 )
Subject to:
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2.35206127 ∗ X1 + 12.7468124 ∗ X2 + 0.66383686 ∗ X3 + 1.0930343 ∗ X4 +
1.66932532 ∗ X5 + 0.87613277 ∗ X6 + D11 − D12 = 21353918.458621
(3)
0.00184507 ∗ X1 + 0.04396984 ∗ X2 + 0.01001591 ∗ X3 + 0.00048034 ∗
X4 + 0.00233664 ∗ X5 + 0.00136456 ∗ X6 + D21 − D22 = 90760
(4)
0.00816052 ∗ X1 + 0.40012484 ∗ X2 + 0.00963665 ∗ X3 + 0.00186249 ∗
X4 + 0.00294993 ∗ X5 + 0.00154727 ∗ X6 + D31 − D32 = 161321
(5)
X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 + D41 − D42 = 19219000

(6)

X1 ≥ 865000

(7)

X2 ≥ 207289

(8)

X3 ≥ 1465000

(9)

X4 ≥ 1895000

(10)

X5 ≥ 2991112

(11)

X6 ≥ 3421599

(12)

X1 , X2 , X3 , X4 , X5 , X6 , X7 , X8 are integer
Dij ≥ 0

(13)

Some comments on the above formulation.
• The target capacity includes the weighted summations of every rule concerning its looking at goal.
• Necessities (3) to (6) exhibit a straight relationship among the accomplishment
level of every paradigm, the comparing goals also, the deviations. The littler the
deviations, the littler are the distinctions between the accomplishment levels and
the goals.
• The remainder of the requirements, (7) to (13) force that the ideal arrangement needs to protect in any event the present number of occupations, which is
a reasonable assumption.

4

Solution

Table 3 displays the arrangement of the model acquired using LINGO. The
yield shows the nearness of a noteworthy nonzero deviation in D22. This can be
deciphered as seeks after, to at the same time fulfill all the four criteria in the
model requires a tremendous measure of essentialness request which can't be
satisfied using non inexhaustible sources. A development utilization of hydrocarbon based fuel to fulfill the vitality request, truth be told, would expand GHG
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outpourings and this, subsequently, will impact the estimations of different deviations associated with the GP model. Thusly, to achieve manageability goals and
maintain a strategic distance from any expansion in GHG emanations, the main
sensible choice is to change the vitality blend portfolio with elective vitality
sources including atomic, sun oriented and wind to fulfill the developing essentialness needs.
Table 3. LINGO output of the optimal solution

5

Deviations

Value

D11
D12
D21
D22
D31
D32
D41
D42

0.000000
0.000000
0.000000
27666.43
0.000000
37963.31
0.000000
0.000000

Reduced
Cost
1.078856
0.9211444
2.000000
0.000000
2.000000
0.000000
0.9280002
1.072000

Variable

Value

X1
X2
X3
X4
X5
X6

865000.0
207289.0
9446121.0
1895000.0
2991112.0
3814478.0

Reduced
Cost
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000

Conclusion

Ecological choices are normally mind boggling and multi-faceted and incorporate
es-abound tradeoffs and unsteadiness. In this paper we developed a weighted
objective professional programming model that directions ideal asset circulation
to synchronously satisfy planned objectives on financial advancement, vitality utilization, workforce, and GHG emanation decrease constantly 2020 associated
with key economic areas of Algeria.
The model offers a numerical legitimization for additional speculations to change
the game plan of vitality blend in Algeria. The assessment showed in our model
features the centrality of substitute's procedures (green) vitality sources.
A use of techniques toward this way will influence the GDP in a positive manner,
upgrading the frail degree of participation in the relating the comparing target
work. The ongoing and current progressions in atomic power plants, handling
wind vitality, and concentrated sunlight based vitality fill in as a declaration to
the influential position of Algeria towards accomplishing a maintainable improvement continuously 2020.
References
1.

André, F.J., Cardenete, M.A., Romero. C.: A goal programming approach for a joint
design of macroeconomic and environmental policies: a methodological proposal and
an application to the Spanish economy. Environmental Management 43(5), 888-98
(2009).

http://icaiame.com

2019

268

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

Athmane, O.: Modélisation des consommations d’énergie et des émissions de CO2 à
long terme appliquée au secteur résidentiel algérien. Thèse de Doctorat, Sciences de
l'Homme et de la Société, Université François– Rabelais de tours, France (2015).
Attar, A. : Quelle transition Energétique pour l’Algérie ? , http://www.fce.dz/wpcontent/uploads/2016/11/presentation-du-1er-volet-energies-conventionnelles-deletude-par-mr-abdelmadjid-attar-consultant.pdf. (2016).
Bell, M.L., Hobbs, B.F., Elliott, E.M., Ellis, H., Robinson, Z.: An evaluation of multicriteria methods in integrated assessment of climate policy. Journal of Multi-criteria
Decision Analysis 10(5), 229–256 (2002). doi:10.1002/mcda.305
Borges, A.R.P., Antunes, C.H.: A fuzzy multiple objective decision support model for
energy-economy planning. European Journal of Operational Research 145(2), 304316 (2003). doi:10.1016/S0377-2217(02)00536-2
Bulletin statistique trimestriel. Bank Of ALGERIA, N°29: Mars (2015).
http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/Bulletin_29f.pdf
Chang, N.: Changing industrial structure to reduce carbon dioxide emissions: a Chinese application. Journal of Cleaner Production 103, 40–48 (2015). doi:10.1016/
j.jclepro.2014.03.003
Colapinto, C., Jayaraman, R., Marsiglio, S.: Multi-criteria decision analysis with goal
programming in engineering, management and social sciences: a state-of-the art review. Annals of Operations Research 251 (1-2), 7-40 (2017).
Agence Nationale pour la Promotion et la Rationalisation de l’Utilisation de l’Energie
« APRUE », Ministère de l’Energie et des Mines : Consommation Energétique Finale
de
l’Algérie :
Données
&
Indicateurs
2007,
http://www.aprue.org.dz/documents/consommation-energetique.pdf
Tugrul, D., Gulgun, K., Kelly, C.: Developing Oregon's renewable energy portfolio using fuzzy goal programming model. Computers & Industrial Engineering 59(4), 786793 (2010). doi: 10.1016/j.cie.2010.08.004
Diakoulaki, D., Carlos, H.A., António, G.M.: Multiple Criteria Decision Analysis: State
of the Art Surveys. 1st edn. Springer-Verlag, New York (2005). doi:10.1007/b100605
Huang, I.B., Keisler, J., Linkov, I.: Multi-criteria decision analysis in environmental sciences: ten years of applications and trends. Science of The Total Environment
409(19), 3578-3594 (2011). doi: 10.1016/j.scitotenv.2011.06.022
Programme des Nations Unies pour le Développement, Fonds pour l’Environnement
Mondial, Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme: Inventaire national des émissions de gaz à effet de serre de l’année 2000, Projet
00039149/GEF/PNUD
(2010),
http://unfccc.int/resource/docs/natc/algnc2add1.pdf
Jones, D., Tamiz, M.: Practical Goal Programming. 1st edn. Springer US, New York
(2010). doi:10.1007/978-1-4419-5771-9
Agence Nationale pour la Promotion et la Rationalisation de l’Utilisation de l’Energie
APRUE, Ministère de l’Energie et des Mines, ALGERIE : La Situation Énergétique Régionale :
Energie
dans
les
Zones
2015,
http://www.aprue.org.dz/documents/publication%20ene
gie%20dans%20les%20zones-edition%202015.pdf
Les comptes nationaux trimestriels 4ème trimestre 2016, Comptes Economiques, Office
National
des
Statistiques,
ALGER,
N°773,
http://www.ons.dz/IMG/pdf/Cptna4t16.pdf

http://icaiame.com

2019

269

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

17. Linares, P., Romero, C.: A multiple criteria decision-making approach for electricity
planning in Spain: Economic Versus Environmental Objectives. The Journal of the Operational Research Society (51)6, 736–743 (2000). doi: 10.2307/254017
18. Linares, P., Romero, C.: Aggregation of preferences in an environmental economics
context: a goal-programming approach. Omega 30(2), 89–95 (2002).
19. Mounir, K.B.: Activité, Emploi & Chômage. Direction Technique chargée des Statistiques de la Population et de l’Emploi, Office Nationale des Statistiques ONS , ALGER,
ALGERIE, N°763, (2016), http://www.ons.dz/IMG/pdf/DSEmploi0916.pdf, last accessed 13/04/2017
20. Oliveira, C., Coelho, D., Antunes, C.H.: Coupling input–output analysis with multi objective linear programming models for the study of economy–energy– environment–
social (E3S) trade-offs: a review. Annals of Operations Research 247(2), 247-471
(2014). https://doi.org/10.1007/s10479-014-1773-5
21. Oliveira, C., Antunes, C.H.: A multi-objective multi-sectoral economy–energy–
environment model : application to Portugal. Energy 36 (5). 2856–2866 (2011).
doi:10.1016/j.energy.2011.02.028
22. Osborne, T., Kiker, C.: Carbon offsets as an economic alternative to large-scale logging: A case study in Guyana. Ecological Economics 52(4). 481-496 (2005).
doi: 10.1016/j.ecolecon.2004.06.003
23. Pohekar, S.D., Ramachandran, M.: Application of multi-criteria decision making to
sustainable energy planning: A review. Renew. Renewable and Sustainable Energy
Reviews 8(4). 365–381 (2004).
24. Forum Journal Liberté, http://www.ons.dz/IMG/pdf/Forum_Journal_Liberte.pdf, last
accessed 25/03/2013
25. Ramanathan, R., Ganesh, L.S.: Energy alternatives for lightning households: An evaluation using an integrated goal programming: AHP model. Energy 20(1). 63–72
(1995a).
26. San, C., José, R.: A goal programming model for environmental policy analysis: application to Spain. Energy Policy 43. 303–307 (2012a). doi: 10.1016/j.enpol.2012.01.007
27. La Direction Technique Chargée des Statistiques Régionales et de la Cartographie, office National des Statistiques, Collections Statistiques N° 177 /2013 (2015), Http
://www.ons.dz /IMG /pdf/C_S_Num_172_Environfinal_okok.pdf , last accessed
12/06/2015
28. Toufic, M., Mezher, W.T.: Causes of delays in the construction industry in Lebanon.
Engineering, Construction and Architectural Management 5(3). 252-260
(1998). https://doi.org/10.1108/eb021079
29. Zhou, P., Ang, B.W., Poh, K.L.: Decision analysis in energy and environmental modeling: An update. Energy 31(14). 2604–2622 (2006). doi: 10.1016/j.energy.2005.10.023
30. Jayaraman, R., Colapinto, C., La Torre, D., Malik, T.: A weighted goal programming
model for planning sustainable development applied to Gulf Cooperation Council
Countries. Applied Energy, (2016a). Https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.04.065.
31. Jayaraman, R., Colapinto, C., Liuzzi, D., La Torre, D.: Planning sustainable development through a scenario-based stochastic goal programming model. Operations Research, (2016b). Https://doi.org/10.1007/ s12351-016-0239-8.

http://icaiame.com

2019

270

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

Economic Load Dispatch Problem Using Coyote
Optimization Algorithm
1

Uğur Güvenç , Enes Kaymaz
1

2

Düzce University, Department of Electrics & Electronics,
Düzce, Turkey
ugurguvenc@duzce.edu.tr

2

Düzce University, Department of Electrics & Electronics,
Düzce, Turkey
eneskaymaz@duzce.edu.tr

Abstract. Economic Load Dispatch is an optimization problem which is
existed in power systems for many years but is still current issue. The aim
of ELD is minimize the cost of operation of thermal power plants. This
problem consists of determining the output of thermal units to meet the
load demand required due to system inequality and equality constraints.
The solution of the ELD problem is mainly difficult due to the valve-point
effect. For this purpose, a variety of mathematical methods and heuristic
algorithms have been implemented to obtain the optimum solution in the
ELD problem. Coyote Optimization Algorithm (COA) is implemented to
Economic Load Dispatch problem with valve-point effect in this paper. In
order to demonstrate that the feasibility of the proposed algorithm, 13
and 40 thermal power plants were tested in power systems. According to
test cases, COA is an optimization method that can good converge on the
global optima. Considering the obtained results, it is seen that the applied
COA performs better than the optimization algorithms recently used for
the solution of the problem.
Keywords: economic load dispatch, coyote optimization algorithm, valvepoint effect.

1

Introduction

Economic load dispatch (ELD) is one of the most important optimization
problems which has been popular for many years. Recently ELD has become
more crucial problem due to technological developments and increasing demand
power in power industries. ELD can described as allocation of the demand among
the generating units with minimum total generation costs while meeting the var-
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ious system constraints.[1-2] Compared to a non-ELD system, the same amount
of power is obtained with a lower cost in a system where ELD is applied.
Traditionally, the fuel cost function belong to each generation unit is expressed as a quadratic function, and the Valve-Point Effect is not considered.
However in reality, this causes an error in finding the best solution. Because cost
function is non-convex and it causes some ripple in thermal generation units consist of large steam turbine. For this reason, Economic Dispatch with Valve-point
effect is an optimization problem which is difficult to finding the optimal solution.
[3]
In the past years, a number of optimization methods have been developed
to solve the economic load distribution problem. Conventional optimization
methods, such as linear programming-based method [4], lambda iteration method [5] and dynamic programming [6] have been used to solve the dispatch problem effectively but they are not suitable for tackling ELD with VPE (Valve-point effect) due to the non-linear and non-smooth characteristics. These classical
methods are highly susceptible to starting points and often converge to local optimum or diverge completely.
More recently, researchers focus on various meta-heuristic optimization
methods. Over the past few years, many meta-heuristic methods have been developed such as genetic algorithm (GA) [7-9], Evolutionary programming (EP) [1012], particle swarm optimization (PSO) [13-18], Simulated Annealing [19] and
Symbiotic Organism Search (SOS)[20]
Coyote Optimization Algorithm (COA) is a novel proposed heuristic algorithm which has been developed by J.Pierezan and L.D.S Coelho in 2018 [21].
COA is a heuristic algorithm which is based on population and swarm intelligence. The main inspiration of this algorithm is coyotes’ behavior. The obtained
results show that Coyote Optimization Algorithm (COA) can improve the initial
random solutions effectively and converge towards the optimum.
The aim of this paper is presented an economic load dispatch (ELD) model with
valve-point effect in order to minimize the fuel cost of thermal power generation
units. Coyote Optimization Algorithm is applied the test system to solve the problem. The proposed COA method has presented effective results. Rest of paper is
organized as follows. In section II, it is presented problem formulation of proposed model which includes conventional generators. The proposed COA method
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is explained in Section III. Experimental results are given in Section IV and finally
conclusions are given in Section V.

2

Problem Formulation

The aim of ELD meet the required of load demand with the various systems constraints by scheduling the generator outputs. Also, the main objective of
the optimization problem in this paper is to minimize the operating costs in the
system consisting of thermal generator units.

2.1

Fuel Cost Function of Thermal Generator Units

The cost function of conventional thermal units is calculated as given in (Eq.1):
Min fT = ∑Ni=1 Fi (Pi ) (1)
𝐹𝑖 (𝑃𝑖 ) = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 𝑃𝑖 + 𝑐𝑖 𝑃𝑖 2 (2)
where 𝑓𝑇 is the fuel cost , N number of generation units, ,Pi ; active power
generation of generator ith , 𝐹𝑖 (Pi ) fuel cost function of generator Pi and a i , bi , ci
are the cost coefficients of fuel cost function of generator ith .
Traditionally, the fuel cost function is expressed as quadratic function but
in reality valve-point effect causes nonconvex and discontinuous fuel cost function by adding sinusoidal components. Therefore, the cost function of conventional thermal generation units with the valve-point effect considered as;
𝐹𝑖 (𝑃𝑖 ) = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 𝑃𝑖 + 𝑐𝑖 𝑃𝑖2 + |ei sin(fi ( 𝑃𝑖𝑚𝑖𝑛 − Pi )(3)
where a i , bi , ci are the cost coefficients of fuel cost function of generator
ith and ei and fi are cost coefficients with valve-point effect of unit ith .
2.2

System Constraints
This minimization problem is included following constraints

1) Load-generation balance:
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∑𝑁
𝑖=1 𝑃𝑖 = 𝑃𝐷 + 𝑃𝐿 (4)

PD and PL are the total load demand and total power loss respectively.
𝑃𝐿 is calculated as follows:
N

N

N

G
PL = ∑i=1G ∑j=1G PGi Bij PGj + ∑k=1
PGi Bi0 +B00 (5)

2) Real power generation limit:
max
Pmin
(6)
i ≤Pi ≤Pi

where Pimin and Pimax are minimum and maximum real power limits of ith
generating unit.
3) Prohibited Operating Zone:
l
Pmin
i ≤Pi ≤Pi,1
u
Pi ∈ { Pi,j-1 ≤Pi ≤Pli,j } j=2,3,….,POZi

Pui,POZi ≤Pi ≤Pmax
i
(7)
where
zone.

𝑢
𝑃𝑖,𝑝𝑜𝑧,𝑖

and

𝑙
𝑃𝑖,𝑗

are the lower and upper bounds of the jth prohibited

In this problem, other loses is omitted.

3.

Coyote Optimization Algorithm (COA)

COA is a novel optimization algorithm which is based on population, evolutionary heuristic and swarm intelligence. It is inspired by adaptation of coyotes
to the environment and social conditions. COA provides balance between exploration and exploitation in the process of optimization problem.
Coyotes are a species from Canis Latrans, most of whom in North America.
In COA, coyotes form various pack and the leader of each pack is called alpha. Also, N population divided into Np and Nc. Np is the number of pack and Nc is
number of coyote in the pack. In the first stage, the number of coyotes is similar
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for each pack. Therefore, the total population is computed by multiplying Np and
Nc.
In solving the economic dispatch problem using COA, each coyote is a solution. Social condition of coyote is the cost of the objective function and it consist of a set of decision variables such as social status, gender, temperature, snow
depth and snowpack hardness.
The social condition of the 𝑐 𝑡ℎ coyote for the 𝑝𝑡ℎ pack in the 𝑡 𝑡ℎ time can
be expresses as;
𝑝,𝑡

𝑠𝑜𝑐𝑐,𝑡 = 𝑥⃗ = (𝑥1 , 𝑥1 , . . , 𝑥𝐷 ) (8)
Step 1: Initialize Np packs with Nc coyotes each (Eq. 2).
In COA, firstly the coyote’s population is initiated. Each coyote has randomly social conditions at first, because it is a stochastic algorithm. Accordingly,
random values for the cth coyote of the pth pack for the jth dimension can be
expressed as;
𝑝,𝑡

𝑠𝑜𝑐𝑐,𝑡 = 𝑙𝑏𝑗 + 𝑟𝑗 (𝑢𝑏𝑗 − 𝑙𝑏𝑗 ) (9)
where, 𝑙𝑏𝑗 and 𝑢𝑏𝑗 are the upper bounds and lower bounds for the jth decision
variable respectively. 𝑟𝑗 is a random number using uniform probability range of
[0,1].
Step 2: Confirm the adaptation of coyote.
The adaptation of coyotes to environmental conditions is cost of the fitness function and it is expressed as follows;
𝑝,𝑡

𝑝,𝑡

𝑓𝑖𝑡𝑐 = 𝑓(𝑠𝑜𝑐𝑐 ) (10)
If the stopping criterion is not achieved,
Step 3: Assign the alpha coyote in the pack.
In COA, Alpha can be express as for pth pack in the tth time :
𝑝,𝑡

𝑝,𝑡

𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 𝑝,𝑡 = {𝑠𝑜𝑐𝑐 |𝑎𝑟𝑔𝑐={1,2,…𝑁𝑐} 𝑚𝑖𝑛𝑓(𝑠𝑜𝑐𝑐 )} (11)
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Step 4: Compute the cultural tendency of the pack.
In COA, all information from Coyotes is calculated as the cultural tendency as follows.
𝑝,𝑡

𝑂𝑁𝑐+1 , 𝑁𝐶 𝑖𝑠 𝑜𝑑𝑑
𝑝.𝑡
𝑃𝑖 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑗

=
{

𝑝,𝑡
𝑂𝑁𝑐
,𝑗
2

2

+

,𝑗

𝑝,𝑡
𝑂𝑁𝑐+1
,𝑗
2

2

𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
(12)

where, 𝑂𝑝,𝑡 is indicates the ranked social conditions belong to coyotes. Cultural
tendency is compute of median social conditions for all coyotes.
In COA, there are alpha effect (δ1) and packet effect (δ2) for the purpose of represent cultural interactions inside the packs among coyotes. Both of them represent cultural difference but the first one is from a random coyote to of the pack
(cr1) to alpha and the other one is from a random coyote (cr2) to the cultural
tendency of the pack. Uniform distribution probability is used in the chosen of
random coyotes. δ1 and δ2 can be express as ;
𝑝,𝑡

δ1 = 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 𝑝,𝑡 − 𝑠𝑜𝑐𝑐𝑟1 (13)
𝑝,𝑡

δ2 = 𝑐𝑢𝑙𝑡 𝑝,𝑡 − 𝑠𝑜𝑐𝑐𝑟2 (14)
For each c coyotes in the p pack
Step 5: Update the social situation
New social condition of coyote with the alpha and the pack influence can expressed as;
𝑝,𝑡

𝑛𝑒𝑤_𝑠𝑜𝑐𝑐 = 𝑟1 . δ1 + 𝑟2 . δ2 (15)
where, 𝑟1 and 𝑟2 is the weights of alpha coyote and the pack influence and they
are random values inside the range [0,1].
Step 6: Evaluate the new social situation
𝑝,𝑡

𝑛𝑒𝑤_𝑓𝑖𝑡𝑐 = 𝑓(𝑛𝑒𝑤𝑠𝑜𝑐 𝑝,𝑡
)(16)
𝑐
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Step 7: COA checks whether the new social situation is better than before and
this is expressed as follows:

𝑝,𝑡

𝑛𝑒𝑤𝑠𝑜𝑐 𝑝,𝑡+1
𝑐

={

𝑛𝑒𝑤𝑠𝑜𝑐 𝑝,𝑡
, 𝑛𝑒𝑤𝑓𝑖𝑡 𝑝,𝑡+1 < 𝑓𝑖𝑡𝑐
𝑐
𝑐

𝑝,𝑡

𝑠𝑜𝑐𝑐

𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
(17)

The social condition of coyote, which adapts itself best to environmental conditions, is used as a solution to the global problem.

Step 8:Birth and death
𝑝.𝑡

The age of each coyotes is indicated as 𝑎𝑔𝑒𝑗

∈ 𝑁and computes in COA. De-

pending on randomly selected parents and social situations, the birth of a new
coyote is expressed as follows:
𝑝,𝑡

𝑝,𝑡
𝑝𝑢𝑝𝑗

𝑠𝑜𝑐𝑟1𝑗 ,

=

𝑟𝑛𝑑𝑗 < 𝑃𝑠 𝑜𝑟 𝑗 = 𝑗1

{𝑠𝑜𝑐𝑟𝑝,𝑡𝑗,
2

𝑟𝑛𝑑𝑗 ≥ 𝑃𝑠 + 𝑃𝑎 𝑜𝑟 𝑗 = 𝑗2
𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

𝑅𝑗 ,

(18)
where, 𝑟1 and 𝑟2 are random coyotes belong to 𝑝𝑡ℎ pack and 𝑗1 and 𝑗2 are random
dimension in the problem. 𝑃𝑠 and 𝑃𝑎 are scatter and association probability respectively which is provides cultural tendency. 𝑅𝑗 refers to a random value range
of [0,1] obtained by uniform probability.
ω and φ is the group of coyote that worse adapts to the environment than the
puppies.
If φ = 1 , pup survive and only coyote in ω dies or if φ>1 pup survives and oldest coyote dies. Otherwise pup dies.
In addition, if two or more coyotes have same age, coyote which less adapted to
environment dies.
Step 9 : Transition between pack packs.
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The coyotes go out from their packs or participate in another pack. The coyotes
that go out from pack occurs with probability Pe and it can be express as;
𝑃𝑒 = 0,005. 𝑁𝑐2 (19)
In COA, each pack has a maximum of 14 coyote because Pe cannot be greater
than 1.Thus, interaction and cultural diversity is provided among the coyotes.
𝑃𝑠 and 𝑃𝑎 can be expressed as in COA,
𝑃𝑠 = 1/D (20)
where, D is dimension in search space.
𝑃𝑎 = (1 − 𝑃𝑠 )/2 (21)
Step 10: Update the coyotes’ ages.

Step 11: Select the best adapted coyote.

4.

Case Studies

In this section, Coyote Optimization Algorithm (COA) is implemented to
ELD problem. To indicate the validity of the COA, it has been used 13 and 40 bus
test systems which consists of conventional thermal generator. In test simulation, the maximum iteration number considered as 5000 and the number of
search agents considered as 30.

4.1

Case 1

In this case, it has been used 13 generator test system in order to indicate
that proposed method. Load demand is considered as 2520 MW. The generators
data and B-coefficients are taken from [22] and system parameters are given in
Table I. Results obtained from COA are given in Table II by comparing other
methods reported before. COA has lowest fuel cost by 24515.2258 $/h for 2520
MW load demand.
Table 1. Fuel Cost Coefficients
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a

b

c

e

f

Pmin

Pmax

G1

550

8.10

0.00028

300

0.035

0

680

G2

309

8.10

0.00056

200

0.042

0

360

G3

307

8.10

0.00056

200

0.042

0

360

G4

240

7.74

0.00324

150

0.063

60

180

G5

240

7.74

0.00324

150

0.063

60

180

G6

240

7.74

0.00324

150

0.063

60

180

G7

240

7.74

0.00324

150

0.063

60

180

G8

240

7.74

0.00324

150

0.063

60

180

G9

240

7.74

0.00324

150

0.063

60

180

G10

126

8.60

0.00284

100

0.084

40

120

G11

126

8.60

0.00284

100

0.084

40

120

G12

126

8.60

0.00284

100

0.084

55

120

G13

126

8.60

0.00284

100

0.084

55

120

Table 2. Comparision of COA and Other Algorithms (2520 MW)
ICAPSO[23]

FPSOGSA[22]

SOS[20]

COA

P1

628.32

628.3185

558,0615

628.3186

P2

299.19

299.1993

93,1927

299.1993

P3

294.51

299.1993

173,6006

299.1993

P4

159.73

159.7331

97,05160

159.7331

P5

159.73

159.7331

124,1666

159.7331

P6

159.73

159.7331

117,3912

159.7331

P7

159.73

159.7331

113,9037

159.7331

P8

159.73

159.7331

166,1826

159.7331

P9

159.73

159.7331

116,7156

159.7331

P10

114.80

76.9368

88,9793

77.3999

P11

116.45

114.2795

60,0989

113.4959

P12

55.00

92.2438

30,3126

92.3999
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P13

92.40

92.2007

60,3340

92.3999

𝑷𝒍𝒐𝒔𝒔 (𝑴𝑾)

39.05

40.7765

40.8112

40.8114

Total Fuel

24540.06

24515.35543

24515.2275

24515.2258

Cost ($/h)

4.2

Case 2

In this case, the test system comprise of 40 generator units which are considered as without loss. Load demand is 10500 MW in this case. The cost coefficients are taken from [22, 24] and can be seen in the mentioned studies. Results
obtained from COA are given in Table III and compared with results obtained
from other methods reported before, given in Table IV. COA has lowest fuel cost
by 121412.5355 $/h for 10500 MW load demand.

Table 3. Results Obtained from COA
Unit

COA

Unit

COA

Unit

COA

Unit

COA

P1

110.7998

P11

94.0000

P21

523.2794

P31

190.0000

P2

110.7998

P12

94.0000

P22

523.2794

P32

190.0000

P3

97.3999

P13

214.7598

P23

523.2794

P33

190.0000

P4

179.7331

P14

394.2794

P24

523.2794

P34

164.7998

P5

87.7999

P15

394.2794

P25

523.2794

P35

194.3978

P6

140.0000

P16

394.2794

P26

523.2794

P36

200.0000

P7

259.5997

P17

489.2794

P27

10.0000

P37

110.0000

P8

284.5997

P18

489.2794

P28

10.0000

P38

110.0000

P9

284.5997

P19

511.2794

P29

10.0000

P39

110.0000

P10

130.0000

P20

511.2794

P30

87.7999

P40

511.2794

Total Power Output (10500 MW)
Total Fuel Cost ($/h)

10500
121412.5355

Table 4. Comparision of COA and Other Methods
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Methods

Minimum
Cost ($/h)

Average
Cost ($/h)

Maximum
Cost ($/h)

PSO[25]

123930.45

124154.49

NA

CEP [24]

123488.29

124793.48

126902.89

TM [26]

122477.78

123078.21

124693.81

ESO [27]

122122.16

122524.07

123143.07

Improved GA [28]

121915.93

122811.41

123334.00

MTS [29]

121532.10

121798.51

122022.15

BBO [30]

121426.9530

121508.0325

121688.6634

FA [31]

121415.05

121416.57

121424.56

MDE [32]

121414.79

121418.44

121466.04

SOS [20]

121412.5355

121413.2597

121413.9281

COA

121412.5355

121413.2597

121413.9281

It can be seen that the COA and SOS Algorithm have the lowest fuel cost function
with 121412.5355 $/h among all methods.

5.

Conclusions

Economic load dispatch is a popular optimization problem that has existed
for many years in power systems. Therefore, COA is implemented to the problem
of economic load dispatch with valve-point effect in this paper. The proposed
COA for this problem was examined on test system which consists of 13 and 40
unit with transmission loss and without transmission loss. Obtained results indicated that COA solved the ELD problem effectively. In order to demonstrate that
the feasibility of the COA, the obtained results were compared with other methods in the literature. As a result of this comparison, it could be seen that total
fuel cost decreased with the COA method for the test system with 13 generator
units. For the 40 unit test system, it is seen that COA and SOS are the most effective methods when the obtained results of fuel cost are compared with other
methods. Accordingly, COA is a feasible and effective method for the problem of
ELD with valve - point effect in power systems.
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Abstract. Solar energy is the most preferred renewable energy sources
due to its advantages such as freely available, pollution-free, low
maintenance cost, reliable, and inexhaustible. However, operation of PV
array is affected from solar irradiation level. Partial shading in photovoltaic
array is an important factor which decreases the efficiency of the system.
To prevent the effect of partial shading on PV array and to obtain
maximum power, reconfiguration process is very important under partial
shading conditions. In this study, a new photovoltaic array reconfiguration
method is proposed to obtain maximum power from photovoltaic array.
The proposed approach is aimed that the short circuit current values of
each row of the photovoltaic array is as close as possible to each other. In
order to find the connection structure of PV array during reconfiguration
process, binary artificial bee colony algorithm is used. The reconfiguration
process has been tested for two different PV array under different partial
shading conditions in MATLAB/Simulink. Results show that the PV arrays
can produce higher power with reconfiguration process.
Keywords: PV array reconfiguration; binary artificial bee colony

algorithm.
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1

Introduction

Recently, in the world using of renewable energy sources, especially solar energy,
is gradually important due to increased energy consumption and adverse
environmental effect of conventional energy sources such as fossil fuels.
Photovoltaic (PV) or solar energy have many advantages, but the efficiency of it is
based on the environmental factors such as solar irradiation and temperature.
One of the most important factor is partial shading on PV array. To obtain
maximum power from PV array, maximum power point tracking techniques have
been preferred in the literature. Maximum power point tracking techniques have
been used the information which are non-linear current (I), voltage (V) and
power (P) of PV array. However, under partial shading condition, obtaining these
values are difficult and complex. For this reason, reconfiguration is one of the
method used to decrease the effect of partial shading on PV array [1 - 6].
There are many studies relevant to the reconfiguration in literature. In [1],
a new reconfiguration approach has been proposed to detect moving shading for
reconfiguration using image processing algorithms. In another study, a
reconfiguration method is proposed to increase the efficiency under partial
shading conditions. The proposed system has three main parts, namely adaptive
part, fixed part, and switching matrix circuit. For finding the best connection
structure of PV array, a new configuration scanning algorithm is developed to
maximize the efficiency of PV array [3]. A fuzzy logic based reconfiguration
method is proposed. In the system, short circuit current values of the PV modules
are expressed with fuzzy values which are divided into five intervals. The
proposed approach is purposed to find best connection structure in a few smallsized array segments obtained by decomposing in accordance with the location
of shading to perform the control task [4]. A novel mathematical formulation for
the optimal reconfiguration of PV array is proposed. In the paper, the
reconfiguration problem is formulated as a mixed integer quadratic programming
problem and finds the optimal connection of PV array using a branch and bound
algorithm [7]. In other study, the authors have used a Dynamic programming
method to find the optimal connection configuration for PV array and Munkres
Assignment algorithm to find out the best switching configuration [8].
In this study, a reconfiguration method is proposed to increase the
efficiency of the PV array under partial shading conditions. The proposed system
consists of an adaptive part, a fixed part, and a switching matrix circuit. The
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purpose of the proposed approach distributes the shading on whole array. In the
method, only the short circuit current values of the adaptive and fixed part of the
PV module are used. In the array, the short circuit current values of each row of
the photovoltaic array is as close as possible to each other after reconfiguration.
In addition, there is a controller used to find the best switch connection and this
unit transmits this to the switching matrix circuit. In this unit, artificial bee colony
algorithm is used. The proposed system is tested on a 3×3 TCT configured PV
array. According to simulation results, the efficiency of the PV array has
increased after reconfiguration process.
This paper is organized as follows: Section 2 presents effect of the partial
shading on PV array. In section 3, reconfiguration system architecture of the
system has explained. In section 4, the simulation results have presented and the
results of the simulation have been given clearly.

2

Effect of the Partial Shading on PV Array

The efficiency of the PV array is influenced by changing of the solar irradiation
level. Decreasing of the solar irradiation level affects the operation of the PV
array, negatively. When the solar irradiation level decreases, the maximum
power point of the PV array decreases. Therefore, full or partial shading on PV
array are important problems for whole array. Partial shading is caused by
several factors such as cloud, building, tree, and snow. Moreover, in partial
shading conditions (PSCs), the current-voltage (I-V) and power-voltage (P-V)
characteristics of the PV array have multiple peak points [9 - 11]. To explain the
effect of partial shading, a 3×2 TCT configured PV array is used. Fig.1. (a) and (b)
shows the P-V and I-V characteristics of the PV array under uniform solar
irradiance and PSCs are given. In uniform solar irradiance, all modules have 1000
2
W/m and P-V curve exhibits the typical unique MPP. During PSCs, three level
2
2
2
solar irradiation level, 600 W/m , 800 W/m , and 1000 W/m , have been used.
While the maximum power is 600.4592 W under uniform condition, it is
387.2203 W under partial shading condition.

http://icaiame.com

2019

286

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

Fig. 1. (a) P-V and (b) I-V characteristics of PV array

3

Reconfiguration System

3.1

Architecture of the System

Reconfiguration is performed by changing the connection structure of a PV array.
The proposed reconfiguration method is shown Fig. 2. As can be seen from Fig. 2,
the reconfiguration system has three main parts. These are fixed part, adaptive
part, and switching matrix [1, 3-5].






The fixed part is the stationary part of the PV array and it has more PV
modules. Each row of the PV array is called a fixed subpart. In Fig.2,
there is m×n PV modules and m pieces fixed subpart (F1, F2, …, Fm) in the
PV array.
The adaptive part is the movable part of the PV array and its electrical
structure is changed during the reconfiguration process. In Fig.2, there is
m pieces PV modules (A1, A2, …, Am) and the number of PV modules is
same as the number of fixed subpart.
The switching matrix provides the connection of the adaptive parts to
the fixed subpart. In this switching matrix circuit, there is 2×m×m pieces
switches (S11, S12, …, Smm), because of the double pole of the PV module.
The switching matrix (S) can be defined in Eq. (1).
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𝑆11 𝑆21
𝑆1𝑚
𝑆21 𝑆22
𝑆2𝑚
. … .
𝑆= .
.
.
.
[𝑆𝑚1 𝑆𝑚2 𝑆𝑚𝑚 ]

(1)

There is also a controller unit which transmits the best switching signals to
the switching matrix circuit in order to obtain maximum power from the PV
array.
Fixed part
F1

Switching Matrix Circuit

Adaptive part

A1

A2

Am-1

F2
Load
Fm-1

Fm

Short circuit currents of
A1, A2, … , Am, Am-1

Switching
signals

Am

Short circuit currents of
F1, F2, … , Fm, Fm-1

CONTROLLER

Fig.2. The proposed reconfiguration method

3.2

Reconfiguration Process

The proposed reconfiguration method is based on the principle that the short
circuit current values of each row of the PV array are as close as possible to each
other. In other words, the aim of the method is minimization of the difference
between the maximum and minimum short circuit current values, which is called
current variation index, from the fixed subparts. The algorithms used in the
controller unit is used for finding the best switching signals. The input parameters
of the algorithms are the short circuit currents of the PV module in the adaptive
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part and fixed subparts. Moreover, the following equations are used for finding
the best switching signals [5]:
𝐼𝑠𝑐,1
𝐼𝑠𝑐𝐹1
𝐼𝑠𝑐𝐴1 𝑆11 𝑆21 … 𝑆1𝑚
𝐼𝑠𝑐,2
𝐼𝑠𝑐𝐹2
𝐼𝑠𝑐𝐴2 𝑆21 𝑆22 … 𝑆2𝑚
. =
.
.
.
. … .
+
.
.
.
.
. … .
[𝐼𝑠𝑐,𝑚 ] [𝐼𝑠𝑐𝐹𝑚 ] [𝐼𝑠𝑐𝐴𝑚 ] [𝑆𝑚1 𝑆𝑚2 … 𝑆𝑚𝑚 ]

(2)

𝑚𝑎𝑥 (𝐼𝑠𝑐,𝑗 ) = [𝐼𝑠𝑐,1 , 𝐼𝑠𝑐,2 𝐼𝑠𝑐,3 , … … . 𝐼𝑠𝑐,𝑚 ],

𝑗 = 0,1,2 … , 𝑚

(3)

𝑚𝑖𝑛 (𝐼𝑠𝑐,𝑗 ) = [𝐼𝑠𝑐,1 , 𝐼𝑠𝑐,2 𝐼𝑠𝑐,3 , … … . 𝐼𝑠𝑐,𝑚 ],

𝑗 = 0,1,2 … , 𝑚

(4)

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = 𝑚𝑎𝑥 (𝐼𝑠𝑐,𝑗 ) − 𝑚𝑖𝑛(𝐼𝑠𝑐,𝑗 )

(5)
th

In these equations, 𝐼𝑠𝑐,𝑗 is the short circuit current value of the j row and
m is the number of row, and max (𝐼𝑠𝑐,𝑗 ) and min (𝐼𝑠𝑐,𝑗 ) are maximum and
minimum values of the short circuit current values of the rows.
In the proposed system, an adaptive module must only connect to a fixed
subpart, because if an adaptive module connects to multiple fixed subparts, the
current will distributed to the subparts according to the current divider rule.
m
Therefore, there is only m possible number of the connections of the PV module
in the adaptive part.

3.3

Artificial Bee Colony Algorithm

Artificial Bee Colony (ABC) is a population-based meta-heuristic algorithm to
optimize numerical problems. It was inspired by the intelligent foraging behavior
of honey bees searching for a quality food source. In the ABC algorithm, the
position of a food source represents a possible solution and the nectar amount of
a food source corresponds to the quality of the associated solution. Each of the
bees has several tasks to find a better food source. The algorithm generates a
randomly distributed initial population of SN food sources. In the algorithm,
there are three types of bees: employed bees, onlooker bees, and scout bees.
The number of employed bees and onlooker bees is usually equal to the number
of food sources. The number of scout bees is 1. Each food source 𝑥𝑖 =
(𝑥𝑖1 , 𝑥𝑖2 , … , 𝑥𝑖𝐷 ) (𝑖 = 1,2, … , 𝑆𝑁) corresponds to a solution to the optimization
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problem. In order to calculate the fitness value of each food source, the following
formula is used. In Eq. (6), 𝑓𝑖𝑡𝑖 and 𝑓𝑖 are respectively the fitness value and the
th
objective function value of i food source [12-14].
𝑓𝑖𝑡𝑖 = {

1 + 𝑓𝑖 , 𝑓𝑖 ≥ 0
1

1+|𝑓𝑖 |

, 𝑓𝑖 < 0

(6)

Employed bee phase: The employed bees are responsible for searching
food sources. They find a neighbor food source and then evaluate its profitability.
If the amount of nectar in the new food source is better than before, it stores this
source. The finding of a new food source of the worker bee is given in the
equation. In order to produce a candidate food position from the old one in
memory, Eq. (7) is used.
𝑣𝑖𝑗 = {

𝑥𝑖𝑗 + 𝑟𝑖𝑗 (𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑘𝑗 ), 𝑖𝑓 𝑗 = 𝑗𝑟𝑎𝑛𝑑1
𝑥𝑖𝑗 , 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

(7)

Here, k is the random integer between [1, SN] and 𝑘 ≠ 𝑖, 𝑗𝑟𝑎𝑛𝑑1 is a
random integer between [1, D] and 𝑟𝑖𝑗 is the random integer between [-1, 1].
Onlooker bee phase: Onlooker bees probabilistically choose their food
sources depending on the probability values calculated using the fitness values
provided by employed bees. The information of the food sources is shared with
the onlooker bees. A new food source is selected by the roulette wheel selection
method. Probability value selected by the food source 𝑃𝑖 ,
𝑓𝑖𝑡𝑖

𝑃𝑖 = ∑𝑆𝑁

𝑖=1 𝑓𝑖𝑡𝑖

(8)

Scout bee phase: The new solutions are randomly searched by the scout
bees. The scout bee generates a new food source randomly using the Eq. (9).
Here, where i = 1, 2, …, N, j = 1, 2, … , D. limit is a pre-set threshold and rand (0,1)
is a random real number within [0,1], 𝑙𝑗 and 𝑢𝑗 are the upper and lower limit of
the 𝑥𝑖𝑗 .
𝑥𝑖𝑗 = 𝑙𝑗 + 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1) ∗ (𝑢𝑗 − 𝑙𝑗 )

(9)

In ref. [13], the fitness function of the binary artificial bee colony
algorithm is calculated by Eq. (10).

http://icaiame.com

2019

290

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

𝑥𝑖𝑗′ = {

1, 𝑖𝑓 𝑔(𝑥𝑖𝑗 ) > 0
0, 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

(10)

Here, 𝑔(𝑥𝑖𝑗 ) is used for generating a bit string generating function and is
given below:
𝑔(𝑥𝑖𝑗 ) = (2𝜋𝑥𝑖𝑗 cos(2𝜋𝑥𝑖𝑗 ))

4

(11)

Simulation Results

In the proposed reconfiguration system, a 3×3 TCT configured PV arrays have
used. The PV module parameters used in the system is given in Table 1 [15].
Table 1. PV module parameters used in the system
Parameter

Label

Value

Maximum power
Maximum power point voltage
Maximum power point current
Open circuit voltage
Short circuit current
Number of series cell
Temperature coefficient of Isc

Pmax
Vmpp
Impp
Voc
Isc
NS
KI

100 W
18.9 V
5.29 A
22.5 V
5.75 A
36
0.04%/ °C

In 3×3 TCT configured PV array, the adaptive part is a 3×1 PV array and it
consists of [A1, A2, A3] PV modules and the fixed part a 3×2 PV array and it includes [F1, F2, F3] subparts. Also, 9 switching signals have been sent to the switching matrix circuit. In order to investigate the efficiency of the proposed reconfiguration system, two shading case have been simulated.
Case 1: The solar irradiation level of the PV array is given in Table 2. After
the proposed approach is applied, the simulation results are given in Table 3 and
the P-V characteristic of PV array is given in Fig. 3. According to Table 3, the
maximum power has increased from 367.4935 W to 546.3412 W after
reconfiguration process. Moreover, when Fig. 3 is examined, there is 48.67 %
increase in maximum power value and there is only one peak point in P-V
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characteristic. This result shows that shading is evenly distributed over the PV
array.
2

Table 2. The solar irradiation level (W/m ) of Case 1.
Row

Adaptive Part

Fixed Part

1

800

900

1000

2

600

600

700

3

400

400

500

Table 3. The results of Case 1.
Property

Value
F1 -

New configuration

F2 A2

The maximum power before reconfiguration (W)
The maximum power after reconfiguration (W)

F3 A1, A3
367.4935
546.3412

Fig. 3. The P-V characteristic of PV array for Case 1.

Case 2: The solar irradiation level of the PV array is given in Table 4. The
simulation results are given in Table 5. According to table, the maximum power
has increased from 461.8619 W to 530.0293 W after reconfiguration. The P-V
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characteristic of PV array is given in Fig. 4. According to figure, the maximum
power is increased by 14.76 %.
2

Table 4. The solar irradiation level (W/m ) of Case 2.
Row
1
2
3

Adaptive Part
400
400
600

Fixed Part
600
700
700
800
700
800

Table 5. The results of Case 2.
Property

Value
F1 A3

New configuration

F2 A2
F3 A1

The maximum power before reconfiguration (W)
The maximum power after reconfiguration (W)

461.8619
530.0293

Fig. 4. The P-V characteristic of PV array for Case 2.

5

Conclusion

In this paper, a new reconfiguration method has been proposed to increase the
efficiency of PV array under partial shading conditions. In this method, PV array is
reconfigured by adaptive modules connect to the fixed part on condition that the
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short circuit currents of each row of array is as close to each other. This provides
the shading to be evenly distributed over the whole PV array. ABC algorithm is
used for the finding the best configuration between the adaptive and fixed part.
In order to test the proposed system, a 3×3 TCT configured PV array are
simulated for two different shading conditions. According to results, the
maximum power obtained from PV array is increased after reconfiguration
process.
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Abstract. Space inventory management process plays an important role in
any institution in higher education and requires comprehensive planning
to be done in systematic manner. The inventory should be continually
review throughout the year. Information on the inventory of space should
be accessible and used effectively. One of the criteria in measuring the
space performance is through using space utilisation. Space utilisation is a
measure of whether and how space is being used. The utilisation rate is a
function of a frequency rate and occupancy rate. The frequency rate
measures the proportion of time that space is used as compared its
availability, and the occupancy rate measures how full the space is
compared to its capacity. This research investigates the space utilisation in
universities building and makes decision how much space needed. We
have used the space information of Turkish state universities and
compared all space utilisation. A web-based decision support system was
designed and developed to incorporate the proposed space management
system.
Keywords: space management; decision support system; space utilisation;
optimization; artificial intelligence
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1

Introduction

Universities have three main missions which are education, research and community service. The activities related to these missions gain vitality through the
factors of “staff” and “space”. The university staff factor consisting of academic
staff and administrative staff working in universities represents the university’s
human resources. The buildings titled as faculty, vocational school, hospital, laboratory, research center on the other hand, constitute the resources of space.
These spaces, housing the activities of academic and administrative staff, also
represent the physical resources of universities.
There have been studies focusing on the planning of the university staff allocation and student allocation in the universities of our country at the central,
university and even academic levels. However, there are no comprehensive studies concerning the planning of space resources. Space management can be described as the capability to allocate space to a specific user and/or for a specific
usage [1].
Furthermore, the effectiveness of expenditures based on space, one of
the most important items of operating expenses of the universities, can only be
achieved by rational space planning.
As for the capability of planning a rational space, it requires an inventory
system with the standard guidelines. This guidelines, named as “The Inventory
Classification System of Higher Education Facilities (Spaces)” is intended to prepare a functional inventory based on defined standards for the spaces of Universities [2].
Through the utilization of this guide, the first of its field, it is intended to
create an infrastructure for rational space planning at the level of universities
and to obtain the needed data to provide more viable determinations regarding
the decision-making processes of appropriate distribution of public resources by
central government agencies, especially our ministry.
In addition to, it is also expected that the data to be obtained and information to be produced from the initiatives based upon this guide, to provide significant contributions towards a shift in paradigm regarding the use of space and
practices of production in universities, a shift that will prioritize productivity.
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Space inventory management process plays an important role in any institution in higher education and requires comprehensive planning to be done in
systematic manner. The inventory should be continually review throughout the
year. Information on the inventory of space should be accessible and used effectively. [3]. One of the criteria in measuring the space performance is through using space utilisation. Increasingly, the teaching and learning spaces need to be
responsive to the changing demands of a leading university, and so space should
be designed to be flexible and planned on the basis of functionality in order to
encourage effective utilisation. The key aim of space management is to effectively manage a dynamic and limited resource in order to support academic activities, minimise cost and achieve the maximum and efficient design, planning and
use of the institution’s space.
In this paper, a new approach for the university inventory management
was proposed. This method contain decision support system algorithm. Decision
support systems are computer-based information systems designed to help
managers solve problems in decision-making areas [4, 5]. On the other hand, DSS
is a powerful, multidisciplinary technique used widely for solving difficult problems in different fields like mathematics, physics, and engineering by focusing on
applications such as computer security, project management, data management,
and building decision support systems. DSS is better than the traditional system
analysis methods with its advantages on employing localized basis functions and
achieving faster computation. Because of remarkable advantages of these techniques, the authors decided to combine them for the research problem of this
study.
Regarding the subject of the paper and the performed research, remaining content was organized as follows: In the second section, inventory classification system, space management, space utilisation, dataset analysis, decision support algorithm, and higher education space design were described in details.
Following to that, findings obtained from the performed applications on space
utilisation and also a general discussion on them were given in the third section.
Then, the paper was ended with the last section providing explanations on conclusions and some possible future works.
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2

Theoretical Background

In the higher education sector, the most important result in terms of public
investments of the growth policy on the establishment of new state universities
since the middle of the 2000s and the contingent increases made in the existing
universities has been the increases of investment demands. 129 State
Universities, in Turkey, have take incentive to increase its number of students
from 3.072.986 students in 2000 to almost 6.963.903 in 2018. These drastic
increase of students enrolled has required Turkey to provide more space for
teaching and learning facilities and other related supporting facilities. Turkey has
to review and further investigate its teaching and learning facilities to cope with
those changes. Therefore we developed Decision Support System for Space
Management. The most important criteria in measuring the space performance is
through using space utilisation. The following subtitled were devoted to that
purpose.
2.1

The Inventory Classification System of Higher Education

In the context of guideline preparations, primarily the subject of Methodology
was raised, and a detailed literature review had been undertaken to determine
the methodology to be used. A crucial issue to underline here is the lack of any
studies in national literature about the inventory data of university spaces and
the inventory classification systems to be used in this inventory space data.
Consequently, the subject of implementation of a methodology had to utilize
foreign literature in its entirely. The most important result obtained from
international literature review is the realization of the immense wealth of
knowledge on this subject present in Anglo-Saxon countries, especially the
United States of America (USA), the United Kingdom and Australia. There are
many studies conducted by both universities and relevant public institutions.
Within these studies, the ones in cooperation with private sector and university
called the UK Higher Education Space Management Group (SMG) funded by the
UK Higher Education Funding Council, the studies conducted by Australia Higher
Education Space Management Association -Tertiary Education Facilities
Management Association (TEFMA) and the studies conducted by the USA
National Center for Education Statistics, the Institute of Education Sciences (IES)
are the recent examples of remarkable efforts.
In the context of Methodology preparations, almost all these studies have
been examined, and it is seen that the USA National Center for Education
Statistics, the Institute of Education Sciences (IES) is the most cited one and has
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the most detailed classification system. Therefore, it was decided to use 2006
Edition which is the last version of Postsecondary Education Facilities Inventory
and Classification Manual (FICM) developed by IES, for the basis of the
methodology development study [6]. The theoretical background of the guideline
is based on the FICM Manual. In other words, FICM Manual is benefited as a
reference source regarding how to computerize (produce) the information of the
university space inventory.
The process of inventory information collection consists of three stages;
1.
2.
3.

Classification and Coding
Numbering
Measurement
a.
Metric measurements
b. The Measurements related to Indoor space quality

The stages also indicate a work order for collecting inventory information.
According to this, firstly the space of relevant inventory will be classified and
coded, then numbered, and following these steps, space will be measured.
Accurate classification, coding and numbering have critical importance in terms
of success in the measurement phase that requires intensive work hours, and
obtaining comparable space inventory among universities at the end of the
process.
In the stage of classification and coding which is the first stage of collecting and compiling inventory information, classification and coding will be performed on the basis of the main function and sub-functions of the building which
is the classification unit. The main functions with their codes to be used within
this context, are given in Table 1.
Table 1. The main functions
Code
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Educational Space

E

Research Space
Management Space

R
M

Health Space

H

Library Space

L

Meeting and Conference Space
Social Space
Sport Space

C
G
S
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Accommodation Space

A

Other Space

O

The main functions should be determined by considering the service
provided in the building. It is possible that a building can serve for more than one
main function. In this case, the predominant function should be defined as the
main function. The classification of facilities serving different main functions in
the building should be done on the basis of sub-function. The spaces serving to
fulfill the main function and are situated in the building constitute sub-functions.
Sub-functions were defined in a manner that does not leave any open corners in
a building. After the main function of the building is determined, each space in
the building should be classified and coded on the basis of sub-function. Accordingly, the main function of a building may be education; however, there may be
spaces serving the main functions of research, management, etc. in it. These
spaces should be classified and coded as sub-functions. Obtaining reliable inventory information depends on the proper classification of buildings. On the other
hand, generation of inventory information that is comparable amongst universities requires the classifications to be fulfilled with the same basis for definitions
and standards.
2.2

Space Management

Space inventory management is a continuous process of collecting, gathering and
maintaining list of space fields with codes. It provides accurate data to
stakeholder by developing compatible space inventory system. The issues of
space inventory management in the Turkish Public Universities are due to the
inaccurate data, lack of centralized data management and ineffective methods or
systems implemented. Space management practice is variables and there has
remained slight advancement in fostering awareness of the space costs and the
possible for savings from improved space management. One of the criteria in
measuring the space performance is through using space utilisation. Space
Management Group (SMG, 2006) reports the origin of this survey was the
University of Iowa (UOI) [7]. UOI has conducted space utilisation survey as early
as 1916 yet there is no record found how they do that. In the same guideline, UK
has states as the second country applied this survey for their space management
in higher education institutions (HEIs).
UK has applied this survey since 1960 and in year of 1996, National Audit
Office (NAO) succeeds in producing early guideline to perform space utilisation
survey for their public HEIs [7, 8, 9]. Although there are guidelines to conduct the
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survey, but the institutions has been given enough autonomy to conduct the survey as they could. Subsequently, throughout years the difference approaches has
been employed by HEIs. Some HEIs use timetabling method for their survey and
others through inspections. Although there are differences, they try to achieve
the same goal; to improve their space management process. There are two different problem of space allocation, a space utilization and a constraint satisfaction/optimisation.
2.3

Space Utilisation

Space utilisation is a measure of whether and how space is being used. The utilisation rate is a function of a frequency rate and occupancy rate. The frequency
rate measures the proportion of time that space is used as compared its availability, and the occupancy rate measures how full the space is compared to its capacity. Classroom utilisation rate, frequency rate and occupancy rate can be represented as in Formulas 1,2,3. 1 [11, 12, 13, 14,15].
Classroom Utilisation Rate (UR) =

Frequency RatexOccupancy Rate
100

(1)

Frequency Rate (FR) =

(Number of hours used during week)/(Hours allocated during week)
100

(2)

Occupancy Rate (OR) =

(Total student numbers during week)/(Room capacity during week)
100

(3)

Over the years, there have been many studies and recommendations on
what might be achieved in terms of utilization rates. According to the NAO (1996)
that its findings suggest that ‘a figure of 50 per cent (for instance around 70 per
cent frequency and 70 per cent occupancy) may prove to be a challenging target’.
Table 2. Indicator values for level of utilisation rate
Color

Rate (%)

Level of Utilisation Rate

𝑈𝑅 ≥ 35
25 < 𝑈𝑅 < 35

good
fair

𝑈𝑅 ≤ 25

poor

Some HEIs have their own utilisation targets. The our survey found that
where HEIs use performance indicators to manage space, utilisation rates were
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the most frequently cited indicator. Our utilization rate targets have been determined as thirty-five percent [16, 17, 18, 19].

2.4

Dataset Analysis

Space planning and management process requires extensive and comprehensive
planning to be done in a systematic and transparent manner, covering work process, the operational and maintenance requirements of the institutions and stakeholder’s interest at strategic level. Space planning and management system
can be classified into four ascending categories namely :
(i)
Space Data to produce facts and figures,
(ii)
Information i.e. processed data,
(iii)
Knowledge which is the applied information and
(iv)
Decision support system i.e. to evaluated knowledge.
Fig. 1 shows that the relationship between space data and the decision support
system to achieve effective space planning.

Fig. 1. Dataset Analysis System for Space Inventory Management

2.5

Decision Support System Algorithm

Developing A Decision Support System (DSS) requires much effort and money.
Decision support systems for space management can assist managers in making
better decisions by integrating information into a more usable university space,
altering classroom usage, enhancing management skills and reducing costs of
space. Despite these benefits, the adoption of DSS by managers has been limited.
Hard and soft systems approaches are discussed between developer and end
user [20,22, 28]. DSS approaches are Learning approaches(action learning, action
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research and soft system metodologies), iterative prototyping (evolving development process) etc. Fig. 2 provides a model for DDS. Some of factors in DSS for
Space Management in Higher Education:


DSS Development process: Involvement of future users in early development
phases, appropriately defined system requirements, evolutionary system development, clear definition of beneficiaries. The development process includes space requirements analysis and collect space inventory and timetable.



DSS components: Precision of models, quality of data, user interface, reporting system to choice of suitable technology and management of data, complexity of DSS and data inputs. The DSS components have a user-friendly
web based interface.



Decision process: Appropriateness of logical process followed when using
DSS, number of alternatives explored by DSS, internal communication, correspondence to and appropriateness for decision organization. The decision
process includes evaluate new space area, reject new space request, offer
maintenance heavily used building and offer increase space utilization rate.



Decision output: Quantification profit/loss from DSS usage, consensus
achieved among decision-makers, savings of time or other resources through
DSS usage, contribution to organizational efficiency, consistency of solution.
The output of the DSS is increased space utilization rate.



User Satisfaction: Degree of confidence in results derived by DSS, acceptance
improvement of personal efficiency, correspondence of DSS output with decision-making style, users’ understanding of implemented models.

Fig. 2. An example process for the DSS.
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The DSS has four main decision mechanisms as evaluate new space area,
reject new space request, offer maintenance heavily used building and offer increase space utilisation rate. Thanks to these decisions, the DSS aims to increase
targeted space utilisation rate.
With its wide use, the DSS has also had many different modified versions
in the related literature and in this way, it has been used along a wide scope of
research problems [23, 24, 25, 26, 27].
Fig. 3 provides a brief flow chart of the DSS.
Start

Collect and classify space
data

Collect university
timetabling data

Evaluatethe space utilisation
for each campus using
utilisation rate function

Is campus utilisation rate better
than targeted rate

No

Yes
Is new building request

Reject new building
request

No

Yes
Assess new building area or
additional space using new
space function

Is additional space Yes
request

Reject or reduce new
space request

No
Offer maintenance for a
heavily used building

Increase space utilisation rate,
change space function or
change user requirements

Document

Database

Stop

Fig. 3. A brief flow chart of the DSS.
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3
Solution of the Proposed Decision Support System for Space
Management in Higher Education Approach
In this paper, we proposed a new approach to analyze the space utilization using
decision support system. Table 3 presented the indicator values used in DSS. Data for the calculation of indicators were obtained from national state universities
via website. The indicators show that the relatively smallest percentage of space
was at the Faculty of Music and Performing Arts and the largest at the Faculty of
Engineering and Design. UFA (Useable Floor Area m²)/student was defined in the
TEFMA(2009) [21] was the lowest at the Vocational School of Justice, and the
largest at the Faculty of Music and Performing Arts.
Table 3. Indicator values used in DSS
Academic Units

Number
of Units
29

FR %

OR %

23,82

30,73

8,75

Faculty of Aeronautics and
Astronautics
Faculty of Aeronautics and
Space Sciences
Faculty of Agriculture

1

55,80

53,83

9

28,68

27

29,34

Faculty of Agriculture and
Natural Sciences
Faculty of Agronomics and
Agricultural Technologies
Faculty of Applied Sciences

5

UFA m2
120.787,28

Number of
Students
4.589

UFA/ Number of
2
Students m
26,32

30,04

6.198,29

1.351

4,59

29,58

9,80

27.630,29

5.749

4,81

32,92

11,18

325.927,41

30.014

10,86

39,75

40,71

20,31

16.095,48

1.066

15,10

4

6,09

10,92

0,66

11.829,49

1.354

8,74

15

30,16

32,38

10,00

10.438,49

4.907

2,13

Faculty of Aquaculture

15

19,71

25,03

5,23

32.815,71

1.325

24,77

Faculty of Architecture

42

32,93

36,94

13,92

142.785,38

32.364

4,41

Faculty of Architecture and
Design
Faculty of Art and Design

21

30,22

36,53

12,36

38.121,94

14.493

2,63

16

36,43

35,81

15,00

26.333,72

8.672

3,04

Faculty of Art, Design and
Architecture
Faculty of Arts and Sciences

5

17,61

15,53

2,73

7.196,56

3.495

2,06

95

31,25

34,19

13,09

779.535,96

204.500

3,81

Faculty of Basic Sciences

1

25,98

22,63

5,88

19.088,24

698

27,35

Faculty of Business Administration
Faculty of ChemistryMetallurgy
Faculty of Civil Engineering

31

41,03

43,03

21,06

84.467,83

45.463

1,86

2

45,60

49,47

22,56

37.747,60

5.775

6,54

2

35,69

36,90

13,66

58.588,21

6.380

9,18

Faculty of Communication

1

19,07

19,25

3,67

17.873,09

1.674

10,68

Faculty of Communication
Sciences
Faculty of Economic Administration and Social Sciences
Faculty of Economics

53

23,04

27,72

7,54

105.430,93

58.978

1,79

14

39,54

42,38

16,82

30.332,99

18.707

1,62

3

32,30

36,35

14,14

44.904,67

16.283

2,76

Conservatoire
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Academic Units
Faculty of Economics and
Administrative Sciences
Faculty of Education

Number
of Units
124

FR %

OR %

UR %

39,92

42,89

19,82

UFA m2
600.309,78

Number of
Students
325.804

UFA/ Number of
Students m2
1,84

90

34,67

36,46

15,22

656.819,10

216.015

3,04

Faculty of Educational Sciences
Faculty of Electrical and
Electronic Engineering
Faculty of Engineering

4

40,26

42,20

17,85

12.511,81

3.439

3,64

2

43,00

29,22

11,42

38.001,76

6.445

5,90

107

28,39

30,47

10,73

293.134

4,23

Faculty of Engineering and
Design
Faculty of Engineering and
Natural Sciences
Faculty of Engineering and
Technology
Faculty of EngineeringArchitecture
Faculty of Fine Arts

1

100,00

100,00

100,00

1.240.641,9
1
252,00

49

5,14

20

30,12

36,21

16,78

65.232,28

41.263

1,58

1

33,33

46,27

15,42

896,91

392

2,29

38

20,52

23,40

6,23

181.095,86

50.319

3,60

61

27,80

30,98

10,38

255.407,87

32.984

7,74

Faculty of Fine Arts and Design
Faculty of Foreign Languages

9

46,14

52,21

24,09

18.898,27

5.064

3,73

1

31,79

42,53

13,52

2.420,50

133

18,20

Faculty of Forest

12

24,55

28,92

8,43

49.048,41

5.625

8,72

Faculty of Health Sciences

95

30,69

32,58

12,09

214.501,39

96.294

2,23

Faculty of Human and Social
Sciences
Faculty of Islamic Sciences

15

34,00

36,44

12,39

17.790,92

13.753

1,29

26

27,56

29,07

10,03

58.715,98

15.649

3,75

Faculty of Languages, History
And Geography
Faculty of Languages, History
And Geography
Faculty of Law

1

54,33

57,10

31,02

292.819,11

24.896

11,76

63

37,82

38,35

19,97

16.238,00

7.735

2,10

67

31,09

32,51

12,86

197.438,92

82.322

2,40

Faculty of Letters

27

38,00

37,27

17,06

219.609,76

106.386

2,06

Faculty of Life Sciences

1

33,33

35,07

11,69

656,60

113

5,81

Faculty of Marine Sciences

2

43,59

39,09

17,04

10.451,42

1.039

10,06

Faculty of Maritime

10

32,79

37,08

13,62

26.507,93

4.980

5,32

Faculty of Mechanical Engineering
Faculty of Mining - Faculty Of
Mines
Faculty of Music and Performing Arts
Faculty of Music and Performing Arts
Faculty of Natural and Applied Sciences
Faculty of Nursing

2

38,29

36,31

13,66

31.369,93

5.609

5,59

1

54,99

60,16

33,08

12.466,85

1.816

6,87

1

8,65

7,41

0,64

12.462,84

403

30,93

3

17,63

20,90

3,84

2.759,60

35

78,85

28

24,21

25,61

7,42

271.931,76

36.094

7,53

15

28,59

41,11

15,86

32.992,02

12.129

2,72

Faculty of Pharmacy

35

20,30

25,77

6,32

128.972,75

13.943

9.25

Faculty of Political Sciences

11

19,86

21,24

6,33

44.908,56

19.625

2,29

Faculty of Shipbuilding and
Marine Sciences
Faculty of Shipbuilding and
Marine Sciences

2

53,85

46,61

21,64

3.904,74

1.087

3,59

1

38,17

39,77

15,18

18.803,92

775

24,26
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Academic Units
Faculty of Social and Human
Sciences
Faculty of Social Sciences

Number
of Units
8

FR %

OR %

UR %

24,82

25,13

6,24

UFA m2
21.137,46

Number of
Students
7.292

UFA/ Number of
Students m2
2,90

2

20,00

22,84

4,57

10.625,37

653

16,27

Faculty of Sports Science

37

41,13

39,93

21,42

201.432,21

21.878

9,21

Faculty of Technology

20

21,10

21,58

5,30

209.479,43

37.221

5,63

Faculty of Theology

61

40,55

42,90

21,03

377.293,71

96.898

3,89

Faculty of Tourism

37

36,26

38,61

17,88

116.708,16

25.974

4,49

Faculty of Transport and Logistics
Faculty of Veterinary Medicine
Integrated School for The Disabled
School of Animal Production

1

33,33

49,94

16,65

4.018,73

374

10,75

26

32,76

35,94

18,08

183.545,13

14.171

12,95

1

9,92

15,63

1,55

6.955,11

132

52,69

1

28,64

28,43

8,14

3.629,40

69

52,60

School of Applied Sciences

59

31,30

31,52

13,04

99.224,02

32.774

3,03

School of Applied Technology
And Business Administration
School of Banking And Insurance
School of Civil Aviation

6

40,15

38,20

15,54

12.331,22

4.379

2,82

2

36,34

36,53

13,37

3.212,33

2.146

1,50

17

15,87

15,09

2,60

29.258,21

3.094

9,46

School of Health

70

30,16

31,72

11,00

54.953,66

36.416

1,51

School of Medicine

96

18,25

25,85

9,47

660.380,69

89.356

7,39

School of Nursing

8

73,78

74,65

55,08

2.045,86

1.897

1,08

School of Physical Education
And Sports
School of Physical Therapy
And Rehabilitation
School of Tourism and Hotel
Management
Vocational Higher School of
Technical Sciences
Vocational School

69

38,31

40,79

17,84

104.520,29

44.038

2,37

7

30,93

33,52

10,71

31.075,29

2.711

11,46

28

30,92

31,22

12,18

20.226,39

9.276

2,18

50

32,48

33,73

15,31

148.908,51

107.646

1,38

610

27,06

27,06

8,96

560.889

3,59

Vocational School of Aviation

3

22,11

21,49

4,75

2.015.401,4
0
2.020,56

851

2,37

Vocational School of Cement

1

19,44

15,63

3,04

2.167,57

272

7,97

Vocational School of Food
And Agriculture
Vocational School of Health
Services
Vocational School of Horse
Breeding
Vocational School of Justice

2

26,03

20,28

5,21

4.307,27

407

10,58

128

34,96

37,29

14,95

142.609,19

160.293

0,89

3

19,72

23,23

4,58

2.930,87

332

8,83

36

33,47

38,26

14,59

7.996,79

9.630

0,83

Vocational School of Maritime Studies
Vocational School of Social
Sciences
Vocational School of Tourism

6

23,23

22,01

5,11

5.126,78

2.730

1,88

52

42,56

44,37

20,86

79.041,93

92.974

0,85

6

44,61

46,27

26,44

8.165,31

4.557

1,79

32,62

34,63

14,30

Average Scores
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Then formula of the calculation space area is as follows:
𝐷𝑖 = 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑜𝑓 𝑎𝑐𝑎𝑑𝑒𝑚𝑖𝑐 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑠 , 𝑖 = 1,2,3, … 𝑛 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠
𝑆𝑖 = 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡
𝑆𝐹𝐴 = 𝑈𝐹𝐴/ 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑚2
𝑀𝐼𝑁𝑆𝐹𝐴 = 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑚𝑢𝑚 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑖𝑛 𝑇𝐸𝐹𝑀𝐴(2009)
𝑀𝐴𝑋𝑆𝐹𝐴 = 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑖𝑛 𝑇𝐸𝐹𝑀𝐴(2009)
𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑤 𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒 𝐴𝑟𝑒𝑎 = ∑ 𝐷𝑖 ∗ 𝑆𝑖 ∗ 𝑆𝐹𝐴
𝑖=1
𝑛

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑁𝑒𝑤 𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒 𝐴𝑟𝑒𝑎 = ∑ 𝐷𝑖 ∗ 𝑆𝑖 ∗ 𝑀𝐼𝑁𝑆𝐹𝐴
𝑖=1
𝑛

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑁𝑒𝑤 𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒 𝐴𝑟𝑒𝑎 = ∑ 𝐷𝑖 ∗ 𝑆𝑖 ∗ 𝑀𝐴𝑋𝑆𝐹𝐴
𝑖=1

𝑁𝑒𝑤 𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝐸𝑎𝑐ℎ 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑒 ∗ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑤 𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒 𝐴𝑟𝑒𝑎

Fig. 4. Rate of space area for each function.

Fig. 4 provides rates of space area for each main function in faculty of pharmacy.
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These rates are calculated by dividing the total area of the buildings of the faculty
of pharmacy buildings in all universities and each main function area.
Table 4. Calculated new space requirements for Faculty of Pharmacy
Department of academic unit=1
Average number of student of each department=200
SFA= 9,25, MINSFA=6, MAXSFA=14
Main Function of Space

Calculated New
Space Area (m²)

Recommend MiniRecommend Maximum New Space Ar- mum New Space Area (m²)
ea (m²)

Total Space

7.401,00

5.600,00

11.200,00

Educational Space

2.983,00

2.257,00

4.515,00

817,00

618,00

1.237,00

1.541,00

1.166,00

2.332,00

Health Space

0,00

0,00

0,00

Library Space

0,00

0,00

0,00

Meeting and Conference Space

299,00

227,00

453,00

Social Space

263,00

199,00

398,00

Sport Space

0,00

0,00

0,00

Accommodation Space

0,00

0,00

0,00

1.497,00

1.133,00

2.265,00

Research Space
Management Space

Other Space

If any university requests new space area, DSS calculates the space according to
utilisation rates. For example, when a university makes a new building request
for a faculty of pharmacy, if the usage rate is 35% or more the new space area is
calculated, otherwise the request is rejected. Table 4 shows an example of new
space area calculation for Faculty of Pharmacy.

6

Conclusions and Future Work

The problem of decision making a new space requirements to satisfy unlimited
human requests has been and continuous to be a global problem confronting
managers. In this study the DSS to solve the problem how much space faculties
needed. Data was collected from all state universities in Turkey. DSS for the HEI
analyses space utilization rate and space for each students. There have been
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studies focusing on the planning of the human in the universities of our country
at the central, university and even academic levels. However, there are no
comprehensive studies concerning the planning of space. On the other hand, the
planning of the space area is of crucial nature in terms of both the quality of
services, mainly education, offered by the universities as well as the effective use
of public resources. Furthermore, the effectiveness of expenditures based on
space, one of the most important items of operating expenses of the universities,
can only be achieved by rational space planning.
As for the capability of planning a rational space, it requires an inventory
system with the decision support system. In this paper, we have successfully
integrated DSS algorithms, to create an infrastructure for rational space planning
at the level of universities and to obtain the needed data to provide more viable
determinations regarding the decision-making processes of appropriate
distribution of public resources by central government agencies.
Furthermore, it is also expected that the data to be obtained and
information to be produced from universities, to provide significant contributions
towards a shift in paradigm regarding the use of space and practices of
production in universities, a shift that will prioritize productivity.
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Abstract. Nowadays, the cost of milk, which is a staple food, increases due
to input prices. Furthermore, producers face the problem of detecting
mastitis (breast inflammation). Therefore, milk losses and thus their costs
increase. Naturally, this situation is reflected negatively on the consumer.
In this study, we aimed to detect the subclinical mastitis with the minimum
margin of error, by using the artificial intelligence methods. The study
takes place on holstein friesian cattle, in a facility which uses automated
milking system. As input data, information such as lactation order, milk
yield, electrical conductivity, mean milking time, control season and
somatic cell count calculated from milk samples taken once a month for 15
months were used. In the study, an artificial neural network modeling was
performed by using artificial intelligence methods to provide the most
reliable information. As a result, the output data were used to determine
which of the dairy cattle were healthy and which had subclinical mastitis.
The accuracy rate of the artificial neural network model was noted
throughout the study. This rate was observed to vary between 92% and
100% each time we trained our data set.
Keywords: Artificial intelligence, artificial neural network, subclinical
mastitis, absolute stockbreeding.

1

Introduction

Milk, as an essential nutritional food, is a major part of our lives. According to 2017 TSI (Turkish Statistical Institute) data, the number of cattle in Turkey
is 5,969,047 [1]. In parallel with the increase in this amount, the milk needs of
our country are being tried to be supplied. However, the dairy industry and dairy
cattle raisers face a problem called "mastitis"[2]. Mastitis is a disease especially
caused by bacterias and leads to large economic losses by decreasing milk yield
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[3–5]. The word mastitis is a term meaning breast inflammation. Mastitis is
caused by many variables, negative environmental factors are also directly effective. This disease is an infection caused mainly by microorganisms, irritant chemicals and physical injuries to breast tissue [6]. It is seen that recent developments
in zootechnical science as well as information technologies have led to the development of methods that are possible solutions to this problem.
In this study, the desire to contribute to the solution of the problem by using artificial intelligence technology in the determination of this disease, highly
excites the authors. With artificial intelligence technology, it is possible to make
estimations. With artificial intelligence, modeling can be made on existing data
and estimates can be generated for new encounterable situations. This technology can help to take necessary measures for the detection of mastitis. In the following paragraphs, several examples of researches spanning this area are given.
The variables that play an important role in the detection of mastitis are
electrical conductivity and somatic cell count(s). In 1 unit liter of milk, SHS is reported to be less than 200000 cells/ml, and SHS begins to increase immediately
after the pathogens enter the breast tissue, whereas in acute mastitis this number is over 1000000 cells/ml [7]. Mastitis may be found in cows whose milks
show excessive deviation in electrical conductivity, but it is often observed that
these are false alarms, and that the diagnosis of mastitis from EC is not very accurate [2]. In studies [8-11], it is stated that when EC exceeds 5.5 mS/cm, it may be
an indicator of subclinical mastitis.
Wang and Samarashinge [12] have worked on a model which can diagnose
mastitis online for businesses that use automated milking. At the end of the
study, the accuracy rate of the estimation was found to be 100% for healty cows
and 84% for cows with mastitis, with Multi-Layer Perceptron(MLP); 97% for healty cows and 95% for cows with mastitis, with Self-Organizing Map. In [13], Krieter
et al. investigated the use of artificial neural networks for the early diagnosis and
follow-up of mastitis in cows milked by automated milking system. Electrical
conductivity, milk production rate, milk flow rate and number of milking days
were used as input data in the model built. In [14], Heald et al. reported that they
diagnosed mastitis correctly between 57% and 71% with the help of artificial
neural networks by using milk samples by breast lobes, somatic cell number, lactation number, milking time, type of shelter, type of litter, milking period data. In
[15], De Mol ve Woldtf had tried to predict which cows had estrous and which
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had mastitis by taking temperature and electrical conductivity of the milk as well
as the activity for each cow into account. They showed that the sensitivity ranged
from 66% to 72% and the determinacy ranged from 98.9% to 99.4%.
In her thesis, Memmedova [16] has established models with 4 different
methods by using input data such as subclinical mastitis, lactation number, milk
yield, electrical conductivity, average milking times and control season. She detected subclinical mastitis in the early period with the help of methods such as
fuzzy logic, artificial neural networks, adaptive neuro fuzzy inference system and
support vector machines.
In this paper, it is tried to detect subclinical mastitis by including values
such as lactation number, milk yield, electrical conductivity, average milking
times, control season and also somatic cell number in the calculation.The flow of
this paper is as follows: In the second chapter, the material and method are given; the third section focuses on the findings; in the fourth section, the results are
explained.

2

Material and Method

Artificial neural networks are applied in various disciplines with an increasing
momentum in the solution of problems. In particular, diagnostic and predictive
studies in the field of livestock farming are increasing day by day. It provides
great convenience to the business owners, in diseases which can be detected in
automated milking systems such as Mastitis. The materials to be used in this
study are lactation number, milk yield, electrical conductivity, control season,
milking time and somatic cell count data. As seasonal values, we have
determined winter by 1, spring by 2, summer by 3and autumn by 4. To convert
these values to normal, we have determined each value by column conversion,
namely are as inputs. Herewith the total inputs are happened by 6 situatations,
the number of inputs which are nominal conversion for seasonal values increase
to 9. Using these data, an artificial neural network model is formed so that the
best mastitis detection estimation is made from the available data. Matlab
R2015a program is used for this purpose.
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2.1

Description of Artificial Neural Networks

Artificial neural networks are systems which are designed to model methods of
functions of the brain. It consists of artificial nerve cells that are connected to
each other in various ways and is usually arranged as layers. It is implemented
with electronic circuits as a hardware and with computers as software. In accordance with the brain's information processing method, ANN is a parallel-scattered
processor capable of collecting information, storing and generalizing this information with the weights of the connections between cells after a learning process [17].
These features indicate that ANN is capable of solving complex problems. ANN's
calculation features are based on its parallel distributed structure, the ability to
learn and generalize. Generalization is defined as the use of ANN to produce appropriate responses in entries that are not used during training or learning. In areas such as object recognition, signal processing, system identification and control, ANN was successful due to features such as non-linearity, learning,
generalization, tolerance to error, quick calculation due to parallel processing,
ability to be configured as hardware and adaptability [17-21].
The input and the corresponding output vector of an artificial neural network
traines the network. An output is obtained from each iteration during the training; this is compared with the target, and the network is continued to train with
the weight regeneration process depending on the error given; if desired, the
training process will be terminated. An MLP type multilayer artificial neural network consists of an input layer, hidden layer, and output layer. The possible total
number of inputs to the neuron that belongs to each layer is derived by
weighting the neuron outputs in the lower layer. The number of possible exits
from the neuron is generated depending on the activation function defined for
that neuron. Figure 1 shows an example of an artificial neural network neuron
model
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Fig. 1. Multilayer an artificial neural network

2.2

Matlab R2015a

Matlab is a software development tool designed for technical calculations, solutions and analysis of mathematical problems. MATLAB, the abbreviation of MATrix LABoratory, works with matrices, in other words arrays. MATLAB, especially
used in the analysis of systems in the field of engineering, provides a scientific
environment to its users through tools such as image processing, artificial neural
networks, digital signal processing, optimization, data acquisition, database, filter
design, fuzzy logic, system identification, wavelets.

2.3

Artificial Neural Networks with Forward Feedback (ANN FF)

The inputs of an ANN are the inputs shown as G1, G2, G3, ......, GN. A1, A2,
A3,....AN are defined as weights. Addition Function (NET) calculates the net information that arrives to a nerve cell. The most commonly used equation to find
this net value is the;
𝑁𝐸𝑇 = ∑𝑛𝑖 𝐺𝑖 + 𝐴𝑗

(1)

function that finds the total weight; however, different equations can be used for
this.
Where; Gi represents the ith input value, Ai represents the weight of this input
value and NET represents the total value of the function.[22].
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Activation Function (FNET) in the artificial nerve cell determines the output value
to be generated by calculating the net inputs to the cell. Activation functions
have different representations including linear function, step function, sine
function, threshold function, sigmoid function and hyperbolic tangent function.
Since most of the applications are designed in the Multilayer Sensor format,
Sigmoid Function is generally preferred in these studies. This function is indicated
by the following In Equation (2). [22].
1

𝐹(𝑁𝐸𝑇) =
(2)
1+𝑒 −𝑁𝐸𝑇
where; F(NET) – activation function.
In this study, it has benefitted from Sigmoid function at the estimation made. The
output of F(NET) is input of the next unit. Further weight regulation or training
process is being provided by backward progress algorithm. Output values and
target values will not be the same. The mean square error is calculated from the
target values and output values. Artificial Neural Networks with forward feedback aims to decrease mean square error to minimum by iteration. Whereas Artificial Neural Networks with backward feedback aims to decrease mean square
error to minimum by iteration. For this purpose, the error gradients calculated by
means of the mean square error are distributed evenly to the input weights and
the input weights are updated and the process is restarted. These processes are
repeated until the mean square error is minimized or a certain number of iterations is reached [23].

3

Training of Data for Detection and Prediction and Findings

In this study, data from 112 animals in 6 categories was taken from the text given
in Memedova’s research [16]. These data were entered into MATLAB environment, it was run with "nntool" command and it was classified with the help of
toolbox. These data consist of 346 rows of samples from 122 Holstein type cattles. Out of these 6 categorical cases, 5 of them (lactation number, milk yield,
control season, electrical conductivity, time spent on milking) were retrieved
from automated herd management systems and the other category is made up
of somatic cell numbers which were obtained from weekly measurements performed in laboratory environment (Table 1).
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Table 1. Values of dairy cattle trained by artificial neural network
KM
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MT

1

1

1

30,7

3,6

8,3

117952,2

0

2

2

1
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3,83

7,2

206416,4

0

3

2

1
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0
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.

.
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

345

2

2

34,9

4,07

8,5

58976,1

0

346

2

3

28,8

3,98

10,5

78634,8

0

The data given above table, consist of 346 rows. Lavamberg Algorithm in the
Matlab program uses 15% of this data as test data, 15% as validity process data,
and 70% as educational data.

Figure 2. screenshot of MATLAB nntool
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Figure 3. Properties of the generated network

In the screen shown in Figure 2; a new network is created to train the data. To do
this firstly "New…” button is pressed. After this operation, the screen in Figure 3
is displayed. On this screen, the feedforward back-propagation network is chosen as the learning algorithm in order to obtain the best estimation result. As all
functions have been tried as training function and TRAINBFG function has provided higher accuracy, it is convenient to select the TRAINBFG function (Figure 4).
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Figure 4. The MastitisNetwork created

Figure 5. Training of the network

In Figure 4, the MastitisNetwork is created and either double-clicked on or the
"Open…" button is pressed to open the MastitisNetwork that had been created
(Figure 5). In order to train the created network, "Train" tab in Figure 5 is clicked.
At this stage, the training results evaluation screen shown in Figure 6 is obtained.
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By clicking on the performance tab from Figure 6, an artificial neural network
training graph is obtained (Figure 7).

Figure 6. Evaluation of training results

Figure 7. Artificial neural network training graph
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After selecting the input and target data, "Train Network" button is clicked to obtain the
training graph in Figure 7. By pressing the "Import…" button in the Toolbox, the "test" data is loaded as input data. The "MastitisNetwork" network was reopened and the "Simulate" tab was clicked (Figure 8).

Figure 8. Screenshot of the simulation

Figure 9. Test outputs obtained from simulation results
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As shown in Figure 8, the "test" data is selected as input, and "MastitisNetwork_outputs" is written as output. By clickcing on the "Simulate Network" button, the test data is simulated and transfered to the output data section of the
toolbox as shown in Figure 9. By double-clicking "MastitisNetwork_outputs",
test outputs can be observed as shown in Figure 9.
In this study, although Table 2 shows a certain success rate by simulating 60 data, it was observed that the estimation values vary between 92% and 100% in
the calculations made with a large number of data. Therefore, out of many calculations, the optimal estimation studies with 60 data and 346 data are presented.
Tablo 2 shows the actual values of the randomly selected 60 data and the results
which we simulated with ANN. In this table, 60 data were selected from all data
to be tested. For these test data, the following test values were found in the
network.
Table 2. The Values of 60 simulated data
Actual Values { 0: Not Mastitis, 1: Mastitis }
[0

0
1
1
0
1
0
0
0

0
0
1
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0]

1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0

Estimated Values { 0: Not Mastitis, 1: Mastitis }
[0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0]

When Table 2 is examined, it is seen that there are 52 "not mastitis" data and 8
"mastitis" data in the real values line. In the estimated values line of this table,
52 "not mastitis" data and 8 "mastitis" data are obtained. Accordingly, the number of those with mastitis has been determined with full accuracy. When Table 3
is examined, it is seen that there are 285 "not mastitis" data and 61 "mastitis" data in the real values line. In the estimated values line of this table, 286 "not mastitis" data and 60 "mastitis" data are obtained. When the data were examined,
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10 data were incorrect and this means detection of "mastitis" with approximately
3% deviation.
Table 3. 346 simulated values
Actual Values { 0: Not Mastitis, 1: Mastitis }
[0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00001100000000011000100000111010101010000000100100
00000001000101000000000000111000000000000100000000
01100010000000000100000000000000000100010010000000
00000000000000000000000000000000111010000010000001
00000010000000000001000000010000010000000001000000
0001000000111000000101111100110110000001000100]
Estimated Values { 0: Not Mastitis, 1: Mastitis }
[0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00001100000000011000100000111010100010000000100100
00000001000101000000000000111000000000000100000000
01100010000000000100000000000000000100010010000000
00000000000000000000000000001000111010000010000001
00000010000000000001000000010000010000000001000000
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0]

Mastitis status information, in fact, can be detected in the laboratory environment after the biological tests. The artificial neural network model developed in
this study has determined the mastitis status information with a performance between 92 and 100%.

4

Results

In this study, we developed a method to assist in the detection of animals with
mastitis by using an artificial neural network model in 6 categories about 112 bovine animals. For the detection of mastitis, out of 346 data, 70% was used as the
training data, 15% was used as test data and 15% was used as validation process
data. The correlation coefficient between the actual data and the data obtained
(0.92-1) was 92-100%. It has been shown that the results of the ANN model in
this study approach the reality overwhelmingly.
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Abstract. In recent years, there has been a growing interest in automatic direction determination for underwater vehicles by taking images with optical cameras in underwater applications. However, because of the natural reasons such
as refraction and reflection of the underwater or regional reasons such as dirty
water, the images recorded by the cameras are generally blurry, low in resolution, the colors are ambiguous or the objects are not selectable. Therefore,
underwater images are often hazy. Many different methods are used to improve underwater image. However, simple and fast working methods are
needed especially in environments where snapshots are used. In this study, a
simple and fast method is proposed which gives close performance to mixed
methods. This method consists of dark channel prior based image dehazing
and histogram equalization. The performance evaluation of the proposed
method has been tried on images that have become benchmark in the literature. The results were compared with other methods and found to be very efficient.

Keywords: Underwater image enhancement, image dehazing, contrast enhancement, histogram equalization

1.

Introduction

Automatic route determination for underwater vehicles by taking simultaneous images from underwater cameras is increasing. However, the quality of the images
obtained under the sea may be low due to the nature of the water and the specific
spreading properties of light in the water. This is why image enhancement is needed
to sharpen images. The most important cause of underwater image distortion is due
to transmission characteristics in the water, such as loss of light and change of direction of light. Naturally, these effects may increase or decrease depending on the
depth. Due to light absorption and radiation, the clarity of the underwater image is
low. Therefore, this situation leads to a more dominant color. Low visibility conditions may make it difficult to identify a body under water. In such cases, the applica-
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tion of image enhancement as well as visibility and image quality is useful for improving interpretability [1-4].
Due to the mentioned reasons, several image enhancement methods have been
used to clarify underwater images. Some of the examples are given below. Histogram equalization and contrast adjustment are most used methods in these studies.
Deperlioglu and his colleagues have used HSV, V transform algorithm and histogram
equalization technics. Gaussian low-pass filter is finally applied to the underwater
image and they obtained very good improvement for underwater images [5]. Deperlioglu and Kose have used histogram equalization and contrast-limited adaptive histogram equalization (CLAHE) for underwater image enhancement. First they adjusted CLAHE parameters and implemented underwater images. They said that this
method applicable all underwater images very easily [6].
Numerous artificial intelligence algorithm especially optimization algorithms have
also been used to improve underwater images. Guraksin et al. proposed a method
that contains a contrast adjustment and differential evaluation algorithm. They applied this method in RGB color space [2]. Kose and his colleagues have used a vortex
optimization algorithm to improve an underwater image’s contrast enhancement in
RGB color space [7]. In another study, AbuNaser et al. have used a particle swarm
optimization algorithm to improve an underwater image enhancement in RGB color
space [8]. In addition, artificial intelligence techniques and image processing techniques have been used in various studies. The most commonly used technique is
fuzzy logic [9]. Talwar and Kochher proposed a method that uses adaptive histogram
equalization to eliminate blur in the pre-Dark Channel and underwater image based
on blur. They evaluated their techniques with an existing technique using different
hazy underwater. They obtained effective results for these images by removing haze
[10]. In another study, Ratna Babu, and Sunitha have proposed an image enhancement approach based on Cuckoo Search Algorithm in with Morphological Operation.
First, they have selected the best contrast value of an image with Cuckoo Search
algorithm. Then, they have done morphological operations. From obtained results,
they said that “the proposed approach is converted into original color image without
noise and adaptive process enhance the quality of images” [11].
Wavelet, discrete wavelet and wavelength compensation methods are widely used
in underwater image development process [12, 13]. Jayasree and Thavaseelan proposed the histogram equalization and contrast stretching algorithm to improve the
quality of the underwater image. For both techniques, they used the wavelength
compensation and image blur algorithm together [14]. They presented an active
approach based on Discrete Wavelet Transform (DWT), Tone Saturation Value color
space (HSV) and Slide Stretch. They have achieved high machining performance with
their proposed approaches. Another example of using DWT for development is described by Yassin et al. related literature [15]. Guraksin et al. proposed a method
that contains the wavelet transform and the differential evolution algorithm for underwater image enhancement. They have used a contrast adjustment function, a
homomorphic filtering technique, and Haar wavelet decomposition method respec-

http://icaiame.com

2019

329

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

tively. Then differential evolution algorithm was used to find the optimum w parameters for Entropy and PSNR in separate approaches [16].
The purpose of this paper is to propose an easy and quick approach to improve underwater image with a dark channel prior based image dehazing and a histogram
equalization methods. The proposed approach is extremely simple to improve the
quality of underwater images. The methods available in many of the above examples
require expert knowledge. Particularly in methods involving artificial intelligence
algorithms, optimization can often take a long time. In this study, a method that
everyone can easily apply is proposed.

2.

Materials and Method

In this study, an easy and fast approach for underwater image enhancement is proposed by using dehazing and histogram equalization methods. The methods used are
image enhancement methods that are well known to those interested in the subject.
They have been used in many studies because their application to image development is very simple and efficient. As seen in Figure 1, first the underwater image was
dark channel prior based image dehazing, followed by histogram equalization. Then,
the guided filter was used to normalize the brightness and edges sharpness in the
image. All application in this study are implemented on MATLAB software. The
methods used are briefly described below.

Fig. 1. Block diagram of underwater image enhancement process
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2.1

Dark Channel Prior Based Image Dehazing

Image acquisition is very low due to slight attenuation in deep waters such as ocean
waters. Therefore, raw imaging is not suitable for underwater environments. The
problem is that when light is emitted in a participatory environment, it is dispersed
and absorbed by the suspended particles. This reduces the amount of light information that can be captured by the imaging sensors. In addition, information from
other sources is distributed across the camera plane and creates a hazy effect that
reduces the image. In addition, this is a special case of water.
An effective priority established for images under hazy conditions is the Dark Channel Prior. He et al. [17] they found a correlation between higher values of the dark
channel and hazy images. This causes the dark channel to be used as an estimate of
the amount of haze in the image [18].
In computer vision and computer graphics, the model commonly used to describe
the formation of a hazy image can be represented as in equation 1.
𝐼(𝑥) = 𝐽(𝑥) 𝑡(𝑥) + 𝐴 (1 − 𝑡(𝑥))

(1)

Where intensity is observed, J is stage brightness, A is spherical atmospheric light,
and t is the central transmission describing the part of the light that does not scatter
and reach the camera. The purpose of removing haze is to save I , J, A and t. This
naturally makes the haze removal problem vague [17].
The previous dark channel is based on the following observations of outdoor seamless images: In most carefree patches, at least one color channel has some pixels of
very low density and close to zero. Likewise, the minimum density in such a patch is
close to zero. He et al. [17] performed an empirical investigation of the characteristic
of haze-free outdoor images. They found that there are dark pixels whose intensity
values are very close to zero for at least one color channel within an image patch.
Based on this observation, for an arbitrary image, the dark channel of J can be obdark
tained as in J equation 2 [19].
𝐽 𝑑𝑎𝑟𝑘 (𝑥) = 𝑚𝑖𝑛𝑦∈Ω(𝑥) (𝑚𝑖𝑛𝑐∈{𝑟,𝑔,𝑏} 𝑗 𝑐 (𝑦))

(2)

c

where J is a color channel of J and Ω(x) is a local patch centered at x. A dark channel
is the outcome of two minimum operators: min cƐ{r,g,b} is performed on each pixel, and
minyƐΩ(x) is a minimum filter. The minimum operators are commutative [17].
2.2

Histogram Equalization

Histogram equalization is the most common method used to improve the visibility
and quality of images. This method increases the dynamic range of an image by
compensating for the histogram. Briefly, histogram equalization maps the gray levels
of an input image to the same gray levels as an output image. Thus, the output image has a uniform distribution of gray levels. Therefore, we can say that the histogram equalization is used to obtain a uniform and evenly distributed histogram. Histogram equalization produces a new density value for each pixel, depending on the
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previous density level. Since the histogram of the low contrast image is centered in
the center of the narrow and gray scale, the quality of the image will improve if the
histogram is distributed over a larger area. In addition, histogram equalization flattens and expands the dynamic range of the image's histogram. This improves the
contrast of the input image [4, 20].
Histogram equalization is especially useful for images with large associated tone
regions, such as an image with a very light background and a dark foreground. Histogram equalization can show hidden details in the image by widening the contrast of
the local regions and thus making the differences in those regions observable [21].
2.3

Guided Filter

The guided filter is a proposed image filter to achieve an improved clear image. The
filtering output is a linear transformation of the local guidance image. The guided
filter has both good edge protection smoothing properties, such as a two-sided filter,
and is not affected by reversed conditions such as a gradient filter. Beyond softening
the guided filter, thanks to the guiding appearance, it can make the filtering output
more structural and smoother than the input. It has been shown that the guided
filter performs very well in a wide range of applications such as image smoothing enhancement, HDR compression, flash - free imaging, mop - feather smoothing,
dehazing and joint sampling. In addition, the guided filter naturally produces good
results for both grayscale and RGB images, regardless of core size and density range.
This is one of the fastest edge preserving filters [22].

3.

Results and Discussion

For the evaluation of the performance of the proposed method, it has been applied
to underwater images that have been different benchmarks. The obtained results
were compared with the results obtained in previous studies. In the proposed method, first dark channel prior based image dehazing was made to the underwater image, followed by histogram equalization. Then, the guided filter was used to normalize the brightness in the image. Figure 2 and Figure 3 show the obtained results in
mentioned order.
A Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR), an entropy and a mean values are widely used
criteria for assessment underwater image enhancement. The higher values are better. For Figure 2, Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) value is 10.5207. The entropy of
original image is 7.5988, the entropy of output image (after guided filter) 7.6500.
The mean value of original image is 98.0179, the mean value of output image (after
guided filter) 130.3652.
For Figure 3, Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) value is 12.4523. The entropy of original image is 6.9096, the entropy of output image (after guided filter) 7.8934. The
mean value of original image is 106.3305, the mean value of output image (after
guided filter) 129.1447. For both examples obtained results or obtained evaluation
criterias are over the average values of previous works.
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Fig. 2. An example of underwater image enhancement (a) Original image, (b) dark channel
prior based image dehazing, (c) Histogram equalization, (d) Guided filter

Fig. 3. An example of underwater image enhancement (a) Original image, (b) dark channel
prior based image dehazing, (c) Histogram equalization, (d) Guided filter
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Different samples were also made in order to evaluate in terms of appearance and
quality. The example given in Figure 4 is taken from Abunaser's study [8]. Abunaser
and his colleagues have found the criterias such as Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR)
value is 42.0427, the entropy of original image is 7.1105, the entropy of output image (after PSO) 7.5010. The mean value of original image is 46.9295, the mean value
of output image (after PSO) 61.7633. In this study, we have found criterias such as
Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) value is 10.3408, the entropy of original image is
7.0576, the entropy of output image (after guided filter) 7.9853. The mean value of
original image is 62.2862, the mean value of output image (after guided filter)
127.3677. In this comparison our PSNR value is lower than Abunaser’s value, but our
mean value and entropy value are higher than Abunaser’s values. From this comparison we said that our proposed method has good performance and it gives better
results as near as a method that contains optimization method. Looking at the images and the obtained results, the proposed method gave better results. In addition,
our method is practical and faster to give an advantage.

Fig. 4. (a) The Original underwater image and Enhanced Underwater Image after Applying (b)
the PSO Algorithm (c) proposed method.

The example given in Figure 5 is taken from Chiang's study [13]. In this study, Chiang
et al. have improved an underwater images using wavelength compensation and
image dehazing (WCID) method. We have added our method to the comparison of
the methods of improving underwater images that Chiang et al. In Figure 5 image (a)
is Original image, (b) is the image obtained after processing with proposed method,
(c) is the image obtained after processing with wavelength compensation and image
dehazing (WCID), (d) is the image obtained after processing with only Dark-channelbased dehazing algorithm, (e) is the image obtained after processing with Chromatism-based dehazing algorithm, and (f) is the image obtained after processing with
Histogram equalization. As seen from figure our enhanced image better than the
others.

http://icaiame.com

2019

334

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

Fig. 5. Image obtained after processing with the (a) Original image, (b) Proposed method, (c)
Wavelength compensation and image dehazing (WCID) (d) Dark-channel-based dehazing algorithm. (e) Chromatism-based dehazing algorithm (f) Histogram equalization.

4.

Conclusion

The proposed method in this study aims to develop an easy and practical approach
to improve the underwater image. In other words, an ideal method has been proposed to easily develop underwater images that can be used in places where snapshots are required without much time and effort. This method consists of dark channel prior based image dehazing and histogram equalization. The image guided filter
was then applied to regulate the image’s brightness and smoothness of the edges.
The comparison and evaluation results show that the proposed method is as efficient as other complex methods. In the future, the proposed method can also be
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applied to remote sensing images. Furthermore, different techniques and different
combinations may be applied to the proposed method and may be applied not only
to underwater images, but also to other hazy images.
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Abstract
Modeling of electric energy demand and prediction of consumption have key
role for industrial regions. In Turkey, industrial regions supply their own
costumer’s electricity from private companies. Accurate estimation of
demand monthly and daily affects price of electricity. In this study, energy
consumption forecasting for an industrial region was studied by different
algorithms as Artificial Neural Net- work (ANN), linear and quadratic model
and neuro-fuzzy. Only previously energy consumption and temperature was
preferred to develop the simple model. The pre- diction performances of
algorithms were evaluated by root mean squared error. The results show that
ANN is powerful techniques and gives good prediction with min- imum error
despite its complex structure and some implementation difficulties.

Introduction
Energy is crucial topic for all countries. Management, price analysis,
consumption and load profile are major aims for authorizes. Industrialized or
developing coun- tries is vital to define day-ahead energy demand. Prediction
of energy consumption has been affected by several things. It is obvious that
previous studies performed to increase prediction model accuracy. Social and
economic merits were used to de- crease errors. On the other hand, site or
local demand analysis has differences than general consumption. Especially,
for some countries lack of data is big obstacle to predict energy demand.
There are several methods, algorithm and different input combination in
literature. In this study, limited data were performed by using ANFIS.
Saravanan et al. pro- vided a model to predict electricity demand for India.
Social and economic data were used for increasing model performance.
Totally, 38 years’ previous energy consumption have been performed by
ANFIS, ANN and multiple linear regression
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[1]. Another ANFIS application was realized on regional electricity loads in
Tai- wan. The performance of ANFIS for long term load forecasting compared
with the regression model, artificial neural network (ANN) model, support
vector machines with genetic algorithms (SVMG) model, recurrent support
vector machines with genetic algorithms (RSVMG) model and hybrid
ellipsoidal fuzzy systems for time series forecasting (HEFST) model [2]. Shortterm energy consumption in Indonesia just for weekend data was studied in
[3] and results were compared other two meth- ods.
Long-term natural electric consumption prediction was studied for seven
different countries from 1980 to 2007. Social and economic inputs were
added and different structure of ANFIS were evaluated to improve model’s
prediction capability. The performance of ANFIS were tested consumption
data from 2007 to 2015 [4]. Same methods and applications were performed
for Netherlands, Luxembourg, Ireland, and Italy [5].
Li et al. compared neural network and genetic-ANFIS hybrid model to forecast
daily energy demand of a hotel. Results showed good performance of hybrid
model, though hybrid model was complicated [6]. Yang et al. proposed a
model that con- sists of three single methods (BP, ANFIS and diff-SARIMA).
The methodology was performed to predict the half-hour electricity power
data of the State of New South Wales in Australia. Experimental case studies
showed that the proposed com- bined method performed better than the
other three individual methods and had a higher accuracy [7].
Time series or ANFIS approach has some difficulties to estimate and predict
elec- tricity consumption. Some studies developed to increase performance of
estimation. Azadeh et al. combined ANFIS and time series for monthly
electricity consumption in Iran from 1995 to 2005. The results were
compared with genetic algorithm and artificial neural network [8]. Another
hybrid application for short term electricity prices forecasting was conducted
on the electricity market of mainland Spain. The combination of particle
swarm optimization and adaptive-network based fuzzy in- ference system
was selected as hybrid algorithm [9].
Barak and Sadegh developed a diversified hybrid ARIMA (Auto Regressive
Inte- grated Moving Average)–ANFIS (Adaptive Neuro Fuzzy Inference
System) model to increase performance of prediction models for energy
consumption. Especially, this proposed technique is help in case of lack of
data [10]. ANFIS was applied several scientific area and prediction some data
other than energy consumption. Mardani et al. developed an ANFIS model to
predict CO2 emissions based on two important input indicators, energy
consumption and economic growth [11].

Methods
Energy consumption data for an industrial region in Ankara, Turkey were
per- formed. Totally, 763 number of data were divided two parts as training
and test
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(85% and 15%). All data (inputs and outputs) are normalized as maximum –
mini- mum structure. In Figure 1, data fluctuation was given.

Figure 1. Energy consumption data for an industrial region

ANFIS
Neural Network (NN) has ability to solve modelling problems with black box
model. It includes several parameters that affects performance and simulation
time. Fuzzy Logic has nonlinear mapping for input and output data by
transforming lin- guistic variables to mathematical expression. But fuzzy
systems do not have good ability to learn and adapt to changing the
conditions [1]. ANFIS (neuro-fuzzy) in- corporates the self-learning ability of
NN with the linguistic expression function of fuzzy inference [12]. The main
structure of the ANFIS was given in Figure 2.
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Figure 2. Main steps and structure of ANFIS [1]

There are five layers of ANFIS as fuzzification, rules, normalization,
defuzzifica- tion and output. The first layer realizes fuzzification of inputs for
preparing data for rule base. The second layer proceeds rules between the
inputs by using fuzzy AND. In the third layer, the firing strength ratio
calculates for each nodes depending on sum of all rule's firing strengths. The
fourth layer executes IF-THEN rules (by mul- tiplying firing strength and ifthen ratio of inputs) and the last layer calculates sum of antecedent layer.
In Figure 2, only two inputs are given to simplify model description. In this
study, there are there inputs and one output. Previous day energy
consumption, tempera- ture and the average of last three days’ energy
consumption were selected as input variables. There are different type of
membership functions and numbers of it. Bell- shaped membership function
was selected in this study (Figure 3). In Figure 4, the structure of ANFIS that
applied for modelling energy consumption is presented.
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Figure 3. Membership function curves for an input

Figure 4. ANFIS application on energy consumption
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Results and Discussions
Different type and numbers of membership function were performed and the
some of them are summarized in Table 1.
Table 1. The results of the proposed algorithm
Number of MF Number of epoch Training Testing
5

10

0.029436 0.0405841

5

20

0.027865 0.0405841

3

10

0.036148 0.0342225

3

20

0.035698 0.0309851

2

10

0.039390 0.0271087

2

20

0.039252 0.0271087

3

50

0.034842 0.0301319

4

20

0.030711 0.0292925

Previous study about energy consumption prediction with artificial neural
network and time series gives better results than ANFIS. The performance of
the algorithms is related with data content and number of inputs and their
relation with output. ANN is still powerful technique for this kind of limited
data.
Acknowledgments

In this study, we would like to thank Energy Markets Operation Inc., which
provides energy consumption data to the General Directorate of
Meteorological Affairs, which provides meteorological data used in the
designed model.

Conclusion
In this study, the ANFIS was performed to model of energy consumption data.
It is obvious that it could be improved by using more different input data like
social and economic data. Also, the accuracy of the model directly affects by
number of his- torical data. It is simple to train learning of process; however,
this consumption data does not exist. In Turkey, region based energy
consumption data is new topic and newly started to save data. The main aim
of this study is to develop and research simplified algorithms, models or
structure when the data is limited. It is resulted that
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2
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Abstract. One of the most effective ways to increase the success of
education in the distance learning model is to follow the students during
the educational period as in the formal education. For this purpose, in
this study, it is aimed to predict of course grades of students enrolled in
Muğla Sıtkı Koçman University Distance Learning system with Adaptive
Neural Fuzzy System (ANFIS). The 14 week course and activity data
has been obtained from Moodle distance Learning Management System
(LMS) and Adobe Connect live course platform. The number of visits
to the course page, the number of examining the course materials and
the duration of participation in the live classes have been selected as
input data. 650 students’ data has been collected, and the data set has
been divided into two subsets as training and testing. At the end of the
study, the estimation values of course average grade which is assigned
as output has been found with the highest error rate of 0.83 by using
Gaussian membership function.
Keywords: ANFIS · Course activity · Distance learning.

1

Introduction

In universities, online distance education has also begun to be used as a new
education model in parallel with the spread of information and communication
technologies. The main reason for this, distance learning increases the prevalence
of education by providing students with an educational environment independent of time and space, while its infrastructure requires a lower cost than the
formal education. However, when studies on distance education are examined,
the emphasis is on the quality and effectiveness of distance education [1]. On
the other hand, no agreement could be reached among the educators on how to
evaluate this quality [2].
In their study, Er and Er [3] pointed out that student-content interaction
in distance education gives positive results on academic performance. However,
this interaction decreases due to the motivation of the students according to
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the course. While this loss of motivation can be prevented by observing the
students’ behaviors in the traditional education system, they are ignored by
distance education educators [4]. Nevertheless, the solution to this problem is
made easy by the log files provided to the users by the Learning Management
System (LMS) platforms such as Moodle. Each behavior is monitored on LMS
platforms, and the student’s online behaviors can be observed by saved log files
[5].
Different prediction models have been developed by different researchers in
order to increase students’ success by using the LMS data in distance learning.
Yıldız et al. [4] estimated academic performance of distance learning students
with the accuracy of 74.7% with the Fuzzy Logic by using the 6-week data set.
In another Fuzzy Logic system, which was optimized by using genetic algorithm
[6], this rate increased to 85%. In another study, Yıldız et al. [7], using the
C-means algorithm has achieved an accuracy of 87.7%. Hong and Bernacki [8]
developed an early warning model using logistic regression method by using
LMS data. Azimjonov et al. [9] successfully predicted student achievement in
a Fuzzy Logic-based system using a data set including midterm, final, course
material following, live course following, virtual classroom participations, and
quizzes. Zafra and Ventura [10] have estimated the student course passing /
failing status with the G3P-MI genetic programming algorithm. Altaher and
Barukab [11] tested the efficiency of the ANFIS method with triangular, gauss
and gbell membership functions to determine student performance. As a result of
their study, the gbell membership function showed better performance with the
RMSE (Root Mean Square Error) of 0.193 compared to other ANFIS models.
In this study too, it is aimed to estimate the course passing grades of the
students enrolled in distance learning system by ANFIS method. ANFIS is a
method used in classification and prediction models that combines the advantages of Fuzzy Logic and Artificial Neural Networks [11]. When the studies in
the literature are examined, it is seen that ANFIS method is used effectively
in different areas such as monthly water consumption estimation [12], solar
tracking system [13], demand estimation [14], student academic performance
estimation [15], biogas production estimation [16]. One of the reasons for the
use of ANFIS in this study is to show the extent to which the proposed method
models student-content activities. For this purpose, after students connecting
the Moodle LMS, how many times visit the course page, and the number of
examining the course materials, and after students connecting the Adobe Connect, the duration of participation in the live classes were selected as input data.
From the data set, the noisy data was extracted and normalized to minimize the
difference between the data. The model was analyzed in MATLAB R2015b.
Later in the study; Material and method are given in Chapter II and the
mathematical model of ANFIS method is explained. The detailed content of the
implementation was presented in Section III, while the results of the study were
evaluated in section IV.
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2
2.1

Materials and Methods
Dataset

In this study, 14 weeks’ education data of 737 students who enrolled MSKU
Distance Learning system have been selected. After the students connected the
distance learning system, the number of visits to the course pages and the number of follows to the course materials were taken from Moodle LMS, and data
about the participation time of the live classes were taken from the Adobe Connect platform.
In the study, the data of the students who took the course but never active
in the system, and the data with extreme values were removed to clean noisy
values. Then, 650 students’ data were normalized in the range 0-100. Thus, the
difference between the data is reduced, and values measured at different scales
were set to a notionally common scale. Finally, by removing student credentials
from the data set, student information is anonymized.
2.2

ANFIS

ANFIS is a hybrid method which combines FL (Fuzzy Logic) with the learning
ability of ANN (Artificial Neural Networks) [11]. While ANNs are learning systems with a black box approach without human intervention, FL performs fuzzy
inference using linguistic rules. ANFIS has combined the advantages of FL and
ANNs into a single method. So, a fuzzy inference system based on Takagi-Sugeno
which can be trained with numerical data [15, 17].
The ANFIS structure consists of 5 layers. Each of the layers consists of several nodes defined by a node function. Outputs to these nodes are input signals
for nodes on the next layer [18]. Fig. 1 shows a ANFIS model including two
inputs (x and y) and one output (f).
The rule base of this system is written with ”if-then” structure as follows.
if x is A1 and y is B1 then f1 = p1 .x + q1 .y + r1

(1)

if x is A2 and y is B2 then f2 = p2 .x + q2 .y + r2

(2)

Layer 1: This layer is also referred to as an input or fuzzification layer. The
output of the node is adapted to the node functions given in Eq. (3) and Eq.
(4). Here Ai and Bi are linguistic values such as bad, medium or good.
O1i = µAi (x) f or i = 1, 2

(3)

O1i = µBi (x) f or i = 3, 4

(4)

Each node (µAi , µBi ) in this layer shows the membership functions of the
input variables. For example, Fig. 2 shows how to calculate the membership
function for a linguistic expression with a triangular function.
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Fig. 1. ANFIS model with two input and one output

Fig. 2. Triangular membership function

Layer 2: Also called rule layer. Each node in this layer multiplies the incoming
signal according to Eq. (5) using AND/OR operators. Thus, the effect of each
rule is calculated.
O2i = wi = µAi (x).µBi (y) f or i = 1, 2

(5)

Layer 3: It is the normalization layer. The neurons in this layer calculate the
normalized effect of the given rules using Eq. (6).
O3i = wi =

wi
w1 + w2

f or i = 1, 2

(6)

Layer 4: The parameters in this layer are considered the result parameters of
the rule. Eq. (7) calculates the contribution of each rule to the output of the
model.
O4i = wi .fi = wi (pi .x1 + qi .x2 + ri )
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Layer 5: In this layer, defuzzification is done according to Eq.(8), and fuzzy
values are converted to crisp values at the system output.

O5 =

3

2
X

P2
i=1 wi .fi
wi .fi = P
2
i=1 wi
i=1

(8)

Assessment of Course Grades with ANFIS

In this study, the ANFIS method has been used to estimate the course grades of
students enrolled in the distance learning system. Course Page Following (CPF),
Course Material Following (CMF) and Live Course Watching (LCW) times of
the students were selected as input data. A total of 650 students’ data were used
in the study, and it was divided into two as training (76%) and testing data
(24%). According to the data, a Sugeno type ANFIS model with three inputs
and one output was modelled in Matlab R2015b as shown in Fig.3 in order to
solve the forecasting problem. As a performance evaluation criterion, the Root
Mean Square Error (RMSE) was used.

Fig. 3. ANFIS model showing inputs and output of system

Each input in the model is fuzzyfied by defining membership functions. In
the study, triangular, trapezoid, gauss and gbell type membership functions are
used. For these membership functions, the tests are repeated with subsets [3 3
6], [3 4 7], [4 5 6] and [4 4 8], and it is aimed to determine the membership
function which gives the best result.
The learning process in the model was performed with the help of a hybrid network which is a combination of the least-squares method and the backpropagated gradient descent method. This process continued until the error value
was minimum. The training graph of ANFIS model for 500 data is shown in Fig.4,
and the test graph showing the efficiency of the system for 150 data is given in
Fig.5.
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Fig. 4. The training results of ANFIS model

Fig. 5. The test results of ANFIS model

4

Results

The success of a modeling process is expressed by the difference (error) between
the output generated by the actual system represented by the model and the
output produced by the model against the same input. The results of the comparison of triangular, trapezoidal, gbell and gauss membership functions according
to different input parameters are given in Table 1. According to the results, the
least error value was obtained in the gauss membership function with 3 4 7 parameters. The RMSE value representing efficiency of the model was found to be
0.834. Moreover, the trapezoidal membership function was found to be poor in
determining student performance according to different input parameters.

Table 1. The results of ANFIS checking data
Membership Function

Triangular

3x3x6
3x4x7
4x5x6
4x4x8

0.871
0.911
2.742
0.991
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Trapezoid Gaussian Gbell
0.965
24.32
4.874
1.213

0.891
0.834
2.888
0.985

0.984
1.026
1.370
1.263
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The comparison of the best estimation values obtained from the ANFIS using
[3 4 7] gauss membership function with actual output values is given in Fig. 6.

Fig. 6. The checking results of ANFIS model with [3 4 7] gauss membership function

As a result of testing the output given in Fig.6, linear curve equations
A=1*T+0.27, and R values were found as 0.99864. The graph of the linear
curve equation is given in Fig.7. The correlation coefficient for the model was
calculated as 0.9986.
The surface diagrams showing the output values of the ANFIS model according to the input variables are given in Fig.8, Fig.9 and Fig.10. For example, when
CPF 35.5, LCW 326 and CMF 13.5 as shown in Fig.8 and Fig.9, the student
achievement score is 41.2.

Fig. 7. Linear curve equation of output
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Fig. 8. Surface diagram according to CPF and LCW

Fig. 9. Surface diagram according to CPF and CMF

Fig. 10. Surface diagram according to CMF and LCW
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5

Conclusions

The main contribution of this study is the use of ANFIS method to successfully
estimate the year-end achievement grades of distance learning students. As a
result of the study, the best estimate has been found with the ANFIS model
which use [3 4 7] gauss membership function inputs, and the RMSE value was
found to be 0.834. On the other hand, trapezoid membership function gave the
worst results in determining student performance according to different input
parameters. When the results and data obtained from the models are analyzed,
it can be seen that ANFIS can be used as a successful method for the estimation
of the academic achievement of the distance learning students.
In this respect, in the next studies, it is aimed to predict the academic performance of the students by using the data obtained in the semester and to take
measures to increase academic performance.
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87–97, (2016).
10. Zafra, A., Ventura, S., : Predicting Student Grades in Learning Management Systems with Multiple Instance Learning Genetic Programming. In: 2nd International
Conference on Educational Data Mining, (2009).

http://icaiame.com

2019

353

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

11. Altaher, A., Barukap, O., : Prediction of Student’s Academic Performance Based
on Adaptive Neuro-Fuzzy Inference. International Journal of Computer Science and
Network Security, vol. 17(1), pp. 165-169, (2017).
12. Fırat, M., Yurdusev, M.A., Mermer, M, : Uyarlamalı Sinirsel Bulanık Mantık
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Bilimler Dergisi, vol. 31(1), pp. 257-288, (2012).
15. Ikuomola, A.J., Arowolo, O.A., : Evaluation of Student Academic Performance
Using Adaptive Neuro-Fuzzy Approach. Journal of Natural Science, Engineering
and Technology, pp. 11-23, (2012).
16. Najafi, B., Ardabili, S.F., : Evaluation of Student Academic Performance Using
Adaptive Neuro-Fuzzy Approach. Application of ANFIS, ANN and logictic methods
in estimating biogas production from spent mushroom compost (SMC), pp. 169-178,
(2018).
17. Yusof, N., Zin, N.A.M., Yassin, N.M., Samsuri, P., : Evaluaition of Student’s Performance and Learning Efficiency based on ANFIS. International Conference of Soft
Computing and Pattern Recognition, (2009).
18. Kumar, M., Singh, G., Arya, S.K., Bhatti, J.S., : Artificial Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) based Validation of Laccase Production Using RSM Model.
Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, vol. 14, pp. 235–240 (2018).

http://icaiame.com

2019

354

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

Augmented Reality in Anatomy Education and
Designing an Augmented Reality Application for
Learning Skeleton System
1

Osman Guler , Ibrahim Yucedag

2

1

Duzce University, Dept. of Electric Electronic and Computer Engineering,
Duzce, Turkey,
hanciosman@hotmail.com

2

Duzce University, Dept. of Computer Engineering, Duzce, Turkey
yucedagi@gmail.com

Abstract Augmented reality is the integration of computer generated data
with the physical environment of the user. Augmented reality technology,
which was first used in military fields, has become widespread in every aspect of our lives and has been used in many fields such as education, tourism,
advertising, health, entertainment, architecture and so on. There have been
significant developments in the health sector with the use of augmented reality technology in the field of health. When the studies in the field of health on
the augmented reality technology are examined, it has been observed that it
is used in many fields such as patient follow-up procedures, surgery planning
and orientation procedures, student education, surgical simulation procedures. In this study, academic studies on augmented reality in the field of
health and mobile applications on augmented reality anatomy education
were analyzed. Designs, features and differences of free augmented reality
applications of anatomy education were explained. Mobile augmented reality
application design on skeletal system training has been done. In the application, menus suitable for mobile device hold were placed, animated 3D models
were used, and text and voice explanations were given. Designed application
was compared to augmented reality anatomy training applications and differences in design and usability were emphasized.
Key words: augmented reality, health training, anatomy, skeleton system,
mobile application
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1 Introduction
The educational environments are made interactive by applying of the developments in the field of information technologies to the field of education.
In this way, students' motivation, interest in lessons and success rates are increased. In classical education based on narrative and visual, students are
passive recipients. Teaching can be increased when it is not done purely theoretically, but visually and interactively instead. This way, students can obtain a deeper understanding of the subject being taught, rather than a merely
theoretical knowledge [1].
Augmented Reality (AR), a new method used in the field of education in recent years, is the integration of computer generated data with the user's
physical environment. AR technology, which was used in military fields in the
first years, has become widespread in every area of our lives and has been
used in many fields such as education, tourism, advertising, health, entertainment, architecture and so on.
With the use of AR technology in the field of health, there have been important developments in the health sector. Students and medical professionals need more situational experience in clinical care for patient safety. There
is a need to further study the use of AR in healthcare education [2]. The use of
AR technology in education provides an interactive interface for students to
learn and explore in a more engaging and motivating way in different thematic environments. The use of any imaging technique, especially for the promotion of 3D images and content, helps to learn and strengthens permanent
learning [3].
AR materials provide students some advantages such as learning at their
own speed, working outside of classroom, finding more time and space to
work. In recent years, there has been a great improvement in the visualization of the anatomical structures, which are not visible to the naked eye, with
new imaging technologies. These developments may provide powerful tools
for clinicians to efficiently explore the images of the patient’s anatomical and
functional body [4].
Anatomy education forms the basis of medical education and requires students to memorize large amounts of information. Medical libraries keep users
up-to-date with the latest medical resources such as e-books, databases or
mobile applications. It can revolutionize medical education by using AR technology, which is a new technology, and making it suitable for student use [5].
AR technology can offer an additional teaching method for anatomy education depending on how it is applied. Strong points of AR are the visualization
capabilities of anatomical images, including 3D imaging [6]. By using AR
technology in education according to classical education methods, easier and
permanent learning environments can be created. Also AR is an effective tool
for training residents in executing surgical procedures requiring low performance surgical dexterity [7].
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In this study, academic studies on AR in medical field and mobile applications on anatomy education with AR were examined. Design, features and differences of free AR anatomy education applications in Google Play Market are
explained. In the scope of the study, a mobile AR application on skeletal system training has been designed and the differences between the applications
examined, design and usefulness are emphasized.

2 Related Works
It has been seen that AR technology is used in many fields such as surgical
procedures (remote surgery or telepresence, augmented or enhanced surgery, and planning and simulation of procedures before surgery); medical
therapy; preventive medicine and patient education; medical education and
training; visualization of massive medical databases; skill enhancement and
rehabilitation; and architectural design for health-care facilities. when the
studies on the health technology on AR technology are examined [8]. In this
study use of AR in the health sector has been examined in two groups as academic studies and mobile applications on medical education.

2.1 Academic Studies
The use of AR technology in the field of health is spreading over time and
its effects are being investigated. There are studies on surgery planning, the
effect on medical education and showing the medical images on the patient.
Some studies on the use of AR technology in the field of health are described
in the following.
Suthau et al. (2002) worked on clinical and technical requirements for AR
techniques and an AR system that provides image guidance in liver surgery
[9]. Juan et al. developed an AR system with a head mounted display (HMD)
to learn human body as shown in Fig. 1a [10]. They tested the system with
children attending the Summer School of Valencia Technical University and
analysed whether the use of HMD or a typical monitor had an impact on children's experience. Yeom investigated whether AR technology is an effective
tool for learning anatomy [11]. He predicted that the system would be effective compared to traditional learning techniques. Jamali et al. developed the
application called Mobile AR Human Anatomy (HuMAR), which describes the
anatomy of the human skeletal structure [12]. As a result, it was stated that
the students were satisfied with HuMAR and had a positive effect on the
learning process. Kurniawan and Witjaksono developed an interactive human
anatomy learning system using AR technology as shown in Fig. 1b [13]. As a
result, the interactive AR human anatomy learning system helped students
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learn human anatomy more easily. Chien et al. have established an interactive
learning system that helps medical students easily understand and memorize
the 3D anatomy structure with concrete AR support [14].

Fig. 1 a) Child using AR Human Body System [10] b) AR Human Anatomy
System [13].
Blum et al. designed an AR magic mirror for teaching anatomy [15]. The
system uses a depth camera to monitor the user standing in front of a large
screen. In the developed system, images of 3D modelled organs, text information and anatomy are shown on the user's actual image as shown in Fig. 2.
Meng et al. designed an AR magic mirror system where bone markers could
be easily touched by the user while they were standing in front of the sensor
[16]. It is stated that these signs provide a more precise placement in the AR
system by allowing correct deformation on the magic mirror and the human
body. Meng et al. evaluated the accuracy and acceptability of the magic mirror
system for education with the participation of 7 clinicians and 72 students
[17]. Bauer et al. developed a mirror-like AR system to show the user's internal anatomy to be used as a tool in anatomy learning for medical and sports
students [18]. The system was introduced as a live demo during two conferences and at the Consumer Electronics Show, and more than 400 people tested it. Most of the users were satisfied and recommended to others.

Fig. 2 AR Magic Mirror System [15].
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Macedo et al. presented a real-time semi-automatic approach to medical
volume data visualization on patients [19]. Three-dimensional (3D) images of
the patient's anatomy formed from images obtained with Kinect depth camera were shown to the doctor on the actual anatomy of the patient. Shan et al.
presented the mobile AR system for visualization of the 3D brain tumour
model [20]. The system uses a face detection algorithm to monitor the object
in the scene. According to the estimated camera exposure, a reconstructed 3D
brain tumour model is displayed at the same site as the user's actual anatomy.
Kiourexidou et al. described the development of a web application that
demonstrates the medical information about the anatomy of the human heart
via AR as shown in Fig. 3a [21]. Layona et al. developed an AR application for
learning human body anatomy with 3D models accessible through the web as
shown in Fig. 3b [22]. In conclusion, it is stated that the developed application
is easier to understand and more interesting to learn the anatomy of the human body and it will provide a solution to the students who have difficulty in
visualizing the anatomy of a two-dimensional body shape in a 3D application
form.

Fig. 3 a) Interacting with AR web application [21] b) Digitomy Learning Start
Page [22].

2.2 Google Play Market Free Apps
Human Brain, showed in Fig. 4a, and Human Eye showed in Fig. 4b, applications are AR training applications developed by Magic Software, showing
human brain and human eye in 3D. In applications, objects can be rotated and
resized using the touch screen. Using the slider in the user interface, different
layers can be displayed to obtain information about the 3D brain and the interior of the eye. The inner parts of the brain and the eye can be viewed from
all angles. Information and Exit buttons are available in the application.
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Fig. 4 a) Human Brain app screenshot b) Human Eye app screenshot
AR Anatomy, showed in Fig. 5a, application is developed by Jump Simulation. AR Anatomy application provides 3D AR view to anatomic systems with
different pathological conditions. Effects of different medical conditions on
human anatomy can be visualized by animation. Written expression is given
about the subject and clicking the play button activates the corresponding animation.
AR Human Atlas, showed in Fig. 5b, application is an AR training application that gives information about human organs developed by 1by1games.
Skeletal, Respiratory, Muscular, Circulatory, Digestive and Nervous systems
are described using easy to understand explanations and 3D models. The application allows you to move, rotate and resize human organ systems with the
buttons in the menu. Information and Exit buttons are available in the application.
AR Human Anatomy, showed in Fig. 5c, application is an AR training application that describes Human anatomy developed by Zampac studio. The desired organ can be selected with the help of the menu. The displayed organ
can be rotated and displayed with the buttons on the screen. In practice,
there are a lot of advertisements, which are uncomfortable during use.

Fig. 5 a) AR Anatomy app screenshot b) AR Human Atlas app screenshot c)
AR Human Anatomy app screenshot
Your Body AR, showed in Fig. 6a, application is an AR training application
presented by InApp, showing different parts of the human body. With the
menu in the lower left corner of the application, the muscular system, skeletal
system and internal organs can be displayed. When the Information button at
the bottom right is pressed, the names of the organs are displayed. When the
upper left button is pressed, information is given about using application and
there is exit button at the top right.
The Human Anatomy, showed in Fig. 6b, application developed by
Smartech Group shows the internal organs of the human body on the marker.
Paid version is available. With the buttons on the application, screenshots can
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be taken, camera flash can be turned on and purchases can be made. The object displayed in the free version was found to be very large compared to the
marker size.
The AR-3D Science, showed in Fig. 6c, application is an AR training application on Physics, Chemistry and Biology developed by Panther Studio. In our
study, biology application was selected and applications on human anatomy
were examined. There is only exit button on the screen. In application, objects
can be rotated and resized using the touch screen.
The Corporis, showed in Fig. 6d, application is an AR training application
that can be used to examine bones and muscles in the human body developed
by Red Future Software. For some devices, the AR module cannot be displayed, a backup solution is implemented and 3D objects can be displayed on
the screen. The menu can be selected with the menus on the screen. With the
help of buttons, the objects can be rotated and the names of the menus and
anatomy system are shown on the structure.

Fig. 6 a) Your Body AR app screenshot b) Human Anatomy app screenshot c)
AR-3D Science app screenshot d) Corporis app screenshot

3 Skeleton System Augmented Reality Application
In this study, Unity3D game engine program and Vuforia software platform
were used to design AR application on skeleton system training. The Unity3D
game engine has its own integrated editor, cross-platform support, terrain
editing, shading, network, physics, version control, and script writing [23].
Vuforia is a software development platform used to develop AR applications
and can be optionally selected when installing the Unity3D game engine
software.
When the AR studies on anatomy are examined, it is seen that it is important to regulate the menus used in applications and to convey information
about the content. In some applications, the images are too large, there is no
subject expression and the menu layouts are complex. So this is reducing the
availability of applications. Therefore, in the designed application, a menu is
placed in the lower right corner which can be used with the right toe in order
to perform basic operations as shown in Fig. 7.
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When the menu is examined, a button for audio narration is put as a missing feature in other applications. In this way, user can hear audio information
about the skeleton system and bone types. In addition, with the play button,
the displayed structure is rotated around itself and a corresponding animation is played. By clicking the Home button, the user can return to the first
stage. The application can be terminated with the Close button.

Fig.7 Skeleton System AR application
In the skeleton system AR application, the names of the bones in the human body are written on their sides as shown in Fig. 7. When the relevant
name is clicked, that bone will be shown and the explanations are written on
it as shown in Fig8. This enables more detailed viewing and information. If
the user wishes, he / she can also listen to the narration.

Fig. 8 Skeleton System AR application screenshots of bones and explanations
Since the application is designed for use on mobile devices, the touch
screen control has been added to increase the availability of the application.
The user can rotate, move and resize the image by tapping the screen with his
/ her fingers. Fig. 9 shows screen views of the rotated and scaled skeleton
system.
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Fig. 9 a) Rotated view of skeleton system b)Scaled view of skeleton system

4 Conclusion and Recommendations
In this study, academic studies on AR in health and mobile applications on
AR anatomy education offered free in Google Play Market were examined.
The mobile AR application design was done by using Unity3D game engine
program and Vufori SDK on skeletal system training.
In general, it is observed that the subject narrative is not included in the
applications and generally the related model and names are shown. The
menu layout of some applications was found to be insufficient, and in some
applications the menu was not included. The menu layout is very good and it
is realized that there is no subject expression in the applications that allow
interaction.
As a result of the examination, while the skeleton system AR application
was developed, the menu was placed in a position suitable for mobile device
hold, moving 3D models were used, written and voice narration was used. Interaction with the touch screen is achieved so that the image can be rotated,
moved and resized.
It is thought that the motivation and success rates of the students will be
increased by using the developed practice in the field of health and especially
in medical education. At the same time, it can be said that the developed application will facilitate the training of users, speed up the learning process
and increase the rate of permanent learning.
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Abstract The constant control of the living space of Alzheimer's
patients is of great importance at every stage of the disease, by
providing the immediate location information of people with
Alzheimer's disease at the level that the caregiver could perceive.
With this study; the live coordinate information obtained from the GPS
module placed on living being is transferred to the internet via wifi
module by using Arduino. The coordinate information about the living
creature in the internet environment is taken with the mobile
application created within the scope of this study and this coordinate
information is placed on the map and transferred to the user via the
visual application interface. If the living creature steps outside the
designated area via this mobile application; “Location Changed”
warning and current location information are reported to the
controller individual.
Keywords: Android, Determination of the Location, Web Service,
Google Maps, Object Tracking.

1

Introduction

With the development of technology, the place of mobile applications in the
life of living beings quite increases. By always being near to living beings,
mobile applications are used with the intent of not only communication and
knowledge acquisition, but getting knowledge about the living being on
which it is placed [1].
For centuries, getting lost or having the correct location has attracted the attention of living beings, and it is one of the main working subjects of people
[2].
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2

Currently, there is no known treatment for Alzheimer's disease, which has recently increased and continues to grow. Therefore, the care of Alzheimer's
patients is very difficult. As the patients are not conscious, situations such as
escaping from home happen. This status poses a problem for their relatives
[3].
This work is based on the principle of transferring the global positioning system (GPS) to the internet via the telephone network. With this study, the system was developed to monitor the patients without having any difficulty in
the relatives of Alzheimer's patients, using the GPS module.
Sivri and Sayar (2011) conducted a GPS-controlled system that can be controlled via the web. In order to follow the living beings in this work, they put
GPS modules on the living things and follow up the creature on the web. In
this way, if the living being to be followed is lost; it is found through this system [2].
In her thesis work, Uzel followed the moving objects using the GPS module
and provided an opportunity to monitor on the internet. In this way, the control of living things on the web has been realized [4].
GPS-based satellites are always based on the same logic, in all of which,
“tracking” is amongst the general objectives. Finding a place is often important for moving beings, on the basis of this assumption, the fact that the
most common method of locating will be provided by mobile devices should
not be ignored.

2.

Object Tracking System for Alzheimer's Patients

The block diagram of the work performed is as in figure 1. The coordinate information from the GPS Module is read continuously and sent to Arduino. By
sending the coordinate information came to the Arduino to the Android mobile phone via wi-fi module, the information of the living being which is followed is provided to transfer to the caregiver.

http://icaiame.com

2019

367

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

3

Figure 1. Object Tracking System for Alzheimer's Patients Block Schema

In this study, the Wi-Fi module has been used with the aim of communication
of the android phone. The controller person views the location information
from the application created for use on the android phone. In this way, it
makes it easier for the individuals who follow the patient to intervene faster
and healthier to the living being who is to be followed.
2.1. Object Tracking System for Alzheimer's Patients Algorithm
The performed algorithm of the living being tracking system is as in the Figure 2.

Figure 2. Algorithm of the System
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4

The coordinate information received from the GPS module is transferred to
the android phone via Wi-Fi. If the current coordinate information for the
monitored living being is not detected by the GPS module, the system returns
to the previous step (“Read Location Information”) to detect the coordinate
information of the GPS module. If the coordinate information of the monitored living being is detected by the GPS module, the coordinate information
of the monitored living being is sent to the mobile device via the Wi-Fi module.
The coordinate information of the living being is tracked continuously. It is
constantly compared with the previous location information. If the coordinate information is different from the previous coordinate information, the
warning mail (“Location Changed “) is sent to the controller individual. If no
change is found in the location information, it will be transferred without any
changes on Google Maps.
2.2. Object Tracking System for Alzheimer's Patients Hardware
The performed circuit of the living being tracking system is as in the Figure 3.
The developed circuit has been generated using Proeus-ISIS program.

Figure 3. Circuit Plan of the System

The GPS, which is used to receive location information in the study, Tx pin
has been attached to the 16th pin of the Arduino card, and the Rx pin to 17th
pin. The power connections of the GPS module are attached in common with
the power supply terminals of the system.
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5

The Wi-Fi module 8 pins. Wi-Fi module’s Rx pin has been attached to the 18th
pin of the Arduino card, Tx pin to 19th pin of the card. Wi-Fi has been attached to CH_PD pin transistor output. As the rest of the pins- 3,4, and 5th,
has been attached to grounding. C547A NPN transistor’s elliptical has been
attached to the 12th pin of the Arduino card. After emitter and collector connection of the transistor has been completed, while the led which shows that
GPS module has connected has been attached to the 11th pin of the Arduino
card; the led which shows that Wi-Fi module has connected has been attached to the emitter pin of the transistor.
2.3. Object Tracking System for Alzheimer's Patients Android Interface
In this system, the coordinate information from the GPS module is displayed
via Google Maps as the location information on the android phone with the
created application. Figure 4 shows the Android interface in general.

Figure 4. General View of the System and Android Interface

In the case of Location change; “A noticable change has occured in GPS Location. Please enter into the our application to review the location.” message is
sent to the individual who tracks through gmail. The mail sent to the following person is as in Figure 5.
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6

Figure 5. The Mail Sent to the Follower in the case of Location Change

According to the last location, the message "Last seen here" is displayed when
the icons in the application are pressed. When the "last seen here" warning
message is pressed, the last date and time are seen in that position. This situation is as in Figure 6.

Figure 6. The Image of “Last Seen Here” Warning Messsage
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After clicking on the "Last seen here" icon, the date and time of the patient's
last position can be seen.Figure 7 shows the Live Tracking System information screen.

Figure 7. Live Tracking System Information Screen

3.

Conclusion

In this study, an assistive tracking system was established for families and
their relatives in order to find individuals with Alzheimer's disease without
encountering major losses and accidents. In addition, it is aimed that the parents who have kids, families with a member with sleepwalking disease and
shepherds dealing with livestock are able to reach a solution against the incidents of losses. In the event that the living being to be followed changes location; by recording the last 5 locations’ coordinate information, it is intended
to be found in a short time without any loss. The detected Location change via
GPS was sent to the telephone via the internet and a return was made, and
the last 5 location change information was transmitted as the coordinate data
via Wi-Fi to the individual who controlled the mail. In this way, it is aimed to
safely determine and find the location of the living being before he wanders
away.
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While there is no feedback to the person using the Android application when
there is no location change, the coordinates are sent via e-mail in each of the
location changes. In this case, security can be kept at the highest level. Unless
the internet connection is disconnected, it is aimed that the living thing can
be reached at any location without requiring network coverage. When the patients with Alzheimer's diseases are at home, before escaping from home or
even after they have escaped, they could be found in a short time; likewise
the sleepwalkers; the kids who disappear from the environment of their parents; after the animals in the shepherds dealing with livestock move away,
they could be found in a short notice and thus, loss of life and property would
be prevented.
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Abstract. Micro unmanned aerial vehicles (mUAV) became very common in recent years. As a result of their widespread usage, when they are
flown by hobbyists illegally, crucial risks are imposed and such mUAVs
need to be sensed by security systems. Furthermore, the sensing of mUAVs
are essential for also swarm robotics research where the individuals in
a flock of robots require systems to sense and localize each other for
coordinated operation. In order to obtain such systems, there are studies to detect mUAVs utilizing different sensing mediums, such as vision,
infrared and sound signals, and small-scale radars. However, there are
still challenges that awaits to be handled in this field such as integrating
tracking approaches to the vision-based detection systems to enhance accuracy and computational complexity. For this reason, in this study, we
combine various tracking approaches to a vision-based mUAV detection
system available in the literature, in order to evaluate different tracking
approaches in terms of accuracy and as well as investigate the effect of
such integration to the computational cost.
Keywords: micro unmanned aerial vehicles · computer vision · image
processing · tracking

1

Introduction

Widespread availability of micro unmanned aerial vehicles (mUAV) which arises
due to technological advancement in micro-controller and sensor technologies,
and lowering costs in recent decades imposed a common thread where intruder
mUAVs are required to be sensed by early warning systems. Besides, the sensing
of mUAVs is a also a compelling problem for swarm robotics research where
multiple agents cooperate to accomplish a common task. Sensing and localizing
other agents in a swarm is a critical problem for the success of the task.
In order to sense mUAVs, various approaches are utilized in the literature,
such as vision [17, 33, 16], infrared [28, 27, 29, 32, 25, 8], sound signals [4, 30, 23,
20, 26], small-scale radars [21, 22], and the Global Positioning System (GPS) [31,
7]. However, each of these approaches put their own limitations regarding the
sensing distance, and also the scenario in which they are applicable. For example,
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a system developed for swarm robotics purposes may not be applicable to sensing
an intruder mUAV if specific equipments are put on the platforms in the swarm.
In the current study, we aim to sense mUAVs using only visual appearance
cues since this modality is better suited for both intruder mUAV sensing and
swarm robotics. In this regard, our problem fits into object recognition problem widely studied in computer vision and pattern recognition [2]. However,
when mUAVs are considered as the specific object to be recognized, this area of
research is relatively new.
Sensing mUAVS in video frames is a challenging problem due to some inherent aspects of the problem: (a) Non-convex structure of the mUAVs causes
the bounding box to include various complex and challenging background patterns. (b) Rotation and tilt of mUAVs and also illumination changes create very
different appearances of the same mUAV. (c) When the mUAV or the camera
is moving, motion blur can occur in the images. (d) In swarm robotics applications a real-time solution is required with the limited processing power on the
platforms.
In the literature, there are studies proposing methods to detect mUAVs in
video frames [17, 33, 16, 24, 9]. However, detection only methods suffer from high
computational complexity, since they build a large model and test is on the
current frame to determine the presence and bounding box of the mUAV. At
this point, when we consider to speed up the sensing process of mUAVs, we
can integrate a tracking method since tracking is faster than detection as a
relatively lightweight model is trained using an initial frame. Tracking can also
help to increase sensing performance by giving estimations for the frames where
the detector is not able to output a bounding box estimate.
Various trackers are proposed in the literature with different approaches [10,
3, 12, 15, 14, 11, 5, 18]. When it comes to integrate a detector with a tracker, we
need an investigation of different methods to decide on which one to choose
among various options. To the best of our knowledge there is no such investigation comparing tracking methods for mUAV tracking. There are only a few
studies considering to combine detection and tracking [17, 24, 1] without any
comparison. In [17], Kalman Filter is utilized for tracking. A template matching
based tracking method is proposed in [24]. In [1], a Neural Turing Machine based
tracker model named as Neural Turing Tracker is proposed. Therefore, in order
to fill this gap, in this study, we present a comprehensive comparison among
various trackers investigating their effects on sensing performance and as well as
computational complexity on specifically mUAV tracking problem.
The rest of the paper is organized as follows. The next section describes our
methodology and introduces the tracker methods involved. Section 3 presents
our dataset and defines the metrics we utilized in our evaluations. In Section 4,
we provide our experimental results. Section 5 concludes the paper.
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2

Methodology

In order to compare the trackers, we employed the approach known as the trackby-detection in the literature [19]. This approach requires a detector and tracker
to work in conjunction. Since our aim is to compare various trackers, we selected
the mUAV detector proposed in [9] as our baseline. This detector, called as
C-LBP, is based on boosted cascaded classifiers and uses local binary bit patterns
as feature descriptor. It is reported to perform better than other two methods
based on HAAR features and histogram of gradients in terms of both detection
performance and speed.
Figure 1 illustrates the track-by-detection applied in this study. We get a
bounding box via the detector on the very first frame; then, we initialize a
tracker and use it to estimate the bounding box of the mUAV on the following
frames. However, since the trackers are prone to drifting [19], the detector still
has to be re-utilized after some number of frames to initialize the tracker again.
This number of frames plays a critical role affecting the balance between the
computational time and the performance of the system, and needs investigation.
For this reason, we will name this number as the frame limit (f-lim), and evaluate
the trackers by varying the f-lim value. We should note that, if the tracker fails
to give an estimate on a frame, we continue by applying the tracker to the next
frame without running the detector on the failed frame until reaching the f-lim
value, since we want to understand the effect of a certain f-lim value in each
test. In addition, if the detector outputs more than one bounding boxes when
it is utilized, we ignore these detections and keep on using previously initialized
tracker. Assuming that we know only one quadrotor in a frame, we regarded
multiple bounding boxes returned from the detector as a detection failure. The
detector is able to detect the quadrotor on the first frames of the test videos.

Grab a new frame
Get a
bounding box
via detector
on the
current frame

Initiate a
tracker with the
bounding box
and the current
frame

Update the tracker
on the next frame
and get a
bounding box via
the tracker

Does the number
of frames reach
the limit?

Yes

No

Fig. 1. Block diagram for the track-by-detection approach.

As the trackers require less computational power, the track-by-detection
method results in a speed-up. Moreover, if the trackers can give estimated bounding boxes for the frames where the detector would fail, the performance when
compared with the detection only methods can be improved due to reduction in
the number of false negatives.
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We selected 8 different trackers to be compared in this study. Table 1 presents
these trackers along with their important aspects. The trackers in this table are
ordered regarding their proposal time. We utilized OpenCV [6] implementations
of these tracking methods.
Table 1. Trackers compared in this study are listed along with their important aspects
and corresponding references.
Tracker

Important aspects
Reference
Tracking method based on online AdaBoost feature selection.
The method utilizes surrounding background patterns
BOOSTING
[10]
as negative samples in update phase to overcome drifting.
Study proposing correlation filters for visual tracking for
the first time through Minimum Output Sum of Squared
MOSSE
[5]
Error (MOSSE) filter initialized using a single frame and
computing the correlation in the Fourier domain.
Lucas-Kanade tracker based tracker where the objects are
tracked in a forward and backward (FB) fashion in time and
MEDIANFLOW
[14]
the error between FB trajectories are minimized to compute
the estimated trajectory of the object.
Extension of BOOSTING method via multiple instance
learning where the tracker is updated using not only
MIL
[3]
the current positive patch but also using its neighbouring patches.
Standing for tracking, learning and detection, this method takes
long-term tracking problem as a combination of separate
simultaneous tracking, learning and detection tasks. MEDIANFLOW
TLD
[15]
is utilized for tracking. PN learning paradigm is proposed and
utilized to augment the training set of the detector in every frame
so that the detector is continously improved.
A correlation filter based approach where circulant property
of translated image patches is exploited in the Fourier domain
KCF
[12]
to train the tracker efficiently.
A deep learning based tracking approach where an offline
model is trained beforehand and utilized for tracking without
GOTURN
[11]
requiring online training.
Discriminative correlation filter based method which constructs
a spatial reliability map for adapting the filter support to the portion
of the selected area from the frame for tracking. In this way,
CSRT
[18]
problems due to circular shift and rectangular shape assumption
are overcame.

3

Dataset and Evaluation Metrics

We utilized the dataset proposed in [9]. Although the complete dataset includes
both indoor and outdoor data, we only used three videos from its outdoor part.
Each of these three videos have different characteristics. In each video, a quadrotor is flown in front of a fixed camera outdoors. In the first video, the quadrotor
is flown in a calm manner while in the second one, it is flown with more agility.
In both of these two videos, the background is stationary. In the last video, however, there are moving background objects like motorcycles, pedestrians, cars
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and buses. The flight maneuvers in the third video are calm. These three videos
will be called as (i) calm, (ii) agile, and (iii) moving background in the remaining
parts of the paper. These videos have 2954, 3823, and 3900 frames, respectively,
with a resolution of 1280 × 720.
In order to evaluate the accuracy of tracking, we utilized F-Score metric
which is defined as:
F -Score = 2 ×

P recision × Recall
.
P recision + Recall

(1)

Here, precision is defined as:
P recision =

tp
,
tp + f p

(2)

where tp and f p are the numbers of true positives and false positives, respectively.
Recall is defined as:
tp
Recall =
,
(3)
tp + f n
where f n corresponds to the number of false negatives.
A bounding box obtained from the detector or tracker (Bo ) is counted as a
true positive if its Jaccard index (J) [13] is greater than 60%. J is calculated as
follows:
|Bo ∩ Bg |
J(Bo , Bg ) =
,
(4)
|Bo ∪ Bg |
where Bg denotes the ground truth bounding box. If J is not greater than 60%,
Bo is considered as a fp . If no Bo is reported for an image frame, then f n is
increased by one.
For evaluating the computational time, we utilized three different times,
namely, (i) initiation time of the tracker (including the detection time), (ii) update time of the tracker and (iii) average required time calculated as the total
time required to process a video (including all initiation and update times) divided by the number of frames in the corresponding video.

4

Results

In order to compare the trackers, we have evaluated them in terms of both
tracking accuracy and computational time. In accuracy evaluation experiments,
we tested each tracking method employing the track-by-detection framework
presented in Section 2 on each of the videos. For each of the tracking methods,
we also varied f-lim value between 10 and 100 with the increments of 10 to
understand its effect.
Figure 2, 3, and 4 illustrate the results of the accuracy evaluation experiments, respectively, for calm, agile, and moving background videos. In addition,
overall results for these three videos are given in Figure 5.
When Figure 2 and 3 are compared, we can deduce that agile maneuvers
influence all the trackers negatively, since F-Scores of all trackers are getting

http://icaiame.com

2019

378

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

Calm
1

f-lim
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

F-Score

0.8
0.6
0.4
0.2
0

BO
MO
ME
MI
TL
D
L
OS
DI
SS
AN
TI
NG E
FL
OW

KC
F

GO
CS
RT
TU
RN

Fig. 2. F-Score curves for calm video. Higher values of F-Score indicate better performance.
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Fig. 3. F-Score curves for agile video.
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Fig. 4. F-Score curves for moving background video.
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Fig. 5. F-Score curves for all videos combined.
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lower values for the agile video. When we look at the range and distribution of
F-Score values in general for different values of f-lim, CSRT is outperforming
the others, then MOSSE, BOOSTING, MIL and KCF are coming in order.
However, for lower values of f-lim, KCF and MIL are performing better or at
least comparable when compared to MOSSE and BOOSTING.
If we compare Figure 2 and 4, the performances of all the trackers are decreasing when there are moving objects in the background. Comparing Figure 3 and 4
for CSRT, MOSSE, BOOSTING, MIL and KCF, we infer that these trackers
are more prone to the agility than the moving background objects.
Overall performances depicted in Figure 5 indicate that CSRT, MOSSE,
BOOSTING, MIL and KCF are the best performing 5 methods in order. BOOSTING is better than MOSSE only for f-lim = 20. When F-Score and f-lim values
are inspected together for f-lim values of 10 and 20, BOOSTING, MOSSE, MIL,
KCF and CSRT methods are resulting in a better performance than the baseline detection only approach with F-Score values always above 0.957 which is
reported as the overall F-Score value of C-LBP detection method in [9].

Tracking Initialization Times

Time [ms]

600
500
400
300
200
BO
MO
ME
MI
L
OS
DI
SS
AN
TI
E
NG
FL
OW

TL
D

KC

F

GO
CS
RT
TU
RN

Fig. 6. Distribution of the tracker initialization times.

Computational time experiments are performed on a computer with an Intelr
CoreT M i7-4700MQ CPU clocked at 2.4 GHz and 16 GB memory, running
Microsoftr Windowsr 8.1 Pro using Python 3.6.2. The results of the evaluations are delineated in Figure 6, 7, 8 and 9, respectively for tracking initialization
times, tracking update times, combined representation of the initialization and
update times, and average time demands of the methods for different values of
f-lim.

http://icaiame.com

2019

381

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

Tracking Update Times
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Fig. 7. Distribution of the tracker update times.
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Fig. 8. Distribution of the tracker initialization and update times.
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Fig. 9. The average running times of trackers.

BOOSTING and GOTURN require more time to be initialized. Other trackers are initialized in less than 200 ms. In terms of update times, MOSSE, MEDIANFLOW and KCF are the best three trackers followed by CSRT. When
average times are considered, MOSSE, MEDIANFLOW, KCF and CSRT again
resulting in best four results in order.
When both tracking accuracy and computational time evaluations are interpreted, MOSSE, KCF and CSRT are the leading three trackers (without any ordering). However, no single tracker overcome the others in all of the tests. While
CSRT is prominent in terms of accuracy, MOSSE and KCF are remarkable with
less computational time requirement. In any case, CSRT is able to bring down
average time requirement under 60 ms which is the reported running time of the
detector [9].

5

Conclusions

In this study, we present a comparative evaluation of various visual tracking
methods on mUAV tracking problem by employing them inside a track-bydetection framework. We exploited a detection only method based on cascaded
boosted classifiers utilizing local binary bit patterns as feature descriptor, and
proposed in [9]. We evaluated the tracking methods in terms of tracking perfomance and computational time requirements on outdoor videos.
Our evaluations revealed that tracking integration to the detection only
method enhances the accuracy of locating the mUAV in frames with also an
improvement of computational time. None of the trackers is able to beat the
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others in terms of all aspects. However, MOSSE, KCF and CSRT are noticeable
with CSRT is better in terms of accuracy, and the other two are requiring less
time. We should indicate that all of these three trackers are based on correlation filters. Selection of the tracker should be done by considering accuracy and
available computational power.
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Abstract. Artificial Intelligence has been widely used in many fields
of the real-life. It is remarkable that especially fields associated with
improving humankind’s daily life are affected by use of Artificial Intelligence methods and that scientific area makes it possible to obtain improved-advanced intelligent systems, which are more effective in terms of solution ways. In this context, the field of medical
includes wide use of Artificial Intelligence for making the medical
service or solution approach better for humans. Especially using
such intelligent solutions in physical medical devices is one of the
most popular research interests followed by scientific audience. For
example, Fuzzy Logic can be used better controlled medical devices
for better user experience and improved recovering times. On the
other hand, Machine Learning techniques make it possible to learn
from users’ experiences in order to reduce recovering time and also
making treatment more effective / efficient. Objective of this chapter is to provide a general view on use of Artificial Intelligence in
improving physical medical devices. Starting from simple applications and moving towards to advanced ones, the associated literature has many different research works done so far. Since the study
done within this chapter is a general look at to the literature, it is
believed it will a good contribution for the interested researchers /
readers working on physical medical devices and its improvement
with advanced technologies like Artificial Intelligence.
Keywords: artificial intelligence, machine learning, physical medical devices, intelligent systems, medical.
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1 Introduction
The term of artificial intelligence has been correlated with the terms like exhibiting behaviors like a human, talking, moving and reasoning. Normally, it
can be thought as the functions done by human mind can alsobe done by machines. Shortly, the artificial intelligences are machines that simulate human
mind.
That smart behaviours done by devices are artificial intelligence. When done
by people it is called as intelligence. It is mostly formed of the methods of
modelling the working the working characteristic of human brain and the
ability of thinking of human. The aim of the artificial intelligence is to imitate
the human intelligence by computer and in this sense to bring learning ability
to computers in a certain extent. Scientists have been developing programmes to make our lives easier for years. The artificial intelligence system
is a good example for these programmes [1].
Artificial intelligence affects a wide variety of subfields including generalaimed areas such as perception and logical reasoning or specific tasks like
playing analyzing chess moves, proving mathematical theorems, writing texts
poetry, and diagnosing faults or diseases. In this context, scientists in other
fields move gradually into artificial intelligence for using tools to systematize
and automate the intellectual tasks on which they have been working all their
lives. Also, anyone in Artificial intelligence can choose to apply their methods
to any area of human intellectual endeavor. Moving from these explanations
it is possible to indicate that the artificial intelligence is a universal field [2].
Today, the post-treatment process in hospitals is of great importance. As a result of various surgeries or diseases, rehabilitation treatment should be performed immediately and continuously. However, the recovery of such conditions is a long process. Therefore, since there is no possibility of long-term
and continuous treatment in hospitals, they are discharged from hospitals in
a short time. As a result of difficulties such as access to treatment sessions,
treatment is often discontinued. Therefore, it is very important to have both
easy and useful devices in order for the person to continue their treatment at
home. Since the physical devices cannot be continuously supervised by doctors as a result of every disease needed, the existence of devices that can follow the treatment is of great importance. In this study, physical device ori-
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ented studies performed within the medical field (thanks to the support by
artificial intelligence) are examined generally.

2 Literature Review
When we research the literature we see that artificial inteligence technology
effective in all parts of life. Health science is the one of these parts so physical
medical devices is in it.
In information era, industry structures have changed significantly with apperance of new Technologies. World-wide health care services are greatly affected by these changes. Especially automation, machine learning and artificial intelligence truly effect doctors, insurance companies and the other
health care systems. Despite of the other industries health industry has much
effected by these technology changes.
Jovanov and his collegues checks human motions by sensors with back up of
software systems for physical rehabilitation process. They developed a multitier telemedicine system and explained how their system optimized the prototype wireless body area network implementation for computer-assisted
physical rehabilitation applications and ambulatory monitoring. In this context, the developed solution-system performs real-time analysis of sensors'
data. Additionally, it also ensures a guidance and feedback to the user. Here,
the system is able to generate warnings based on the user's state, level of activity, and environmental conditions. Finally, all recorded information within
the system can be transferred to medical servers over Internet and combined
with the user's electronic medical record and research databases [3].
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Figure 1. Wireless Body Area of Intelligent Sensors for Patient Monitoring [3].

As seen from Figure 1 that the lowest level of the developed system employs
a set of intelligent physiological sensors whereas the second level is the personal server (for example, PDA, smart phone or computer). Finally, the third
level ensures a network of remote health care servers and the associated services (for example, Weather, Emergency, Clinic, Caregiver, Physician). At this
point, each level of the system represents a fairly complex subsystem with a
local hierarchy employed to ensure efficiency, portability, security, and reduced cost [3].
In the study [4], Cardiac Doppler signals (recorded from mitral valve of a total
of 60 patients) are transferred to a computer, thanks to a 16-bit sound card.
Here, the PSD (power spectral density) was applied to each patient’s recorded signal. For performing a good interpretation and rapid diagnosis, PSD values were classified over a multilayer perceptron (MLP) and neuro–fuzzy system. The results of this study points that MLP gets a 93.33% classification
success rate whereas neuro-fuzzy provides a 90% classification success rate
[4].
The spectral information contained in the Doppler signals as shown in Figure
2. to examine and monitor the variation of the spectrum of the signal over
time spectral analysis is the most common technique. In this technique The
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Doppler signal is sampled at a suitable frequency. Elder time schedule
grouped [4].

Figure 2. Grouping with frames of sampling Doppler signals [4].
In the study [5], Queetha Kadhim Al-Shayea indicates that it is possible to diagnose illness with the help of artificial neural network in her work. In this
study, a feed-forward back propagation (BP) neural network (BPNN) supported by the supervised learning was employed for diagnosing the target
disease. In this context, BPNN showed remarkable findings in terms of dealing with the data, which was represented in symptoms and also images. Finding pointed that the introduced solution of BPNN can be useful for identifying
the infected person [5]. In a typical neural network, learning neurons places
layer to layer (NNL). A NNL contains at least 3 layers. Because of these layers
NNL called multilayer perceptron (MLP) . NNL has a great application area.
NNL generally proves radyological findings assesment and also uses classify
the parameters of doppler findings [6, 7]. Figure 2 shows a schematic of the
feedforward neural network structure [8].
In their study, Serhatlıoğlu et al. Showed that working with the artificial intelligence methods in diagnosis can provide appilicable and quickly assestment
of radiologycal parameters. So, artificial intelligence has taken an important
place in health industry and it is still keeping going in this way towards the
future [9].
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Figure 2. A feed-forward neural network [8].
Like in the diagnosis solutions, artificial intelligence can have effective suuport in also serving for humans. For example, in the traditional health system,
patients with chronical heart disease must have EKG within a periodic time
flow. In this context, patients must go to health center and should receive the
appropriate service with the help of a medical staff. However, in an e-health
system, same health service-assistance can be received over an application in
phone thanks to two sensoried electrodes located over the body (heart). That
system transfer data such as rhytme and frequence through a bluetooth system so that doctors can evaluate the state of the heart. Here, EKG results are
recorded in order to track the patient’s state [10]. That e-health mobile system improves effectiveness of health systems and reduces the rate of going
physically to a hospital. By 2016, a total of 20 countries taking part within EU
uses e-health systems actively. In detail, artificially intelligent robots, which
are developed by German companies, are used for daily needs of individuals,
provides services to elderly and disabled individuals in the home environment. These robots can help the elderly in the bathroom and provide solutions for toilet needs, medicine, food and water. Some developed robots can
telepathically communicate with elderly people to make them socialized,
dancing and walking. Thanks to their special software, such robots can measure the elderly person’s health parameters such as blood pressure, pulse, fever [11].
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Figure 3. A medical assistant robot [12].
In the study [13], logistic regression and a multilayer perceptron (MLP) neural network model were used to classify Doppler parameters of carotid arteries belonging to 179 patients with diabetes. In detail, parameters for the MLP
neural network system were obtained via logistic regression and the classification was done via that neural network system. The findings showed that
the provided solution is successful enough in terms of classification [13].

Figure 4. Feeding of the Doppler sonograms to the MLP neural network [13].
As it can be seen from [14], effects of deep learning and artificial intelligence
has been positive within future applications of ophthalmology. In this context,
the literature shows that the technology of artificial intelligence is able to optimize the care trajectory regarding chronic disease patients, provide precision therapies in order to deal with complex illnesses, reduce errors within
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medical processes and even improve-support subject enrollment within clinical trials [15, 16].
There is an increasing trend in using robots for medical purposes. One specific area is the rehabilitation. Here, there are some commercial exercising machines used for rehabilitation purposes. However, these machines have limited use because of their insufficient motion freedom. In addition, these types
of machines are not actively controlled and therefore can not accomodate
complicated exercises required during rehabilitation. The robot manipulator
will be controlled by an intelligent controller which will incorporate the preloaded data about the patient and provide the interface for information flow
between the manipulator and the patient. The function of intelligent controller is two fold. First, to form a database during the rehabilitation process
done by a physiotherapist and learn the process based on the observation
and database. Second, control the robot manipulator to perform the rehabilitation instead of physiotherapist or therapeutic exercises device [17]. The architecture of the proposed rehabilitation manipulator is shown in Figure 5.

Figure 5. Architecture of Proposed Robot Manipulator [17].
Assistant robots have been developed to enable patients to perform daily living activities without needing other people or medical staff [18]. In this sense,
it has been always aimed by intelligent systems to make patients comfortable
while they are also controlling physical dvices. Here, such systems can record
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sounds, track eye movements and perform additional analyzes and tasks to
provide the best physical device using experiences for patients [19].

Figure 6. An example of intelligent medical device: DE-VAR [20].

Figure 7. An example of intelligent medical device: HANDY [21].
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ProVAR (Professional Vocational Assistant Robot), DeVAR [20], HANDY [21]
are assistant robots that work with voice commands and are designed specifically for individuals with severe disabilities, helping patients to independently perform daily living activities such as bathing, eating, and brushing teeth.
Intelligent wheelchairs with a range of sensors, eye tracking and voice recognition are also included in the auxiliary rehabilitation robots that support
mobility. PAMM (personal aid mobility monitor) is a cane-style robot for the
elderly.
It is a robot with the ability to adjust speed and direction according to the
force given by the user and provide physical support, as well as orientation,
guiding according to the pre-determined map record, and monitoring simple
vital signs.
The fact that the robot informs the relatives and the emergency department
of the patient in case of the user's heartbeat differences or when the user falls
makes the device useful [22].

Figure 8. Overview of the PAMM (personal aid mobility monitor) [22].
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MAID is a commercial wheelchair equipped with intelligent control and navigation system, which can be used in narrow and wide spaces, which can detect the movement of the surrounding objects and therefore provides ease of
use in crowded areas [23].
In a study by Frisoli and others, 9 patients were included in the exercise program 3 hours a week, which lasted for 6 weeks. The patient underwent various exercises by the exoskeleton as required by the virtual reality program.
Improvement in movement parameters and timing of administration, muscle
tone and contraction and coordination parameters were noted [24].
In the study, 20 unilateral hemiparesis patients were treated for 3 days, 6
weeks, and the differences in the use of the MIT-manus upper extremity robot were measured. It was stated that the application of resistance was given
by the device progressively but the Fugl Mayer and Motor Status scores of the
non-resistant group did not change [25].

Figure 9. MIT-Manus [25].
Bimanual tract robotic device has pronation, supination, and wrist flexion
and extension range of motion. It was stated that exercise with this robotic
device performed for 30 minutes each day for 3 weeks showed a decrease in
muscle tone in patients with moderate spasticity [26].
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Figure 10. Bimanual-Tract [26].

Cognitive robots are designed to support the social and mental rehabilitation
of individuals. Of these robots, Kaspar has the ability to move his head, neck
and arms, smile and speak similar to human voice. With the help of touch
sensors on the surface of the skin can interact more easily with children. The
user can control the movements of the Kaspar. In the study conducted with
21 healthy children aged between 7-9 years, the children were first asked by
human and then by Kaspar and the children were more comfortable communicating with the robot. It has been shown that as the time increases, the
time of contact and eye contact with the robe increases, but they use the same
number of words. The study emphasized that these robots could be preferred
more in rehabilitation of autistic children than other toys [27].
Pet robots (such as cats, dogs, seals) have been developed for use in elderly
and children with emotional and mental disorders. These robots, which are
called PARAtherapeutic robots, are robots that interact with people with
many types of sensors such as visual, auditory and tactile and have the ability
to mimic emotions. These robots are harmless and hygienic in hospitals and
social care places and can be used easily in pediatrics and elderly care. Studies have shown that cortical EEG values are increased and blood stress values
and depression questionnaires have decreased after PARA therapeutic robot
use in elderly patients with alzheimer and dementia. Although PARA therapeutic robots are said to be as effective as pets, the number of randomized
controlled trials on this subject is insufficient [28].
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Figure 11. Kaspar and Controls [27].

Figure 12. Para-Therapeutic robot [28].
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Keepon is another example of pet robots developed by Michalowski. It has
two video cameras (eyes) and a microphone (nose) as a robot sensor. Thanks
to the camera, the therapist can monitor and evaluate the development of
children who cannot make eye contact and have difficulty communicating.
Bouncing device during music or sounds attracts children's attention [29].

Figure 13. Keepon [29].
The area in which the robotic field provides the most development is about
prostheses. Myoelectric prostheses that can provide fine skill movements are
the most developing devices today. Nanotechnological studies are carried out
with the aim of gaining a sense of touch to these devices capable of feedback
[30].

Figure 14. Exoskeleton prosthesis [30].
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3 Discussion
As mentioned in the studies, artificial intelligence has entered many areas in
health sector. The desire of using artificial intelligence and robot of people
has been increasing day by day. The main factor in this increase is the easier
utilization of health services and more accurate and rapid realization of diagnosis and treatment. Although the artificial intelligence technology has been
developing, nowadays, the importance of human relations continues. The
habit of people based on a one to one dialogue with doctor or healthcare specialist has still been going on. However, the communication problem of the
health care industry, whether it is a patient physician relationship or the relationship between different health organs, can be solved by artificial intelligence in the easiest and fastest way. The use of artificial intelligence in health
service communication will increase significantly in the coming years. The artificial intelligence will faciliate the planning of appointments with health
centers or provides fast and effective communication of the information requested by patients.
As the artificial intelligence technology progresses, the increase in the
amount of data, the proliferation of analytical applications, the development
of assay, diagnosis and treatment methods will be accelerated. As the work
done with human mind is done through the algorithm, it will be possible to
decrease the error rates, increase the sensitivity and consequently to save
human life, prolong human life, increase health quality and decrease health
costs.
With artificial intelligence technology, sensitive diagnoses can be placed beyond the human mind. It is highly possible to produce protentive measures
based on the best treatments, or even predictions and more importantly to
produce recommendations and actions to eliminate diseases. Mistakes and
accidents will surely happen. There will be a mass of people who think otherwise. However, artificial intelligence will continue to be more unbelievable
in spite of all these adversities.

4 Conclusions
In this study, the studies that have been developed and developed in the
health sector of artificial intelligence are examined. In general the effects and
consequences of human life have been increased. Increasing the number of
devices that people can use individually, if they do not have sufficient condi-

http://icaiame.com

2019

401

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

tions, contribute to the improvement of the people in treatment process. With
the state of art technology, the doctor will be able to monitor the healing process and a more controlled treatment process will be provided.
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Abstract In the design of digital electronic circuits, minimazing the
number of logical elements and number of connections used in circuits
is of great importance in terms of economics and functionality of the
design.
With this study, a software has been developed for simplification of
logic expressions. In this software; The Quine McCluskey method was
used to simplify the logic expressions in order to realize the least
energy consuming, least-use element, minimum cost and maximum
performance designs.
Quine McCluskey Method was performed in 2 stages, finding the prime
implicants and selecting the minimum implicant set.
The simplest form of logical expression entered by the user is realized
step by step.
A step-by-step demonstration of results has enabled the use of this
study as a training material.
Keywords: Quine McCluskey, Prime Implicant, Logic, Simplification.

1

Introduction

In the design of digital electronic circuits, minimizing the number of logical
elements and the number of connections used in circuitry, today’s technology
competition is of great importance in terms of economics and functionality of
the design. In order to achieve this, it is necessary to simplify the logical expressions in the design by different methods.
Logic circuits, which form the basis of switching systems, operate according
to binary mode and and can take one of the values ‘0’ or ‘1’. When designing
the logic circuit, output function is obtained by creating the accuracy table of
that circuit. If the logic circuit corresponding to this output function is estab-
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lished directly, the cost increases and the physical size of the circuit becomes
large. This is why it is important to simplify the logical expressions. Simplification by using one of algebraic or graphical methods can be made in simplification of logic expressions. Algebraic methods are long and increases mistake.
Karnaugh Maps and Quine McCluskey methods are often used to graphically
simplify logic expressions [1-2].
Quine-McCluskey method was used, which is started by Quine in 1952 and
improved by McCluskey in 1956 [3]. The logic circuit corresponding to the
simplified logic expression is realized using at least the circuit element.
Başçiftçi F. (2006) presented two new methods in order to simplify the
switching functions in his thesis study, Near-Minimum Simplification Algorithm (NMSA) and Absolute-Minimum Simplification Algorithm (CMSA) [4].
Fišer P. ve Hlavicka J. (2003) have developed a new algorithm for two level
Boole Minimization (BOOM) [5]. Johnsonbaugh R. and Schaefer M. (2004)
have provided information about algorithms. Information is given for the
evaluation of complexity [6]. Rujipattanapong, S. (2001) studied various minimization algorithms. He has developed a new method for the studied algorithms [7]. Sasao and Butler (2001) and Mishchenco and Sasao (2003 gave
explaination about current situation of the problems of minimization [8].
In this study, Quine-McClukey method, which is used in simplification of logical expressions, has programmed in C# programming language. In the program, step-by-step demonstration of process steps allows the program to be
used as training material.

2.

Quine McCluskey Method

Quine McCluskey is expression of determine a minimum sum-of-products
(SOP) for a function. Quine McCluskey Method is realized in 2 stage. Finding
prime implicants and choosing minimum prime implicant set of covering all
minterm of the function.
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2.1. Finding Prime Implicants
The process of finding prime implicants of simplified function starts with arranging mintern list of function.
Minterms are sort from small to large by their number of 1s. If the number of
groups that can be created by this method are n, number of variables can be
n+1. For example, up to 5 groups can be created for a four-variable function
(Figure 1).

Figure 1. Stage 1 in Finding Prime Implicants

Of these created groups, looking for similarities in i th group’s each minterm
compare with (i + 1) th group’s each minterm. If there is a one byte difference
between minterms, these minterms are called similar and the different byte is
indicated by the minus (-) sign in the product term (Figure 2).

Figure 2. Stage 2 in Finding Prime Implicants

The comparison process between groups, repeats until (m-1) and m pair.
Product terms, that are missing k variables, which means k terms with (-)
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sign called as k-cube. According to this definition, minterms called as 0-cube.
A 1-Cube column is created by comparison of all of the neighbor group
minterms in the 0-cube column. The same operations are applied to the 1cube column and 2-cube column is created (Figure 3).

Figure 3. Stage 3 in Finding Prime Implicants

The same operations are repeated until there are no similarities between the
columns. At the end of these k-cube columns, the terms that aren't similar
with others are prime implicants. Prime implicants are indicated with “X” like
in the figures 1, 2 and 3 [3-4].
2.2. Choosing minimum prime implicant set
Finding the set of prime implicants: Minimum prime implicant set is created by minimum number of prime implicant and essential prime implicant set.
Prime implicant sets are chosen from prime implicants. If the function’s all
minterms are not covered by prime implicants, essential prime implicants
have to be choosen.
Cover Term: In choosing prime implicant set, if j th row’s prime implicants,
which is inticated with “X”, are same column as i th row’s prime implicants
that are indicated with “X”, its called i th row is covering j th row. The dominance and equivalence rules are used to find the essential prime implicants
by eliminating surplus prime implicants. Essential prime implicant set selection is used to make it easier to find the minimum set of prime implicants. In
essential prime implicant set selection, prime implicants are placed in rows,
minterms are placed in columns [3-4].
In essential prime implicant set selection;
•
The main points are determined. If there is only one “X” in a column,
the minterm in that column is the main point. In Figure 4, 9 and 14 minterms
are main points. Prime implicants that are covering main point are chosen
because they must be in function declaration. The row of these Prime Implicants and the minterms covered by these Prime Implicants are marked.
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•
In choosing prime implicant set, if j th row’s prime implicants, which
is inticated with “X”, are same column as i th row’s prime implicants that are
indicated with “X”, i th row covers j th row. So, all minterms covered by j th
row are also covered by i th row. If i th row covers j th row and i th row’s cost
are lower or equals to j th row’s cost, prime implicants in the j th row are
marked.
•
If a row covers another row, that row (column with more “X”) is
marked.
These rules executed step-by-step until all minterms in essential prime implicant set are chosen. If all minterms are chosen, it gives most simplified version of function that sum-of-product of prime implicants [3-4].

Figure 4. Choosing Essential Prime Implicant Set

2.3 Cyclic Prime Implicant Set Table
After using all simplification rules, there can be more than one unmarked
minterm. These tables called cyclic table. Periodic problems can be solved by
The Branching Method or Petric Function [4].

3. Programming of the Quine McCluskey Method for
Simplifying Logic Data with C#
3.1. Program Interface
F(A,B,C,D) = ∑m(1,4,6,7,8,9,10,11,15) in this logic expression, A,B,C,D… expressions are shown as variables and numbers used in summation symbol
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shown as minterms. In Figure 5, logic expression’s algorithm implementation
is shown.

Figure 5. Program Interface

In Figure 5, by clicking “Place” button, datas given by user are placed in program interface at Figure 5 like Figure 6.

Figure 6. Placing User-Entered Data

After that, by clicking “convert” button, same amount of variables placed in
table of Figure 7 by their binary equivalent. Minterms binary equivalent’s
number of bits are equals amount of variables.
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Figure 7. Placing Data’s Binary Equivalent in Table

The screen image in Figure 8 is obtained by clicking the Next button until all
the prime implicants are found.

Figure 8. Finding Prime Implicants

After finding all prime implicants, by clicking next button, table of selecting
prime implicants set is achieved. By clicking “Click Here” button, result of
process is shown via message.

Figure 9. Selecting Prime Implicants Set and Result Screen
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4

Conclusions

In this study, a program is made by C# programming language for simplification of logical expressions with Quine-McCluskey Method. Easy-to-use visual
interface to the program provides easy to use for both educators and new
learners. By checking the data entries in the program, users entering the
wrong data are directed to the correct data entries with the appropriate messages. In addition, a step-by-step demonstration of the procedures in the program provided the ability to be used as training material in this study. The
fact that this study can be used as educational material is the most important
feature that distinguishes it from the studies in the literature.
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Abstract In this study, a system which enables real-time processing of
the images obtained from the multiple cameras connected to FPGA
board with the software developed on FPGA board is used. Using
multiple cameras is very important for applications that need to
process images obtained from different angles at the same time. It is
necessary to process more than one image in real time on the same
platform in applications such as examining an entire object, real-time
monitoring of media in different directions, working of a system
depending on the images obtained from the external environment.
Edge detection in image processing applications is to find where the
pixel values change in images. As it is one of the first stages in more
advanced image processing methods such as object recognition, target
tracking and segmentation, it is an important pre-treatment that affects
their success. In this study, an edge ex-traction process was performed
with Gradient method.
The system in which FPGA boards and cameras used in the study may
be used in all the studies, projects and image processing applications
that need to process images obtained from different angles on a single
platform. The images obtained from the built system have undergone
Gradient edge extraction process in real time.
Keywords: FPGA, Gradient, Image Processing, Parallel Programming.
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1

Introduction

Commonly used structures in today's digital system design technology are
FPGA chips. Due to the flexibility and effective design of the VHDL language to
the designer, it is possible to perform complex systems in a very short time.
FPGA-based designs have become indispensable in modern design technology with its low cost and short design processes. SoC solutions prevent the
growth of the PCB area and reduce the circuit power consumption. The platform using all of these advantages is FPGA chips [1].
By virtue of its parallel processing ability, FPGA boards are used in procedures with high processing load. However, due to the complex programming
structure of FPGA boards, software development is not easy. Another area
where it is difficult to study is image processing. Therefore, there are not a lot
of FPGA-based image processing studies in the literature.
Edge detection in image processing is to find where the pixel values change in
images. As the boundaries has to be determined for object recognition, edge
detection is one of the most important stages for image processing and image
analysis systems. Because the apparent transitions within the image indicate
the edges of the object, the edge detection algorithms aim to find these transitions. Detecting the edges of an image dramatically reduces most most of the
data and filters out the unnecessary information while retaining important
structural features of the image.
There are many ways to detect the edge. These methods are divided into two
groups: Gradient and Laplacian. Prewitt [2], Sobel [3], Canny [4], Marr and
Hilldreth [5] are considered as the main edge detection algorithms in the literature. There are many studies using these algorithms on grayscale images.
Gradient-based edge extraction methods detect edges by looking at the maximum and minimum values in the first derivative of the image.

2

Application Development Board

In the study, DE2i-115 FPGA board by Altera. Technical information is given
below [9].
•

114,480 Logic Elements
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•
3,888 Embedded Memory (Kbits)
•
266 Embedded 18 x 18 Multipliers
•
528 I/O Ports
•
128MB (32Mx32bit) SDRAM
•
2MB (1Mx16) SRAM
•
8MB (4Mx16) Flash
•
32Kbit EEPROM
The block diagram of the board is given in Figure-1

Fig 1. Block Diagram of DE2i-115 FPGA Board [9].

In the study, the LEDs, 7-segment displays, system clock inputs and buttons
on the board were used as system controls and displays. The clock input of
the system is 50 MHz [7]. The FPGA chip was used under the 3.3V supply,
I/O (Input/Output) was used in accordance with LVCMOS33 (Low Voltage
CMOS 3.3V) communication standard [8].

3

Obtaining Images from Multiple Cameras in Real Time

The mosaic camera in the model D5M produced by Altera for FPGA boards
was used to obtain the images. In mosaic cameras where only one of the R, G
and B values is stored, the RGB value in each pixel is calculated using the interpolation method [8].
The stages of obtaining image from CMOS sensor are shown in Figure 2.
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Fig 2. Stages of obtaining data from CMOS sensor [8].

The image obtained in RAW format is converted to RGB by interpolation and
then written to SDRAM [6]. The data is written to the SDRAM on the FPGA
board with a length of 16 bits. Considering that a RGB value of 30 bits is kept
for each pixel, the RGB value for one pixel can be saved to SDRAM with 2x16
bits. An image with a resolution of 640x480 takes up 1200 kb space in
memory. Data from the addresses written to SDRAM is read, processed and
sent to VGA controller. The VGA controller sends incoming data to the monitor. The data obtained from CMOS sensor can be read and processed in real
time from SDRAM and transferred to the monitor without being lost at any
time.
In this study, 3 D5M cameras connected to FPGA board were used. The cameras were placed in a dark room with a diameter of 20 cm at 120 degree angles. In this way, the images of an object from 3 different angles can be obtained and processed in real time. The monitor screen was divided into 4 for
display of images obtained from cameras. The location of the cameras and the
monitor screen are shown in Figure 3.

Fig 3. The location of the cameras and the monitor screen.

The block diagram of the developed software obtained from the Quartus program shown in Figure 4.
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Fig 4. FPGA Block Diagram.

4

Edge Extraction with Sobel Method

Verilog programming language and Quartus compiler by Altera were used to
develop software on DE2i-115 FPGA board by Altera. The modules and data
commmnication created in the application developed in FPGA are shown in
Figure 5.

Fig 5. The modules created in the software.
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CCD_Capture: It is the processing module where images are received from
the CMOS camera. Its main task is to read the data, pixel by pixel, through the
camera connected to GPIO port, and to record the horizontal and vertical position of the data by means of counters. The data received in this module
forms the raw state of the image falling on the sensor, which is not processed
by the digital processor.
RAW2RGB: The image must be converted to meaningful numerical data for
processing. In this module, raw image obtained from CCD_capture module is
converted to RGB format.
SDRAM Write: SDRAM used in FPGA board is used in 16 bit blocks. In this
module, the RGB value, which is 30 bits long, is written to 2 16-bit SDRAM
blocks. “G “ value is divided into two and written next to ”R” and ’B values for
each block by 5 bits. SDRAM was used more effectively with this method.
SDRAM Read: It is the module that RGB values written to SDRAM is read.
Sobel_Processing: It is the module where Sobel module is applied on FPGA.
First, the image is recorded to SDRAM pixel by pixel at the same time while
being read, and the pixels are converted to gray tones via Equation 1.
Gray= 0.299*R + 0.587*G + 0.114*B
(1)
After the image is converted to gray tone, Sobel method is applied.
Sobel process requires a 2-dimensional special clinometry in an image. This
process is used is to find the exact slope amplitude at each point in the image.
Sobel edge detector uses a 3x3 convolution mask pair, one of which to calculate the slope in x direction, and the other - the slope in y direction. The convolution mask used is given in the Table 1 [10].
Tab 1. Convolution Mask [10].
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The matrix given in Table 1 (a) is used to calculate the gradient magnitude in
y direction. And the matrix given in Table 1 (b) is used to calculate the gradient magnitude in x direction. Using these matrices together, the absolute
magnitude is calculated for each point. The equivalence given in Equation 2 is
used for this calculation [10].
|𝐺| = √𝐺𝑥 2 + 𝐺𝑦 2

5

(2)

Conclusion

In this study, 3 D5M cameras were connected to de2-115 board by Altera. The
images obtained from the camera can be viewed on the monitor in real time.
Due to the cameras used, 3 images of an object at different angles can be obtained at the same time. With this system, successful results can be obtained
in the applications where the whole surface should be examined.
The built system was used for determination of the defective cherries. The
sobel method described in this study was used as a pre-treatment in cherry
images. Figure 6 shows the successful application of the Sobel method to the
cherry images.

Fig 6. Display image of the Sobel method.

The software developed uses 5316 logic elements, 325 pins and 2598 recorder in the FPGA (Figure 7).
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Fig 7. Flow Summary.
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Abstract. In this study rubber damper spring which includes viscoelastic and
non-linear properties are modelled with 1-D simulation and the results were
compared with experimental functional test data. Modelling of clutch disc with
elastomer damper spring needs specific and detailed design unlike to metallic
springs due to visoelastic behavior of rubbers. Stress softening behavior represents the time dependent viscoelastic character which is also showed with material models such as ‘Maxwell’ and ‘Kelvin- voigt’and causes high attention
during clutch disc modelling. Automobile components are subjected to high
dynamic loads and vibrations under operational conditions which needs detailed system analysis for work properly. This paper aims to model clutch disc
used with elastomer damper springs by making comparison between experimental and FEA results. In order to clutch disc modelling, viscoelastic non- linear spring model was chosen and complete system was settled with necessary
clutch members such as hysteresis part, torque transmission part. Then, system was analysed with various cycle time which includes compression and decompression phases to observe system reaction behavior on damper total
torque level. Results show close correlation between experimental test data
and gives an idea on 1-D simulation importance prior to design modelling of
elastomer clutch damper.
Keywords: : Elastomer damper, hyper-viscoelastic modeling, 1-D elastomer
damper simulation

1

Introduction and Main Sections

Automobile components have subjected to high dynamic forces during operational
conditions (figure 1). Clutch disc is in charge of damping vibrations coming from engine properly in order to prevent mechanical damages and increase driving comfort.
Damping mission of clutch disc is achieved with damper spring system which consists
of metallic springs conventionally. Elastomer springs are one of the option instead of
metallic springs with their low abrasion, long life without breakage, low weight for
NVH and cost advantages (figure 2). In this study clutch internal damper system is
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modelled with elastomer damper spring which includes viscoelastic and hyperelastic
behavior and made correlation between experimental data.

Figure 1: Powertrain system general view for automobile

Figure 2: Metallic damper system vs. elastomer damper system

Some literature studies have been performed today which include the viscoelastic
and hyperelastic material characteristics of rubbers by using modelling softwares,
experimental test techniques and material analysis.
Monsia [1] studied the modeling of a customized maxwell viscoelastic material consisting of a nonlinear shear connected in series with a dashpot to model the timedependent properties of various viscoelastic materials, and described the steps of
the mathematical model. Mohammed
[2] studied the modeling of a soft rubber material. The viscoelastic model represented by the prony series and the hyperelastic material model have been studied. Wu
et al. [3] in this study modeled rubber by using finite element analysis method and
ogden hyperelastic material model is investigated. They also obtained experimental
data by single axis, biaxial tests and simple sliding test. Then, by combining the hype-
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relastic material model with the generalized Maxwell model developed for the viscoelastic material models. Test data and analysis results were compared and verified. Jadhav et al. [4] have studied the hyperelastic modeling of mechanical behavior
of rubber-like materials, ranging from elastomers such as natural rubber and silicon
to biological materials such as muscles and skin texture, by examining hyperelastic
material models in a multifaceted way. They then found different approaches by
examining comparative analyzes to examine the effect of different Mooney-Rivlin
hyperelastic models on end-member analysis.
Kaya [5] implemented the rubber shape optimization based on the differential evolution algorithm by integrating the finite element code developed to calculate the
objective function values at each generation in designing the rubber bushing with
desired stiffness levels in this study. The optimum shape parameters of the bushing
model are determined by shape optimization using the differential evolution algorithm. Kumar and Rao [6] have investigated
the elastic stiffness density function (W) and stress tensors of elastomeric materials
which are regarded as incompressible and exhibit a nonlinear load character, on the
basis of hyperelastic mooney-rivlin behavior. The strain energy function of the Mooney-Rivlin material model, consisting of two, three, five or nine parameters in their
work, was comparatively observed and classified by classifying the stress curves and
stability criteria. Ali et al. [7] studied different structural models for rubber-like materials that underwent extensive deformation in their work. Stress-strain characteristics were obtained by hyperelastic material modeling using finite element analysis in
structural modeling and their priorities were selected in the selection of materialappropriate hyperelastic material model. Abubakar et al. [8] studied elastomer materials used in many engineering applications, such as sealing components, and studied methods for accurately estimating the response of elastomers to loads. They
have presented an approach to obtain elastomeric material properties under compression loading based on hyperelastic strain formulation through experimental testing and finite element modeling in the study.

2

Material and Methods

2.1

Clutch Disc Modelling with Elastomer Damper Spring

In this section clutch disc modelling are investigated and viscoelastic non-linear rubber damper model is settled into the clutch disc system (figure 3). System includes
rubber damper, hysteresis part, torque transmission part and signals which arrange
the operation frequency.
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Figure 3: Clutch disc model with elastomer damper springs

Figure 4 is the interface of the rubber damper spring which includes 10 parallel generalized Maxwell cell. Rubber spring interface consists of frequency parameters which
represents the subjected vibration frequency on rubber spring and ‘damper torqueradian’ input area which needs to be filled according to rubber compression material
test results by using .dat file. This file is underwent some interpolations under the
functional orders and provides damper torque graph with non-linear properties.
These informations are calculated according to sum of all elastomeric dampers used
in clutch disc.

Figure 4. Elastomer spring modelling interface
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Figure 5 is the ‘damper torque-degree’ output of the clutch disc used with non-linear
viscoelastic rubber damper springs. According to graph, clutch disc damper system
meets 300 Nm torque level with the 8 degree compression. It also seems that after 6
degree compression, prominent non-linear behavior starts till to 300 Nm. This behavior is parallel to experimental compression test of rubbers and can give assumption
prior to start system design.

Figure 5: Non-linear viscoelastic rubber damper system output - Torque vs. degree

Figure 6: Metallic spring (linear) vs. Elastomer spring (non linear) mechanical behavior comparison
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Figure 6 shows the main behavor difference between metallic and elastomeric
springs. During small deformations it can be seen that both spring shows linear reaction, but while the deformation amount is getting higher elastomer spring behaves as
non-linear and reaction force increases due to incompressible property of elastomer
materials. However Metallic spring shows linear force reaction until reach to block
length.
Viscoelastic behavior is modeled with generalized maxwell viscoelastic model in LMS
AMESim. It contains some parallel groups of dashpot and linear springs in which includes viscoelastic time dependent and elastic behavior (figure 7).

Figure 7 Generalized maxwell viscoelastic material model for 1-D elastomeric clutch disc simulation

In addition to 1-D simulation, FEA models are used for viscoelastic modeling for
the rubber viscoelasticity. Viscoelastic material behavior is represented in FEA
with prony series. Prony series is equation that represents the stress softening of
viscoelastic materials. It is indicated with shear modulus which is also called rigidity modulus. iIn equation 1 it can be observed that shear modulus divided into
G
key parameters; Gt is instant values at specified time, G0 is initial value, t is relaxation time and N is number of prony series. Relaxation time (t iG) is represents
the ratio of viscoelasticity to elasticity. The spring stiffness are μi, the dashpot
viscosities are ηi, and the relaxation time is defined as the ratio of viscosity to
stiffness (equation 2).
G
G
𝐺(𝑡) = G0 [a∞G + ∑𝑁
𝑖=1 𝑎 i exp (- 𝑡 ⁄𝑡 İ )]

(1)

ti = ηi / μi

(2)

These equations tells the rubber viscoelastic behaviour based on time domain. Figure 8 is the experimental compression test performed with various cycle speeds.
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Fastest cycle results in higher force reaction on rubber, whereas the slowest cycle
causes low force reaction. It causes due to stress softening on higher duration loads
which can be modeled with prony series (eq. 1) and dashpot-spring system using
with relaxation time phenomenon (eq. 2).

Figure 8: Compression test with various compression speeds at room temperature
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2.2

Experimantal Test

Figure 9: Compression material test Force vs. displacement

Compression test is performed in the aim of material characterization as a input for
LMS AMESim rubber modeling. Figure 9 is the Force-Displacement graph of test
specimen which provides necessary inputs in AMESim rubber interface. Test specimen is compressed up to 9.2 mm which equals to % 45 compress strain ratio. Rubber
specimen gives 3250 N reaction force with 9.2 mm compression.
Test specimen is subjected to 5 pre-cycles compression phase due to stabilization.
Elastomer materials has viscoelastic proporties that need high attention before modeling such as ‘Mullins effect’. Mullins effect can be called as stress softening behavior of cross-linked rubbers at first cycles. Figure 10 shows the experimental compression test results of standard test specimen. This graph explains the importance of
stabilization process of rubbers for the chosen strain rate in dynamical system.
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Figure 10. Mullins effect on rubber springs

3

Results and Discussions

3.11-D Clutch damper modelling
This section includes 1-D clutch internal damper modelling with AMESim. Clutch
disc is designed up to 8 degree travel value which is limit under operational condition representing the compression and de-compression phase. This simulation
aims the define damper torque characterization of clutch disc. Figure 11 is the
sample damper torque characterization simulation which contains compression
and release phase. Hysteresis is the load loss between loading and unloading phases due to internal energy convertion from kinetic to thermal.
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Figure 11. Clutch damper torque curve Torque vs. degree

Time dependent behavior is one of the viscoelastic characteristic which needs detailed modeling during clutch disc design. Figure 12 explains the comparison of various
cycles of loading and unloading phases. Simulation is done for 2 second, 4 second
and 8 second loading phases. It equals sequentially to second/4 degree, second/2
degree and second/1 degree.
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Figure 12. Simulation results on AMESim with running the clutch damper model with comparative compression phases – 2 second / 4 second / 8 second – Torque vs. degree

The line in blue colour is represents the 2 second loading phase which is the fastest clutch damper loading which equals to unit of second/4 degree. Viscoelastic
materials are expected to show higher stiffness during faster loading cycle compare to lower speed cycles which have stress softening phenomania. As expected
the line in colour orange and colour purple show lower stiffness which results in
lower damper torque in order. The line in purple colour shows the lowest damper
torque which is the result of lower stiffness reaction force of rubber due to stress
softening with high duration loading cycle (8 second loading cycle – second / 1
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degree)
3.2

Experimantal Functional Control

In this section modelled clutch disc internal damper is tested on functional test
machine which meaures the damper torque capacity. All functional tests are performed in parallel to 1-D simulation explained at previous section. Clutch damper
is compressed up to 8 degree with 2 second, 4 second and 8 second loading phases. Figure 13 is the functional curve of 2 second loading phase which equals to
second/4 degree. According to experimental test results clutch damper system
with elastomeric springs has the 314 Nm final damper torque and after 6 degree
of compression non-linear behavior of spring characteristic can be observed prominently.

Figure 13. Experimental functional measurement - 2 second compression phase – Torque vs.
degree

Figure 14 is the experimental test curve which has 4 second loading phase and
resulted in 303 Nm final damper torque value. It can be observed that due to stress
softening behavior, longer duration of compression causes more stress decrease on
rubber damper stiffness which leads to lower damper torque capacity.
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Figure 14. Experimental functional measurement - 4 second compression phase –
Torque vs. degree

Figure 15. Experimental functional measurement - 8 second compression phase – Torque vs.
degree

Figure 15 is the functional measurement result of 8 second loading phase which is
the slowest cycle in tested conditions. This condition has the lowest damper torque
capacity and occured as expected from the viscoelastic behavior.
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3.3

Comparisons of Experimental and Simulation Results

Figure 16 is the comparison graph of the experimental and simulation results
which have been performed with various cycle speeds for 2 second, 4 second and
8 second loading time. According to investigation on graph, the highest deviation
ratio seems between experimental and simulation results on ‘2 second loading
phase’ up to %8 ratio for final damper torque. The closest correlation can be seen
on ‘8 second loading phase’ which has overlapped lines between experimental and
simulation results. In addition, as expected from viscoelasticity of rubber materials, it can be seen that damper torque capacity is progresively decrease with compression time increases due to stress softening. Highest stiffness can be observed
on 2 second compression cycle load, whereas 8 second compression load causes
lower stiffness results in lower damper torque.

Figure 16. Comparisons between experimental vs. 1-D simulation results at various duration – Torque vs. degree

4

Conclusions

This paper aims to modeling clutch disc damper system with elastomer damper
springs which has viscoelastic and non-linear behaviour. Damper system was modelled with AMESim 1-D simulation software and simulation was runned at various cycle speeds to observe viscoelastic behaviour effects on elastomer damper
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system modelling. Following the system modelling, real clutch damper system
with elastomeric springs were subjected to functional curve measurement in order to comparison of results between experimental and simulation results. As a
consequence of the study, it is obtained that elastomeric damper system modelling with AMESim software gives close correlation and provides assumption. Highest deviation was observed with %8 on final torque for the highest cycle which
takes 2 second loading. Deviation ratios was observed to decrease progresively
while the cycle time is increase. These assumptions have major importance during
design steps for time and cost saving. In addition time dependent behavior of
rubber springs can be observed proportionally on the taken results from experimental test and simulation results. Low duration of compression (high speed)
cycle causes high reaction force on rubber spring results in higher damper torque,
whereas high duration of compression (low speed) results in low force reaction
which causes lower damper torque. This behavior can be expressed with stress
softening phenomania represented with prony series in FEA and dashpot-spring
system within Maxwell and Kelvin-voigt viscoelastic material models.
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Abstract. The clutch disc has importance for powertrain systems in terms of
both torque transmission and vibration damping coming from the engine.
Clutch disc hub is one of the main components which provides torque transmission between the drive plate and gearbox input shaft. Hence, the disc hub
is expected to show high endurance and storage under high torsional forces.
Mechanical damages on the clutch components can result in vehicle stop,
permanent damages on powertrain system components and safety issues in
terms of passengers. These cases require well-detailed design and system
analysis. This paper aims to investigate the shock strength of a clutch disc sintered hub experimentally with Charpy test which is used for the testing of material toughness. Also, results can give an idea for the creating of the new test
procedures. Additionally, found test results have been compared with FEA results done at the previous study. Experimental test results and FEA results
have been correlated with maximum %8 deviation. This test enables time and
cost saving before the production phase. Further studies will be the comparison of hub geometries effects on material toughness.
Keywords: Shock strength, Clutch hub, Charpy test, Sintered hub, powertrain
system

1.

Introduction

Clutch in the powertrain system has high importance in automobiles and provides
torque transmission. Damping of excessive engine vibrations is one of the tasks
expected from the clutch system. The flywheel is bolted to the engine crankshaft and
clutch cover assembly bolted to the flywheel (3). During the engagement, the clutch
disc (2) is clamped between the pressure plate of clutch cover assembly and flywheel
(1), resulting in torque flow from the engine to the transmission.
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Figure 1. Clutch system (Valeo Automotive)

Figure 2. Clutch disc component (Valeo Automotive)
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Clutch disc transmits clamped force through the friction from pressure plate and
flywheel (Fig.1). Clutch disc hub is subjected to high rotational forces during driving
conditions. Various driving conditions, especially abusive and unusual, lead to instant
high-stress occurrence on clutch disc hub with unstable torque transmission. This
case may cause breakage and crack on clutch disc hub which creates a hazard for
passengers and vehicle. The Charpy test is of importance to evaluate the fragility
endurance of materials. This test needs to well-simulated test conditions for automobile clutch system to avoid any misleading test results. Thus, the toolings were
designed and launched to provide a real driving condition. This study has a novel
approach in this area for clutch disc hub and has potential to extend to other types
of geometries and materials as further study.

Figure 3. Charpy machine sketch

Kumar et al. (2016) made an experimental and numerical comparison to the human
bone to get toughness behavior of organic tissue by Charpy test method [1]. Ghaith
(2010) investigated in the study that the finite element modeling of Charpy impact
test performed for a normalized carbon steel specimen based on plane strain geometry and bilinear isotropic hardening plasticity [2]. Serizawa et al. (2001) investigated
in their study that analyzing the dynamic crack growth in the Charpy impact test and
a computer simulation method using the interface element sharp and round V-notch
Charpy tests of steel were analyzed [3]. Kumar et al. (2012) approached the forcetime history obtained using an Instrumented impact test on steel at various impact
velocities in the range 3.0 to 4.2m/sec [4]. Emamian (2012) investigated in this study
powder metallurgy technology that the results indicate that by appropriate selection
of process parameters, it is possible to obtain high wear resistance along with moderate toughness [5]. Gul et al. (2017) investigated the FE (Finite element) analysis of
sintered clutch disc hub. They modeled the hub and Charpy test simulated by using
real parameters in driving condition [6].
In this study, the experimental Charpy test for sintered clutch disc hub was investigated and compared with FEA analysis which has performed at the previous study.
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Figure 4. Charpy machine sketch [6]

2.

Material and Method

1.1

Material

Sintered hub is produced by powder metallurgy. Powder metallurgy processes have
many advantages such as reducing metal removal processes, thereby it provides
lower costs. Powder metallurgy components are used widely in-vehicle applications
for engines and transmissions due to their cost-effectiveness as well as weight and
energy savings. Sintered components are required investigation and testing for
clutch disc hub which is subjected to high dynamic loads during product life.
1.2

Charpy Test Principles

Resilience is one of the most important characteristics of the material used in vehicle
body subjected to high forces. Clutch hub is directly exposed to immediate torque
coming from the engine that creates high forces.
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Figure 5. Charpy test for clutch disc sintered hub

1.3

Charpy Test FEA Simulation

Dynamic explicit finite element (FE) analysis of the Charpy impact test is conducted
to investigate the impact effect of the hammer on clutch disc hub ears.
Johnson-Cook material model can be used for both sintered and machined hub [6].
Finite element model of clutch hub includes 92415 nodes and 23846 hexahedral
elements [6]. The velocity of the hammer was calculated and included in the analysis
as a boundary condition with no acceleration. And the hub was fixed from its inner
teeth as shown in Figure 6.
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Figure 6. Schematic view of boundary conditions [6]

3.

Analysis and Discussions

In this section, experimental test results have been discussed and compared with
FEA results performed at the previous study [6]. Table 1 shows the results which are
found at the Charpy test;

Table 1. Experimental Charpy test results

Test Number

Fracture energy (J)

1

42.4

2

39.7

3

45.8

Average

42,63 J

The test bench was modified to obtain a crash between hammer and hub ear at
desired configuration during testing (Figure 5). Figure 5 also shows the general test
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principles of Charpy test modified for clutch disc hub. Figure 7 illustrates the fracture
at hub after test comparatively.

Figure 7. Sintered hub Before vs. After test comparison

Figure 5 shows the comparison of the experimental Charpy test and FEA results of
sintered clutch disc hub. In this analysis, the fracture energy was found 45 J for the
modeled sintered hub [6] (Figure 8). This result indicates a close correlation between
experimental and FEA results.

Figure 8. The stress of the hubs during the impact test [6]
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Table 2. Comparison of ‘Experimental Test vs. FEA result
Experimental Charpy Test - Average value (J)

4.

42,63

FEA Result (J)

45

Deviation (%)

8

Conclusion

Clutch disc hub needs more toughness to withstand excessive dynamic loads
occurred in the powertrain system. Besides, resilience is an essential feature because it measures the brittleness of the material. In this study, the resilience
properties of the clutch disc sintered hub were investigated experimentally. For this
purpose, the test bench has been modified to comply with hub geometry by using
tooling adaptation. The test was performed to see toughness behavior of the clutch
disc hub. Obtained test outputs also were compared between the FEA results which
have been performed at the previous study.
In conclusion, a strong correlation has been provided between experimental and test
results. Experimental test results and FEA results have been correlated with maximum %8 deviation. Further studies will be the comparison of hub geometry effects
on material toughness. This methodology can be adapted to similar clutch systems
and provides saving in time and cost before the mass production phase.
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Abstract In the design of digital electronic circuits, minimizing the
number and number of connections of the logical elements used in the
circuit is of great importance in terms of the economics and
functionality of the design.
In this study, a software has been implemented using C # programming
language in order to simplify the logical expressions with the Karnaugh
map method.
It includes scanning and grouping algorithms for the analysis of the
map, making intelligent decisions without requiring many conditions
for different situations, and creates the right products by saving time
and memory. Search and grouping, comparison and symbolizing
features have been supported by visual elements using the SilverLight
interface. The designed software can process logical expressions up to
six (6) variables.
This software has been applied in the Logic Circuits I course in the
engineering programs of Suleyman Demirel University and it has is
seen that the software provides more than 80% improvement in the
learning process.
Keywords: Map of Karnaugh, Logic, Simplification, C #.

1

Introduction

In the design of digital electronic circuits, minimizing the number of logical
elements and the number of connections used in the circuit, today's technology competition is of great importance in terms of the economy and functionality of the design. In order to achieve this, it is necessary to minimize the logical expressions in the design by different methods.
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Logic circuits, which form the basis of switched systems, operate in binary
mode and their inputs and outputs can receive either one of the values of 0 or
1. When designing the logic circuit, the output function is obtained by forming
the truth table of that circuit. If the logic circuit corresponding to this output
function is established directly, the cost increases and the physical size of the
circuit gets large. For these reasons, it is important to find the simplest forms
of logical expressions. Simplification can be done by using one of the algebraic or graphical methods in simplifying logic expressions. The algebraic methods are long, which increases the error. Karnaugh Maps and Quine McCluskey
methods are often used to graphically simplify the logic expressions.
Karnaugh Maps is a diagram of squares. Each square indicates “minterm”.
Minterm is the standard multiplier. Variable as much as “n” can be combined
in the way it would form minterm as much as 2n.
The logic circuit corresponding to the simplified logic expression is performed using a minimum circuit element.
Karnaugh Maps is one of the main subjects of Digital Electronic, Digital Electronics and Logic Circuits course in Electrical, Electrical-Electronics, Electronic-Communication, Computer, Control, and Mechatronics Engineering programs. Karnaugh Maps is difficult to teach in terms of instructors as well as
difficult to understand for students.
When the literature is examined, it is seen that educational software related
to Karnaugh Maps has been made. However, when the software is examined,
deficiencies in various subjects have been identified.
Danielson and Wood (2000) have implemented an applet that can simplify
the logic expressions up to a maximum of 4 variables with a Karnaugh Map.
The application was examined and the accuracy rate was found to be low [1].
Yücel, Arıcı, and Kurt (2007) developed a software that can simplify logic expressions up to a maximum of 4 variables with Karnaugh Map using the Pascal programming language. The software has been developed for educational
purposes and shows the simplified result on the screen [2].
In the literature, there are not many studies on this subject and the effects of
the studies in the literature on learning have not been analyzed.
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In this study, software has been developed to contribute to the process of
teaching and learning the Karnaugh Map method. The developed application
can make simplifications in Karnaugh maps with 4, 5 and 6 variables. This
simplification can optionally be carried out step by step or in one step. In addition, the students’ errors in the Karnaugh map can be recorded in the database and an opportunity is provided that these errors can be analyzed by the
instructor. According to the results of this analysis, in the next lesson, the instructor can provide more effective learning by focusing on the points where
the errors have been made.

2.

Karnaugh Diagram

The Karnaugh map method is a method based on the analysis of logical states
on the schema for the simplification to the simplest form of logical expression. As the number of input variables increases, it becomes difficult to simplify the expressions. This method works well when the number of input variables is up to 6. The map is a diagram of squares. Each square shows a
minterm. The designer can obtain the most simple expression by creating
suitable components in these areas.
Column 1
m0
m1

Column 1
m2
m3

Row 1
Row 2

Figure 1. Forming Cells in Karnaugh Map

The number of cells to be created in Karnaugh maps is determined using the
formula 2n (n is the number of variables). In Karnaugh maps, each cell expresses a value. When the Karnaugh map is formed, the cells in the vertical
direction are called “Columns”, and those in the horizontal direction are
called “Row” (Figure 1).
As the cell number in Karnaugh maps is determined using the 2n formula, a 2
variable Karnaugh map has 2n = 4 cells. Each of the cells corresponds to one
of the combinations in the truth table. The values expressed by the cells are
determined according to a specific systematic (Figure 2).
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a.

b.

c.

Figure 2. The Meanings of the Cells in Two Variable Karnaugh Map

By drawing a slant line on the top left corner of the Karnaugh map as shown
in Figure 2, the names of independent variables A, B, C ... etc. letters are written. If the values (0 or 1) that the variables can take are written respectively,
the case in Figure 2.a occurs. If A, and B are used as variables; A = 0 or A = 1 in
the columns and B = 0 or B = 1 in the rows would be represented. According
to these assumptions, the expressions in Figure 2.b are obtained. In the result
of placing binary and decimal values into the cells which are the equivalents
of the combinations in the cells of the two-variable truth table, the cell values
in Figure 2.c are formed.
2.1. Grouping in Karnaugh Maps and Writing Equations from Groups
After the information in the truth table is transferred to the Karnaugh Map,
the process of taking “1”s on Karnaugh Map in a circle side by side or top and
bottom is called grouping. The cells- one, two, or exponents of the two, which
are side-by-side or top and bottom can be grouped (21 = 2, 22 = 4, 23 = 8, 24
= 16, 25 = 32, 26 = 64).
Each group is given a different name. “1” which entered into any group may
enter another group. This process helps to simplify the result more (Figure
3).

Figure 3. Grouping Examples in Karnaugh Map
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When Karnaugh Map is folded to the left-right or up-down; grouping can be
done because “1” values in the upper and lower cells of the map or in the cells
at the beginning and end will be contiguous.
In the case of being 4 pieces within the same group in two-variable Karnaugh
map; and being 8 pieces in three-variable Karnaugh, the result of the function
would be “1”.
The combinations which are expressed by the formed groups are created by
taking variables which do not show an alteration in the column(s) and row(s)
where the group is. The variables which show an alteration would be ignored.
The 0’s and 1’s in the Karnaugh Map state meaning in forming logic function.
Besides, there may be situations where input variables do not get precise values. These situations, which are called "Don’t care situations", help to simplify
the equations. The “X”s or “d” symbol is placed on the cells that are represented by don’t care combinations. While grouping in the Karnaugh map, it
can be accepted as 0 or 1 according to which assumption would make functions simpler [3-4-5].
2.2.

Simplification of Boolean Equations by Using Karnaugh Map

For the simplification process, after the Karnaugh Map is drawn related to the
number of variables in the Boolean equation, “1” is written to the cells that
each of the mintermin represents, and “X” to the cells which don’t care combinations represent; and the grouping processes are done. Equations of the
groups are written and these equations are written in a single equation as the
sum of their minterms, the simplification process is completed [3-4-5].
2.3.

Design of Logic Circuits with the Help of Karnaugh Map

In the logic circuit design to be made by using Karnaugh Maps, the process
steps in the logic circuit design are applied as the first process, and the truth
table is created. The values obtained from the truth table are grouped by
transferring to the Karnaugh Map. The logic function is obtained by writing
the equations represented by the groups. In the last stage, the logic circuit
representing the equation is drawn [3-4-5].

http://icaiame.com

2019

449

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

3. Programming of the Karnaugh Maps Method for Simplifying
Logic Data with C#
Microsoft Silverlight for the interface of the developed software; Microsoft C
# for programming; and for the database Sql Server 2008 have been used.
3.1. Application Home Page
With the help of this page, students and instructors can enter the system with
different authorization. According to the data from this screen, the users are
directed to the page where they are authorized (student page, tutorial page).
Figure 4 shows a screenshot of the application home page.

Figure 4. Application Home Page

3.2. Students’ Page
At the end of the information received from the application home page; if the
user is a registered one and is authorized as a student, he is directed to the
student page. Figure 5 shows a screenshot of the student page. When the student reaches this page, he can do the following processes.

http://icaiame.com

2019

450

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

Figure 5. Students’ Home Page

Determining the Size of the Karnaugh Map: In this part, the student can
determine how many variables the Karnaugh map will have. In the developed
program, Karnaugh map can be selected as a minimum of 4 and a maximum
of 6 variables.
Determining How to Fill out the Karnaugh Map: At this point, the user has
3 options. First; according to the selected size, Karnough map is randomly
filled by the program, which is done by selecting the “Random” option. The
second one is the option that the student faces the assignment that has been
prepared by the instructor, which is done by selecting the “Specified” option.
The student who chooses this option is ensured that can see the assignments
given by the instructor and send them to the instructor. The third and last option is “Your map”, which allows the student to find solutions by filling in the
empty map that he has chosen according to the size of the Karnaugh map that
he faces.
In all three cases, when the student enters his own solution and presses the
“Enter” button, by checking his answer, it is reported that whether the user's
answer is correct or not. Each solution is saved to the database together with
the choices made by the user, and then the analyses of these solutions by the
instructor is ensured.
Figure 6 shows a sample page of assignment given by the instructor to students.

http://icaiame.com

2019

451

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

Figure 6. The Screen Showing Assignments of the Instructor

Displaying Solutions: With the help of the “Solve” option in this title, it is
provided that the solution of the chosen map at that moment are shown to
the user via conducting by developed program. The step-by-step option under the same title will show the solution step by step.
Figure 7 shows a screen showing the first step of a step-by-step solution of a
Karnaugh diagram.

Figure 7. Screenshot of Step-by-Step Solution
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Updating User Information and Secure Log-out: With the help of “Setting”
option under this heading, a user can change his information such as name,
last name and password. With the help of the “Log-out” option, logging out
from the system is ensured.
Reaching Samples Done in the Past/Reaching Previous Samples: With
the help of the “History” window, the user is allowed to examine the examples that he made in the past.
3.3. Instructor Page
At the end of the information received from the application home page; if the
user is a registered one and is authorized as an instructor, he is directed to
the instructor’s page. Figure 5 shows a screenshot of the instructor’s page.
When the instructor reaches this page, he can do the following processes.
Creating a New Assignment: With this option, the instructor can create a
new Karnaugh map and save it and send it to the students. This is done by
clicking “Save” option after filling an empty Karnaugh map arbitrarly with
“New Map” option under “Filling Administration’ title.
Making Changes on Existing Assignments: With the help of this option, the
instructor can make changes to the previously prepared assignments. This is
provided with the “Edit Spesified Map” option under “Filling Administration”
title on the page.
Deleting Existing Assignments: With this option, the instructor can delete
the assignment or assignments that he previously prepared. This is done with
the “Delete” option under the “Filling Administration” title.
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Figure 8. Screenshot of the Instructor’s Page

In Figure 9, the final step of the step-by-step solution and result screen is
shown.

Figure 9. The Final Step and Solution of Step-by-Stem in the Study

4. The Evaluation of the Educational Tool
Students are required to take a theoretical course for 3 hours before using
this software, which is developed to teach the Karnaugh map in a shorter
time and more permanently. After completing the theoretical courses, the
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students start to use this application and all the processes done with the help
of this application are recorded in the database. These records can be examined by the related instructor and the errors made by the students can be determined; and a better learning service is provided to the students by indicating the mistakes they made in the next lesson.
With this software, using Karnaugh Map in the process of simplification of
boolean equations;
•
Transferring the values of the problem in the truth table or given
function to the cells in Karnaugh maps,
•

Grouping the cells in Karnaugh maps,

•

Writing the equations from the groups,

•

Solution of 4,5, or 6 variable-Karnaugh Maps,

•
step.

Solution of Don’t Care Logic Equations can be conducted step-by-

The questionnaire in Table 1 was applied to 70 students in Süleyman Demirel
University Engineering programs who took Logic Circuits I course in the Fall
semester of 2010-2011 Academic Year. The questionnaire was prepared according to the 5-point Likert scale. The scale is rated as “very good”, “good”,
“moderate”, “little”, “none”. The data were analyzed using frequency (f) and
percentage (%). According to the obtained results; 85.71% of the students
stated that the application was successful (very good - good), 88.57% of them
expressed that the application helped them to transfer their theoretical
knowledge to practice, and 87.14% of them stated that it helped them to see
their mistakes. Furthermore, 65.71% of them said that they had no
knowledge of karnaugh maps before using this application (little- none);
%57.14 of them stated that they had no knowledge about simplification of
logic expressions before using the application, and all of the students pointed
out that simplification with karnaugh map is more time saving and advantageous than simplifying with Boolean mathematics.
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Table 1. Evaluation Sheets
Question
How much did you
know about karnaugh map before
using this app?
How much did you
know about the
simplification
of
logic expressions
before using this
application?
Has this application helped you to
transfer your theoretical knowledge
into practice?
Did this app help
you see your errors?
Is Karnaugh map
simplified by simplification
with
boolean
mathematics?
Does the simplification with Karnaugh map save
time compared to
simplification with
boolean
mathematics?
Is this app easy
and convenient?

5

Very good
f
%

Good
f
%

Middle
f
%

Little
f
%

Nothing
f
%

1

1.42

9

12.85

14

20

12

17.14

34

48.57

1

1.42

16

22.85

13

18.57

19

27.14

21

30

29

41.4
2

33

47.14

8

11.42

0

0

0

0

34

48.5
7

27

38.57

9

12.85

0

0

0

0

45

64.2
8

25

35.71

0

0

0

0

0

0

55

78.5
7

15

21.42

0

0

0

0

0

0

50

71.4
2

10

14.28

10

14.28

0

0

0

0

Conclusions

The developed interactive software can be used as a learning material both in
distance education applications and in freelance studies. This software was
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applied in the Logic Circuits I course in the engineering programs of Suleyman Demirel University and the effect of this study was analyzed according
to the results of the questionnaire applied to 70 students. It was seen that the
software provided over 80% improvement in learning activities.
In addition, with this software used in assignments and applications; simplification of logic functions is carried out step by step or with the option of fast
solution, the design simplification process is conducted impeccably and
quickly. In addition, it helps instructors to design a better and more free
learning environment.
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Abstract. Deep learning provides better predictions for image classification and object detection than other traditional machine learning
methods due to its multi-layer processing and feature learning abilities.
This method has been widely used for getting great results for object
detection but when it comes to the video analysis, there are still difficult
challenges that need thorough investigation. In this paper, we propose a
deep-learning based system that detects traffic accidents on video frames.
Currently, there are some datasets available for public use, however, they
are not sufficient to obtain a full-fledged detection system. In order to
close this gap, we also present a novel dataset for traffic accidents extracted from the videos recorded by surveillance cameras in Turkey.
Keywords: Deep learning · Image processing · Computer vision · Traffic
accident detection.

1

Introduction

The number of vehicles involved in traffic is increasing day by day due to growing
population in the world and ongoing demand in the roadways which is one of the
most common modes of transportation. Due to this increase, the traffic density
is becoming higher raising the risk of accident. Over 1 million traffic accidents
occurred each year between 2009 and 2017 in Turkey [12]. At least 10% of these
accidents involved death or personal injury.
When an accident occurs, even seconds are vital to save lives. In order to inform emergency services about the accident, someone has to call them. However,
this would create undesired delays. Nowadays, surveillance camera systems are
ubiquitous and could be useful for timely responding to accidents. At this point,
inspection of video frames with human eye is not feasible due to large amount
of data to be processed. Computer vision methods could help to develop systems capable of detecting accidents more efficiently and in real-time. With such
systems, much faster reactions can be developed in response to the accidents.
For this purpose, in this paper we propose a deep learning based approach for
detecting traffic accidents. Specifically, we utilize You Only Look Once (YOLO)
framework [5] to develop an accident detector using only still images captured
via surveillance cameras.

http://icaiame.com

2019

458

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

When we look at the literature, [7] presents a method based on faster regionbased convolutional neural networks (Faster R-CNN) [6] and long short-term
memory (LSTM) [2] for accident forecasting in surveillance camera video frames.
In order to overcome the object detection problem for pedestrians arised due to
object sizes and complex textures, they utilized Context Mining and Augmented
Context Mining. They reported that their system is able to predict accidents with
1.684 seconds time-to-accident measure on the average with an average precision
of 47.25%. They have also made their dataset publicly available.
In another study [9], Singh and Mohan proposed a framework for detection of
road accidents where deep feature representations are extracted from the spatiotemporal volumes via stacked denoising autoencoders. The likelihood of the deep
representation obtained from a one class support vector machine trained in an
unsupervised manner, and the reconstruction error determine the probability of
the accident. For enhancing the reliability of the system, they also incorporated
the trajectories of the vehicles. The dataset in this study is also made public.
Another study proposes a Motion Interaction Field (MIF) based method
which is inspired by water surface modeling [13]. The study utilizes an optical
flow algorithm to acquire the motion information of a scene. The system generate
Gaussian kernel functions for each optical flow, and then these functions are
superposed to obtain the MIF for the scene. The incident is detected via a
measure calculated according to the shape of the MIF.
Hui et al. proposed a vision-based method for real-time detection of traffic
accidents in dashcam videos [14]. This method is based on Gaussian Mixture
Model (GMM) to detect vehicles and the mean shift algorithm to track them.
Accidents are decided according to the parameters like position changes and
direction of the vehicles, and acceleration.
In the content of our study, we present only the most recent relevant studies
in the scope of visual accident detection from surveillance cameras. When we
consider the subject in a broader manner, including various kinds of anomaly
detection, behavior and safety analysis, detailed literature surveys are available
in [8] and [3]. When visual event detection is considered, there is also research
interest into the field of sports event detection. Deep learning approaches are
also applied to this field as in [11] where goal detection is performed by utilizing
the Convolutional Neural Networks and regularized Autoencoders.
The rest of our paper is organized as follows. In the next section we give
the details of our method, dataset and evaluation metrics. Next, the results are
presented in Section 3. We conclude the paper with Section 4.

2

Methodology, Dataset and Evaluation Metrics

In our study, we utilized the YOLO object detection framework [5] and applied
transfer learning approach [4, 10]. We did not make any modification on the
original structure of the YOLO, and incorporate its model as a baseline pretrained model. Utilization of the transfer learning approach allowed us to obtain
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an accident detector without needing to train a network from scratch. This
approach is beneficial since our dataset is not very large.
We created a novel dataset from the videos available on the Internet and
recorded by surveillance cameras in Turkey 3 . From these videos, we extracted
2957 images in total. The ground truth bounding boxes locating the accidents in
the images are extracted manually. Then all the images are randomly grouped
for training and testing purposes. We have used 90% of these images for training,
and the remaining 10% of them for testing. All of our images have 1280 × 720
resolution and the training images contain mostly daylight traffic accidents. The
majority of those accidents usually occurs between two or more cars. Nevertheless, there are different types of accidents including trucks, pick-up trucks, vans,
motorcycles, bicycles, humans and so on.
In order to evaluate the performance of our detection system, we need to use
a metric measuring two aspects at the same time, namely: (1) deciding on the
existence of an accident in the frame correctly, and (2) properly localizing the accident inside a bounding box, if exists. For this purpose, we utilized the Average
Precision (AP) metric. The AP is defined as the area under the Precision-Recall
curve, and calculated as:
1

Z
AP =

p(r)dr

(1)

0

In our study, we calculated the AP by taking the average of 11 interpolation
points likewise the creators of the YOLO framework adopted the same method
from the Pascal VOC2008 [1]. This approach is defined as:
AP =

1
11

X

P recision(Recall)

(2)

Recall

When there are multiple object classes to be detected, the Mean Average
Precision (mAP) calculated by taking the average of the AP values for different
object classes is used. In our study, there is only one class to calculate the AP.
Therefore, the mAP metric is equal to the AP in our case.
In order to calculate the AP, we need to first know Precision and Recall
values. Precision is defined as:
P recision =

TP
TP + FP

(3)

where TP is the number of true positives and FP is the number of false
positives. Recall is defined as:
Recall =

TP
TP + FN

(4)

where FN is the number of false negatives.
3

In order to access the dataset, please send an e-mail to fatihgokce@sdu.edu.tr.
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For every frame on which the detector is evaluated during the test phase,
TP, FP and FN values are updated depending on the value of intersection over
union (IOU) parameter. The IOU is calculated as:
IOU =

|BD ∩ BG |
|BD ∪ BG |

(5)

where BD is the bounding box obtained from the detector; BG is the ground
truth bounding box.
The BD is regarded as a TP if the resulting IOU is greater than 50%, otherwise it is counted as a FP. In addition, when there is an accident in a frame, but
the detector fails to detect it and does not output a bounding box, then this is
regarded as a FN.

ground truth

ground truth

prediction

prediction

IoU = 0.2
(b)

IoU = 0.8
(a)

Fig. 1. Example illustrative IOU calculations for (a) TP and (b) FP situations. (Values
may not be exact.)

3

Results

We trained the pre-trained YOLO model with our dataset on a computer with
an Nvidia GeForce GTX 1050 GPU card that has a 2 GB GDDR5 memory,
an Intel Core 2 Quad Q8400 processor clocked at 2.66GHz and 3GB DDR31066MHz memory, running Ubuntu 16.04. Evaluation tests are also performed
on the same machine.
We have obtained multiple models at different times through our training
phase at different epoch values. In order to get the highest detection score, we
compared their mAP values and selected the one with the highest score. As
illustrated in Figure 2, the model trained over 8000 epochs has highest mAP
score with 61.57%. When the computational complexity is concerned, average
frame processing speed of our system for the model with highest mAP score is
20 frames per second for the model.
Some example detections from the testing images are shown in Figure 3. The
system is able to detect two-vehicles collisions with a high success rate. However,
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Fig. 2. Change of the mAP metric with respect to the number of epochs.

it gives false positive detections especially for the vehicles in heavy traffic. The
other problem is about pedestrians on deciding whether they involved in an
accident or not. The system has also a lower success rate at night time images
than daytime images. These problems are possibly due to lack of training data.
We created our dataset from scratch to include various cases faced in traffic.
However, due to large data dependency of deep neural networks, our current
results indicate the necessity of enlarging the dataset. But, in any case, our
study shows that without even integrating any temporal information, accident
detection is possible.

4

Conclusions and Future Work

In this study, we trained a deep learning network by utilizing a pre-trained model,
and have shown that traffic accidents can be detected even without employing
temporal information. We created and utilized a new dataset.
As future work, we are planning to integrate LSTM approaches [2] to our
system. We also plan to improve our initial dataset with more variety of accidents. By also enhancing our dataset with different aspects of accidents such as
severity of the accident, the number and types of the vehicles involved in the
accidents, and the number of people died/injured, we can train more capable
models to predict various aspects of the accidents.
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Fig. 3. Examples from (a) successful and (b) failed detections.
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Abstract. M ultimode project scheduling problem has significant application in industries.
However, it is NP-hard problem and therefore, several heuristics and met heuristic techniques
has been employed to solve these problems. Current research proposed a novel heuristic for
multimode resource constrained project scheduling problem (M M RCPSP) with an aim to
minimize makespan. The proposed heuristic employ ed efficient search technique that select
a mode for an activity with minimum duration. The proposed heuristic also incorporates certain activity shifting techniques simultaneously with mode selection process which reduces
makespan of the project. The proposed heuristic is tested on benchmark instances taken from
PSPLIB and a comparison is performed against optimal results. The proposed heuristic gives
competent results on comparison with optimal results in literature.
Keywords: NP-hard, multi-mode project scheduling, heuristic, makespan
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1

Introduction

Project Scheduling is an efficient project management tool. A well-organized project schedule leads towards efficient management of project time, resources, cost
and quality. The project scheduling approaches rely on the type and nature of activities, resources required for completion of project. In one of the scenarios, a project
activity can be completed in different ways based on number and type of resources
required by that activity. The resources are sets of renewable and nonrenewable
resources [1]. The activity duration varies for the type and number of resource availabilities. The time required for completion of an activity for the designated resource
type and requirements is called an activity preformation mode. The variations in
resource type and requirements for an activity leads to different time durations for
that activity. The set of time durations obtained from these variations for an activity
gives the number of modes in which an activity can be performed. A project scheduling problem in which each activity in the project can be performed in different
modes is known as a multimode project scheduling problem. The resource limit ations in this type of problems turn them into multimode resource constrained project scheduling problems(MMRCPSP).
A multimode resource constrained project scheduling problem is v ery complex in
its nature. It is a NP-hard problem and gets more complex with the increase in number of activities and number of modes for each activity. The complexity is further
enhanced by the restriction of number and type of resources for these proble ms.
Over the years a significant effort has been done to solve multimode resource constrained project scheduling problems. The early approaches focused on linear programming formulations and exact methods as suggested by Pritsker [2] and [3]. A
priority rule-based approach can also be used to solve MMRCPSP as suggested by
Buddhakulsomsiri and Kim with assumptions that all resources are renewable, and
each resource unit may not be available all time [4]. One of the key factors in the
multimode scenario is the selection of most appropriate mode for activity execution.
Ahn and Erenguc presented the concept of crashable modes to deal with this problem. The approach suggested crashing methods for the activity modes to reduce
makespan [5]. Demeulemeester and Herroelen designed a branch and bound algorithm. The algorithm solved MMRCPSP for makespan minimization objective with
the assumptions that the activity times and resource requirements are variable [6].
A Tabu search algorithm also solves the MMRCPSP. In Tabu search approach the
activities are disintegrated in number of modes and scheduling is performed on
fixed mode assignments [7]. Similarly, heuristic and metaheuristic approaches are
very well known and efficient to deal with such NP-hard problems. A deferential
evolution algorithm (DE) also deals with the MMRCPSP. The objective is min imization of makespan. The result obtained for the DE are competent and efficient [8].
A Combinatorial particle swarm optimization (CPSO) based method is proposed by
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Jarboui, Damak et al. for multimode problems. The comparison with the other algorithms for standard instances is performed based on average deviation from optimal results [9]. Similarly, Simulated annealing (SA) algorithm also serves the
purpose of solving multimode problems. The search pattern in SA is based on
combination of two search loops alternating activity and mode neighborhood exploration [10]. A Similar effort is done in another study where SA serves the
makespan minimizat ion objective for multimode scenarios. Feasible list of mode
assignments and activities are suggested through this approach [11]. Elloumi and
Fortemps proposed a rank based evolutionary algorithm which considers
MMRCPSP. The evolutionary algorithm is based on clustering -based fitness function. It looks for a feasible solution for minimization of makespan [12]. An estimation of distribution algorithm (EDA) also solves the multi-mode resource-constrained project scheduling problem. In this algorithm, the individuals are
determined based on the activity-mode list (AML) and translated decoded the multimode serial schedule generation scheme (MSSGS). The algorithm makes use of
multimode forward and backward iterations to optimize the results [13]. Cheng,
Fowler et al. considered the MMRCPSP and proposed different technique to generate optimal results. The proposed techniques include a precedence tree -based
branch and bound algorithm, time window rule and priority rule based simple heuristics [14]. A recent study addresses the MMRCPSP merged with the material ordering issue with respect to time and quantity. The study also focused on improvement in metaheuristic techniques through hybrid search approaches. The hybrid
meta-heuristic algorithms include PSO-GA, GA-GA and SA-GA .The hybridization of metaheuristics yields near-optimal solutions [15]. Similarly, a significant
effort has been done in the area of multimode project scheduling problem. The most
general approach considered in the research is a two-phase approach. In first phase
a mode is selected for each activity based on predefined criteria. In the second phase
the problem transforms into a single mode resource constrained project scheduling
problem . The problem is then scheduled through the approaches used for generalized resource constrained project scheduling problems. The approach in the current
study is smart and bit different compared to other approaches in the literature. The
heuristic not only searches for the best execution mode for the activity but also involves activity shifting tactics while schedule generation. The beauty of the heuristic is that it optimizes both the aims of best mode selection and best activity to add
in the sequence simultaneously. The Heuristic is tested for the standard instance
sets from the Project Scheduling Problem Library, PSPLIB, generated by the problem generator Progen developed by Kolisch et al. [16].
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The rest of the paper is organized as follow, Section 2 describes the description of
the problem with the help of a mathematical model. Section 3 describes the methodology adopted in proposed heuristic with the help of flow chart. The results are
shown through graphical and tabular illustrations in section 4. The section 5 concludes the study with some closing remarks.

2

Problem Description

The multi-mode project scheduling problem considered is explained through its
mathematical model. This section describes the Notations and equations used in
the current study. A part of these notations and equation are related to general
multimode resource constrained project scheduling problems and rest for them are
related to additional constraints for the proposed heuristic.
2.1 Notations
I = {1,2,3 … a, i … I}
M i = {1,2,3 … … . m}

Set of Activties of project.
Set of number of modes for activity i.

dim

Duration of activiy i for mode m.

t

length of an activity in the schedule.

Kv = {1,2,3 … . . k}

Set of nonrenwable resource.

Kn = {1,2,3 … . . k}

Set ofrenwable resource.

Rvk

Predined nonrenewable resource limit

.Rnk

Predined renewable resource limit

Rvk (t)

Availabliliy of nonrenewable resource k at time t.

Rnk (t)

Availabiliy of renewable resource k at time t.

rvkim

requirement of nonrenewable resource k to perform activity
i in mode m.

rnkim
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i in mode m.
EFi

Eearliest finish time of activity i obtained with consideration of
minumuum duration and exception of resource consumption .

LFi

Latest finish time of activity i obtained with consideration of
minumuum duration and exception of resource consumption.

Pi

Set of predecessors of activity i.

FTpap

Finish time of activty a in accordance to predecessor of
i from Pi such that a→ i

FTpar

Finish time of activty a in accordance to preceding
activty on resource.

T
2.2

Makespan of project
Mathematical Model

A typical multimode project scheduling problem consists of 𝑖 activities. Each
activity 𝑖 can be performed in 𝑚 modes. The time required by any activity 𝑖 in mode
𝑚 is defined by variable dim . The problem consists of renewable and nonrenewable
resource limits which are denoted by Rnk and Rvk respectively. The objective
function is to minimize the project duration by focusing the reduction of the time 𝑡
for 𝑛 number of activities in schedule with variation in the early and latest finish
times for number of available modes. The mathematical model in Equation (1)
defines the objective.
LFi

Minimize z1 = ∑ t × ximt
t=EFi

∀ m ∈ Mi & i ∈ I

(1)

The variable xamt is the binary constraint and is defined by Equation (2)
ximt = {

1 if activty a is performed in mode m for time t
0 Otherwise
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The other constraints for a standard multimode project scheduling are:
Mi

LFi

∑ ∑ ximt = 1
m=1 t =EFa

∀ m ∈ Mi & i ∈ I
Ma

LFa

(3)
Mi

LFb

∑ ∑ t × xamt ≤ ∑ ∑ t × ximt
m=1 t =EFa

m=1 t=EFb

∀ m ∈ M i & i ∈ I, a ∈ Pi
I

(4)

Mi

∑ ∑ rvkim ≤ Rvk

,

i=1 m=1

∀ m ∈ M i & i ∈ I, k ∈ K v
I

(5)

Mi

∑ ∑ rnkim ≤ Rnk
i=1 m=1

∀ m ∈ M i & i ∈ I, k ∈ K n

(6)

ximt = {0,1} ∀ m ∈ M i & i ∈ I , t ∈ T

(7)

The equation (1) defines the objective of makespan minimizat ion of the project.
Equation (2) describes the binary constrained for mode executions. Equation (3)
assure that single mode is allotted to finish the activity in certain time frame. Equation (4) defines the precedence constraints among activities. Equation (5) and (6)
define the restriction on the availability of renewable and nonrenewable resources
respectively. Equation (7) defines the set of decisions variable for binary constraint.
In a multimode project scheduling approach used in the current study the resource
availability with respect to time varies as the activities are scheduled and schedule
moves forward. Equations (8) and (9) depict the resource availability constraints
with respect to time.
𝐼

𝑀𝑖

∑ ∑ rvkim ≤ Rvk (t)
𝑖=1 𝑚=1

∀ 𝑚 ∈ 𝑀𝑖 & 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑘 ∈ 𝐾𝑣 , 𝑡 ∈ 𝑇
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𝐼

𝑀𝑖

∑ ∑ r𝑛kim ≤ R𝑛k (t)
𝑖=1 𝑚=1

∀ 𝑚 ∈ 𝑀𝑖 & 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑘 ∈ 𝐾𝑛 , 𝑡 ∈ 𝑇

(9)

In this scenario, an activity can be scheduled at any position in the schedule if the
required resource is available for the activity. The activity is scheduled either in
accordance to finish time of preceding activity on network or the finish time of
preceding activity on resource. In case resource is not available the activity will take
time that is equal to the finish time of previous activity on res ource added to the
duration of activity on selected mode, otherwise the activity will continue from finish time of previous activity on network added to its duration. This scenario is described by Equation (11) and 12)
t = FTpap + dim ∀ m ∈ M i & i ∈ I, t ∈ T , a → i

(10)

or
𝑡 = 𝐹𝑇𝑝𝑎𝑟 + 𝑑 𝑖𝑚 ∀ 𝑚 ∈ 𝑀𝑖 & 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑡 ∈ 𝑇 (11)

3

Heuristic approach for MMRCPSP

A competent heuristic method is proposed in the current study to solve multimod e
resource constrained project scheduling problem. The heuristic initializes the schedule with the help of predefined data values for the variables. It uses an efficient
tactic to sort out different modes for activity and choose the best possible one.
Furthermore, it uses efficient activity shifting decisions without underminin g the
resource and precedence constraints, which optimize the overall makespan of the
project. Fig. 1 depicts the graphical illustration of proposed method in the form of
flow chart.

The heuristic method defined in Figure 1 is a 3-step approach. The steps and
sub steps involved in the heuristic are discussed in this section.
Step 1
It is the initialization phase which assures the preliminary requirements for
the execution of heuristic.
Step 1.1:
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number of modes for each activity, the resource limits and the resource requirements for each activity.

Fig. 1 Hueristic method for multimode project scheduling

Step 1.2:

The next step is to initialize the schedule for the given statistics.
In this stage the any activity 𝑖 in the project is scheduled and the
start time of the activity is set 0 for that activity.

Step 1.3:

The activities initiated in the schedule go through the precedence
check if the activity does not meet the precedence criteria it is sent
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back to step 1.2 and initiated in the next iterations until it meets
the precedence criteria.

Step 2
In this phase the different modes available for performing an activity are
assessed and the best one is selected.
Step 2.1

This step identifies the different modes available for the activity
according to the resource limits criterion for renewable and nonrenewable resources defined in Eq. (5) and (6).

Step 2.1

The modes which do not fit the resource limit criteria are ignored
and the fit ones are moved to the next step.

Step 2.3

In this step the eligible modes are assessed on criteria of the minimum duration. The mode with minimum duration is selected.

Step 3
It is the schedule generation phase where activities are shuffled in the
schedule under resource and precedence constraint.
Step 3.1

In this step the selected activity 𝑖 goes through a check which determines either finish time of preceding activity 𝑎 on the network
is greater than the finish time of the preceding activity on resource.

Step 3.2

If the condition imposed in step 3.1 satisfies the activity is added
to the schedule for the time 𝑡 as defined by Eq.(10), which is the
finish time of preceding activity on network added to 𝑑 𝑗𝑚 .

Step 3.3

If the condition imposed in step 3.1 does not satisfies the activity
goes through another check which assures the availability of resource with respect to time. If resource is available the activity is
added to the schedule for the time t as defined by Eq.(10),wh ich
is the finish time of preceding activity on network added to 𝑑 𝑗𝑚 .
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Step 3.4

If the activity fails the previous two checks it is added to the
schedule for the time 𝑡 as defined by Eq.(11),which is the finish
time of preceding activity on resource added to 𝑑 𝑗𝑚 .

Step 3.5

The successful completion of schedule generation for activity
leads to the next iteration. The activity 𝑖 and time 𝑡 is updated and
the loop continues from step 1.2 until all activities are scheduled.

Computatıonal Experıments and Results

4

The proposed heuristic is solved for benchmark instances in PSPLIB. An example
problem with tabular and graphical illustrations of input data and results is explained for the heuristic. The heuristic is also tested for other benchmark instances
and a comparison is done against the optimal results for those instances.
4.1 Example problem
The input data and results for example problem are shown in Table 1.
Table 1. Input data and results for example problem.
Input Data
No. of Activities
1

2

3

4

5

http://icaiame.com

Successors
2

5

10

3

6

11

9

7

8

4

Results

M

D

R 1=9

R 2=4

N 1=49

N 2=40

ST

FT

1

0

0

0

0

0

0

0

1

3

6

0

9

0

2

9

5

0

0

8

0

3

3

10

0

6

0

6

1

1

0

4

0

8

2

1

7

0

0

8

0

1

3

5

0

4

0

5

1

3

10

0

0

7

2

5

7

0

2

0

3

8

3

8

6

0

0

7

1

4

0

9

8

0

3

9
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6

7

8

9

10

11

12

10

9

11

10

9

12

12

12

0

0

0

2

6

2

0

0

7

3

10

0

5

0

5

1

2

2

0

8

0

2

4

0

8

5

0

3

6

2

0

0

1

1

3

5

0

10

0

2

6

0

7

10

0

3

8

5

0

0

10

1

4

6

0

0

1

2

10

3

0

10

0

3

10

4

0

0

1

1

2

2

0

6

0

2

7

1

0

0

8

3

10

1

0

0

7

1

1

4

0

4

0

2

1

0

2

0

8

3

9

4

0

0

5

1

6

0

2

0

10

2

9

0

1

0

9

3

10

0

1

0

7

1

0

0

0

0

0

8

10

9

12

12

16

16

18

12

13

10

15

In Table 1 the input data consists of activity identities, number of successors for
each of activity, number of modes for each activity and renewable, nonrenewable
resource limits and resource requirements for each activity on each mode. The
results generated through proposed heuristic give the start and finish time of each
activity. The data values in bold text show the corresponding mode selected by
the heuristic for execution of the activity. The project makespan is 18 which is
finish time of the activity 9 as highlighted in Table 1 .
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The graphical illustration of results obtained through proposed heuristic solution
for the example problem is depicted in Fig. 2.

Fig. 2 Graphical illustration of results

Fig. 2 shows the resource over time graphs for the set of renewable and nonrenewable resources in the example. The activities are assigned to respective resources with the help of heuristic approach. The time and resource occupied by
the activities on respective res ources can be easily observed. The makespan of the
project will be the finish time of activity 9 on renewable resource 1 as it is the last
activity in schedule among all activities on all resources. All activities are scheduled within resource limits and precedence constraints.
4.2 Comparati ve Analysis
The proposed heuristic is solved for benchmark instances and the results are compared with optimal results. The percentage optimality difference gives a bird eye
view of the competency of proposed heuristic. It can be observed that the heuristic
outperforms the optimal results for one of the instances and gives similar results
for the other instances. Table 2 shows the comparison of the proposed heuristic
with optimal results.
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Table 2 Comparison or proposed heuristic optimal results
B enchmark
Instance
J10
J10
J10

Proposed heuristic
Makespan
18
23
19

Optimal Makespan
20
23
18

Percentage deviation f rom
optimal
-10
0
0.05

In Table 2 it can be observed that the heuristic is tested on 3 instances of J10 and
a comparison is shown based on makespan values and percentage optimality difference for all instances. The tabular data is transformed into graphical illustration
for better understanding and comparative analysis. Fig. 3 shows the comparison of
proposed heuristic with optimal results.

MAKESPAN

Proposed hueristic makespan
25
20
15
10
5
0

Optimal Makespan

1

2

3

Proposed hueristic
makespan

18

23

19

Optimal Makespan

20

23

18

BENCHMARK INSGTANCES

Fig 3 Graphical illustration of comparison

It can be observed from the Fig. 2 that the proposed heuristic is very efficient and
competent. The trend lines for makespan are very near for the proposed heuristic
results and the optimal results and at one of the instances it outperforms the optimal result. The competency of the heuristic with optimal results validate its performance and prove that it is quite efficient approach to solve multimode resource
constrained project scheduling problems.

5

Conclusion

The study is continuation of efforts towards problems solving techniques for multimode resource constrained project scheduling problem. The proposed heuristic is
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quite efficient in selection of modes and activity sequencing in a multimode scenario. The comparison of proposed heuristics with optimal results authenticate that
it is quite efficient in its technique and result oriented.
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Abstract. Facility location problem is to identify the best location for a
commodity, service or production facility. In developing countries like
Pakistan, the improved geographical accessibility to basic service for rural
population in very important. Yet, no proper method is followed as an aid to
fulfill the demands of all the areas for the provision of the necessities.
Finding a location that minimizes the travel distance for cost reduction is
often overlooked in countries like Pakistan. The purpose of the current study
is to select a company that supply products and locate an optimum warehouse
to minimize the overall travel distance which will ultimately result in
reduction of the cost. P-median is used to find an optimum location for the
warehouse of utility store corporation which supplies utility goods
throughout the cities. The data is obtained from some utility store corporation
of the country. The data is then analyzed, and the optimum allocation of the
warehouse is investigated. The results are then compared with other
algorithm to highlight the significance of the proposed heuristic.
Keywords: facility location. Optimization, heuristic-median method, greedy
heuristic.

1

Introduction

For a broad spectrum of public and private firm facility location is a critical component of strategic planning. Unlike the developed countries, the facility location
model and technique are not implemented in the developing countries like Pakistan,
while opening a new facility or re-allocating the old one which lead to long-term
resource wastage and customer dissatisfaction. The problems of location deal with
finding the right site where to place one or more facilities in order to optimize some
criteria usually related to the distance from demand points to facilities. The optimization may vary depending on the objective function chosen. The function could be
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either; to minimize the cost, average travel time, average response time, maximum
travel time or maximum cost, or to maximize the net income [1]. The facility selection task literally involves art as well as science. Clearly, owing to its complexity,
selection of the facility is one of the most challenging and important responsibilities
of the logistics managers. Logistics costs and operational efficiency is affected by
poor selection of facility location. For an organization, a warehouse which is poorly
located may be costlier. A poorly located warehouse is a mortal blow to the life of
an organization heavily involved in physical distribution [2-4]. The field of facility
design is still flourishing in third world countries. It’s a new concept and is hardly
used for selecting an optimum location for a manufacturing facility or a warehouse.
If applied, the concept can have a significant effect on the growth of the company.
The location optimization is very important since it is based on two very important
business strategies: quick service to customers and low cost of transportation. This
study deals with finding the optimal location of the second warehouse for the utility
Stores Corporation. Utility Stores Corporation (USC or USCP) is a Pakistani Stateowned enterprise that operates chain stores throughout the country that provide
basic commodities to the general public at prices which are lower than the open
market because the government subsidizes them.
Facility location problem is broadly classified in to single or multiple facility
location problem or continuous and discrete location problems Tompkins, White et
al. [5]. Discrete location problems are further classified p-Centre, p-median, simple
plant, and quadratic assignment location problem sets. [6]. The p-median problem
is one of a larger class of problems known as minisum location-allocation problems.
These problems find medians among existing points. Minisum problems originated
in the 17th century when Fermat posed the following question: Given a triangle
(three points in a plane), find a median point in the plane such that the sum of the
distances from each of the points to the median point is minimized. In the early 20th
century, Alfred Weber presented the same problem with the addition of weights on
each of the three points to simulate customer demand. Finding the median point
corresponded to finding the best location for a facility to satisfy the demands at the
points. This problem is usually acknowledged as the first location-allocation
problem. Later, Weber generalized it to find the median of n > 2 points in a plane,
and to the multifacility Weber problem, which generalizes to the case of p > 1
medians among several points in the plane. The Weber problem locates medians
(facilities) at continuous locations in the Euclidean plane. In the early 1960s,
Hakimi developed similar problems for finding medians on a network or graph [7,
8] and his absolute median problem is like Weber’s weighted problem. Hakimi
defined the absolute median as the point on a graph that minimizes the sum of the
weighted distances between that point and the vertices of the graph. Hakimi allowed
this point to lie anywhere along the graph’s edges but proved that an optimal
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absolute median is always located at a vertex of the graph, thus providing a discrete
representation of a continuous problem. In 1965, [8] Hakimi generalized the
absolute median to find p medians on a graph in order to minimize the sum of the
weighted distances. Again, these points could be located anywhere along the edges
of the graph. Although not all optimal solutions to this problem are located at the
vertices, Hakimi showed that there is always a collection of p vertices that
minimizes the objective. Thus, Hakimi again provided a discrete representation of
a continuous problem by restricting the search to the vertices. Solutions consisting
of p vertices are called p-medians of the graph.
Farahani, et al.7 carried out an extensive review of the Facility Location
Planning (FLP) models and their solution and concluded that covering problem is
the most popular model among the FLPs models. In real-world life such as distribution management, transportation, health and telecommunication networks design,
covering problem is popular due to its practical applications. Covering problem is a
computational minimization problem, which decides that whether a combinatorial
structure covers another or how large the structure must be to do that. [9]. M. Koksalan, H. Sural and O. Kirca [10], present a location distribution model. In their mixed
integer programming model, they incorporated inventory holding costs in addition
to transportation costs. For determining the location of a single capacitated facility,
they considered a multi stage, multi period planning environment. Hiroaki Tohyama
et al presented genetic algorithm to solve uncapacitated warehouse location problem
which is combinatorial in nature. The solution space was predicted based on the
costs of facility location and costs incurred to the users. The proposed algorithm
was compared with those exist in literature [11]. A continuous PSO algorithm was
presented by Mehmet Sevkli1 and Ali R. Guner to solve uncapcitated warehouse
location. PSO was modified with the addition of local search to improve solution
quality and it was tested on standard benchmark problems taken from operation
research library. The results were compared with GA and evolutionary SA.
Proposed algorithm gave better results as compared to GA and ESA [12].
Braulio Brunaud et al proposed efficient formulations to optimize number of
warehouse, location and capacity by considering discrete transportation costs,
safety stocks and dynamic contracting of warehouse by using mixed integer linear
programming. Different alternatives are compared for transportation costs and best
formulation is achieved from integer variables. Similarly, different contracting
policies and safety stock risk pooling are taken for formulation. Three proposed
formulations showed near optimal solution [13]. Balaram Dey et al proposed
different methodologies based on fuzzy to optimize the selection of warehouse.
Subjective and objective criteria are considered for the selection of warehouse. For
subjective and objective factors different techniques like TOPSIS, MOORA,
classical normalization technique etc. are used to determine these factors. The
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proposed methodologies are valuable for warehouse location optimization [14] . C.
L. Karmakera and M. Saha proposed multi criteria decision making for the selection
of warehouse location based on fuzzy. Fuzzy AHP was used to identify and assign
weights of the existing problem of warehouse and then feasible alternatives are
solved by TOPSIS and fuzzy TOPSIS for comparison. The proposed solution is
implemented in real life case studies [15].
This paper is organized as follows: Section 2 demonstrates the problem illustration, Section 3 presents the proposed Mathematical model Section 4 analyses
the detailed numerical experimentation. In section 6, Conclusion is presented with
future recommendations.

2

Problem Illustration

The provision of the material requirement or demand is an important issue in a third
world countries. For this purpose, the warehouses should be allocated to such optimal locations which serve the maximum area with in its reach. The current study is
a real-life problem in Pakistan where the allocation of a warehouse is an issue to be
resolved. Total 90 stores are served with 1 warehouse. But due to high demands,
this warehouse is not capable to fulfill the demand of all the stores and some stores
outside its reach. Therefore, a new warehouse allocation is required at an optimum
location to serve the required 24 store locations as shown in Fig. 1.

Fig. 1. Locations of those store that are outside the 20 Km radius of US 2 (8002) on
Map.

3

Mathematical Model

Modified P-Median Method
A Facility Location Model, proposed by Hakimi (1964, 1965). The objective is to
place p facilities in such a way to minimize the (demand-weighted) average distance
between a demand node and the location in which a facility was placed.
A model is modified for resolving the current issue. The modified model is explained below, and the results are discussed in Section 4.
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Notations
I={1,2,3….p]

Retail stores

j

warehouse

US

Utility store

i

Retail store

Hj

demand of customer j

Dij

Travel distance of satisfying customer j from facility i.

Yij

the fraction of the demand of customer j that is supplied from facility i.

Xj

Binary for demand satisfaction

Yij

Binary for partial demand satisfaction

The objective function is defined in Equation. (1) which shows the minimization
of the transportation distances/ costs of the following criteria.
Min

  H .D .Y
j

ij

ij

(1)

1=I j=J

The constraints are shown in Equation 2-6
X =p (2)



j

j=J

 Y =1
ij

(i=I) (3)

j=J

Yij -X j  0

{(i  I),(j  J)} (4)

1 if warehouse satisfy retail store demand 
Xj  
 (j  J)
otherwise 
0

(5)

Equation (2) shows that sum of all the customer j demands should be equal to total
demands. Equation (3) satisfies the fraction of demand of customer j supplied from
the facility i. Equation (4) shows the difference between the demand of the customer
j should be less than or equal to 0, that it satisfies the customer demands. Equation
(5) shows binary formulations.

3.1

Greedy Heuristic

For solving the above model, we use Greedy Heuristic for which the steps are given

http://icaiame.com

2019

484

UMYMK-ICAIAME 2019 (20-22 Nisan / April 2019)

below:

•

M is the set of potential warehouse locations and N be the number of locations to evaluate at each iteration.
•
The greedy heuristic initially chooses N locations that maximize the cost
savings of replacing these N locations with warehouses.
•
It then considers each of these locations individually and calculates the total distribution cost.
•
Any location that does not reduce the total cost is eliminated from further
consideration. The location that gives the least cost is assigned a warehouse, and
any remaining locations go back to the list of possible locations to test.
•
This process is repeated until all elements of the original list of potential
warehouses have either been eliminated or assigned as a warehouse.
Start

Evaluate the Data of Warehouses and Stores

Chooses N locations that maximize the cost savings of
replacing these N locations with warehouses.

Max cost saving?

No

Yes
considers each of these locations individually,
calculates the total distribution cost using Eq (1).

Distance/Cost reduction

No

Yes
assigned a warehouse, and any remaining locations go
back to the list of possible locations to test.

Documentation

Select best locations

end

Fig. 2 Greedy Heuristic

4

Numerical Experiment

The utility store corporation started its services in Peshawar (south region) in 1980s.
At the beginning their distribution and services were limited to few retail stores.
With the passage of time their demand increased and hence the number of retail
store also increased. Currently they are serving over about 90 stores in the Peshawar
south regions and it is difficult for the corporation to serve all the stores with the
same warehouse. The corporation is interested in opening a new warehouse for
those store that are outside the 20 km radius of the first warehouse. The technique
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that we used for data collection are interviews, observations and records. Some of
the data regarding coordinate location and the distances of the store relative to one
another are collected using google maps.
The utility store corporation is serving over about ninety stores and is interested in
opening a new (second warehouse) for those stores that are outside the twenty-kilometer radius of the first warehouse. The data of distances of all the stores currently
served is shown in table. 1. We calculated the distance of each store form the first
warehouse using google map.
Table. 1 Utility stores and their distances from the first warehouse (8002)
Sr.
No
Xj

Store
Code

US1
US2
US3
US4
US5
US6
US7
US8
US9
US10
US11
US12
US13
US14
US15
US16
US17
US18
US19
US20
US21
US22
US23
US24
US25
US26
US27
US28
US29
US30

8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
8008
8009
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8018
8019
8020
8021
8022
8023
8024
8027
8028
8031
8040
8041
8045
8050

Distance
(Dij)
From
8002
(Km)
20
0
7
15
12
13
18
20
20
28
15
24
16
8
7
8
20
8
22
20
28
20
20
5
24
33
10
20
10
4

Sr.
No
Xj

Store
Code

US31
US32
US33
US34
US35
US36
US37
US38
US39
US40
US41
US42
US43
US44
US45
US46
US47
US48
US49
US50
US51
US52
US53
US54
US55
US56
US57
US58
US59
US60

8051
8052
8053
8073
8077
8079
8080
8081
8082
8083
8087
8088
8089
8090
8091
8092
8093
8094
8095
8096
8099
8103
8132
8133
8135
8137
8139
8141
8142
8143

Distance
(Dij)
From
8002
(Km)
5
3
5.5
25
12
9
7
9
12
11
12
10
10
45
12
5
15
10
11
8
12
23
15
20
24
20
35
30
25
18

Sr.
No
Xj

Store
Code

US61
US62
US63
US64
US65
US66
US67
US68
US69
US70
US71
US72
US73
US74
US75
US76
US77
US78
US79
US80
US81
US82
US83
US84
US85
US86
US87
US88
US89
US90

8144
8147
8148
8150
8151
8152
8153
8154
8155
8156
8157
8158
8159
8181
8187
8188
8197
8369
8370
8371
8372
8373
8374
8376
8378
8379
8380
8418
8419
8420

Distance
(Dij)
From
8002
(Km)
15
7
9
6
4
3
14
6
3
6
25
6
18
20
16
25
11
25
25
26
32
25
25
2
25
15
32
20
28
18

There are about Twenty-four stores out of ninety stores were outside the twentykilometer radius of the First warehouse (8002). The demand for twenty-four Location and their distance are shown in the Table 2. Figure 2 shows the location of those
store that are outside the twenty-kilometer radius of the first warehouse (8002).
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These stores are not fulfilled their demand requirement, so work is done to solve
this problem.
Table 2: Utility Stores Data that are outside 20 Km radius of US2 (8002).

Sr. No Xj

Store code

Demand (Hj) In Kg

Distance (Dij) from
8002 in Km

US10

8010

5448

28

US12

8012

1316

24

US19

8020

1547

22

US21

8022

605

28

US25

8028

4259

24

US26

8031

2845

33

US34

8073

3199

25

US44

8090

7450

45

US52

8103

1707

23

US55

8135

2072

24

US57

8139

4129

35

US58

8141

2625

30

US59

8142

1707

25

US71

8157

3238

25

US76

8188

3010

25

US78

8369

3766

25

US79

8370

5939

25

US80

8371

4516

26

US81

8372

6152

32

US82

8373

3875.7

25

US83

8374

3529

25

US85

8378

3289

25

US87

8380

1423

32

US89

8419

4445

28

4.1
Data Analysis
The distances of the twenty-four location were calculated with respected to one another using Google Map, out of which only nine stores location were such that they
satisfy the coverage constraint (20 km). These stores are shown in the Table 3, Table
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4, Table 5, shows the distance of that stores from other store and Cp is the capture
for that store, found by multiplying the distance of each store with the demand of
the store. At the end the overall capture for a store was calculated by the summation
of capture of all store.
Table 3: Captures for all the required stores locations
Stores \
warehouse
location

US-71

US-76

US-78

US-79

US-80

US-82

US -83

US-85

US-89

US-10

94250

62652

62652

96430

96430

60473

79541

24516

75182

US-12

5658.8

16582

14344

15924

11449

7896

13028

14608

14344

US-19

11912

7270.9

7580.3

9282

12376

16089

6188

7270.9

7116.2

US-21

4235

2238.5

3206.5

3872

4477

5989.5

2117.5

3085.5

2541

US-25

20443

11925

14907

25980

22147

32794

8518

17036

14055

US-26

33002

24467

21907

17639

34140

15648

25605

20769

23045

US-34

22393

13756

9597

13116

23673

639.8

14076

10237

10877

US-44

92380

128140

128885

149000

81950

129630

115475

130375

122925

US-52

17241

12461

12973

14851

19118

22191

12632

12632

14680

US-55

11396

26522

30873

36467

17819

31080

27143

31287

29215

US-57

22710

52851

61522

72670

35509

61935

54090

62348

58219

US-58

15488

30975

28350

35438

11813

28613

23625

28875

26250

US-59

4096.8

20825

19289

23898

8535

19460

16217

19631

17924

US-71

0

23637

23961

32704

14247

24285

18457

24609

21371

US-76

21973

0

3311

10535

26789

10234

7826

3612

5418

US-78

27868

4142.6

0

7155.4

32764

10921

10545

1694.7

7532

US-79

59984

20787

11284

0

67111

27913

32071

9502.4

27319

US-80

19870

40192

39289

51031

0

28902

20322

29354

24838

US-81

99047

85513

82437

93510

103969

70748

93510

83052

87974

US-82

29068

13177

11240

18216

24804

0

14728

11627

14728

US -83

20115

9175.4

9881.2

19057

15881

13410

0

10234

3881.9

US-85

24996

3946.8

1480.1

5262.4

21379

9867

9538.1

0

7235.8

US-87

22199

14799

13945

12096

20634

13661

18357

13376

17076

US-89

29337

8001

8890

20447

24448

16891

4889.5

9779

0

Over all
Capture

709663

634037

621804

784579

731460

659270

628497

579509

633746

The comparison of the greedy heuristic with the vertex substitution is done in Table.
4. The results obtained are accurate and better than the other techniques of similar
domain. The minimum capture obtained from greedy heuristic is 579509 which is
less than the obtained from vertex substitution capture 582134.
The Fig. 3 shows the google map, representing the placement of a new warehouse
to fulfill the demands of the stores which are not previously served.
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Fig. 3 Location of a new warehouse that satisfies the demands of other stores

The comparison of the two techniques is represented through graph in Fig. 4. It can
be seen the corresponding values of the captures obtained from the greedy heuristic
are better than the vertex algorithm. The minimum capture value obtained so far is
579509 respectively.
Table 4: Comparison of greedy heuristic with Vertex substitution
Stores\ warehouse
US-71

capture for US-85
Greedy Heuristic
709663

capture for US-85
Vertex substitution
719557

US-76

634037

637816

US-78

621804

618061

US-79

784579

792110

US-80

731460

721180

US-82

659270

652755

US -83

628497

625208

US-85

579509
633746

582134
639685

US-89

5

Conclusion

The capture is calculated for those store that are outside the twenty-kilometer radius
of the first warehouse and satisfy the twenty-kilometer radius constraint for the
second warehouse. The Utility Store US 85 (8378) turn out to be the optimum
location for the new second Warehouse. The calculated Capture for US 85 is
minimum of all the stores and is 579509.
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COMPARISON
capture for US-85
Greedy Heuristic

capture for US-85
Vertex substitution

850000
800000
750000
700000
650000
600000
550000
US-71

US-76

US-78

US-79

US-80

US-82

US -83

US-85

US-89

Fig. 4 Comparison of the technique with Vertex substitution method

Future Recommendations
The method is efficient in satisfying the demands of the facilities within some constraints. It can be useful technique to be used within the production shop floor to
satisfy the demands of the stations and work-stations within its coverage area. The
optimum number of the resources and transport facilities can be allocated using this
technique with some modifications in the heuristic.
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Abstract. Although there are many sentiment analysis related studies on English,
the number of studies done on Turkish is limited. It was aimed to add new
features to the applied techniques and apply it on English. In this study, machine
learning methods and domain dependent dictionary are used. In this paper, we
worked on telecommunication provider domain. We focused on texts of twitter
users about telecommunication providers. In Turkish sentiment classification, the
text of twitter was classified with Support Vector Machine, Naïve Bayes, Long
Short-Term Memory and Long Short-Term Memory- Convolutional Neural
Network. In addition, all these classification methods were implemented
successfully. At the end of these implementations, related tables were created
from these results. In this study, we can say that we gained good success rate with
Long Short-Term Memory and Long Short-Term Memory-Convolutional Neural
Network methods. Moreover, we can say that Long Short-Term Memory and
Long Short-Term Memory-Convolutional Neural Network are more suitable
methods from other classifications in Turkish sentiment analysis.
Keywords: Sentiment Analysis, Support Vector Machines, Naïve Bayes
Algorithm, Turkish Sentiment Analysis, Domain Dependent Sentiment Analysis,
Long Short-Term Memory, Convolutional Neural Network.

1 Introduction
Today, social media applications are used by large masses. These applications are the
largest source of text. With the widespread use of the Internet, people share their
thoughts about any event, subject, person, brand or political issue in the environment.
Therefore, social network data turned out to be an important resource of the feedback
for the companies' products and services. However, the size of the data produced in the
social media reached such dimensions that it is impossible to perform manual analysis.
For this reason, it is inevitable that the computers process the data.
Sentiment analysis is the determination of whether the text is positive or negative by
computers. In this status, machine learning, and dictionary-based techniques are two
fundamental methods to make sentiment analysis. The sentiment analysis can be
independent of a specific field or field dependent. A word can have different meanings
in different fields. In recent studies, sentiment analysis has been more successful with
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field dependent approaches. Domain dependent dictionaries are required to perform
field dependent sentiment analysis.
Firstly, our work is similar to the studies that have been made on sentiment analysis
from natural language texts. Based on the subjectivity, the features were examined in a
lot of dictionaries on sentiment classification. In addition, the results of conducting
reviews in hotel and film areas have been improved by approximately 2% in the
classification of average for these areas [1]. Some studies have called the job "opinion
mining" [2]. In addition, studies on sentiment analysis have generally used corpus
library. Some work focused on getting a feedback on the producers' products, focusing
on a somewhat more specific area. It is aimed to make an evaluation about customer
satisfaction with the analysis made [3]. While our study included only an approach of
positive and negative, different studies have classified levels and increased number of
classifications [4]. Some studies worked on domain adaptation problem. For the
problem of highly adaptive domain, they have developed domain adaptation machine
(DAM) as a new approach [5].

2 Material and Methods
2.1 Support Vector Machines (SVM)
When make classification, SVM is preferred for easy implementation and successful
results. In a plane, SVM can draw a border to separate two different classes. Matter is
how can draw a border for classification. In this matter, SVM must choose the farthest
distance from the member of classes, where this border is drawn. To make this process,
two groups are separated by two boundary lines that are parallel. After then, for creating
mutual boundary line, these boundary lines are drawn closer until they are together [6].
In this way, two-dimensional plane can represent these groups. In addition, we can
assume that properties are provided with these planes and dimensions. To be more
general, each entry has a feature extraction and in a different point in two-dimensional
plane. This point refers to the classification of stars in the input class according to the
properties that have been extracted. It is possible to say the tolerance (offset) between
the two classes. The following notation can formalize definition of each point in this
plane:
D = {(xi,ci)|xi € Rp, ci €{-1,1}} n to i = 1

(1)

It is possible to read the above notation as follows. For each couple of x and c, the
vector X space includes a point. Another point, c is the value of -1 or +1. In space, this
group of points goes from i = 1 to n. In other words, this representation refers to the
points of the previous form. If we think that this demonstration is on an extreme plane
(hyperplane), every point in this display can be expressed by the equation:
– b + x*w = 0

(2)

The normal vector perpendicular to the levelling is represented with w, the varying
parameter of the dot is represented with x and b is the shear rate. Again, according to
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b / ||w|| gives us the distance difference between the two groups. We have already given
the tolerance (offset) value to this distance difference. To acquire maximum value from
distance difference equation, 2 / absolute value of w in the equation giving 3 straight
values having 0, -1 and +1 shown in the above first form formula is used. That is, the
distance between the lines is 2 units.
The two right equations obtained according to this equations display:
b + x*w = +1

(3)

-b + x*w = -1

(4)

Essentially, above processes are the result of finding the maximum value obtained as a
result of shifting the truths. It is also assumed that the problem can be linearly separated
by these equations. As expected, it is not possible for the hyperplane to be one-way
between the two groups.
Although there are two possible hyperplane possibilities in the above way, the SVM
method takes the one with the greatest tolerance (offset) from these possibilities.
Following part is pseudo code of our SVM software:
//Read data sets
trainSet,testSet = ReadTweetsFromFile()
//Create feature of vectors
featureVectors = TfidfVectorizer(needConfigurations)
//Create train vectors
trainVectors = featureVectors.FitTransform(trainSet)
//Create test vectors
testVectors = featureVectors.Transform(testSet)
//Train classifier of SVM, kernel=rbf
svm_kernel_rbf = sklearn.svm.SVC().train(trainVectors)
//Calculate result for kernel=rbf
result = svm_kernel_rbf.classify(testSet)
//Train classifier of SVM, kernel=linear
svm_kernel_linear = sklearn.svm.SVC("linear").train(trainVectors) //Calculate
result for kernel=linear
result = svm_kernel_linear.classify(testSet)
//Train classifier of LinearSVC
svc_linear = sklearn.svm.LinearSVC().train(trainVectors)
//Calculate result for LinearSVC
result = svc_linear.classify(testSet)
2.2 Naïve Bayes ClassificationNaïve Bayes classification is a subclass in machine
learning. That is, the classes that need to be classified and the classes to which the
example data belongs. Naïve Bayes classifier is a simplified version of the Bayesian
theory suggesting independence.
P(E1|E2) = (P(E2|E1) *P(E1))/P(E2)

(5)

P (E1|E2); E2 is likelihood that the event E1 will occur if it occurs.
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P (E2|E1); When event E1 occurred, afterward possibility of occurrence of event E2.
P (E1) and P (E2); E1 and E2 show prior independent probabilities of events.
In equation 5, the priori probability Bayesian theorem adds to the subjectivity. In
other words, theorem can be explained with following example. Despite related data is
not yet collected, P(E1) gives probability about event of E1. On the other hand, when
necessary data is collected, P (E2|E1) that is successor probability provides about the
probability of occurrence of event E2 when event E1 occurs. The following sections
show the main steps of our Naïve Bayes Classification application:
//Read data sets
trainSet,testSet = ReadTweetsFromFile()
//Make nltk classify features
nltkClassifyFeaturesFormat(trainSet,testSet)
//Training Operation
classifier =
TrainWithNLTKNaiveBayesClassifier(trainSet)
//Calculate Results
calculateResult(classifier.classify(testSet))

2.3 Long Short-Term Memory (LSTM)
Deep learning is related with neural networks. Deep learning is a multi-layered
combination of neural network approaches. It is more successful than the classical
neural networks about prediction from previous information. Recurrent neural network
(RNN) includes loop with the network that allows information to persist. Every network
is responsible to take information from previous network, to make related process of
inputs and to give information to the next network. However, the networks have a big
problem that is vanishing (exploding) gradient problem. Design of LSTMs aims the
prevention of the problem. The default behavior in practice is keeping information in
memory for a long time [7].
First part is "input". In this part, the main equation is:
g=tanh(bg+xt*Ug+ht−1*Vg)

(6)

The equation takes some inputs that are bg (input bias), xt (input value), Ug (weight of
the input), ht-1 (input value) and Vg (weight of the previous cell output). The inputs
are given into tanh () activation function. Aim of the tanh () activation function is
generating a value placed between range of 1 to -1.
Another part is "input gate". The part includes σ (sigma function) that provides an
input filter. The equation of this part is:
i=σ(bi+xtUi+ht−1Vi)

(7)

The equation takes some inputs that are bi (input bias), xt (input value), Ui (weight
of the input), ht-1(input value) and Vi (weight of previous cell output). The sigmoid
gives a result between a range of 0 to 1.
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The input stage is a combination of squashed input and input gate parts. The result
of input stage is element-wise multiplication of results of squashed input of g and input.
In addition, representation of input stage is g∘i.
Second main part is "forget gate". Mathematical equation of the forget gate is:
f=σ(bf+xtUf+ht−1Vf)

(8)

(σ: sigmoid function, Uf, Vf: weights for the input and previous cell output, bf: input
bias and xt, ht−1: input values). Result of the forget gate (f) is used with
st=st−1∘f+g∘i

(9)

(st-1 is the result of the previous forget gate). Forget gate is a filtered state for LSTM.
Another critical point, it decreases the effect of vanishing gradients.
Final gate is "output gate". Mathematical notation of the output gate is:
o = σ(bo+xtUo+ht−1Vo)

(10)

Abbreviations mean the same with other states in this equation. The result of the cell is
the combination of all calculated values. Result of LSTM cell(ht) is
ht=tanh(st)∘o

(11)

that is used to detect what is input or remembered [8]. This pseudo code explains main
steps of our codes:
//Placeholder data
inputX = tensorflow.placeholder(configurations)
//Placeholder labels
inputY = tensorflow.placeholder(configurations)
//Placeholder Dropout
dropoutKeepProb =
tensorflow.placeholder(configurations)
//Embedding Layer Settings
tensorflow.EmbeddingLayer(configurations)
//Create Lstm cell, LSTM Layer
lstmCell = tensorflow.contrib.rnn.LSTMCell(num_hidden,
state_is_tuple=True)
//Create Lstm Variables
Create(last, out_weight, out_bias)
//Make configuration for Lstm
ConfigurationLSTM(configurations)
//Calculate Results
CalculateResults()

2.4 LSTM-CNN Network
LSTM-CNN algorithm makes of an initial LSTM layer that will receive word
embedding for each token in the inputs. The approach is different from others. The
difference from LSTM is both of keeping previous tokens and feeding convolution
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layer. The output tokens can be kept with both of initial tokens and previous tokens.
Furthermore, using previous tokens generates a new solution for giving inputs in initial
state. Outputs that are generated from the LSTM method, are the inputs for the
convolution layer. Finally, we think convolution layer can give outputs that are placed
in positive or negative classes successfully. This means inputs have two labels (positive
or negative) at the end of the process in convolution layer [9]. This part shows main
implementation part of LSTM-CNN:
//Placeholder data
inputX = tensorflow.placeholder(configurations)
//Placeholder labels
inputY = tensorflow.placeholder(configurations)
//Placeholder Dropout
dropoutKeepProb =
tensorflow.placeholder(configurations)
//Embedding Layer Settings
tensorflow.EmbeddingLayer(configurations)
//Create Lstm cell, LSTM Layer
lstmCell = tensorflow.contrib.rnn.LSTMCell(num_hidden,
state_is_tuple=True)
//Create Lstm Variables
Create(last, out_weight, out_bias)
//Make configuration for Lstm-Cnn
ConfigurationLSTMCNN(configurations)
//Create a convolution and maxpool layer for each
//filter size
CreateConvolutionMaxpoolLayer()
//Combine all the pooled features
CombineAllThePooledFeatures()
//Add dropout
AddDropout()
//Calculate Results
CalculateResults()

2.5 Resources
In this study, we used the dataset of Kemik Natural Language Processing Group in
Yıldız Technical University. This dataset is selected as it has results to compare with
other study on Turkish [10-11]. The dataset includes 3000 tweets from three different
classes that are positive, negative and neutral. Also, the dataset has nearly 16,000
properties. The extracted properties are 2, 3, 4 and 5 letter n-grams. The list includes ngrams that have repeated at least 5 to maximum 1000 [12]. We used positive and
negative classes only. Our dataset is a subset of the Kemik group that includes 1287
positive and 756 negative tweets.
Another important point, we preferred python programming language to use python
libraries of the machine learning methods and coding efficiency. We made coding with
scikit-learn library [13].
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3 Results and Evaluation
First three tables are related with SVM method. In scikit-learn library, functions of
SVM, Support Vector Classification (SVC) and Linear Support Vector Classification
(LinearSVC) are different implementations of the same algorithm, but the difference in
the implementation effects the results. The results of SVM, SVC and Linear SVC are
calculated and precision, recall and F1-score are given in the following tables. The
calculation types are; In equation of Precision (P); True positive is abbreviated with Tp;
False positive is abbreviated with Fp. In tables, avg/total scores are calculated from
weighted average scores for each class.
Pp = (1/(Tp+Fp)) *Tp, Pn = (1/(Tn+Fn)) *Tn

(12)

Recall (R): True positive is abbreviated with Tp, false negative is abbreviated with Fn.
Rp = (1/(Tp+Fn)) *Tp, Rn = (1/(Tn+Fp)) *Tn

(13)

F1-score (F1): F1 equals harmonic mean of R and P.
F1 = 2*(P*R)/(P+R)

(14)

Results of the study have 4 different machine learning approaches and different success
rates. Table 1 shows results of SVM that has an of average 0.5633 success rate for the
domain. The success rate has been less successful than other SVM approaches.
Table 1. Results for SVM.
Negative
Positive
Avg/Total

Precision
0.68
0.00
0.46

Recall
1.00
0.00
0.68

F1-score
0.81
0.00
0.55

Table 2, that is the result of SVC (kernel=linear) has a training time of 0.703946s and
prediction time of 0.025795s. If we compare Table 2 with previous table, we can see
that SVC (kernel=linear) has a better success rate (0.73333).
Table 2. Results for SVC (kernel=linear).
Negative
Positive
Avg/Total

Precision
0.80
0.59
0.73

Recall
0.82
0.57
0.74

F1-score
0.81
0.58
0.73

Table 3 is related with LinearSVC that has a success rate 0.7266 that is very close to
the success of SVC (kernel=linear). The results for the LinearSVC given in Table 3 has
a training time of 0.051500s, and a prediction time of 0.013001s.
Table 3. Results for LinearSVC.
Negative
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Positive
Avg/Total

0.56
0.73

0.61
0.72

0.58
0.73

Naïve Bayes Algorithm results are displayed in Table 4. Naïve Bayes gives the worst
results on our study. Naïve Bayes was trained with 2043 instances, tested on 511
instances and accuracy equals 0.64.
Table 4. Results for the Naïve Bayes algorithm.
Negative
Positive
Avg/Total

Precision
0.54
0.81
0.63

Recall
0.85
0.48
0.72

F1-score
0.66
0.60
0.63

On another hand, in Table 5 the results of LSTM approach are given that was trained
with 2043 instances and tested on the same instances. LSTM gives the second
successful F1-score of 0.9754. In addition, accuracy (0.9750) was calculated with rate
of true prediction to number of data.
Table 5. Results for LSTM.
Negative
Positive
Avg/Total

Precision
0.9821
0.9629
0.9757

Recall
0.9783
0.9693
0.9753

F1-score
0.9801
0.9660
0.9754

Finally, Table 6 represents the results of another LSTM implementation that is LSTMCNN. LSTM-CNN worked on the same 2043 data, and LSTM-CNN is more successful
than LSTM. LSTM-CNN gained 0.9769 F1-Score and this result is the best rate in our
working domain. Another point to mention in the table that, the accuracy (0.9760) was
calculated from true prediction that was divided by the number of data.
Table 6. Results for LSTM-CNN.
Negative
Positive
Avg/Total

Precision
0.9852
0.9629
0.9778

Recall
0.9783
0.9719
0.9761

F1-score
0.9817
0.9673
0.9769

4 Conclusion
In this paper, when we compare our results with the similar works in Kemik group,
firstly they used Naïve Bayes and SVM like us given in 10 th reference, and they had
better success rate than us (their Naïve Bayes is 0.78 in the 1 st domain). In SVM, they
have a 0.90 success rate with 3-grams that is more successful than us (0.73333) with a
big difference again but our LSTM-CNN results (0. 9769) are ahead from their results.
Secondly, 11th reference used Naïve Bayes and one another method that is Simple
Logistic–SL. In this comparison, their Naïve Bayes rate (0.64 in Figure 1 of [11]) gave
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equal result as us (0.64). But, our LSTM-CNN results are the most successful method
in the reviewed previous works.
Lastly, when we review result tables, we can see that LSTM and LSTM-CNN
methods have more success rate than others, also LSTM-CNN is better than LSTM
with a small difference. In addition, LSTM and LSTM-CNN are more suitable than
Naïve Bayes and SVM to make sentiment analysis in Turkish data sets.
As we had limited time for this research, we are expecting some future works after
collecting bigger data sets, implementing different methods and improving results
about Turkish sentiment analysis.
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Abstract. Sustainability is gaining lot of attentions in manufacturing industries in recent
years. Therefore, current research investigates M ixed M odel Assembly Line Sequence
(M M ALS) problem with an aim to minimize energy consumption and make-span (M S) to
study the tradeoff between M S, a service level measure on shop floor and energy
consumption, a factor of environmental sustainability of M M ALS, simultaneosuly. A
mathematical model is developed and an Intelligent Genetic Algorithm (IGA) is proposed to
solve the current probelm. The proposed IGA integrates Pareto GA with M ost Opportune
Chromosome (M OC). A case study probem of centrifugal pumps M M ALS is tested the
resutls obtained from propised IGA ar compaired with existing Genetic Algorithm (GA) and
Hybrid Genetic Algorithm (HGA). End results indicate that proposed IGA outperforms the
other methods and seems to serve as a managerial tool for production planners to consider
these objectives in decision making while dealing with customers on the due dates.
Keywords. Energy Efficiency, M ixed M odel Assembly Lines, Sequencing, Intelligent
Genetic Algorithm, Pareto optimization.

1

Introduction

Inadequacy and likely future curtailment of basic materials used in modernistic
manufacturing system have become the focus of public interest. Energy resources
are the major challenge which necessitates the energy and resource efficient
engineering. We need to develop such economic solutions that deals with energy
efficient, low carbon, resource conserving, reusing and recycling with minimu m
waste [1]. Public is now aware with the increasing energy costs and energy security
concerns, so without compromise service level new research has been developing
for minimization of power consumption in manufacturing. Increasing demand of
consumer goods introduced the concept of mass customization and to meet the
customer requirements assembly lines are highly accepted for mass production in
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industries [2]. Assembly lines are of two types, Single Model Assembly Line
(SMAL) and Mixed Model Assembly line (MMAL). In MMAL multiple models
are assembled in one batch and in Multi Model Assembly Line (MuMAL) models
are assembled in batches, while SMAL deals with only single model [3]. While
dealing with assembly lines, balancing and sequencing are two major problems. In
Assembly Line Balancing (ALB) we optimize the number of stations and task
assignment while in Assembly Line Sequencing (ALS) optimum order is
determined in which models should be assembled to minimize the objectives [4].
This paper deals with Mixed Model Assembly line Sequencing Problem (MMALSP) with minimization of MS and energy consumption.
In literature many researchers have integrated energy objectives with
manufacturing. MB Yildirim et al. [5], F Shrouf et al. [6] introduced the sustainable
production planning for single machine problem and objective was to minimize the
energy consumption, energy cost and total Completion Time (CT). G Mouzon et al.
[7] minimized the energy consumption by operational methods and dispatching
rules for manufacturing equipment. A Giret et al. [8] introduced the sustainability
in scheduling operations for manufacturing. M Dai et al. [9], AAG Bruzzone et al.
[10] and E Bampis and D Letsios et al. [11] discussed the energy consumption
integration with the Flow Shop (FS) problem and objectives were FS scheduling,
job sequencing and minimization of CT. JM Nilakantan and Z Li et al. [12], Q Tang
et al. [13] minimized the carbon footprint, cycle time and maximize the efficiency
in robotic assembly line system.
Several optimization techniques have been developed by researchers to optimize
MMAL-SP’s across the globe. Some of these from the recent years have bee n
discussed in the literature below. CJ Hyun and Y Kim et al. [14] proposed a Genetic
Algorithm with genetic evaluation and selection mechanism known as Pareto
stratum niche cubical approach for MMAL-SP. M Rabbani and M Yazdanbakhsh
et al. [15] discussed Non-dominated Sorting Genetic Algorithm NSGA for mixed
model assembly line balancing and sequencing. This meta-heuristic algorithm was
presented to solve task assignment and model sequence in effective way. R
Tavakkoli-Moghaddam et al. [16] developed meta-heuristics based on the GA and
Memetic Algorithm for MMAL in Just in Time (JIT) production system. Apart from
heuristic algorithms, constructive algorithms had also been used for optimization of
MMAL-SP’s. Nawaz Enscore Ham (NEH) algorithm proved one of the best for
sequencing of models in assembly lines [17]. Kalczynski and Kamburowski [18],
Arroyo and Armentano [19] worked on hybrid algorithm by integrated NEH with
Pareto solution concept to minimize MS.
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GA had been modified by many researchers to optimize the sequencing problems.
In this paper, an IGA has been proposed in which Pareto GA optimality is integrated
with MOC concept. Integration of MOC with Pareto optimality is novel approach.
Due to this, optimization problem with multiple objectives can be optimized
effectively as it has better ranking ability. Proposed algorithm is compared with GA
and HGA for optimization of energy efficiency and MS.

2

Mathematical Modeling

Objective functions: Mathematical model development and defining the constraints
for objective functions is an important phase of this problem. The current system of
mixed model assembly line problem consists of “S” number of consequent work
stations {s = 1,2, … , S} which produced mixed models {m = 1,2, … , M } in a
sequence. The analogous processing power for model “m” of each work station in
MMAL is 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟𝑚𝑠 . Notations used for this research are given below;
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑇𝑚𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑚
𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟𝑀𝐴𝑋
𝑋𝑚𝑠
otherwise

Completion time of model m at station s
Total energy required for completing m models in MMAL
Maximum processing power of station s in MMAL
Binary variable with value 1, if model m is assigned at station s 0,

The objective functions for make-span and minimizat ion of energy for MMALP are
illustrated in Eq. (1) and (2) respectively.
𝑀

𝑆

𝑀𝑎𝑘𝑒𝑆𝑝𝑎𝑛 = 𝑚𝑖𝑛 ( ∑ ∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑇𝑚𝑠 )
𝑚=1 𝑠=1

∀ 𝑚 = 1,2, … , 𝑀, ∀ 𝑠 = 1,2, … , 𝑆

(1)

Objective function for Make-Span is expressed in Eq. (1) and is used to minimize
the total completion time of model m at station s.
𝑀

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 = 𝑚𝑖𝑛 ( ∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑚 )
𝑚=1

∀ 𝑚 = 1,2, … , 𝑀

(2)

Objective function for energy consumption is given in Eq. (2) and is important for
the minimization of total energy consumption in MMAL for m models.
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𝑀

∑ 𝑋𝑚𝑠 = 1
𝑚=1

∀ 𝑚 = 1,2, … , 𝑀

(3)

Eq. (3) demonstrated that at every position there is only on e model assigned in a
sequence. So, at the same time only one part can be processed at station.
𝑀

𝑆

∑ ∑ 𝑋𝑚𝑠 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟𝑚𝑠 ≤ 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟𝑀 𝐴𝑋
𝑚=1 𝑠=1

∀ 𝑚 = 1,2, … , 𝑀, ∀ 𝑠 = 1,2, … , 𝑆

(4)

Eq. (4) expressed that the processing power of a station is at most the maximu m
power capacity of a station. In this paper following assumptions are made to carry
out above problem:




3

Assembly line was already balanced and the travel time between stations
was assumed to be zero.
Movement was asynchronous from one station to other and preemption is
restricted for processing each model.
Energy consumption at the very beginning during warmup period and at
the end when all models launched was ignored.

Intelligent Genetic Algorithm

GA can be applied for the sequencing of models in MMAL to minimize the make span, idle time and other sequencing parameters. In this research Pareto GA, an
optimality ranking method is integrated with Most Opportune Chromosome (MOC)
concept to make the algorithm intelligent and tradeoff between these conflicting
objectives. Procedure involved in implementation of IGA on case study of
centrifugal pumps is given in steps below:
Step 1: Defined objective functions, constraints and assumptions for the current
MMAL sequencing problem.
Step 2: Solution is encoded in the form of chromosome according one-to-one
encoding to generate initial population. Coding of solution and decoding of
chromosome is shown in Figure 1.
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Figure 1. Encoding and decoding of chromosome

Numerical values (genes) in the chromosome represent the models and sequence,
Initial population of 10 chromosomes is generated randomly.
Step 3: Each chromosome of initial population is evaluated on the base of objective
function defined in mathematical modeling. In this step generation gap criteria is
integrated with the Pareto GA optimality as the chromosomes with the worst
objective function value is replaced with MOC in the population. The rank is
assigned to the pool of solution depends upon the fitness values to form the set of
strings which is non-dominated sorting procedure. This procedure outlines the set
of strings that is Pareto optimal in the set of solution as illustrated in the Figure 2.
Once the string is ranked, it is out from further altercation.

Figure2. True Pareto front and Pareto strata

Step 4: After step 3 performed, the selection scheme applied. Roulette wheel
selection method is applied to select the fittest chromosomes for the crossover
operation. First fitness values of each chromosome had been evaluated then
probabilities for selection and cumulative probability of chromosomes generated
and the sum is equal to one. Random numbers was generated between (0-1) and
then roulette wheel selection is applied according to their selection probabilities.
Step 5: Crossover and mutation operations performed to generate the offspring for
the next population. Here, PMX crossover is used unlike the others it handles the
infeasibility problem in GA. Parent chromosomes are selected according to above
steps and randomly selected two same positions on both parents. The segments
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between two positions are exchanged and a series of mapping is defined. The
defined mapping is used to replace the genes in offspring that lead to infeasibility
on solution. Mutation operation is performed to create the chromosomes with better
fitness values. Probability for mutation of 0.1 was used and interchanging mutation
criteria is applied.
Step 6: Iterations are performed to achieve the minimum value of the objective
functions. Total twenty three (23) iterations was performed as the termination
criteria reached.
Step 7: Final sequence of models is obtained after decoding of chromosome as
provided in analysis of results Figure 4. This Figure shows the optimum sequence
of models in MMAL with tradeoff between conflicting objectives.

4

Case Study

An example based on the case study of centrifugal pumps mixed model assembly
line was discussed to elaborate the proposed IGA. There were total of six stations
in current assembly line where five intermixed models named as M1, M2, M3, M4
and M5, which were essential to be assembled on these stations as illustrated in
Figure 3. Each station in MMAL has a specific capacity of power for performin g
tasks named as 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟𝑀𝐴𝑋 . A station cannot perform beyond this limit of power.
Operation started with the loading of models on station 1 and then they transfer
from station 1 to station 6 where models are unloaded as shown in Figure 3.
Stations in MMAL consists of semi-automated machines to perform assembly
tasks. In assembly operation failure occur at one station cause the blockage of whole
assembly line and a rework station was used to deal with it, as it was Just -in-Time
(JIT) approach.

Figure 3. Representation of M M AL

Maximum processing power and required assembly time at each work station are
given in the Table 1.
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Table 1. Processing power and assembly time of models on each workstation

5

𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫𝐌𝐀𝐗/Models

M1

M2

M3

M4

M5

(kilowatt)

(min)

(min)

(min)

(min)

(min)

Workstation 1

13

3.76

2.27

4.46

4.58

3.45

Workstation 2

14

4.50

3.86

4.87

4.66

3.02

Workstation 3

11

4.83

4.55

4.53

4.81

2.09

Workstation 4

9

3.22

4.27

3.42

3.53

3.19

Workstation 5

10

3.11

3.19

4.11

2.98

3.87

Workstation 6

12

4.15

4.05

3.87

4.51

4.23

Total

69

23.57

22.19

25.26

25.07

19.85

Workstations

Analysis of Results and Discussion

The above case study was solved by IGA and total twenty three (23) iterations was
performed. The minimum value of MS from initial population was 160.47 min and
for energy consumption 173.91 kilowatt hours, it decreased to 157.26 min and
174.58 kilowatt hours for both objectives respectively, remained constant from 9 th
to 14th iteration. This value decreased to 155.68 min and 175.91 kilowatt hours,
remained constant till the termination criteria reached. Final optimized sequence
obtained from IGA after decoding is illustrated in Figure 4.

Figure 4. Decoding and sequence of models

Above case study was also solved by traditional GA [20] and Hybrid Genetic
Algorithm (HGA) [21] to minimize the total energy consumption and total
completion time (MS). Results from above algorithms are given in the Table 2.
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Table 2. M odel sequences obtained from algorithms
Algorithms

Optimum sequence

Make-span

Energy consumption

(min)

(kilowatt hours)

IG A

M4-M3-M2-M1-M5

155.68

175.91

GA

M4-M2-M3-M5-M1

159.17

175.11

HG A

M4-M3-M1-M2-M5

157.07

174.83

It can be summarized from above results that GA minimized make-span only 159.17
min with energy consumption of 175.11 kilowatt hours which is not optimum. HGA
minimized make-span 157.07 min with energy consumption of 174.83 kilowatt
hours still ignored the optimum sequence. The proposed algorit hm (IGA) tends to
optimize both objectives with make-span of 155.68 min with minimum energy
consumption of 175.91 kilowatt hours. There is a tradeoff between MS and energy
consumption for IGA which is acceptable as compared to GA and HGA. It can be
concluded from above discussion the IGA outperformed for MMAL sequencing
problem when compared with GA and HGA.

6

Conclusion

In manufacturing environment several factors are important as one of them is energy
consumption and we have to reduce this parameter. This is necessary for the
environmental factor and sustainability in manufacturing. In this paper, models
sequencing in MMAL and minimization of energy consumption at the same time
has been discussed and intelligent Genetic Algorithm (IGA) has been proposed to
tradeoff conflicting objectives. In this algorithm, Pareto GA is integrated with the
MOC criteria for ranking of various sequences on the basis of make-span and energy
consumption to make this intelligent and obtained the optimum solution. A
mathematical model is presented and proposed IGA has been applied on a case
study of centrifugal pumps assembly line. Based on the results and discussion our
algorithm performance is effective and efficient than the above mentioned
algorithms for models sequencing with multi-objective optimization. Further, it is
recommended to use the proposed IGA for multi-objective MMAL sequencing.
Various ranking techniques can integrate with Pareto optimality and GA to study
the effect of multi-objective optimization in assembly lines.
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On the Jost solutions for the first order system
of differential equations
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Department of Computer Engineering, Süleyman Demirel University, Isparta, 32260,
Turkey
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Abstract. In the present work, on the real line, under some integrability and regularity conditions on the coefficients, it is obtained the Fourier
type integral representations of the Jost solutions which play an important role in solving of the inverse scattering problem for the first order
system with an energy parameter in the coefficient matrix.
Keywords: Zakharov-Shabat system · Jost solution · integral representation · inverse problem · energy dependent potential.

1

Introduction

Consider the first order system of the following differential equations written in
vector form
y 0 + iλ2 σ3 y = λv (x) y, x ∈ R
(1)
 




y1
1 0
0 q (x)
where y =
unknown vector function, σ3 =
, v (x) =
y2
0 −1
p (x) 0
is a potential matrix with differentiable components q (x) and p (x) and λ is an
energy parameter.
An equation of type (1) has a great extent on its connection with the nonlinear evaluation equations. Namely, exact solutions for a derivative nonlinear
Schrödinger equation

iqt = −qqxx + i q ∗ q 2 x
can be obtained by solving an inverse scattering problem for the system (1)
[1,2,3]. In [1] it is shown that for solving an inverse scattering problem for the
system (1) an important role have played some integral representations of Fourier
type for the Jost solutions of equation (1) . But unfortunately a mathematical
justification of the expressions for the Jost solutions in [1] was not proved and
there are some mistakes in formulas (see [1]). In this paper, for the system (1) the
construction of the Jost solutions satisfying conditions at infinity is presented
and important properties of such solution are investigated. The form of these
solutions generates solvability of the inverse scattering problem by the GelfandLevitan-Marchenko method.
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2

Integral representations of the Jost solutions

Let us rewrite the system (1) in the scalar form
 0
y1 + iλ2 y1 = λq (x) y2
.
y20 − iλ2 y2 = λp (x) y1

(2)

Define the Jost solutions ψ (x, λ) and φ (x, λ) of the system (1) by the following
conditions at infinity:
 
 
2
2
1
0
lim φ (x, λ) eiλ x =
, lim ψ (x, λ) e−iλ x =
.
(3)
0
1
x→−∞
x→+∞




φ1 (x, λ)
ψ1 (x, λ)
Here φ (x, λ) =
and ψ (x, λ) =
are vector solutions
φ2 (x, λ)
ψ2 (x, λ)
of the system (1) . Together with
! above defined solutions !also define the Jost
f1 (x, λ)
f (x, λ)
φ
ψ
solutions φe (x, λ) = f
and ψ (x, λ) = f1
satisfying the conφ2 (x, λ)
ψ2 (x, λ)
ditions
 
 
0
1
−iλ2 x
iλ2 x
e
e
lim φ (x, λ) e
=
, lim ψ (x, λ) e
=
.
(4)
1
0
x→−∞
x→+∞
It
 is easy
 to get the following Volterra type integral equations for the ψ (x, λ) =
ψ1
:
ψ2
+∞
Z
2
ψ1 (x, λ) = −λ q (t) eiλ (t−x) ψ2 (t, λ) dt
(5)
x

ψ2 (x, λ) = e

iλ2 x

+∞
Z
2
− λ p (t) e−iλ (t−x) ψ1 (t, λ) dt.

(6)

x

Using (5) and (6) we immediately have
2

ψ2 (x, λ) = eiλ

x

+

+∞
Z
q (t) ψ2 (t, λ) M (x, t, λ) dt,

(7)

x

where
+∞
Z
2
M (x, t, λ) = λ
p (s) eiλ (t+x−2s) ds
2

x


2
2
1
=
p (t) eiλ (x−t) − p (x) eiλ (t−x)
2
t−x 

Z
1
x + t − s iλ2 s
−
p0
e
ds.
2
2

(8)

x−t
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Let us require that the Jost component ψ2 (x, λ) is represented as
+

ψ2 (x, λ) = R (x) e

iλ2 x

+∞
Z
2
+
K2+ (x, t) eiλ t dt

(9)

x

in the upper half λ2 plane, i.e. in the half plane Im λ2 ≥ 0. Then by putting
the equation (9) for the function ψ2 (x, λ) in the integral equation (7) after some
simple transformations one can find that the functions R+ (x) and K2+ (x, t)
satisfy
+∞
Z
1
+
iµ+ (x)
+
R (x) = e
, µ (x) =
p (t) q (t) dt,
(10)
2
x

K2+



ip (x)
(x, t) = −
q
4

x+t
2



i
−
4

+∞


Z
t−x
iµ+ (s) 0
q (s) e
p s−
ds
2
x+t
2

i
+
2

+∞
Z
q (s) p (s) K2+ (s, t − x + s) ds
x+t
2
x+t

ip (x)
−
2

Z2

q (s) K2+ (s, t − s + x) ds

x
+∞
s+t−x


Z
Z
i
x+s−t+ξ
−
q (s) ds
p0
K2+ (s, ξ) dξ
4
2
s

x+t
2
x+t
2

i
−
4

t+s−x
Z

Z

p0

q (s) ds
x



x+s−t+ξ
2



K2+ (s, ξ) dξ

(11)

t−s+x

respectively. Hence, if K2+ (x, t) is the solution of the integral equation (11) and
R+ (x) is defined as in the formula (10) then in the upper half plane Im λ2 ≥ 0
the function ψ2 (x, λ) is represented in the form of (9) . Conversely, if ψ2 (x, λ)
is the solution of the integral equation (7) then it has an integral representation
(9) for Im λ2 ≥ 0 where R+ (x) and the kernel K2+ (x, t) are defined by formulas
(10) and (11) respectively.
In the next section using the method of successive approximation under some
integrability conditions of p (x) , p0 (x) , q (x) and q 0 (x) we will show that the
integral equation (11) has a unique solution K2+ (x, t) ∈ L1 (x, +∞) for each
fixed x ∈ (−∞, +∞) .
As soon as we have found the integral representation for the function ψ2 (x, λ)
in the form (9) using (5) we can immediately obtain the following representation
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for the Jost component
+∞
Z
2
ψ1 (x, λ) = λ K1+ (x, t) eiλ t dt, Im λ2 ≥ 0

(12)

x

where
x+t

1
K1+ (x, t) = − q (x + t) eiµ (
2
+

x+t
2

)−

Z2

q (s) K2+ (s, t − s + x) ds.

(13)

x

By the similar arguments we have the following integral representations for the
f1 (x, λ) and ψ
f2 (x, λ) of the Jost solution ψe (x, λ) :
components ψ
f1 (x, λ) = e
ψ

−iµ+ (x)

+∞
Z
g
+
−iλ2 t
+
K
dt, Im λ2 ≤ 0
1 (x, t) e

(14)

x

f2 (x, λ) = λ
ψ

+∞
Z
g
+
−iλ2 t
K
dt, Im λ2 ≤ 0
2 (x, t) e

(15)

x

g
g
+
+
where the kernel functions K
1 (x, t) and K2 (x, t) satisfy the integral equations
iq (x)
g
+
K
p
1 (x, t) =
4



x+t
2


e

−iµ+ ( x+t
2 )

i
+
4

+∞


Z
+
t−x
p (s) e−iµ (s) q 0 s −
ds
2
x+t
2

i
−
2

+∞
Z
q (s) p (s) K1+ (s, t − x + s) ds
x
x+t

+

iq (x)
2

Z2

p (s) K1+ (s, t − s + x) ds

x
+∞
s+t−x


Z
Z
i
x+s−t+ξ
+
p (s) ds
q0
K1+ (s, ξ) dξ
4
2
s

x+t
2
x+t
2

+

i
4

t+s−x
Z

Z

q0

p (s) ds
x



x+s−t+ξ
2



K1+ (s, ξ) dξ,

(16)

t−s+x

and
x+t

1
g
+
K
2 (x, t) = − p
2



x+t
2



+

e−iµ (

x+t
2

)−

Z2

g
+
p (s) K
1 (s, t − s + x) ds

(17)

x
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respectively.
Finally by the similar arguments we can obtain the integral representations
for the Jost solutions ϕ (x, λ) and ϕ
e (x, λ) . Namely we have
ϕ1 (x, λ) = e

−iλ2 x

Zx

−

R (x) +

2

K1− (x, t) e−iλ t dt, Im λ2 ≥ 0

(18)

−∞

and

Zx
ϕ2 (x, λ) = λ

2

K2− (x, t) e−iλ t dt, Im λ2 ≥ 0

(19)

−∞


for the ϕ (x, λ) =

ϕ1 (x, λ)
ϕ2 (x, λ)


with

R− (x) = eiµ

−

(x)

, µ− (x) =

1
2

Zx
p (t) q (t) dt,

(20)

−∞
x+t

iq (x)
K1− (x, t) = −
p
4



x+t
2



−

e−iµ (

x+t
2

)+ i
4

Z2



t − x iµ− (s)
p (s) q 0 s −
e
ds
2

−∞

+

i
2

Zx

q (s) p (s) K1− (s, t − x + s) ds

−∞

iq (x)
−
2

Zx

p (s) K1− (s, t − s + x) ds

x+t
2

i
+
4

Zx

t+x−s
Z



x+s−t+ξ
2



K1− (s, ξ) dξ



x+s−t+ξ
2



K1− (s, ξ) dξ

t−x+s

x+t
2
x+t
2

i
+
4

q0

p (s) ds

Zs

Z

p (s) ds

−∞

q0

(21)

t−x+s

and
K2−

1
(x, t) = p
2



x+t
2



iµ− ( x+t
2 )

e

Zx
+

p (s) K1− (s, t − s + x) ds

(22)

x+t
2

respectively. Also we get
Zx
ϕ
e1 (x, λ) = λ

g
−
iλ2 t
K
dt, Im λ2 ≤ 0
1 (x, t) e

(23)

−∞
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ϕ
e2 (x, λ) = e

iλ2 x−iµ− (x)

Zx
+

g
−
iλ2 t
K
dt, Im λ2 ≤ 0
1 (x, t) e

(24)

−∞


for the solution ϕ
e (x, λ) =
1
g
−
K
1 (x, t) = q
2



x+t
2

ϕ
e1 (x, λ)
ϕ
e2 (x, λ)




, where

−iµ− ( x+t
2 )

e

Zx

g
−
q (s) K
2 (s, t − s + x) ds,

+

(25)

x+t
2

i
g
−
K
2 (x, t) = p (x) q
4



x+t
2


e

−iµ− ( x+t
2 )

Zx

i
−
4

q (s) e

iµ− (s) 0

p



t−x
s−
2


ds

−∞

ip (x)
+
2

Zx

g
−
q (s) K
2 (s, t − s + x) ds

x+t
2

i
−
2

Zx

g
−
p (s) q (s) K
2 (s, t − x + s) ds

−∞

i
−
4

Zx

t+x−s
Z

q (s) ds
x+t
2

Zs

Z

q (s) ds

−∞

3



x+s−t+ξ
2



g
−
K
2 (s, ξ) dξ



x+s−t+ξ
2



g
−
K
2 (s, ξ) dξ.

t−x+s

x+t
2

i
−
4

p

0

0

p

(26)

t−x+s

Existence of the summable kernels for the Jost
solutions

In this section we will show that the kernel functions K1+ (x, t) and K2+ (x, t) ,
which are defined by the formulas (10) and (11) respectively, exist in the space
L (x, +∞) for each fixed x ∈ R and has summable partial derivatives in this
g
g
±
±
space. For the kernels K − (x, t) , K − (x, t) and K
(x, t) , K
(x, t) one can prove
1

2

1

2

the similar assertions by the same way.
We will apply the method of successive approximation for solving the integral
equation (11) . For this reason let as define
+
K2,0

ip (x)
(x, t) = −
q
4



x+t
2


e

iµ+ ( x+t
2 )

i
−
4

+∞


Z
+
t−x
q (s) eiµ (s) p0 s −
ds
2
x+t
2

(27)
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and
+
K2,m

i
(x, t) =
2

+∞
Z
+
q (s) p (s) K2,m−1
(s, t − x + s) ds
x
x+t

ip (x)
−
2

Z2

+
q (s) K2,m−1
(s, t − s + x) ds

x
+∞
s+t−x


Z
Z
i
x+s−t+ξ
+
−
q (s) ds
p0
K2,m
(s, ξ) dξ
4
2
s

x+t
2
x+t
2

i
−
4

t+s−x
Z

Z

p0

q (s) ds
x



x+s−t+ξ
2



+
K2,m−1
(s, ξ) dξ.

(28)

t−s+x

Then using simple estimation rules we have from the equation (27)
+∞
Z

+
K2,0
(x) :=

+
K2,0
(x, t) dt

x
+∞
+∞
Z
Z
+
0
≤
|p (s)| ds e− Im µ (s) |q (s)| ds.
x
+∞
Z

x

+∞
Z
+
|p (s)| ds, σ1 (x) =
e− Im µ (s) |q (s)| ds. Then

Let us denote τ (x) =

0

x

x
+
K2,0

(x) ≤ τ (x) σ1 (x) .

(29)

Similarly from the equation (28) we can estimate
+∞
Z

+
K2,m

(x) :=

+
K2,m
(x, t) dt

x

as
+
K2,m

+∞
+∞
Z
Z
+
0
(x) ≤
|p (s)| ds
|q (s)| K2,m
(s) ds.
x

(30)

x

Now from (29) and (30) we have
m
+∞
Z
 σ1 (x)
|q (s)| ds 




x
 , m = 0, 1, ...
kK2,m k (x) ≤ τ (x) σ1 (x) 


m!
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which implies that the series
K2+ (x, ·) =

∞
X

+
K2,m
(x, ·)

(31)

m=0

is absolutely and uniformly converges in the space L1 (x, +∞) for each x ∈ R
and the following inequality holds for the sum K2+ (x, ·) :
+∞
Z
|q(s)|ds

σ1 (x)

K2+

(x) ≤ τ (x) σ (x) e

.

x

(32)

Using (32) from the equation (13) it is easy to obtain that
+∞
Z

K1+

1
(x) ≤ σ1 (x) + τ (x) σ (x)
2

σ1 (x)
+∞
Z
x
|q (s)| dse

|q(s)|ds

.

(33)

x

Hence we have proved the following theorem:
+∞
+∞
Z
Z
− Im µ+ (s)
Theorem 1. If the integrals
|q (s)| e
ds,
[|p (s)| + |q (s)| + |p0 (s)|] ds
−∞

−∞

exist, then the system of the differential equations (2) has the solution

+∞
Z
2
 λ K + (x, t) eiλ t dt 
1


 
 x

2
+
0

ψ (x, λ) =
eiλ x+iµ (x) + 
+∞


1
 Z

2
+
iλ t

K2 (x, t) e dt 


(34)

x

which is analytic on the upper half plane Im λ2 > 0 for each fixed x ∈ R.
Now consider successive approximations (27) , (28) . By differentiating with
respect to the variables t and x we have
m

+
Dt K2,m
(x) ≤ w1 (x) τ 2 (x)

[2σ (x)]
m!

+
Dx K2,m
(x) ≤ w1 (x) τ 3 (x)

[2σ (x)]
m!

(m = 1, 2, ...) ,
m

(m = 1, 2, ...) ,

where
+
Dt K2,0
(x) ≤ w1 (x) ,
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with
1
w1 (x) =
2

+∞
+∞

Z
Z
+
1
0
|p (s)| ds
|q 0 (s)| + q 2 (s) |p (s)| ds e− Im µ (s) ds,
2
x

x

σ (x)
w2 (x) =
2

+∞
Z
|p00 (s)| ds.
x
∞
X

From the above inequality we have that the function K2+ (x, t) =

+
K2,m
(x, t)

m=0

has both partial derivatives Dt K2+ (x, t) , Dx K2+ (x, t) and the estimates


Dt K2+ (x) ≤ w1 (x) τ (x) e2σ(x) − 1 ,


Dx K2+ (x) ≤ w1 (x) + w2 (x) + τ 3 (x) w1 (x) e2σ(x) − 1

(35)
(36)

are satisfied.
Finally by differentiating equations (11) and (13) we find that the kernel
functions K1+ (x, t) and K2+ (x, t) satisfy the system of partial differential equations
Dx K1+ (x, t) − Dt K1+ (x, t) = q (x) Dx K2+ (x, t)
(37)

+
+
+
Dx K2 (x, t) + Dt K2 (x, t) − ip (x) K1 (x, t) = 0
(38)
with

+
1
K1+ (x, x) = − q (x) eiµ (x) ,
(39)
2
lim K1 (x, t) = 0, lim K2+ (x, t) = 0,
(40)
t→+∞
t→+∞
 +∞

+∞

Z
Z
i iµ+ (x) 
i
+
K2 (x, x) = e
p (x) q (x) +
q (t) p0 (t) + p2 (t) q 2 (t) dt.
4
2

x

x

(41)
Therefore we have proved the following.
Theorem 2. If
+∞

Z
+
1 2
0
|q (s)| + q (s) |p (s)| + |q (s)| e− Im µ (s) ds
2
−∞

and

+∞
Z
(|p0 (s)| + |p00 (s)| + |q (s)|) ds
−∞

exist then there exist partial derivatives Dx K1+ (x, t) , Dt K1+ (x, t) , Dx K2+ (x, t) ,
Dt K2+ (x, t) which belong to the space L1 (x, +∞) for each fixed x ∈ R. Moreover the kernel functions K1+ (x, t) and K2+ (x, t) satisfy the system of partial
differential equations (37) , (38) with conditions (39) , (40) , (41) .
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A Stability Analysis of Partitioned Method for
Simpli…ed MagnetoHydroDynamics Equations
with the Linear Time Relaxation
Mustafa Hicret YAMAN, Gamze YUKSEL
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Abstract
In this study the solutions of the Simpli…ed MagnetoHydroDynamics
(SMHD) equations are examined by using …nite element method. Magnetohydrodynamics equations are obtained from the combination of ‡uid
dynamics, Navier-Stokes equations and Maxwell’s equations of electromagnetism. The MHD equations are used in many engineering areas
such as, MHD power generators, cooling of nuclear reactors, controlling
thermonuclear fusion, liquid-metal cooling of nuclear reactors, electromagnetic casting of metals and sea water propulsion. When Magnetic
Reynolds Number (Rm ) in MHD equations are taken as a special condition (Rm << 1), then MHD equations are reduced to SMHD equations.
The SMHD equations are solved by a partitioned method with two
time steps. We suggest that a model which is obtained adding the linear
time relaxation term to the SMHD equations with the partitioned method
to get more accurate solutions. Stability analysis of the suggested model
with partitioned method is also performed. It is stable under a time step
1
condition t < 2N kBk
.
2
L;1

Keywords: MagnetoHydroDynamics, Finite Element Method, Time
Filter, Stability Analysis

1

Introduction

In recent years, many studies have been conducted to investigate the e¤ects
of time relaxation models on Navier Stokes Equations (NSE). For this purpose
there are various studies on NSE. Direct Numerical Simulation (DNS) is a simulation in computational ‡uid dynamics in which the Navier–Stokes equations are
numerically solved without any turbulence model. This means that the whole
range of spatial and temporal scales of the turbulence must be resolved.[1]. For
three-dimensional turbulent ‡ows, the mesh points in the DNS space must be
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O (Re9=4 ) for each time step. This situation is not economical in terms of calculation, sometimes even calculation is not possible [2]. Di¤erent methods have
been developed to reduce the calculation cost and CPU time (processing time).
Regularization method is one of these methods. Time relaxation model is actually a time regularization. Adams and Stolz formed the time relaxation model,
e.g., [3, 4], based on theoretical work on regularizations of Chapman–Enskog
expansions in [5] and [6]. To regularize ‡ow, the …lter term is added to NSE by
Layton and Neda [2], [7], Ervin et al. [8]. Moreover the time dependent MHD
‡ow at a small magnetic Reynolds number were also studied by Yüksel and
Ingram [9]. They proved the stability and error analysis of the method with the
Crank-Nicolson time discretization. In the paper [10] Yüksel and Iş¬k developed
an algorithm of the MHD model with the Backward Euler time discretization
for small Reynolds numbers by …nite element method. They also examined the
stability and error analysis of the algorithm. In another study [11] Layton et.
al. introduced two partitioned methods to solve evolutionary MHD equations.
And they gave error analysis and computational tests of their methods.
We consider the SMHD linear time relaxation model (SMHDLTRM) which
is obtained adding the term (u u), u where denotes the time …lter of u
introduced in [12], to the partitioned second order method for SMHD [13].
Let
Rd (d = 2 or 3) be an open, regular domain. The dimensionless
quasi-static MHD is modelled by the system , see, e.g., [9]:
Given time T > 0, body force f , interaction parameter N > 0, Hartmann
number M > 0, and letting T := [0; T ]
, …nd velocity u : T ! Rd , pressure
p : T ! R, electric current density j : T ! Rd , magnetic …eld B : T ! Rd ,
and electric potential : T ! R satisfying
N

1

(ut + u ru) = f + M
r + u B = j;
r B = Rm j;

2

u

rp + j

B; r u
r j
r B

=
=
=

0
0
0

(1)

subject to boundary and initial conditions
u(x; t) = 0;
8(x; t) 2 @
(x; t) = 0;
8(x; t) 2 @
u(x; 0) = u0 (x); 8x 2 :

[0; T ]
[0; T ]

(2)

In (1) When Rm << 1 is j and r B are decoupled. Suppose in this case that
B is an applied magnetic …eld. The MHD equations are then reduced to the
Simpli…ed Magnetohydrodynamic (SMHD) equations as follows.(3) see, e.g., [9]:
Find u, p, satisfying
N

1

(ut + u ru)

M

2

u + rp

j B = f
r u = 0
+ r (u B) = 0

(3)

subject to (2).
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The pressure, velocity and electric potential spaces are de…ned as follows;
Z
Q : = fq 2 L2 ( ) :
q = 0g
X
S

= fv 2 H 1 ( )d : vj@ = 0g
=
2 H 1 ( ) : j@ = 0

:
:

(4)

We deal with the SMHDLTRM that is obtained by adding the linear term
(u u) into SMHD
N

1

(ut + u ru)

2

M

u + rp

j

B + (u

u) = f
r u = 0
+ r (u B) = 0

(5)

where ; > 0 and u is the unique solution of
ut =

(u

u)

; t>0

(6)

u(x; 0) = u(x; 0):
Find (uhn+1 ; phn+1 ;
satisfying
N

1

+M
+(2uhn

(

3uhn+1
2

uhn

h
n+1 )

2 Vh

4uhn + uhn
2 t

(ruhn+1 ; rv h )
1)

(

B; v h

Qh

1

S h for each n = 0; 1; 2; : : : ; K

; v h ) + b (2uhn

uhn

(phn+1 ; r:v h ) + ( r(2

B) = (fn+1 ; v h );

r uhn+1 ; q h =
5 hn+1 + uhn+1

h

h
h
1 ; un+1 ; v )
h
n

5

h
n 1)
h

8v h 2 X h ; 8
h

0; 8q 2 Q
B;

h

1

) = 0:

2 Sh

(7)
(8)

The stability and convergency of the method (7)-(8) is proved in [13], comprehensively. To get more accurate solution, we add the time …lter term (6) to
(7) and then we get SMHDLTRM as follows:
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Algorithm 1 (The Partitioned Second Order Method for SMHDLTRM)
Given u0
2
V; …nd (uhn+1 ; phn+1 ; hn+1 )
2
Xh
Qh
Sh
for each n = 0; 1; 2; : : : ; K 1, satisfying
N

1

(

3uhn+1

4uhn + uhn
2 t

+M

2

1

; v h ) + b (2uhn

(ruhn+1 ; rv h )

uhn

h
h
1 ; un+1 ; v )

(phn+1 ; r:v h )

h
h
h
uhn 1 ) B; v h B)
n
n 1 ) + (2un
uhn+1 uhn+1 ; v h = (fn+1 ; v h ); 8v h 2 X h ; 8 h 2
r uhn+1 ; q h = 0; 8q h 2 Qh
( 5 hn+1 + uhn+1 B; 5 h ) = 0
uhn+1 uhn+1
3uhn+1 4uhn + uhn 1

+( r(2
+

Sh

=

2 t

uh0 = uh0 :

2

(9)

Notation and Preliminaries

We will denote the L2 norm and inner product by (:; :) and k:k, respectively.
The Wpk ( ) norm and the Wpk ( ) semi-norm are denoted by k:kp;k := k:kW k ( )
p

and j:jWpk ( ) , respectively. For p = 2; we will write H k ( ) := W2k ( ) and denote
k:kk and j:jk for the corresponding norm and semi-norm. Denote the pressure,
velocity and electric potential spaces by
Z
Q := q 2 L2 ( ) :
q=0 ;
X := v 2 H 1 ( )d : v j@
S :=

respectively. X = H

1

1

2H ( ):

j@

=0 ;

=0

( ) is the closure of L2 ( ) in k:k
kf k

1

:= sup
v2X

1

; where

(f; v)
:
krvk

Let Lq (0; T ; Wpk ( )) denote the space
8
9
k
< v : (0; T ) ! Wp ( ) : v is measurable =
RT
Lq (0; T ; Wpk ( )) =
q
and kv(t)kW k ( ) dt < 1
:
;
0

p

endowed with the norm
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jjvjjLq (0;T ;Wpk (

))

Z

:=

T

0

q
kv(t)kW k ( )
p

!1=q

dt

:

Write Lq (Wpk ) = Lq (0; T ; Wpk ( )) and C m (Wpk ) = C m ([0; T ]; Wpk ( )): For
v(x; t) and 1 p 1; we introduce
kvk1;k := ess sup kv(t; )kk ;
0<t<T

Z

kvkp;k :=

T

kv(t;

0

p
)kk

dt

!1=p

:

Let V be the divergence free subspace of X; i.e.
V = fv 2 X : (q; r v) = 0; 8q 2 Qg :
De…nition 2 Skew-symmetric trilinear form b : X
1
(u rv; w)
2

b (u; v; w) =
Lemma 3 Let

1
(u rw; v) :
2

C( ) kruk krvk krwk

and
b (u; v; w)
h

X ! R is de…ned as

R2 or R3 : For all u; v; w 2 X
b (u; v; w)

Let

X

1

1

C( ) kuk 2 kruk 2 krvk krwk :

be a uniformly regular triangulation of

and

h = sup d(K):
K2

h

Let X h
X, Qh
Q and S h
S be a conforming velocity-pressure-potential
mixed …nite element space which satisfy the LBB h condition,
inf sup

q2Qh

v2X h

Let
Vh =

v 2 Xh :

(q; r v)
jvj1 kqk
Z

C > 0:

qr v = 0 8q 2 Qh :

If LBB h condition is hold, the following inequality which will be used in the
proof will be satis…ed for all u 2 V :
inf kr(u

v2V h
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2.1

Stability of the Partitioned Second Order Method for
SMHD with linear time …lter

In this section, we will show that the partitioned second order method for
SMHDLTRM is conditionally stable.
Theorem 4 (Stability) The solution uh obtained by Algorithm (9) is stable
and satis…es the following stability
bound under the condition that
1
uhM
2N
+ t

2

M
X1

1
+
2uhM
2N
2

h
jn+1

+

t

n=1

+

+

2

uh1

2

M
X1

2
1

2jnh

M 1
2 t X
+
ruhn+1
M 2 n=1

jnh

2
1

2uhM

+

2

+
2

uhM

1

+

2

M
X1

uhn+1

2uhn + uhn

2
1

n=1

3uhn+1

4uhn + uhn

2
1

n=1

1
uh1
2N
+

2

2 M
X1

2 t

uhM

1
2N kBk2L;1

n=1

uhM

2

t<

1
2
2uh1 uh0 +
2uh1
2N
M
X1
2
2
+ M2 t
kfn+1 k 1
+

uh0

2

(10)

n=1

Proof. Putting v h = uhn+1 ,q h = phn+1 into (9) gives as
N

1

+M

(

3uhn+1
2

4uhn + uhn
2 t

(ruhn+1 ; ruhn+1 )
+(2uhn

1

; uhn+1 ) + b (2uhn

uhn

h
h
1 ; un+1 ; un+1 )

(phn+1 ; r:uhn+1 ) + ( r(2

h
n

h
n 1)

uhn

B; uhn+1 B)
1)
+ uhn+1 uhn+1 ; uhn+1 = (fn+1 ; uhn+1 )
r uhn+1 ; phn+1 = 0
( 5 hn+1 + uhn+1 B; 5 h ) = 0
uhn+1 uhn+1
3uhn+1 4uhn + uhn 1

(11)
(12)
(13)
(14)

=

2 t

(15)

uh0 = uh0
and we have the following identity
1
(3a
2

4b + c) a =

http://icaiame.com

1
3a2
4

1
4b2 + c2 + (a
2

2019

b)2

1
(b
2

c)2 +

1
(a
4

2

2b + c) :
(16)
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Since jnh =

h
n

5

+ uhn

B and by using the (16), we can obtain

1
1
2
2
2
2
3 uhn+1
4 uhn + uhn 1
+
uh
uhn
4N t
2N t n+1
1
1
2
2
2
uh uhn 1 +
uh
2uhn + uhn 1 + M 2 ruhn+1
2N t n
4N t n+1
+(2jnh jnh 1 ; uhn+1 B) + uhn+1 uhn+1 ; uhn+1 = (fn+1 ; uhn+1 )
(17)
(2jnh

jnh

1;

h

5

)=0

(18)

from (15);
uhn+1
Putting h =
component of

h
n+1 to
uhn+1

uhn+1 =

2 t

(3uhn+1

4uhn + uhn

1)

(19)

(18), then adding and subtracting uhn+1 from the second
uhn+1 ; uhn+1

uhn+1 uhn+1 ; uhn+1 = (

2 t

(3uhn+1

4uhn + uhn

1 );

uhn+1 + uhn+1

uhn+1 )

Putting these terms into (17) - (18) and then adding them gives;
1
4N t

3 uh
n+1

2

1
uh
n
2N t
+M
+

2 t

(3uh
n+1

h
4uh
n + un

2

4 uh
n
uh
n
2

2
1

+ uh
n

+
2

ruh
n+1

h
1 ; un+1 )

+

2 t

2

+

1

1
uh
n+1
2N t

1
uh
n+1
4N t
h
+ (2jn

(3uh
n+1

h
jn

h
2uh
n + un

uh
n

2

2
1

h
jn+1
)

1;

h
4uh
n + un

h
1 ; un+1

h
uh
n+1 ) = (fn+1 ; un+1 ):

(20)

We know that;
(2jnh

jnh

1;

h
jn+1
)=

h
Since (jn+1

1 h
j
2 n+1

2jnh + jnh
h
(jn+1

1;

2

5

2jnh + jnh

1;

+
h

1
2jnh
2

jnh

1)

1 h
j
2 n+1

2

2

2jnh + jnh

1

:

(21)

) = 0 then we get;
(5

h
n+1

25

h
n

+5

h
n 1 ))

= 0:

(22)

Combining (22) with the fact that;
h
jn+1

2jnh + jnh

1

=

(5

h
n+1

25

h
n

+5

h
n 1)

+ (uhn+1

2uhn + uhn

1)

B

we can get to
h
jn+1

2jnh + jnh
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2
1
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2uhn + uhn

2019

1)

B

2

5

h
n+1

25

h
n

+ 5 hn
(23)
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With (20), (21) and (23);
1
1
2
2
2
3 uhn+1
4 uhn + uhn 1
+
uh
uhn
4N t
2N t n+1
1
1
2
2
uhn uhn 1 +
uhn+1 2uhn + uhn 1
2N t
4N t
1
1
2
2
h
h
h
(un+1 2un + un 1 ) B + 2 ruhn+1
2
M
1 h
1
1
2
2
h
h
h
+ jn+1 +
2jn jn 1 +
5 n+1 2 5 hn + 5 hn 1
2
2
2
+

2 t

2

(3 uhn+1
uhn

2 t

4 uhn
2

uhn

1

2

+

+ uhn
2 t

2
1

uhn+1

2

+

t2

4

3uhn+1

4uhn + uhn

)+

2
1

2 t

uhn+1

2

2

2

uhn
2

2uhn + uhn

1

= (fn+1 ; uhn+1 )

(24)

in here we know that

=

2
1
1
uhn+1 2uhn + uhn 1
(uhn+1
4N t
2
2
1
B2
) uhn+1 2uhn + uhn 1 :
(
4N t 2

Under the condition

t<

1
3 uhn+1
4N t

+
+

2 t

2

1
2N kBk2L;1

4 uhn

1
ruhn+1
M2

(3 kun+1 k
uhn

2 t

2

2

+ uhn

2
1

4

t2

+

1
uh
2N t n+1

1
2
uh uhn 1
2N t n
1 h
1
2
2
+
j
+
2jnh
2 n+1
2
2

4 kun k + kun
uhn

1

3uhn+1

+

2 t

2
1k )

uhn+1

4uhn + uhn

2
1

+

2 t

jnh

B

2019

2

2

2

kun+1

2uhn + uhn

uhn

1

un k
2

1

(fn+1 ; uhn+1 ):

Multiplying (25) by 2 t and then summing from n = 1 to M
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(25)
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1
uhM
2N
+ t

2

M
X1

+

1
2uhM
2N

h
jn+1

2

+

t

n=1

+

+

2

2jnh

+

M 1
2 t X
ruhn+1
M 2 n=1

jnh

2
1

2uhM

+

2

+

uhM

2
1

+

2

M
X1

3uhn+1

uhn+1

2uhn + uhn

2
1

n=1

4uhn + uhn

2
1

n=1

1
uh1
2N
+

2

2 M
X1

2 t

M
X1

2
1

n=1

uhM

2

uhM

uh1

2

1
2
2uh1 uh0 +
2uh1
2N
M
X1
2
+2 t
(fn+1 ; uhn+1 )
+

uh0

2

(26)

n=1

applying Young’s inequality to (26) gives the desired result (10).

3

Conclusion

In this paper, we aimed to obtain a model to get more accurate solution for
SMHD. For this purpose we added the di¤erential …lter (u u) term to the
partitioned second order method in (3). And then we investigated the stability
analysis of the partitioned method for SMHDLTRM. The present method is
1
stable under a time step condition that is t < 2N kBk
. For future work,
2
1
L;

we plan to test overlapping the theorical results with numerical examples and
consider the convergency analysis for present method.
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1

Introduction

Let w be the set of all sequences real or complex and `∞ denote the Banach
∞
space of bounded sequences ξ = {ξk }k=0 normed by ||ξ|| = supk≥0 |ξk |.
A linear functional λ on l∞ is said to be a Banach limit [1] if it has the
following properties:
1. λ(ξ) ≥ 0 if n ≥ 0 (i.e. ξn ≥ 0 for all n),
2. λ(e) = 1 where e = (1, 1, . . .),
3. λ(Dξ) = λ(ξ), where the shift operator D is defined by D(ξn ) = {ξn+1 }.
Let B be the set of all Banach limits on l∞ . A sequence ξ ∈ `∞ is said to be
almost convergent if all Banach limits of ξ coincide. Let ĉ denote the space of
the almost convergent sequences. Lorentz [6] proved that
(
)
m
1 X
ĉ = ξ : lim
ξn+i exists uniformly in n .
m→∞ m + 1
i=0
Subsequently a lot of interesting investigations have been done by various
authors on several related notions of this convergence (see for example [2, 5, 6,
11, 14, 17, 18]).
Let σ be a one-to-one mapping of the set of positive integers into itself. A
continuous linear functional φ on l∞ is said to be an invariant mean or a σmean if and only if
1. φ ≥ 0 when the sequence ξ = (ξk ) has ξk ≥ 0 for all k.
2. φ(e) = 1,
 where e = (1, 1, . . .) and
3. φ ξσ(k) = ϕ(ξ) for all ξ ∈ l∞ .
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For a certain kinds of mapping σ every invariant mean φ extends the limit
functional on space c, in the sense that φ(ξ) = lim ξ for all ξ ∈ c. Consequently,
c ⊂ Vσ where Vσ is the bounded sequences all of whose σ-means are equal, (see
[19]).

If ξ = (ξk ), set T ξ = (T ξk ) = ξσ(k) it can be shown that (see, Schaefer [19])
that


Vσ = ξ ∈ l∞ : lim ukm (x) = Le uniformly in m for some L = σ − lim ξ
k

(1.1)
where
ukm (x) =

ξm + T ξm + . . . + T k ξm
and t−1,m = 0
k+1

We say that a bounded sequence ξ = (ξk ) is σ-convergent if and only if ξ ∈ Vσ
such that σ k (n) 6= n for all n ≥ 0, k ≥ 1.
So far, a good number of research works have been done on various types of
invariant mean, for instances, (see [10, 15, 16]).
The strongly summable sequences have been systematically investigated by
Hamilton and Hill [3], Kuttner [4] and some others. The spaces of strongly
summable sequences were introduced and studied by Maddox [7, 8]. The invariant summable sequences have been discussed by Schaefer [19] and some others.
Also the strongly invariant summable sequences was studied by Saraswat and
Gupta [12].
Let E and F be two nonempty
subsets of the space w of sequences. If
P
ξ = {ξk } ∈ E implies that { k tnk ξk } ∈ F , we say that T defines a (matrix) transformation from E into F , and we write T : E → F. (E, F ) denotes the
class of matrices T such that T : E → F . Let c0 and (Vσ , ν)0 respectively denote
the linear spaces of null sequences and sequences ν-invariant convergent to zero.
Let ν = (νn ) be a non-decreasing sequence of positive numbers tending to ∞
such that
νn+1 ≤ νn + 1, ν1 = 1.
The generalized de la Valèe-Poussin mean is defined by
un (ξ) =

1 X
ξk
νn
ξ∈In

where In = [n − νn + 1, n]. A sequence ξ = (ξk ) is said to be (V, λ)-summable to
a number L, if un (ξ) → L as n → ∞.
Let T = (tnk ) be an infinite matrix of nonnegative real numbers P
and z = (zk )
z
be a sequence such that zk > 0. We write T ξ = {Tn (ξ)} if Tn (ξ) = k tnk |ξk | k
converges for each n. We write.
γmn (ξ) =

X
1 X
z
Tσn (i)(ξ) =
t(n, k, m) |ξk | k
νm
i∈Im
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where
t(n, k, m) =

1 X
tσn (i),k .
νm
i∈Im

In [13], we present the following sequence spaces;


T(ν,σ) , z 0 = {ξ : γmn (ξ) → 0 uniformly in n} ;


T(ν,σ) , z = {ξ : γmn (ξ − L) → 0 for some ξ uniformly in n}
and


T(ν,σ) , z ∞ =




ξ : supγmn (ξ) < ∞ .
n

The sets [T(ν,σ) , z]0 , [T(ν,σ) , z] and [T(ν,σ) , z]∞ will be respectively called the
spaces of strongly ν - invariant summable to zero, strongly ν - invariant summable
and strongly ν- invariant bounded sequences.

2

The Main Results

In this chapter we consider the class of strongly ν-invariant regular matrices. We
have
Theorem 1. Let 0 < θ 5 zk 5 H < ∞. Then (T, z) is strongly ν-invariant
regular if and only if T ∈ (c0 , (Vσ , ν)0 ),
where
(
(Vσ , ν)0 =

1 X
ξ : lim
ξσn (i) = 0, uniformly in n
m→∞ νm

)
.

i∈Im

To prove Theorem 1 we need the following result.
Lemma 1 (see, Maddox[7], p. 347). If zk , yk > 0, then c0 (y) ⊂ c0 (z) ⇔
lim inf yzkk > 0.
Proof. Necessity. Suppose that (T, z) is strongly ν- invariant regular. Therefore
X
1/z
|ξk − L| k → 0 ⇒
t(n, k, m) |ξk − L| → 0
k

uniformly in n. 1/zk =

1
H

> 0, by Lemma 1,
1/zk

ξk → L ⇒ |ξk − L|

→ 0.

Thus
ξk → L ⇒

X

t(n, k, m) (ξk − L) → 0

k
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uniformly in n and therefore T ∈ (c0 , (Vσ , ν)0 ) .
Sufficiency. Since zk = θ > 0, by Lemma 1,
ξk → L ⇒ |ξk − L|

zk

→ 0.


Again we have T ∈ (c0 , (Vσ , ν)0 ) . Therefore ξk → L T(ν,σ) , z . Note that zk 5 H
superfluous in the sufficiency and θ 5 pk is superfluous in the necessity.
In the following theorem we prove the uniqueness of generalized limits.
Theorem 2. Suppose that T ∈ (c0 , (Vσ , ν)
 0 ) and z = {zk } converges to a positive limit. Then ξ = {ξk } → L ⇒ ξk → L T(ν,σ) , z uniquely if and only
X
t(n, k, m) 9 0 uniformly in n.

(2.1)

k

Proof. Necessity. Suppose that T ∈ (c0 , (Vσ , ν)0 ) and {pk } be
Let
 bounded.

ξk → L imply that ξk → L T(ν,σ) , z uniquely. We write e → 1 T(ν,σ) , z . Hence
the condition (2.1) must hold. For, otherwise e → 0 [T, z] which contradicts the
uniqueness of ξ.
Note that the restriction on {zk } (except boundedness) is superfluous for the
necessity

Sufficiency. Suppose that the condition (2.1) holds and T ∈ c0, (V(σ,ν)0  and
that zk → r > 0. Further assume that ξk → L imply that ξk → L T(ν,σ) , z and
ξk → L´[T, z] where L − L´ = b > 0. Then we have
lim

X

n→∞

t(n, k, m)uk = 0 (uniformly in n)

(2.2)

k

where
zk

τk = |ξk − L|

+ ξk − L´

zk

.

By the assumption we write τk → br . Since T ∈ (c0 , (Vσ , ν)0 ), τk → br implies
that
X
t(n, k, m) |τk − br | → 0 (uniformly in n)
(2.3)
k

But we get
br

X
X
X
t(n, k, m) 5
t(n, k, m)uk +
t(n, k, m) |τk − br |
k

k

(2.4)

k

Now by (2.2), (2.3) and (2.4) it follows that
lim

n→∞

X
t(n, k, m) = 0 (uniformly in n)
k

Since this contradicts (2.1), we must write L = L´. This completes the proof.
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Abstract
In this study, …nite element solutions of the Simpli…ed Magnetohydrodynamic (SMHD) Equation, which is considered as one of the fundamental equations in ‡uid dynamics, is investigated for Rm
1 . [2].
There are three distinct cases for Rm
1. The …rst, the imposed magnetic …eld is static, for example the magnetic damping of jets, vortices or
turbulence. The second case is the imposed magnetic …eld travels or rotates uniformly and slowly, for example magnetic stirring using a rotating
magnetic …eld and the last cases is the imposed magnetic …eld oscillates
extremely rapidly, for example magnetic levitation [3]. It is important
to solve the SMHD equation with high accuracy. For this purpose, the
SMHD equation is solved by the second order time discretization method
and …nite element method. Then, the linear time relaxation term is added
to the SMHD equation to get more accurate solutions.
Keywords: MagnetoHydroDynamics, Crank-Nicolson Method, Linear Time …lter, Finite Element Method
0

MHD s signi…cance has increased in recent years in science and in some engineering problems such as liquid-metal cooling of nuclear reactors [3, 4], electromagnetic casting of metals [5], controlling thermonuclear fusion and plasma
con…nement [6, 7], climate change forecasting and sea water propulsion [8, 9].
Theoretical analysis and mathematical modeling of the MHD equations can
be found in [2, 10]. For the steady-state MHD problems, existence, uniqueness and …nite element approximation have been developed through studies in
[11, 12, 13]. The variational methods and numerical approximation for solving stationary MHD equations with di¤erent boundary conditions was studied
in [14, 15, 16]. For time-dependent MHD, Schmidt [17] proposed a formulation for evolutionary MHD and established the existence of global-in-time weak
correspendingauthor:ngamze@mu.edu.tr
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solutions, by using the Galerkin method. One of the articles for time discretization schemes of MHD problems has been studied by Yuksel and Ingram [1]. In
that report, stability and error analysis for both semi-discrete approximations
(FE in space) and fully-discrete approximation (FE in space, Crank-Nicolson
time-stepping) have been proven. Trenchea [18] proved the unconditional stability of a partitioned method for the evolutionary full MHD equations, at high
magnetic Reynolds number. Layton, Tran and Trenchea [19] introduced two
partitioned methods to solve evolutionary MHD equations and gave complete
error analysis. In the paper [20], the stability and convergence analysis of a
…nite element discretization for time-dependent MHD ‡ow at a small magnetic
Reynolds number and under a quasi-static approximation with Backward-Euler
time discretization is studied Yuksel and Isik. In this paper we …rst consider
the SMHD (Simpli…ed MagnetoHydroDynamics) Equations and then we add
linear time …lter term to the SMHD, thus we obtain SMHDLTRM (Simpli…ed MagnetoHydroDyanmics Linear Time Relaxation Model). We discretized
SMHDLTRM with Crank-Nicolson method on time and FEM (Finite Element
Method) on space. We aim to obtain more accurate solutions for SMHD with
linear time …lter than un…ltered SMHD with Crank Nicolson Method.
Let
Rd (d = 2 or 3) be an open, regular domain. The dimensionless
quasi-static MHD is modelled by the system, see, e.g., [1]: Given time T > 0,
body force f , interaction parameter N > 0, Hartmann number M > 0, and
letting T := [0; T ]
, …nd velocity u : T ! Rd , pressure p : T ! R,
electric current density j : T ! Rd , magnetic …eld B : T ! Rd , and electric
potential : T ! R satisfying
N

1

(ut + u ru) = f + M
r + u B = j;
r B = Rm j;

2

u

rp + j

B; r u
r j
r B

=
=
=

0
0
0

(1)

subject to boundary and initial conditions
u(x; t) = 0;
8(x; t) 2 @
(x; t) = 0;
8(x; t) 2 @
u(x; 0) = u0 (x); 8x 2 :

[0; T ]
[0; T ]

(2)

Here, Rm = U L= > 0; U is the characteristic speed, L is the length of the
problem, > 0 is the magnetic di¤usivity, u0 2 H01 ( )d and r u0 = 0. j and
r B in (1)(3a) decouple when Rm << 1. Supposing B is an applied (and
known) magnetic …eld, (1) reduces to the SMHD system see, e.g., [1]: Find u,
p, satisfying
N

1

(ut + u ru) = f + M
r u = 0
+ r (u B) = 0

2

u

rp + B

r + (u

B)

B
(3)

subject to (2).
We consider a time relaxation regularization which is obtained by adding
time relaxation term to the SMHD. There are several paper about the time
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relaxation regularization in literature, some of them are given in [21]-[22]. We
deal with the SMHDLTRM obtained by adding the linear term (u u) into
SMHD
N

1

(ut + u ru)

2

M

u + rp

j

B + (u

u) = f
r u = 0
+ r (u B) = 0

(4)

where ; > 0 and u is the unique solution of
ut =

(u

u)

; t>0

(5)

u(x; 0) = u(x; 0):

1

Problem formulation

We will denote the L2 norm and inner product by (:; :) and k:k, respectively.
The Wpk ( ) norm and the Wpk ( ) semi-norm are denoted by k:kp;k := k:kWpk ( )
and j:jW k ( ) , respectively. For p = 2; we will write H k ( ) := W2k ( ) and denote
p
k:kk and j:jk for the corresponding norm and semi-norm. Denote the pressure,
velocity and electric potential spaces by
Z
Q : = q 2 L2 ( ) :
q=0 ;
X

S
respectively. X = H

1

:
:

= v 2 H 1 ( )d : v j@
1

=

2H ( ):

j@

=0 ;

=0

( ) is the closure of L2 ( ) in k:k
kf k

1

:= sup
v2X

1

; where

(f; v)
:
krvk

Let Lq (0; T ; Wpk ( )) denote the space
8
9
k
< v : (0; T ) ! Wp ( ) : v is measurable =
RT
Lq (0; T ; Wpk ( )) =
q
and kv(t)kW k ( ) dt < 1
:
;
0

p

endowed with the norm

jjvjjLq (0;T ;Wpk (
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T

q
kv(t)kW k ( )
p

!1=q

dt

:
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Write Lq (Wpk ) = Lq (0; T ; Wpk ( )) and C m (Wpk ) = C m ([0; T ]; Wpk ( )): For
v(x; t) and 1 p 1; we introduce
kvk1;k
kvkp;k

:

= ess sup kv(t; )kk ;
0<t<T

:

Z

=

T

kv(t;

0

p
)kk

dt

!1=p

:

Let V be the divergence free subspace of X; i.e.
V = fv 2 X : (q; r v) = 0; 8q 2 Qg :
Let

h

be a uniformly regular triangulation of

and

h = sup d(K):
h

K2

Let X h X, Qh Q and S h S be a conforming velocity-pressure-potential
mixed …nite element space which satisfy the LBB h condition,
inf sup

(q; r v)
jvj1 kqk

v 2 Xh :

Z

q2Qh v2X h

C > 0:
Let

Vh =
Note that in general V h 6

qr v = 0 8q 2 Qh :
0

V .Let X 0 , S denote the dual space of X, S respec-

tively. Then a weak formulation of (3) with (2) is given as follows [1]: Find
u : [0; T ] ! X, p : [0; T ] ! Q, and : [0; T ] ! S for t 2 (0; T ] satisfying
d
(u; v) + N 1 (u ru; v) + M 2 (ru; rv) (p; r v)
dt
+ ( r + u B; v B) = (f; v); 8v 2 X
(r u; q) = 0; 8q 2 Q
(5
u B; r ) = 0; 8 2 S
u(x; 0) = u0 (x); a.e. x 2 :
N

1

(6)
(7)
(8)
(9)

It is obtained (6) from (3)(a) by applying the following identities.
Algorithm 1 (Crank-Nicolson Method for SMHD) Given u0 2 V; …nd
(uhn+1=2 ; phn+1=2 ; hn+1=2 ) 2 X h Qh S h for each n = 0; 1; 2; : : : ; K 1, satisfying
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N

uhn+1

1

uhn
t

; vh

+b

phn+1=2 ; r:v h +

uhn+1=2 ; uhn+1=2 ; v h
r

h
n+1=2

+ uhn+1=2

+M

2

ruhn+1=2 ; rv h

Bn+1=2 ; v h
h

= fn+1=2 ; v h ; 8v h 2 X h ; 8

Bn+1=2

2 Qh

r uhn+1=2 ; q h = 0; 8q h 2 Qh
r

h
n+1=2

(uhn+1=2

Bn+1=2 ); r

= 0; 8

(10)
h

2 Sh

uh (x; 0) = uh0 (x)

(11)
(12)

The stability and convergency of the method (10)-(12) is proved in [1], comprehensively. Now we add time …lter term (5) to (10)-(12). Thus we obtain
SMHDLTRM with Crank-Nicolson discretization.
Algorithm 2 (Crank-Nicolson Method for SMHDLTRM) Given u0 2 V;
…nd (uhn+1=2 ; phn+1=2 ; hn+1=2 ) 2 X h Qh S h for each n = 0; 1; 2; : : : ; K 1,
satisfying

N

uhn+1

1

uhn
t

; vh

+b

phn+1=2 ; r:v h +
+

uhn+1=2

uhn+1=2 ; uhn+1=2 ; v h
r

h
n+1=2

+ uhn+1=2

+M

2

ruhn+1=2 ; rv h

Bn+1=2 ; v h

uhn+1=2 ; v h = fn+1=2 ; v h ; 8v h 2 X h ; 8

Bn+1=2
h

2 Qh

r uhn+1=2 ; q h = 0; 8q h 2 Qh
r

h
n+1=2

(uhn+1=2

ut =

uhn+1

Bn+1=2 ); r
uhn

t

=

uhn+1=2

= 0; 8
uhn+1=2

(13)
(14)

h

2 Sh

(15)

(16)

uh0 = uh0
We compare the velocity, potential and pressure errors for both two algorithms in numerical example section.

2

Numerical Example

The e¤ectiveness of the Crank Nicolson method for SMHDLTRM is presented
with an example in this section. The solutions of Crank Nicolson method for
SMHD and its numerical analysis is given in [1], comprehensively. The problem
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Table 1: Velocity errors of SMHD and SMHDLTRM for Example 1
u uh
n
t
1
10
1
20
1
40
1
80
1
160

CN

CN ( =0:0001; =25)

0:0184967

0:0184694

0:00463094

0:00460729

0:00114474

0:00112271

0:00027341

0:000252298

6:27387e 5

4:64108e 5

Table 2: Convergency rate for velocity errors of SMHD and SMHDLTRM for
Example 1
Y ak{nsama M ertebesi (Convergence Rate)
t
1
10
1
20
1
40
1
80
1
160

CN

CN ( =0:0001; =25)

1:998

2:003

2:016

2:037

2:066

2:154

2:123

2:443

is solved for both SMHD and SMHDLTRM with Crank Nicolson Method in
this study. The solutions are presented in the tables comprehensively. All
calculations are done Freefem++ [23].
Example 3 Let = [0; ]2 ; t0 = 0; T = 1 and B = (0; 0; 1): Then, the true
solution (u; p; ) of (3) is [20] and [1]
u(x; y; t)

=

(x; y; t)
p(x; y; t)

=
=

@ (x; y) @ (x; y)
;
@y
@x
(x; y) + x2

y2 e

e
5t

5t

;

;

0

where (x; y) = cos(2x) cos(2y) and f and uj@ are obtained from the true
1
solution. Re = 25; M = 20; T = 1 , h = 50
; = 0:0001 and = 25 are selected
in this example: In Table 1, the velocity errors for CN method of SMHD and
CN method of SMHDLTRM are presented. In Table 2, the convergence rates are
compared for velocity errors for both SMHD and SMHDLTRM with CN method.
The velocity errors with CN method for SMHDLTRM are smaller than SMHD
with CN method. The potential and pressure errors are presented in Table 3 and
Table 4, respectively. As seen from the tables when the linear time …lter term is
added to SMHD the velocity, potential and pressure solutions of the model can
be more accurate.
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3

Conclusion
h
n

t
1
10
1
20
1
40
1
80
1
160

CN ( =0)

CN ( =0:0001; =25)

0:0198079

0:0197786

0:00496162

0:00493614

0:00122712

0:00120337

0:000292055

0:000269105

5:81981e 5

3:56366e 5

Table 3: Pressure errors of SMHD and SMHDLTRM for Example 1
p ph
n
t
1
10
1
20
1
40
1
80
1
160

CN ( =0)

CN ( =0:0001; =25)

2:86979e 6

2:86865e 6

1:25554e 6

1:23668e 6

8:08735e 7

8:03794e 7

6:97874e 7

6:92338e 7

6:51e 7

6:55428e 7

In this paper, the di¤erential …lter (u u) term is added to SMHD equations
and it is introduced SMHDLTRM. The SMHDLTRM is solved with the Crank
Nicolson method which is a second order method. The numerical tests show
us the di¤erential …lter may be relaxed the time step of the problem, thus
SMHDLTRM can be used instead of SMHD to get more accurate solutions.
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