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AĞ VERĠSĠ ÜZERĠNDE ĠLGĠLĠ VE RASTGELE ALT UZAYLAR SEÇEREK 

BĠRLĠKTE ÖĞRENME 

ÖZET 

Gün geçtikçe finansal ağlar, gen düzenleyici ağlar, elektrik dağıtım ağları yanında 

Facebook, Twitter, Linkedln gibi sosyal ağlar da hayatımızda vazgeçilmez bir hale 

gelmiĢtir. Bu ağların ve kullanıcılarının hızla artması ağ bilgisi içeren veri miktarının 

günden güne artması anlamını taĢımaktadır. Bu veri artıĢına paralel olarak ağ verisi 

üzerinde çözülmesi gereken problemlerin önemi ve miktarı da hızla artmıĢtır. Bu 

sebeple, ağ verisi içeren problemlerin yapay öğrenme yöntemleri ile çözülebilmesi 

önem kazanmıĢtır. 

Bu tez çalıĢmasında, ağ verisi üzerinde düğüm sınıflandırma problemi için önceki 

çalıĢmalarda kullanılmıĢ olan iki yöntem kullanılmıĢtır. Bunlar, içerik tabanlı ve öz 

yinelemeli kollektif sınıflandırma yöntemleridir. Bu yöntemlerin yanında, ağ verisi 

üzerinde uygulanan birlikte öğrenme (co-training) yöntemi irdelenmiĢtir. Önceki 

çalıĢmalarda ağ verisi üzerinde kullanılmıĢ olan ve bu çalıĢmada incelenen 

yöntemler, sadece verinin içerik bilgisinden faydalanmakta olan içerik tabanlı 

sınıflandırma yöntemi (CO) ve verinin sınıflandırılmasında hem içerik hem de ağ 

bilgisinden faydalanmayı hedefleyen özyinelemeli kollektif sınıflandırma 

algoritmasıdır (ICA). 

Özyinelemeli sınıflandırma algoritması veri üzerindeki ağ bilgisini komĢularının 

etiket bilgilerini kullanarak elde etmektedir. Bu amaçla öncelikle etiketlenmemiĢ 

verileri geçici olarak etiketleyerek kullanmaktadır. Bunun ardından yapılan 

sınıflandırmalar ile sınıflandırma sonuçları doğrultusunda etiketleri güncelleyerek 

kullanmaktadır. Fakat ağ verisi üzerinde bilinen veri miktarı azaldıkça geçici 

etiketleme oranı artmaktadır. Bu da ağ verisinden elde edilen bilginin daha belirsiz 

hale gelmesine neden olmaktadır.Bu durumu önlemek amacıyla, çalıĢma 

kapsamında, BarıĢ ġenliol'un 2010 yüksek lisans tezinde olduğu gibi ağ verisinden 

elde edilen bilgilerin verilerin etiketleri bilinmediği durumda da tüm veriler için 

bilinen öznitelikler ile elde edilmesi konusu incelenmiĢtir. Bu kapsamda bir 

düğümün kendi ve komĢularının öznitelikleri kullanılarak zenginleĢtirilmiĢ 

öznitelikler farklı Ģekillerde (ve,veya, toplam...) oluĢturulmuĢ ve varolan 

sınıflandırma algoritmaları üzerindeki etkileri araĢtırılmıĢtır. Yapılan deneylerde, 

zenginleĢtirme yöntemlerinin, veriye bağımlı olmakla beraber, baĢarım üzerinde 

olumlu etkilerinin olduğu görülmüĢtür.  

Ağ verisi problemleri için tezde kullanılan diğer yöntem birlikte öğrenme (co-

training) yöntemidir. Ağ bilgisi içermeyen veri kümeleri üzerinde birlikte öğrenme 

yöntemi,Yusuf Yaslan ve Zehra Çataltepe’nin (2010) önceki çalıĢmaları esas 

alınarak kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmada veriye ait öznitelikler üzerinde ilgili ve rastgele 

alt uzaylar oluĢturulur bu alt uzaylarda eğitilen sınıflandırıcılar birleĢtirilerek birlikte 

öğrenme yapılır. Tez kapsamında ise bu yöntem ağ verisi üzerinde test kümesinde 

olup öznitelik ve bağlantıları bilinen ama etiketleri bilinmeyen düğümlerin, 
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zenginleĢtirilmiĢ öznitelikler de kullanılarak eğitime dahil edilmesi ile uygulanmıĢtır. 

Ağ verisi üzerinde birlikte öğrenme yöntemleri kullanarak baĢarımın arttırılması 

hedeflenmiĢtir. Birlikte öğrenme algoritmasının alt uzayları ilgili ve rastgele olarak 

seçilmesini sağlayan Rel-RASCO (Relevant Random Subspaces for CoTraining, 

Yusuf Yaslan ve Zehra Çataltepe, 2010) yönteminin ağ verisi üzerinde uygulanması 

ve tezde önerilen bu yöntemin ağ zenginleĢtirilmiĢ öznitelikler ile kullanıldığı Rel-

RASCONet (Enriched Relevant and Random Subspaces for CoTraining) yöntemi 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Yapılan deneylerle zenginleĢtirilmiĢ özniteliklerin katkısı ile 

oluĢturulan Rel-RASCONet metodunun, sadece düğüm öznitelikleri kullanan Rel-

RASCONet yöntemine göre daha baĢarılı olduğu görülmüĢtür. Bu yöntemlerin 

dıĢında farklı bir yöntem olan EnrSelCO (Enriched and Selected Subspaces for Co-

training) kullanılmıĢtır. EnrSelCO yöntemi zenginleĢtirilmiĢ öznitelikler ile 

altuzaylar oluĢturup ve bu altuzaylar üzerinde öznitelik seçme yöntemleri 

uygulayarak altuzayların özniteliklerinin kalitesinin arttırılmasını amaçlamaktadır. 

OluĢturulan zenginleĢtirilmiĢ ve seçilmiĢ öznitelik altuzayları üzerinde 

sınıflandırıcılar eğitilerek birlikte öğrenme iĢlemi uygulanmıĢtır. Az sayıda, kaliteli 

ve ağ bilgisi içeren öznitelik altuzaylarının oluĢturulması bu yöntem ile sağlanmıĢtır. 

Yapılan deneyler ile bu yöntem diğer yöntemler ile karĢılaĢtırılmıĢ ve az sayıda 

öznitelikler ile baĢarımının daha iyi olduğu görülmüĢtür. 

Bu konular dıĢında, çalıĢma kapsamında ağ verisi üzerinde uygulanan birlikte 

öğrenme yönteminin davranıĢı incelenmiĢtir. Yapılan deneyler ile sınıflandırıcı 

sayısının ve öznitelik alt uzaylarının boyutunun birlikte öğrenme baĢarımına olumlu 

etkisinin olduğu, fakat zaman ve kaynak bakımından sınıflandırıcı sayısı ve öznitelik 

alt uzayları boyutunun dengelenmesi gerektiği görülmüĢtür.  Gözlenen diğer bir 

sonuç,  yapılan eğitimler sırasındaki iterasyonlar ile baĢarımın olumsuz 

etkilenebildiği, algoritmanın erken durdurulması ile baĢarımın arttırılabileceğidir. 

Yapılan deneylerde iterasyonlarda eğitim ve test baĢarımlarının paralel olarak 

ilerlediği görülmüĢtür. Bu nedenle eğitim verisinin baĢarımının azaldığı yerde 

durulmasının baĢarıma olumlu etkisinin olduğu gözlemlenmiĢtir. 

ÇalıĢma kapsamında incelenen diğer konu öznitelik uzaylarının boyutlarının 

azaltılmasıdır. Öznitelik uzaylarının boyutunun azaltılması öznitelikler üzerindeki 

gürültünün azaltılarak kaliteli özniteliklerin kullanılmasını sağlar. ÇalıĢma 

kapsamında ağ verisi üzerinde uygulanan algoritmalar ve birlikte öğrenme yöntemi 

için oluĢturulan alt uzayların öznitelik seçme yöntemlerinin kullanılması ile 

performansları incelenmiĢtir. ICA ve CO üzerinde az sayıda öznitelik ile makul 

baĢarımların elde edildiği görülmüĢtür. Öznitelik seçme yönteminin etkisi hem 

zenginleĢtirilmiĢ öznitelikler hem de verinin öznitelikleri üzerinde incelenmiĢtir.  
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RELEVANT AND RANDOM SUBSPACES FOR CO-TRAINING IN 

NETWORKED DATA 

SUMMARY 

IThere are many different kinds of data that contain network information in them, 

such as telephone networks, financial networks, electricity distribution networks, 

gene regulatory networks. In addition to these types of networks, the information 

age and the spread of the Internet caused production of new data that contains 

network information, for instance Facebook, Twitter, LinkedIn and other social 

networks. The huge amount of networked data, brought with it an 

increasedimportance of  network problems to be solved. Machine learning techniques 

have been employed for analysis, node and link classification of networked data.  

In this thesis, we devise methods for transductive and collective classification (Sen, 

Namata, 2008) of networked data, where the the content and links of test nodes are 

known and in addition to the content information of nodes, labels neighbors are also 

utilized for classification. Since nodes in a networked dataset may have 

unlabeledneighbors, when the neighbor labels are used for classification, iterative 

collective classification methods need to be employed to label the nodes until a stable 

labeling of test data is achieved.  

In the thesis, we use two methods which have already been used for classification of 

networked data. These methods are Iterative Classification Algorithm (ICA) which is 

a collective classification algorithm and Content based classification algorithm 

Content Only (CO). CO does not use network information. Collective classification 

algorithms such as ICA, classify known test nodes of networks using the predicted 

label information for the test nodes. Classifiers make classification according to the 

attributes of both the node and the collective attributes of the node's 

neighbours. However, usage of the estimated labels of the neighbours may decrease  

classification performance. Especially when the test set contains a large number of 

neighbours or neighbours which are close to each other.  Since the estimated labels 

carry some amount of error, it is observed that the classification performance 

decreases during the iterations. In order to prevent this situation and to still use 

network information, the information obtained from the neighbor nodes’ features 

(which are available) instead of their labels (which need to be estimated) can be used 

as enriched features. In the previous work of Senliol 2010, feature enrichment 

techniques have been used. We also have used these feature enrichment techniques. 

In this study, different types of enrichment methods such as And, Count, Or  are 

utilized. In ourexperiments also, these methods had a positive impact on 

performance. 

Since acquiring the labels is costly, most networked datasets contain a lot of 

unlabeled data and a relatively small number of  labeled training instances. 

Semisupervised learning techniques have been employed to make us of the unlabeled 

data. In this thesis, we use the Co-training algorithm of Blum and Mitchell from 

1998, for labeling of the networked data. In addition, it is also known that 
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combination of weak and independent classifiers may produce better classifiers. In 

order to produce these classifiers, in this thesis, we choose different feature 

subspaces from among the enriched features for the networked dataset.  

In this thesis, two different feature subspace selection methods are proposed: Rel-

RASCONet and EnrSelCo. Random Subspace Selection for co-training (RASCO) is 

the afeature subspace selection method which selects random feature subspaces for 

cotraining. The Rel-RASCO algorithm by Yaslan and Cataltepe in 2010, aims to use 

relevant and random subspaces in order to create more powerful classifiers. The Rel-

RASCONet algorithm which is devised in this thesis,is an extension of  the Rel-

RASCO algorithm. It uses the network enriched features (instead of the node features 

in Rel-RASCO) and the test nodes’ features (instead of the unlabeled instancesin 

RelRASCO) while co-training. It has been observed that Rel-RASCONet performs 

better than Rel-RASCO. We also analysed the training and test set relevances of 

features for different training-test partitioning of data and observed that the training 

and test set relevances may be different, especially when the training and test set 

sizes are too small or too different from each other. The training and test set 

relevances of features are closest to each other when the training and test set sizes are 

very close to each other. The training and test set relevances are important, because 

feature selection is performed on the training data and the methods are always 

evaluated on the test data. Therefore, one needs to be careful about the feature 

evaluation and selection methods when the training set size is very small.  

The other co-training feature subspace selection method proposed in this study is the 

Enriched Relevant and Random Subspaces for Co-Training (EnrSelCO). EnrSelCo 

method creates sub-spaces using enriched features after passing them through feature 

selection. This creation of subspaces aims to improve the quality of attributes. The 

subspaces created with this method provides a small number of high-quality 

attributes that contain the network information. Experiments are conducted to 

compare this method with the other feature subspace selection methods. 

In addition to these issues, behaviours of co-training method applied on the network 

data were analysed. We observed with the experiments that size of the classifiers and 

size of subspaces dimensions have positive effects on the performance of  learning. 

On the other hand, increased number of classifiers or feature subspace sizes increase 

the time spent for co-training and a balancing of accuracy and time spentis needed. 

Both collective classification algorithms and co-training algorithms are iterative 

classification methods. When the test dataset size is large, labelling all instances 

using these algorithms may actually cause a decrease in test classification accuracy. 

Early stopping prevents this decrease in the  accuracy with iterations. In this study, 

we measure the test performance achieved when co-training is stopped according to 

different stopping criteria. These criteria are: the best training accuracy, decreasing 

training accuracy, start of co-training (i.e. no co-training) and end of training (i.e. no 

early stopping). Especially for small training set size and large test set size, we show 

that the test performance at the end of co-training is the worst. Testing accuracies' 

best point is the training point or the decreasing training point. These results show 

that early stopping using training accuracy increases the test accuracy for co-training. 

Another issue in co-training is the classifier combination algorithm and the algorithm 

to select the test instance(s) to be added to the training data. For classifier 

combination, we compare two methods: majority voting and the maximum of the 

classifier results. We show that majority voting is better than the maximum. We also 
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experimented with the F-measure as a means to choose the test instance to be added 

to training data. This method proved to be costly and did not give better accuracies. 

We think that it should be improved in a future study. 

In this thesis we also verified that even without co-training, just feature selection can 

be used on the enriched features to achieve better performance. Feature selection 

methods reduce the size of attributes  and may  reduce the noise and increase the 

attributes’ quality. We use the minimum redundancy and maximum relevance feature 

selection method(mRMR) of Peng and Ding from 2003. ICA and CO were obtained 

on a small number of attributes and increased achievements have been obtained. In 

addition to this, we use the enriched features for CO and ICA. Also the effect of 

enriched and selected features on the networked data have been analyzed. 

For the experiments in this thesis, we have used three networked datasets. The Cora 

and Citeseer datasets are scientific citation datasets and the WebKB dataset contains 

information on websites. For the Cora and Citeseer datasets, nodes are articles. There 

is a link between two nodes if one article cites the other one. The WebKB dataset 

consists of web pages from different classes. Two nodes arelinked if there is a 

hyperlink between the corresponding web pages. Forall datasets, links are undirected. 

All datasets have binary content featureswhich show whether words from a 

dictionary exist in the article/webpage. 

In conclusion, in this thesis collective classification techniques CO and ICA have 

been used.  Feature selection and enrichment methods have been applied to CO and 

ICA. Moreover, experiments show that feature selection and enrichment have 

positive effects on accuracy. Also feature enrichment type affects accuracy directly. 

We have shown that if homophily, which measures if neighbors have the same 

labels, in a dataset is high, then enrichment shows best accuracy. For a specific 

dataset, a different type of feature enrichment might be the most appropriate. Co-

training algorithms Rel-RASCO, Rel-RASCONet and EnrSelCO are examined. 

Early stopping of co-training is also investigated as a means of increasing the 

accuracy of co-training. We show that Rel-RASCONet and EnrSelCO increase 

accuracies but they have some deficiencies. The feature subspace diversities need to 

maintained while feature subspaces are selected. Additionally, finding optimum 

feature subspace size and the number of classifiers needed for a certain dataset is a 

difficult task. In addition, especially for small training sets, the relevance measure 

used for feature selection may not give the same results for training and test set and 

one needs to be careful when depending on these training relevance measurements. 

Finally, co-training requires re-training of classifiers. Co-training algorithms which 

could re-use the classifiers trained in previous iterations could help in reducing the 

time cost.  

The thesis is organised as follows. 

Section 1:  We introduce the thesis scope and aim in this section. 

Section 2: In this section, background of thesis is given. These are classifiers,  

sampling, classification, co-training, performance criteria. 

Section 3: This section contains operations which are applied to the features. 

These are feature selection and feature enrichment techniques. 

Section 4: This section contains collective classification algorithms and co-

training algorithms details. 
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Section 5: Datasets used in our experiments are explained in this section. 

Section 6: The results of the experiments, setups, discussion on what we have 

observed in this study and future research directions are given in Section 6. 
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1.  GĠRĠġ 

Bu bölümde tez çalıĢması hakkında genel bilgiler verilecek ve tez çalıĢmasının 

kapsamı tanıtılacaktır. 

1.1 Tezin Amacı ve Ġçeriği 

Gün geçtikçe finansal ağlar, gen düzenleyici ağlar, elektrik dağıtım ağları yanında 

Facebook, Twitter, Linkedln gibi sosyal ağlar da hayatımızda vazgeçilmez bir hale 

gelmiĢtir. Bu bilgilerin hızla artması ağ bilgisi içeren veri miktarının günden güne 

artması anlamını taĢımaktadır. Veri artıĢı kaynaklı olarak, bu artıĢa paralel olan ağ 

verisi üzerinde çözülmesi gereken problemlerin önemi ve miktarı da hızla 

artmıĢtır (Musial,K.,2012). Problemlerin bu kadar hızlı artıĢ göstermesi yapay 

öğrenme yöntemlerinin, problem üzerinde uygulanmalarının önemini arttırmıĢtır. 

Verinin gün geçtikçe hızla artması geçmiĢe dayalı verinin hızla artması anlamına 

gelmektedir. Diğer bir deyiĢle, verilerin gün geçtikçe artması ile eldeki 

etiketlenmemiĢ veri miktarı da hızla artmaktadır. Buna rağmen verinin etiketlenme 

maliyeti düĢmemektedir. Eldeki az sayıda etiketli veriyi kullanrak etiketsiz veriden 

de bilgi edinmek diğer populer konudur. ÇalıĢma kapsamında da etiketlenmiĢ 

verilerin az olduğu durumlar incelendi. 

Yapılan tez çalıĢması kapsamında ağ verisi problemleri üzerinde durularak 

sınıflandırma yöntemleri incelendi. Bu amaçla sınıflandırma yöntemlerinden, 

sınıflandırıcı üzerinde eğitim yapılmasının ardından test kümesinin bu sınıflandırıcı 

ile sınıflandırılmasını sağlayan içerik tabanlı sınıflandırma yöntemi (CO) kullanıldı. 

Bu yöntem ağ verisi olmayan veri türleri için de uygulanabilecek basit bir yöntemdir. 

Bunun yanısıra ağ bilgisi içeren verilerde düğümlerin sınıflandırılması konusunu ele 

alan kolektif sınıflandırma algoritmaları irdelendi. ÇalıĢma kapsamında özyinelemeli 

örnekleme yöntemi (ICA) ve Gibss Örnekleme yöntemi incelendi. Yapılan deneyler, 

Gibss örnekleme yönteminin maliyetinin yüksek olması ve  ICA yönteminin ise hem 

basit hem de baĢarımının iyi olması sebebi ile sadece ICA üzerinde yapıldı. Kollektif 

sınıflandırma yöntemlerinde düğümün komĢularının bilgileri etiket bilgileri ile 
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alınarak ağ bilgisi sınıflandırmada kullanılmaktadır(Mackassy, &Provost., 2007). 

Fakat test düğümlerinde tahmin edilmiĢ komĢu etiketlerinin sınıflandırmada 

kullanılması sebebiyle, özellikle test kümesinin çok sayıda ya da birbirine yakın 

komĢu düğümler içerdiği durumlarda sınıflandırma performansı azalmaktadır. Bunu 

önlemek amacı ile veriye ait hem etiketlenmemiĢ veriden hem de etiketlenmiĢ 

veriden elde edilebilecek ağ bilgisinin kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle 

özniteliklerin ağ bilgisi kullanılarak zenginleĢtirilmesi incelendi. ZenginleĢtirme 

yöntemleri olarak ve, veya,  toplam yöntemleri kullanıldı. ZenginleĢtirilmiĢ öznitelik 

yöntemlerinin veri kümeleri üzerindeki etkileri irdelendi. 

ÇalıĢma kapsamında öznitelikler üzerinde yapılan iĢlemlerden zenginleĢtirme 

yönteminin incelenmesinin yanısıra öznitelik seçme yönteminin de etkisi 

incelenmiĢtir. Öznitelik boyutunun yüksek olduğu büyük veri kümelerinde 

özniteliklerin boyutlarının azaltılması önemli bir konudur. Veri kümeleri çok sayıda 

etiket ile iliĢkisiz öznitelikler bulundurabilirler. Bu sebeple bu özniteliklerim 

filtrelenmesi gereklidir. Öznitelik boyutunun azaltılması hem baĢarımın artmasına 

hem de kaynak kullanım maliyetinin azalmasına imkan sağlar. Özniteliklerin 

boyutunun azaltılması zenginleĢtirilmiĢ öznitelikler üzerinde de incelenmiĢtir. 

Böylelikle özniteliklerin etiket ile olan iliĢkisinin arttırılmaya çalıĢırken, ilgisiz 

özniteliklerin filtrelenmesi de sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Yapılan deneylerde bu 

yöntemlerin etkisi CO ve ICA üzerinde incelenmiĢtir. 

Bu çalıĢma kapsamında sınıflandırma problemlerinde baĢarımın çok sayıda 

sınıflandırıcı kullanımı ile arttırılmasını amaçlayan birlikte öğrenme yöntemi de 

kullanılmıĢtır. Birlikte öğrenme yöntemleri farklı öznitelik altuzayları üzerinde 

sınıflandırıcıların eğitilerek, birleĢtirilmesi ve etiketsiz verinin de eğitime 

eklenmesine imkan tanımaktadır. Önceki çalıĢmalarda birlikte öğrenme yöntemleri 

ağ bilgisi içeren veri kümeleri ile kullanılmamıĢtır. YapılmıĢ olan çalıĢmalarda 

birlikte öğrenme yöntemi (Co-train) incelendi. Bu yöntemde veriye ait farklı 

öznitelik uzayları bulunmaktadır veya öznitelik altuzaylar oluĢturulur. Bunun 

ardından farklı öznitelik uzayları üzerinde sınıflandırıcılar eğitilerek bu 

sınıflandırıcıların sonuçları birleĢtirilir. EtiketlenmemiĢ veriden en emin olunan veri 

bu sınıflandırıcıların birleĢtirilmiĢ sonuçlarına göre seçilerek eğitim kümesine 

eklenir. Bu eğitim belli bir süre devam ettirilerek sınıflandırıcıların birlikte 

öğrenmesi yapılmıĢ olur. Bu yöntemle etiketlenmemiĢ veri eğitime katılarak bu 
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bilgilerin de kullanılması, farklı öznitelik uzaylarından bilgi alınması ve 

sınıflandırıcıların birleĢtirilerek daha güçlü sınıflandırıcıların oluĢturulması 

sağlanmıĢ olur (Blum, Mitchel, 1998). Birlikte öğrenme yönteminin uygulanması 

sırasında farklı alt uzayların oluĢturulmasını sağlayan farklı yöntemler 

bulunmaktadır. Bu yöntemlerden birisi rastgele alt uzayların seçilmesi ile oluĢturulan 

birlikte öğrenme yöntemi RASCO' dur (Random Subspaces for Co-training). Diğer 

bir yöntem ise ilgili ve rasgele alt uzayların belirlenmesini amaçlayan yöntem olan 

Rel-RASCO (Relevant and Random subspaces for Co-training) yöntemidir. Rel-

RASCO yönteminin RASCO' ya göre baĢarımının daha iyi olduğu, 2010'da yapılan 

çalıĢma sonuçlarına göre bilinmektedir (Yaslan, Cataltepe, 2010). Bu sebeple 

çalıĢma kapsamında Rel-RASCO birlikte öğrenme yöntemi temel alındı. Yapılan 

çalıĢmada Rel-RASCO test kümesinden bilgi alınması amacı ile test verisi eğitime 

katılarak güncellenerek kullanıldı. Ağ bilgisinin birlikte öğrenme algoritmasında 

kullanılması amacı ile zenginleĢtirilimiĢ özniteliklerin oluĢturularak kullanılması 

sağlandı. Bu yönteme Rel-RASCONet (Enriched Relevant and Random Subspaces 

for Co-training) ismi verildi. Bu iki yöntem karĢılaĢtırıldı ve Rel-RasCONet 

yönteminin baĢarılı olduğu görüldü. Bu yöntemlerin dıĢında farklı bir yöntem olan 

EnrSelCO (Enriched and Selected Subspaces for Co-Training) önerildi. EnrSelCO 

yöntemi zenginleĢtirilmiĢ öznitelikler ile farklı alt uzaylar üzerinde ele alarak ve bu 

altuzaylar üzerinde ilgili ve alakasız alt uzaylar seçme yöntemleri uygulayarak 

altuzayların özniteliklerinin kalitesinin arttırılmasını amaçlar. OluĢturduğu 

zenginleĢtirilmiĢ ve seçilmiĢ öznitelik altuzayları üzerinde sınıflandırıcılar eğiterek 

birlikte öğrenme iĢlemini uygular. Az sayıda, kaliteli ve ağ bilgisi içeren öznitelik 

altuzaylarının oluĢturulması bu yöntem ile sağlanmıĢ olur. Yapılan deneyler ile bu 

yöntem de diğer yöntemler ile karĢılaĢtırıldı. Az sayıda öznitelikler ile baĢarımının 

daha iyi olduğu görüldü. 

Yapılan çalıĢma kapsamında birlikte öğrenme algoritmalarının davranıĢı da 

incelendi. Bu bağlamda,  sınıflandırıcı sayısının etkisi, öznitelik boyutunun etkisi, 

eğitimin erken durdurulması konusunda incelemeler yapıldı. Birlikte öğrenme 

performansı zaman yönünden incelendi. Eğitim ve test baĢarımları iterasyonlar 

boyunca takip edildi. Eğitim ve test baĢarımının paralel olduğu görüldü. 

Algoritmanın erken durdurulması için eğitim baĢarımının takip edilmesi önerildi.  
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Sonuç olarak, yapılan çalıĢma ile ağ verisi üzerinde kullanılmakta olan kollektif 

sınıflandırma yöntemleri, içerik tabanlı öğrenme yöntemi, birlikte öğrenme 

yöntemleri incelenmiĢtir. Öznitelikler üzerinde yapılan iĢlermler ile algoritmaların 

performanslarının değiĢimleri incelenmiĢ. Birlikte öğrenmeyi etkileyen faktörler 

üzerinde durulmuĢtur. 

YapılmıĢ olan önceki çalıĢmalarda BarıĢ ġenliol ve Yusuf Yaslan tarafından ayrı ayrı 

yapılmıĢ olan zenginleĢtirilmiĢ özniteliklerin kullanımı ve ilgili ve rastgele altuzaylar 

seçerek birlikte öğrenme yöntemleri birleĢtirilerek ağ verisi üzerinde uygulandı. 

Birlikte öğrenme sırasında etiketsiz veri yerine test verisi kullanıldı. Ağ verisi 

üzerinde birlikte öğrenme uygulanmıĢ ve baĢarımı ölçüldü. ZenginleĢtirilmiĢ 

öznitelikler farklı altuzay olarak değerlendirilerek, bu alt uzaylar üzerinde ilgili ve 

alakasız alt uzaylar seçilerek altuzaylar seçilmesi yöntemi sunularak(EnrSelCO) 

baĢarımı incelendi. Ayrıca, birlikte öğrenme yöntemi üzerinde erken durma konusu 

incelendi.  

Bu bölümde kısaca tezde yapılan çalıĢmalar hakkında bilgi verildi. Yapılan 

çalıĢmanın genel kapsamı bir sonraki bölümde kısaca anlatılacaktır. 

1.2 Tezin Genel Kapsamı 

Bu bölümde, bu bölümün ardından gelecek bölümler hakkında bilgilendirme 

yapılacaktır. Bu bölümü takip eden bölümler bölümler hakkında kısa bilgi aĢağıda 

verilmiĢtir. 

Bilimsel Altyapı: Bu bölümde tez kapsamında yapılan çalıĢma ile ilgili bilimsel 

altyapı anlatılacaktır. Bu kapsamda makine öğrenmesi ve yapılan çalıĢma ile ilgili 

genel bilgilendirme, özniteliklerin sınıflandırma üzerindeki etkileri ve özniteliklere 

uygulanan iĢlemler, yerel sınıflandırıcılar hakkında genel bilgilendirme, 

sınıflandırma yöntemleri, birlikte öğrenme ve sınıflandırma sonuçlarının 

değerlendirilmesinde baĢarım kriterlerine değinilecektir. 

Öznitelikler Üzerinde Uygulanan ĠĢlemler: Öznitelikler üzerinde uygulanan 

öznitelik seçme ve öznitelik zenginleĢtirme yöntemleri bu bölümde anlatılacaktır. 

Ağ Verisi Üzerinde Sınıflandırma Yöntemler ve Birlikte Öğrenme: Ağ verisi 

üzerinde uygulanan sınıflandırma algoritmalarından içerik tabanlı sınıflandırma 
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algoritması, özyinelemeli sınıflandırma algoritması ve Gibbs örnekleme yöntemleri 

hakkında bilgi verilecektir. 

Birlikte öğrenme aĢamaları genel olarak anlatılacaktır. Altuzay seçme 

yöntemlerinden, sınıflandırıcı birleĢtirme yöntemlerinden bahsedilecektir. Bu 

çalıĢma kapsamında incelenen Ġlgili ve rastgele alt uzay seçme yönteminin test verisi 

kullanılması ile nasıl uygulandığı, zenginleĢtirilmiĢ ve öznitelik seçme uygulanmıĢ 

altuzaylar ile birlikte öğrenmenin yapılması anlatılacaktır. 

Veri Kümeleri: Deneylerde kullanılan veri kümeleri ve bu veri kümelerinin 

özellikleri anlatılacaktır. 

Sonuçlar: Yapılan çalıĢmalar için gerekli deneylerin özellikleri, yapılan deneylerde 

alınan sonuçlar verilecek ve sonuçlar değerlendirilecektir. 
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2.  BĠLĠMSEL ALT YAPI 

2.1 Ön Bilgi 

Bu bölümde çalıĢmanın ortaya çıkma süresince kazanılmıĢ olan bilgiler ve tez 

kapsamında yapılan çalıĢma için gerekli ön bilgiler anlatılacaktır. Bölüm akıĢı Ģu 

Ģekilde olacaktır; 

 Genel Bilgiler: Tez çalıĢma kapsamında ağ verisi ile ilgili gerekli olan genel 

tanımlamalar ve tez çalıĢmasının ilgili olduğu makine öğrenmesi ile ilgili 

gerekli genel bilgiler verilecektir. 

 Yerel Sınıflandırıcılar: Yapılan çalıĢmada kullanılan sınıflandırıcılarla ilgili 

bilgiler bu bölümde anlatılacaktır. 

 Veri Örnekleme Bilgileri: Bilinmesi gereken örnekleme yöntemleri 

açıklanacaktır. 

 Performans Ölçütleri: Deneylerin raporlanması sırasında dikkat edilen 

noktalar anlatılacaktır. 

2.2 Genel Bilgiler 

Düğüm: Veriyi meydana getiren küçük yapı birimleridir, bu yapı birimlerinin 

kendine has özelliklerine göre veri kümesi üzerinde bilinmek istenen parçaları ifade 

eder. Düğümler öznitelik ve etiket bileĢenlerinden oluĢur. Algoritmaların 

gösteriminde V düğüm kümesini ifade etmektedir. ġekil2.1 de örnek bir düğüm 

gösterilmiĢtir.  

Etiket: Veri kümesini oluĢturmakta olan düğümler belirli özelliklerine göre 

tanımlanabilmektedir. Bu tanımlayıcılar düğümünün etiketini oluĢtururlar. Etiket 

düğümün özelliklerinin belirlenmesinde anahtar kelime olmaktadır.  Etiket R simgesi 

ile kullanılan algoritmalarda gösterilmiĢtir. ġekil2.1' de tanımlayıcı olarak belirtilen 

bölüm etiket bilgisini oluĢturur.   
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Öznitelik: Düğümlerin içeriğini ifade eden özellik kümesidir. Algoritmaların 

gösteriminde X düğüm kümesini ifade etmektedir. ġekil2.1'de özniteliklermakalede 

10 kereden fazla geçen kelimelerdir. 

TezçalıĢmasıkapsamındakullanılanverikümesineaitbirdüğümörneğiÖrnekDüğümĢekli

ndegösterilmiĢtir. 

 

ġekil 2.1 : Örnek düğüm 

Bağ: Düğümler birbirleri ile iliĢkili olabilirler. Bu iliĢki veri setinin özelliğine göre 

tanımlanabilmektedir.  Düğümlerin birbirleri ile olan iliĢkileri bağların oluĢmasını 

sağlar. Bu bağlar da öznitelikler gibi düğüm hakkında bilgi vermektedir. Makale 

verisi düĢünüldüğünde makalelerin birbirlerine olan referansları bağ bilgisidir. Veri 

seti üzerindeki bağ bilgisi, çalıĢmamız kapsamında E simgesi ile gösterilmektedir. 

Bağ Derecesi: Düğümlerin birbirine olan en yakın bağ uzaklık sayısıdır. Örnek 

olarak verilmiĢ olan ağda Makale2 nin 1.dereceden komĢuları Makale1, Makale4 ve 

Makale9, 2.dereceden komĢuları ise Makale1'in 1. dereceden komĢusu olan Makale5, 

Makale4'ün 1.dereceden komĢusu olan Makale6 ve Makale9'un 1.dereceden komĢusu 

olan Makale10 dur. 

ĠliĢkisel Otokorelasyon: Düğümlerin birbirleri ile iliĢkilerinde bir tutarlılık 

durumunun olması halidir. 

Ağ Verisi (Networked Data):  Düğüm bilgisi ve bağ bilgisini beraberinde tutan veri 

bilgisidir. G = (V,E) Ģeklinde gösterilebilmektedir. Makale verisi için örnek ağ verisi 

ġekil2.2' de gösterilmektedir. 

Ġlgililik (Relevance): Ġki özelliğin birbirinin değiĢimi ile olan iliĢkisinde ne kadar 

birliktelik sağladığı bilgisidir. Ġlgililik değerinin hesaplanması ile ilgili denklem 2.1 

de verilmiĢtir. 
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X ve Y rastlantı değiĢkenlerinin birleĢik olasılık dağılım fonksiyonunu p(x,y), 

marjinal olasılık dağılım fonksiyonlarını ise p(x) ve p(y) ile gösterirsek, bu iki 

değiĢken arasındaki ortak bilgi MI(x,y) aĢağıdaki Ģekilde ölçebiliriz (Peng, Long, Di, 

2005). 

   𝑀𝐼 𝑋, 𝑌 =   𝑝(𝑥, 𝑦)log 
p(x,y)

p x p(y)
 𝑥∈𝑋𝑦∈𝑌   (2.1) 

Uzaklık:Ġki nesnenin arasındaki mesafeyi hesaplar. Öznitelikler için uzaklık öklit 

uzaklık denklemi uygulanabilmektedir. Denklem  aĢağıda belirtilmiĢtir. 

  𝑑( 𝑋1 1, . . , 𝑖 , 𝑋2 {1, … 𝑖}) =   (𝑥1𝑖 −  𝑥2𝑖  )2𝑛0
𝑖=1   (2.2) 

 

ġekil 2.2 : Örnek ağ verisi 
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Yapay öğrenme (Machine Learning): Performansın optimize edilmesi ile geçmiĢe 

yönelik bilgi birikiminden faydalanmak suretiyle problemin çözümünün 

hesaplanmasıdır. GeçmiĢ bilgilerin kullanılması ile yeni verilerle ilgili sonuçların 

çıkartılmasını sağlar. Ana iĢlevi optimizasyon için gerekli çıkarımın geçmiĢ 

örneklemelerden faydalanarak çıkarımının yapılmasıdır. 

Gözetimli öğrenme (Supervised Learning): Verilerin sahip olduğu özellikler ve 

buna karĢılık verinin tanımlayıcı bilgileri bilinmektedir. Bu verilerin kullanılması ile 

eldeki veriyi en iyi kapsayacak Ģekilde bir yöntem oluĢturmayı amaçlar. 

Gözetimsiz öğrenme (Unsupervised Learning): Verilerin girdilerinin belli olduğu 

fakat veri belirteçlerinin bilinmediği durumlarda veriyi olabilecek en iyi Ģekilde 

tanımlamayı amaçlar. Bu bilgiler ile verinin analizini sağlayacak optimum 

algoritmayı oluĢturmayı hedeflemektedir. 

Yarı gözetimli öğrenme (Semi-supervised learning): Verilerin bazılarının 

belirteçlerinin bilinmesinin yanısıra, özellikleri bilinen fakat belirteçleri belli 

olmayan verileri de kullanmayı amaçlayan yöntemdir. Birlikte öğrenme yöntemi ile 

etiketlenmemiĢ verinin kullanımı ile yarı gözetimli öğrenme yapılmıĢ olur. 

Sınıflandırma (Classification): Gözetimli öğrenme yöntemi olan sınıflandırma 

etiketlerin eldeki veri kapsamında belirlenmesidir. Yapılan çalıĢmada ağ verisi 

üzerinde incelenen baĢarımı arrtırılması hedeflenmektedir.  

BirleĢme (Fusion): Nesnenin sahip olduğu farklı özelliklerin bir araya getirilerek 

daha kullanıĢlı bir Ģekilde ifade edilmesi. Veri açısından bakıldığında farklı 

özniteliklerin daha anlaĢılır Ģekilde ifade edilmesidir. Sınıflandırıcılar açısından 

bakıldığında ise farklı sınıflandırıcıların ürettiği sonuçların bir araya getirilerek 

anlamlı hale getirilmesidir. Tez çalıĢması kapsamında incelenen birlikte öğrenme 

yönteminde sınıflandırıcıların birleĢtirilmesi sırasında kullanılmaktadır. 

Bu bölümdeki bilgiler "Introduction to Machine Learning"  kitabı esas alınarak 

verilmiĢtir (Alpaydın, 2004). 

2.3 Yerel Sınıflandırıcılar 

Sınıflandırıcılar eğitim verisini kullanarak verinin olasılıksal olarak 

modellenebilmesini amaçlar. Sınıflandırıcıların çalıĢması sırasında iki ana bölüm 
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bulunmaktadır. Bunlar eğitim ve test safhalarıdır. Eğitim safhasında, eğitim verisini 

kullanarak öznitelikler ile etiketler arasındaki iliĢki modellenir. Test safhasında ise 

oluĢturulan model test verilerine uygulanarak, test verisinin hangi etiket ile ne kadar 

iliĢkili olduğu çıkartılır. Bu Ģekilde test verisi eldeki veriye göre modellenmiĢ 

sınıflandırıcıya göre sınıflandırılmıĢ olur. 

Yerel sınıflandırıcılar farklı modelleme yöntemleri kullanmaktadır. Destek karar 

makineleri, bayes inanç ağları, lojistik regresyon, Knn algoritmaları bu 

sınıflandırıcılardan bazılarıdır. Bu bölümde tez çalıĢması kapsamında incelenmiĢ 

olan iki yerel sınıflandırıcı tanıtılacaktır, Knn ve bayes inanç ağları. 

2.3.1 K en yakın komĢu sınıflandırıcısı (Knn) 

Gözetimli öğrenme problemini çözmek için önerilen yöntemlerden biri olan "K En 

Yakın KomĢu (Knn)" yöntemi, basit özyinelemeli bir algoritmadır. Yöntemde, 

sınıflandırılacak verilerin kendilerine en yakın kümeye dahil edilmeleri hedeflenir. 

Bu amaçla önceki veride yer alan sınıflandırılmak istenen veriye en yakın k 

komĢunun yakınlığına bakılır. Kullanılan yakınlık ölçütleri çerçevesinde sınıfın 

hangi sınıflara daha yakın olduğu bilgisi çıkartılır. Bu bilgi kapsamında belirlenen 

eĢik değerinin üzerinde olan sınıflara atama yapılır.Yöntemde kullanılan uzaklık 

ölçütü değiĢtirilebilir, kullanılan uygulamaya göre uyarlanabilir. Mesafe ölçütü 

olarak genel olarak öklit mesafesi kullanılır.Yöntem performansı en yakın komĢu 

sayısı, atama yapılması için belirlenen eĢik değer ve uzaklık ölçütü ile doğrudan 

iliĢkilidir. Seçilen  k değerinin küçük seçilmesi sınıflandırcı baĢarımını düĢürebilir 

(Altılar, 2008). 

 

2.3.2 Bayes inanç ağları sınıflandırıcısı (Bayes network) 

Bayes olasılığına, dayanmakta olan bayes inanç ağları olarak bilinen bir istatiksel 

yönlendirilmiĢ ve çevrimsiz çizgeler (DAG) oluĢtruran sınıflandırma yaklaĢımıdır. 

Her özellik ağ üzerinde bir boğum olarak nitelendirilmiĢtir (Oguducu, 2010). Bu 

boğumlar arasındaki iliĢkilerde boğum için sebep olarak görülmüĢtür. Düğümlerin 

birbirini ne kadar gerektirdiği Bayes olasılık kuramına (2.3) dayanır. Bayes kuramı 

çerçevesindeolasılıklar hesaplanarak, olasılığın en yüksek olduğusınıfa atama yapılır.  
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       (2.3) 

2.4 Örnekleme Yöntemleri 

Kullanmak istediğimiz algoritmaların performanslarını ölçebilmek için farklı veriler 

üzerinde algoritmanın koĢturulması ve deneylerin yapılması gerekmektedir. Aynı 

zamanda verinin eğitim, test, doğrulama, etiketlenmemiĢ veri Ģeklinde alt kümelere 

bölünmesi gereklidir. Bu amaçla örnekleme yöntemleri kullanılır. Bu bölümde 

kullanılmakta olan iki örnekleme tanıtılacaktır. Bunlar k-katlı çapraz doğrulama ile 

rastgele örnekleme ve kartopu örneklemesidir. 

2.4.1 K-katlı çapraz doğrulama ile rastgele örnekleme 

Bu yöntemde veri kümesi rastgele Ģekilde bölümlenmiĢ k adet alt kümeye ayrılır. Bu 

K alt küme içerisinden bir adedi test kümesi olarak kullanılırken diğer kalan K-1 

kümenin hepsi eğitim kümesi olarak kullanılır. Bu iĢlem K adet alt kümenin hepsinin 

bir kere test kümesi olarak kullanılmasına kadar devam eder ve sonuç olarak K adet 

farklı test ve eğitim kümesi belirlenmiĢ olur. K adet farklı kümeden alınan sonuçlar 

birleĢtirilerek veya ortalaması alınarak tek bir sonuca ulaĢmak için kullanılır 

(Alpaydn, 2004). Bu yöntemin tekrarlanan rastgele seçilmiĢ kümeli doğrulamadan 

avantajı tüm elemanların test kümesi içinde sadece 1 kere kullanılması ve test kümesi 

için kullanılmamıĢ eleman sayısının kalmamıĢ olmasıdır. 10-katlı çapraz doğrulama 

en fazla kullanılan ve geçer gören türüdür ancak bu çalıĢma kapsamında yapılan 

deneylerde kat sayısı 10 olarak alınmıĢtır. 

Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 Kat 5 Kat 6 Kat 7 Kat 8 Kat 9 Kat 10 

ġekil 2.3 : Veri kümesi üzerinde oluĢturulan rastgele 10 alt uzay 

1. Deney  Kat1 test olarak seçilir. 

2. Deney  Kat2 test olarak seçilir. 

3. Deney  Kat3 test olarak seçilir. 

... 

... 

)(

)(*)|(
)|(

aP

bPbaP
abP 
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9. Deney  Kat9 test olarak seçilir. 

10. Deney  Kat10 test olarak seçilir. 

OluĢturulmuĢ olan alt uzayların birbiri ile kesiĢimleri bulunmamaktadır. 

2.4.2 Kartopu örneklemesi 

Kartopu örnekleme yöntemi bir bilgi veya araĢtırmanın sahip olunan bağlantılar ve 

iliĢkiler ile önceki iliĢkilerinden elde edilmesi yöntemidir. Bu yöntem metaforik 

olarak kartopu olarak adlandırılmıĢtır.Bunun sebebi sahip olunan bağlantılar ile 

arttırılan iliĢkiler sayesinde bir anda daha fazla bağlantılar kurulabilmesidir.Bu 

sayede bir anda aĢırı derecede büyüyen bilgi miktarı kullanılabilip 

toplanabilmektedir.Bu yöntem küçük bir kartopunun yuvarlanırken yerdeki karları 

her tarafında toplayarak boyut olarak bir anda büyümesine benzetilebilir. Bu nedenle 

yöntem ağ yapıları oluĢturulmasında yararlı bir yöntemdir. Ancak bu yöntemin 

baĢarısı ilk örneğin ve bağlantıların seçimi ile iliĢkilidir. Yöntemde daha fazla sayıda 

bağlantıya sahip biri ile baĢlanılmasına ve geçerli ve güvenilir bir yapının 

oluĢturulmasına çalıĢılmalıdır (Goodman, 1961). 

Bu çalıĢma kapsamında uygulanan kartopu örneklemesi belli bir noktadan baĢlayarak 

belirlenen kıstaslar çerçevesinde geniĢleyen ve istenilen sayıda (test elemanı sayısı) 

elemanı seçince duracak Ģekilde tasarlanmıĢtır. Bu yöntem sayesinde test kümesinin 

bir ağ yapısında olması ve bağlı parça Ģeklinde bulunması sağlanmıĢtır. ÇalıĢma 

kapsamında Sen ve Getoor’un çalıĢması baz alındığından o çalıĢmada belirtildiği 

üzere test kümesinde tüm veri kümesinin sahip olduğu sınıf oranlarının korunmasına 

özen gösterilmiĢtir (Sen&Getoor, 2007). 

Algoritma k-katlı çapraz doğrulama tam olarak uygulanamamaktadır. Birbirinden 

tamamen bağımsız k test kümesinin bulunması kar topu örneklemesi için pek 

mümkün olmadığından algoritmanın baĢlangıç düğümünün farklı olması ile k farklı 

örnekleme oluĢturularak deneylerin koĢturulması mümkün olabilmektedir. 

2.5 Performans Ölçütleri 

Sınıflandırma algoritmalarının performansı üç ana kriter ile ölçülmektedir. Bunlar; 

zaman, baĢarım ve kullanılan kaynak miktarıdır. Bu bölümde ilk iki baĢlık üzerinde 

durulacaktır, çalıĢma kapsamında sonuçlar da bu iki kritere göre değerlendirilmiĢtir. 
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Sınıflandırıcı baĢarımının ölçülmesi için kullanılmakta olan baĢarım denklemleri 

baĢarım, keskinlik ve tutturma değerleri ile hesaplanır.BaĢarım sınıflandırıcı 

etiketlerinin ne kadarının doğru tahmin edildiği bilgisidir. Genel baĢarımın 

anlaĢılmasında bu yöntem kullanılmaktadır. 

Sınıf bazında algoritmanın baĢarımının ölçülebilmesi amacı ile keskinlik ve tutturma 

değerleri kullanılmaktadır. Keskinlik tahmin edilmiĢ olan örneklerin ne kadarının 

doğru olarak bilindiği değeridir. Bu kapsamda tüm örneklerin hepsini bir sınıfa 

atandığında atanan sınıfa ait keskinlik değeri 1 olacaktır. Bu sebeple algoritmanın 

baĢarımını tam olarak ölçemez. Tutturma ise doğru olarak tahmin edilmiĢ olan örnek 

sayısının doğru örneklere bölnmesi ile elde edilir. Bu iki değerin tek baĢlarına 

kullanımları pek anlamlı olmadığı için değerlerin birlikte ortaya koydukları F-Ölçütü 

sınıf bazında algoritma performansının incelenmesinde kullanılmaktadır. F-ölçütü 

keskinlik ve tutturma değerlerinin ortalamasının alınması ile elde edilir (Oguducu, 

2010). 
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3.  ÖZNĠTELĠKLER ÜZERĠNDE UYGULANAN ĠġLEMLER 

Bu bölümde özniteliklerin kalitesinin arttırılması amacı ile öznitelikler üzerinde uygulanan 

iĢlemler anlatılmaktadır. 

3.1 Öznitelik Seçme Yöntemleri 

Öznitelik seçme yöntemlerinin genel olarak görevi alakasız ve gereksiz öznitelikleri elemektir. 

Alakasız öznitelik, etiket ile öznitelik arasındaki ilgililik değerinin olabildiğince düĢük olması 

anlamına gelmektedir. Bu sebeple öznitelik etiket hakkında hatalı bilgi vermektedir. Öznitelikler 

bu ilgililik değerini diğer öznitelikler ile birliktede sağlayabilmektedir. Bu durumda özniteliğin 

kendini tamamlayacak diğer öznitelik ile kullanılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Çünkü 

öznitelik ancak tamamlayıcısı ile anlamlı hale gelebilmektedir. Eğer öznitelikler etiketler ile ne 

tek baĢlarına ne de diğer öznitelikler ile birlikte bir ilgililik kurmuyorsa bu öznitelik o veri için 

gürültü oluĢturmakta sınıflandırıcıyı yanlıĢ etkilemektedir. Hem zaman hem de kaynak olarak 

performansın artması için bu Ģekildeki özniteliklerin elenmesi faydalı olacaktır. 

Öznitelik seçmede yöntemleri temel olarak 2 bakıĢ açısı bulunmaktadır. 

 1. Tüm özniteliklerden baĢlanarak özniteliklerin etiketlemedeki katkılarına göre alakasız 

öznitelikleriatmak. 

 2. Algoritma performansının arttırılması için olabildiğince az öznitelik ile etiket hakkında 

en çok bilgiyi elde edebilmek. 

Öznitelik seçme yöntemleri algoritmadan bağımsız olarak direkt olarak veri ile olan iliĢkisine 

göre yapılabileceği gibi, öğrenme algoritmasının performansı açısından da özniteliklerin seçimini 

yapabilmektedir. 

ÇalıĢma kapsamında 2. bakıĢ açısına dayanarak ve veri bağımlı bir öznitelik seçme yöntemi olan 

mRMR (En Az Gereksizlik, En Çok Ġlgililik) yöntemi incelenmiĢtir. Bu yöntem ileri yönlü 

seçme yöntemidir. 
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3.1.1 mRMR  (En az gereksizlik en fazla alaka) 

Ġleri yönlü bir öznitelik seçme yöntemi olan mRMR, boĢ bir kümeden baĢlayarak sahip olduğu 

en az gereksizlik en fazla alaka kıstaslarından yararlanarak öznitelik seçme iĢlemi yapmaktadır. 

Bu yöntem ayrık değerlere sahip öznitelik ve sınıf değerleri vektörlerinin arasındaki benzerliği 

ölçmek için ortak bilgi (MI) adı verilen bir kıstastan yararlanmaktadır 

mRMR, öznitelik kümesinin oluĢturulmasında özniteliklerin etiketler ile olan iliĢkisinin en 

yüksek seviyede olmasını amaçlarken özniteliklerin birbirleri arasındaki ortak bilginin de en az 

olmasını hedefler. Bu iki değerin birlikte ölçülmesini sağlayan iki farklı yöntem bulunmaktadır. 

Bunlar,bir özniteliğin sınıf etiketleri ile olan ortak bilgisinden seçilenler kümesindeki öznitelikler 

ile olan ortalama ortak bilgisinin çıkartılması ile hesaplama yöntemi (MID) ve etilet bilgisi ile 

olan bilginin seçilmiĢ olan küme ile olan ortak bilgisine bölünmesi ile hesaplama yöntemi(MIQ).  

Sözü edilen MID ve MIQ yöntemleri aĢağıdaki denklemlerde gösterilmektedir. 

   𝑀𝐼𝐷 = 𝑅𝑒𝑙 − 𝑅𝑒𝑑                                   (3.1) 

   𝑀𝐼𝑄 = 𝑅𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑑                                                      (3.2) 

Bu çalıĢma kapsamında önceki çalıĢmalardaki baĢarısı,öznitelik seçme algoritmasının basitliği ve  

performansının yeterli olması sebebiyle mRMR yöntemi kullanılmıĢtır. 

3.2 Özniteliklerin ZenginleĢtirilmesi 

Birbiri ile bağlı olan düğümler benzer özellikler taĢıdıkları için bağlıdırlar. Bu özellik ağ verisi 

üzerinde düğümlerin komĢularından da faydalanılarak özniteliklerin zenginleĢtirilmesine imkan 

verir. ZenginleĢtirme komĢu düğümlerden eldeedilen etiket bilgisi ve öznitelik bilgisi 

kullanılarak sağlanabilir (Lu&Getoor, 2008). 

3.2.1 Özniteliklerin etiket bilgileri ile zenginleĢtirilmesi 

Düğüm özniteliklerine komĢu düğümlerin etiket bilgisinin eklenmesi ile zenginleĢtirme sağlanır. 

Özyinelemeli sınıflandırma algoritmasının (ICA) bilgi vektörü  bu Ģekilde oluĢturulabilir 

(Mackassy&Provost, 2007). 



17 

 

ġekil 3.1 : Örnek ağ 

ġekil.2.1' de küçük bir ağ örneğinde birbirine bağlı olan düğümler ve etiketleri gösterilmiĢtir. 

Verilen ağda A,B, C ve D olmak üzere 4 etiketin olduğu varsayılmaktadır. Bu Ģekle göre ortada 

bulunan düğümün komĢu etiketleri ile oluĢturulacak olan zenginleĢtirilen öznitelikleri ve 

zenginleĢtirme yöntemleri aĢağıda Çizelge3.1' de verilmiĢtir. 

[A B C D]  Etiketlerin Öznitelik olarak kullanılma sırasıdır. 

Çizelge 3.1 : Örnek ağa göre birleĢtirme yöntemlerine göre oluĢan    

       nitelik vektörleri 

Yöntem Açıklama OluĢan Vektör 

Toplam KomĢuların etiketlerinin ait olduğu sınıf bazında 

toplanması ile elde edilir. 

[4 1 3 0] 

Oran KomĢu etiketlerin sınıf bazında toplamlarının 

normalize edilmesi ile elde edilir. 

[4/8 4/8 3/8 0/8] 

Ġkili Varlık KomĢularında belirtilen sınıfa ait etiket varsa 1 

yoksa 0 olarak öznitelik eklenir. 

[1 1 1 0] 

Tez kapsamında toplam yöntemi kullanılaraksonuçlar oluĢturulmuĢtur. ZenginleĢtirilmiĢ 

öznitelik boyutu d öznitelikli ve c sınıflı bir ağ verisi için d+c boyutundadır. 

3.2.2 Özniteliklerin komĢu öznitelikleri ile zenginleĢtirilmesi 

Özniteliklerin zenginleĢtirilmesindeki diğer yöntem komĢuların özniteliklerinden yararlanmaktır. 

KomĢu etiketlerinin bilinmediği durumlar olmasına rağmen öznitelikler her durumda 

bilinmektedir. KomĢuların test veya eğitim kümesinde olması zenginleĢtirilmiĢ olan öznitelikleri 



18 

değiĢtirmez. Tez kapsamında öznitelikler toplam ve mantıksal operatörler (veya/ve/toplam) 

yardımı ile zenginleĢtirilmiĢtir. AĢağıdaki çizelgede kullanılan zenginleĢtirme yöntemleri ve elde 

edilen öznitelik boyutları verilmiĢtir. 

Çizelge 3.2 : Öznitelik zenginleĢtirme yöntemleri ile oluĢan nitelik vektörlerinin   

                boyutları 

Yöntem Açıklama Boyutu 

Toplam KomĢuların etiketlerinin ait olduğu sınıf bazında toplanması ile 

elde edilir. 

d 

Veya KomĢu etiketlerin sınıf bazında toplamlarının normalize edilmesi 

ile elde edilir. 

d 

Ve KomĢularında belirtilen sınıfa ait etiket varsa 1 yoksa 0 olarak 

öznitelik eklenir. 

d 

Hepsi Belirtilen 3 yöntemin birlikte kullanılması ve düğümün mevcut 

öznitelikleri ile birleĢtirilmesi ile elde edilmektedir. 

4d 

 

ZenginleĢtirme yöntemleri birbirlerine eklenerek daha büyük zenginleĢtirilmiĢ nitelik vektör elde 

edilebilir. Bu kapsamda kullanılan algoritma detayları "Algoritma:Öznitelik ZenginleĢtirme 

Sözde Kodu" üzerinde verilmiĢtir. 

Algoritma: Öznitelik ZenginleĢtirme Sözde Kodu 

Girdi: G = (V,E) 𝑉𝑒ğ𝑖𝑡𝑖𝑚 ,𝑉𝑡𝑒𝑠𝑡 , 𝑉𝑘𝑢𝑙𝑙𝑎𝑛 ı𝑙𝑚𝑎𝑦𝑎𝑛  

Enr𝑀1, Enr𝑀2....., Enr𝑀𝑛  (ZenginleĢtirilmiĢ öznitelik) 

X(Çizge üzerindeki düğümlerin öznitelikleri) 

Çıktı:𝑋𝑒𝑛𝑟  𝑉𝑡𝑒𝑠𝑡  ∪  𝑉𝑒ğ𝑖𝑡𝑖𝑚   Eğitim ve test verisine ait zenginleĢtirilmiĢ öznitelikler hesaplanır. 

for 𝑣𝑡𝑒𝑠𝑡 ∈    𝑉𝑡𝑒𝑠𝑡  ∪  𝑉𝑒ğ𝑖𝑡𝑖𝑚   

         for i=1 to n  

                        𝑥𝑒𝑛𝑟  𝑣𝑖 =  𝑥 𝑣𝑖  

                        for 𝑢 ∈ 𝑁 𝑣𝑖 𝑡𝑜𝑢 ∈  𝑉𝑡𝑒𝑠𝑡  ∪  𝑉𝑒ğ𝑖𝑡𝑖𝑚   

𝑥𝑒𝑛𝑟  𝑣𝑖 =  𝐸𝑛𝑟𝑀 𝑥𝑒𝑛𝑟  𝑣𝑖 ,   𝑋𝑢  

                      end for  

                        𝑥𝑒𝑛𝑟  𝑣𝑖 𝑒𝑘𝑙𝑒𝑛𝑖𝑟 

          end for 

end for 
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ġekil 3.2 : Örnek ağ verisi ve öznitelikleri 

AĢağıdaki Çizelge3.3 ile ġekil3.2' deki ağ verisine göre öznitelik zenginleĢtirme yöntemlerinin 

sonucunda oluĢan nitelik vektörlerini göstermektedir. 

Çizelge 3.3 : Örnek ağ verisine göre oluĢan zenginleĢtirilmiĢ nitelikler 

Yöntem ZenginleĢtirilmiĢ öznitelik Boyutu 

Veya D1 =[1111101111] 

D4= [1000001101] 

d 

Ve D1 =[0010000001] 

D4 =[1000001101] 

d 
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4.  AĞ VERĠSĠ ÜZERĠNDE SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERĠ 

4.1 Ağ Verisi Üzerinde Uygulanmakta Olan Yöntemler 

Bu bölümde ağ verisi üzerinde uygulanmakta olan sınıflandırma yöntemleri üzerinde 

durulmaktadır. 

4.1.1 Ġçerik tabanlı sınıflandırma 

Ġçerik tabanlı sınıflandırma sadece öznitelikleri kullanır. Yerel sınıflandırıcının eğitim verisi 

üzerinde eğitilmesinin ardından test seti üzerinde çalıĢtırılması ile tamamlanır.  Yöntemin temel 

olarak sınıflandırıcıya verdiği nitelik vektörü veriye ait iĢlenmemiĢ özniteliklerdir. 

 𝑆ı𝑛ı𝑓𝑙𝑎𝑛𝑑ı𝑟𝑚𝑎 𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙𝑖𝑘 𝑣𝑒𝑘𝑡ö𝑟ü = 𝑋 𝑢    (4.1) 

Bu yöntemde kullanılan nitelik vektörünün iyileĢtirmesi  ile algoritma performansının doğrudan 

iliĢkisi bulunmaktadır. 

Bu çalıĢma kapsamında içerik tabanlı sınıflandırma nitelik vektörü üzerinde aĢağıdaki iĢlemler 

uygulanmıĢtır. 

 Sahip olunan nitelik vektörüne öznitelik seçme yöntemleri uygulanması 

 Sahip olunan vektöre öznitelik zenginleĢtirme yöntemlerinin uygulanması 

 Sahip olunan vektöre öznitelik zenginleĢtirme yöntemlerinin uygulanmasının ardından 

öznitelik seçme yönteminin uygulanması 

4.1.2 Bağ tabanlı sınıflandırma 

Bu yöntemde sadece bağ bilgilerinden faydalanılır. Düğümün kendisinin veya komĢusunun 

özniteliklerinden yararlanılmaz. Bunu sağlamak için komĢuların etiketlerinden faydalanır. 

Önceki bölümlerde anlatılmıĢ olan etiket bilgisi ile öznitelik zenginleĢtirme yöntemleri 
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kullanılarak oluĢturulan zenginleĢtirilmiĢ öznitelikler bu sınıflandırmada girdi vektörünü 

oluĢturur. 

 𝑆ı𝑛ı𝑓𝑙𝑎𝑛𝑑ı𝑟𝑚𝑎 𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙𝑖𝑘 𝑣𝑒𝑘𝑡ö𝑟ü = 𝐴𝑔𝑟( 𝑁 𝑢 )   (4.2) 

Algoritmanın kullandığı nitelik vektörleri önceki bölümde  anlatılmıĢ olan özniteliklerin etiketler 

kullanılarak zenginleĢtirilmesi metodu ile farklı Ģekillerde oluĢturulabilir.  

4.1.3 Öz yinelemeli sınıflandırma algoritması (ICA) 

Öz Yinelemeli Sınıflandırma Algoritması (ICA) Yöntemi baĢarımı, basit ve performansının 

yüksek olması sebebiyle ağ verisinin sınıflandırılmasında yüksek oranda kabul görmektedir. Öz 

yinelemeli bir yöntemdir. 

Yöntem, Sen ve Getoor taradından önerilmiĢ bir kollektif sınıflandırma yöntemidir. 

Düğümözniteliklerinin ve komĢu etiketlerini birlikte kullanmaktadır. Verinin hepsinin 

etiketlerinin bilindiği varsayımına dayanır. Algoritmada kullanılan nitelik vektörü aĢağıdaki 

denklem ile ifade edilmiĢtir. 

 𝑆ı𝑛ı𝑓𝑙𝑎𝑛𝑑ı𝑟𝑚𝑎 𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙𝑖𝑘 𝑣𝑒𝑘𝑡ö𝑟ü = 𝑋 𝑢 𝐴𝑔𝑟 𝑁 𝑢    (4.3) 

Bu sebeple ilk olarak verileri geçici olarak etiketledikten sonra test setini rastgele sırayla yeniden 

etiketlemeye devam eder. Algoritma test verisinin geçici etiketleri değiĢmez hale gelene kadar 

veya belli bir eĢik değerinin üzerinde değiĢmezlik sağlanana kadar iterasyonlar devam eder.   

Ġçerik tabanlı öznitelik vektörlerinde uygulanan özniteliklerin değiĢmesi ile performans 

ölçümleri çalıĢma kapsamında özyinelemeli algoritma için de irdelenmiĢtir. 

4.1.4 Gibbs örnekleme yöntemi 

Yüksek oranda kabul gören baĢarılı bir yakınsama temelli kolektif sınıflandırma metodudur. 

Gibbs Sampling olasılıksal ve Özyinelemeli Sınıflandırma Algoritması gibi basit bir ağ üzerinde 

öğrenme yöntemidir. Gibbs Örnekleme Yöntemi  Sen ve Getoor tarafında geliĢtirilmiĢ güncel bir 

versiyonda temel olarak yapılmak istenen bir düğümün sınıfının komĢuluk ve öznitelik 

bilgilerinden yararlanarak bulunmasıdır. Algoritma akıĢı Ģu Ģekildedir;Ġlk olarak test 

düğümlerine eğitim kümesindeki komĢularının sınıf bilgileri ile oluĢturulmuĢ vektör ve 
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öznitelikleri ile önceden belirlenmiĢ vektör tabanlı bir öğrenme algoritması sayesinde geçici 

sınıflama yapılır. 

Ardından ısınma adı verilen herhangi bir istatistik tutulmayan bir bölüme geçilir ve bu bölümde 

iteratif biçimde tüm düğümlerin, test ve eğitim, sınıf bilgilerinden faydalanarak her düğümün 

komĢuluk vektörleri güncel durumlara göre oluĢturularak öznitelikleri ile yeni bir sınıflama 

yapılır ve bu belli sayıdaki iterasyonda tekrar ettirilir. 

Son adımda ise ısınma bölümündeki iĢlem tekrar ettirilir ancak her düğüm için o düğüme hangi 

sınıfın kaç kere atanmıĢ olduğu istatistiği tutulur. Daha sonra belli bir iterasyon sayısına ulaĢınca 

da her düğüme en çok atanmıĢ olan etiket o düğümün nihai sınıf bilgisi olarak tescil edilir. 

Gibbs örnekleme yöntemi öznitelik uzaylarının artması ile maliyetinin de yüksek miktarda arttığı 

bir sınıflandırma algoritmasıdır. 

4.2 Birlikte Öğrenme 

Birlikte öğrenme yönteminin kullanıldığı ilk çalıĢma Blum ve Mitchel tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢtir(Blum, Mitchel 1998). Yapılan çalıĢma web sayfaları üzerinde 

gerçekleĢtirilmiĢ olup veriye ait iki görünüm kullanılmıĢtır. Bunlar sayfa içerik bilgileri ve 

sayfanın komĢularının özniteliklerinin bilgileridir. Bu iki görünüm kullanılarak sınıflandırıcılar 

eğitilmiĢ. Ardından belirlenen etiketlenmemiĢ veriler üzerinde sınıflandırıcı sonuçları 

birleĢtirilerek en emin olunan etiketsiz verieğitime dahil edilerek iĢleme devam edilmiĢ. 

Ardından etiketsiz verilerinde katkısı ile eğitilmiĢ olan iki sınıflandırıcı test verisine uygulanarak 

sonuçları birleĢtirilerek baĢarım değeri ölçülmüĢtür.Yapılan çalıĢma tek sınıflandırıcı kullanılan 

yöntemlere göre kullanılmıĢ olan iki öznitelik alt uzayı ile elde edilen sonuçların baĢarımı 

arttırdığını göstermiĢtir. ÇalıĢma sonuçlarndan bir diğeri de etiketlenmemiĢ verilerin kullanımına 

imkan sağlanmasıdır. 

Bu makale kapsamında birlikte öğrenme incelenirse Ģu alt konuların olduğu anlaĢılmaktadır. 

 Farklı öznitelik alt uzaylarının oluĢturulması 

 Sınıflandırıcı sonuçlarının birleĢtirilmesi 

 Sınıflandırıcının etiketlediği verilerin eğitim verisine katılması 
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ġekil 4.1 : Birlikte öğrenme genel akıĢ Ģeması 

Bu temel çalıĢmaya dayanarak yaptığımız çalıĢmada etiketsiz veriler yerine test verisinin eğitime 

katılması ile test verisi hakkında bilgi edinerek birlikte öğrenmenin yapılması amaçlanmıĢtır. 
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Yapılan değiĢiklikle oluĢturulmuĢ olan birlikte öğrenme algoritmasına ait genel akıĢ Ģeması ġekil 

4.1 ile verilmiĢtir.  

Bu bölümde birlikte öğrenme aĢamaları ayrı ayrı incelenmiĢtir. 

4.2.1 Önceki çalıĢmalar 

Bu konudaki ilk çalıĢma 1998 yılında yapılmıĢtır (Blum, Mitchel, 1998). Web verisi üzerinde iki 

ayrı öznitelik uzayının üzerinde snıflandırıcıların eğitilerek, sınıflandırıcıların sonuçlarının  

birleĢtirilmesi ile yapılan bu çalıĢma, ardından yapılan çalıĢmalar için ana kaynak görevi 

üstlenmiĢtir. ÇalıĢma 2008 yılında, ICML tarafından son 10 yılın en iyi çalıĢması olarak 

seçilmiĢtir. 

Diğer bir çalıĢma Zhang ve Lee tarafından yapılmıĢtır. Birlikte öğrenme yöntemi web 

görsellerinin sınıflandırılması üzerine uygulanmıĢtır (Zhang, Lee, 2005). Bu noktada eğitime 

katılan verinin kalitesinin arttırılması önemli rol oynamaktadır. Yapılan çalıĢmada web 

üzerindeki metin verisinden ve görüntü datasından yararlanılmıĢtır. Bu çalıĢmada olduğu gibi 

bizim yaptığımız çalıĢmada iki ayrı öznitelik grubu bulunmamaktadır.  ÇalıĢmamızda sadece 

metin verisi bulunmaktadır. Bu sebeple öznitelikler ile farklı alt uzayların oluĢturulması 

gerekliliği vardır. Farklı altuzayların seçilebilmesi birlikte öğrenmede sınıflandırıcıların kaliteli 

olarak eğitilebilmesi açısından önemli bir rol oynamaktadır.  Bu sebeple yapılmıĢ olan önceki 

çalıĢmalar incelenmiĢtir. Rastgele altuzayların seçilmesi yönteminin yerine ilgili alt uzayların 

seçilerek sınıflandırma yapılabilmesi yöntemi 2010 yılında yapılmıĢ olan çalıĢma ile 

karĢılaĢtırılmıĢtır (Cataltepe, Yaslan 2010). Bu çalıĢmada ilgili altuzaylar seçerek birlikte 

öğrenme yönteminin baĢarımı arttırdığı görülmüĢtür. Tez çalıĢması kapsamında da bu yayın baz 

alınarak çalıĢmalar yapılmıĢtır. Yine yazarlar tarafından yapılmıĢ olan bir baĢka çalıĢma ile 

sınıflandırıcı birleĢtirilmesi konusu üzerine değinilmiĢtir. Bu noktada "Adaptive Bayesian" 

yönteminin diğer yöntemlere göre daha iyi olduğu görülmüĢtür (Yaslan, Cataltepe, 2008). 

Birlikte öğrenme yönteminde önemli bir bölüm oluĢturan etiketsiz veriden faydalanılması 

konusunda yapılan bir çalıĢmada etiketlenmemiĢ verinin  sınıflandırıcı performansını azalttığı 

görülmektedir  (Cozman, Cohen, 2002). Yapılan çalıĢmada sınıflandırıcının yanlıĢ bir varsayıma 

dayanmasına etiketlenmemiĢ verinin yol açabileceği ele alınmaktadır. Eğitime katılan 

etikenlenmemiĢ verinin sınıflandırıc yapısını değiĢtirmesinden dolayı sınıflandırıc baĢarımına 



26 

olumsuz etkisi vurgulanmıĢtır. Tez çalıĢması kapsamında yapılan çalıĢmada test verisi eğitime 

katılmıĢtır ve test verisi üzerindeki eminlik değerinin azalması ile performansın azaldığı 

görülmüĢtür.  Wang ve Zhou tarafından yapılan çalıĢmada iterasyonların yüksek sayıda olmasınn 

algoritma baĢarımını olumsuz etkilediğini göstermektedir (Wang, Zhou, 2007). 

4.2.2 Farklı öznitelik alt uzaylarının oluĢturulması 

4.2.2.1 Rastgele alt uzayların seçilmesi 

Özniteliklerin her hangi bir kritere bakılmadan rastgele seçilmesi ile öznitelik uzaylarının 

oluĢturulmasıdır. Algoritma "Algoritma: Rastgele Öznitelik Altuzaylarının Seçilmesi Sözde 

Kodu " ile verilmiĢtir. 

Algoritma: Rastgele Öznitelik Altuzaylarının Seçilmesi Sözde Kodu 

Girdi:d, K, m 

Çıktı:𝑆1 1,2,…𝑚 , 𝑆2 1,2,…𝑚 , . . . . . ,𝑆𝑘  {1,2, …𝑚} 

for i=1 to K do 

𝑆𝑖 = 𝑅𝑎𝑛𝑑(𝑚) 

end for 

4.2.2.2 Ġlgili ve rastgele alt uzayların seçilmesi 

Yaslan ve Çataltepe tarafından yapılan çalıĢma birlikte öğrenmede seçilen öznitelik 

görünümlerini irdelemiĢtir. Bu çalıĢmada sadece iki değil farklı sayılarda öznitelik alt uzayları 

belirlenmiĢtir. 

Tez kapsamında, Yaslan ve Çataltepe’nin çalıĢmasına temel alarak önerilen alt uzay seçme 

yöntemi kullanılmıĢtır. Bunun yanısıra etiketlenmemiĢ veri olarak test verisi kullanılmıĢ ayrı bir 

etiketlenmemiĢ veri kümesi kullanılmamıĢtır. ÇalıĢma detayları ileriki bölümlerde açıklanacaktır. 

Daha önce yapılmıĢ olan Rel-RASCO algoritmasından etiketlenmemiĢ veri olarak test setini 

kullanmasıyla farklılık gösterir. Ġlgili ve rastgele alt uzayların oluĢturulması "Turnuva özniteilk 

seçim yöntemi" ile oluĢturulmaktadır. Bu yöntemin iĢleyiĢi ġekil 4.2 ile verilmektedir. 

Ön bilgi kısmında açıklanmıĢ olduğu gibi çalıĢmadaki öznitelik alt uzayı belirleme yöntemi 

temel alınmıĢtır(Çataltepe, 2010).Bu çalıĢmada ilgili ve rastgele alt uzaylar seçilmiĢtir. Ġlgililik 

dataseti tüm veri seti üzerinde belirlenmiĢtir. Ġlgililik Ģu Ģekilde açıklanabilir. Etiketlerin 

öznitelikleri ile birlikte oluĢturduğu birliktelik bilgisinin hesaplanıĢı önceki bölümlerde 

verilmiĢtir. 
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ġekil 4.2 : Turnuva öznitelik seçim yöntemi 

Belirtilen çalıĢmaya ek olarak alt uzay seçiminde belirtilen alt uzaydan daha çok sayıda alt uzay 

seçilerek bu alt uzaylardaki sınıflandırıcı performanslarından eğitim verisi üzerinde en iyi sonucu 
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veren alt uzaylar seçilmiĢtir. Bu yaklaĢım eğitim verisi üzerinde en iyi sonucu veren alt uzaylarla 

baĢlandığında test verisinde sonuçların daha iyi olacağı varsayımına dayanmaktadır. 

Sınıflandırmanın en baĢında bize daha az fayda sağlayacak kötü sınıflandırıcıların elenmesi 

performansın arttımını sağlamalıdır. 

4.2.2.3 Öznitelik zenginleĢtirme yöntemleri ile alt uzayların seçilmesi  

Öznitelik alt uzayları seçilirken zenginleĢtirilmiĢ özniteliklerin ayrı bir alt uzay olduğu 

varsayımına dayanmaktadır. Bu Ģekilde içerik tabanlı olarak sahip olduğu öznitelik alt uzayına 

ek olarak ağdan gelen bilgiye sahip olan zenginleĢtirilmiĢ öznitelik alt uzayını birlikte 

kullanmaktadır. Öznitelik alt uzaylarının seçilmesi akıĢı ġekil 4.3 ile gösterilmektedir. 

 

ġekil 4.3 : ZenginleĢtirilmiĢ ve seçilmiĢ alt uzaylar ile birlikte öğrenme 
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4.2.3 Sınıflandırıcıların birleĢtirilmesi 

Farklı alt uzaylarda eğitilen sınıflandırıcıların birleĢtirilerek sınıflandırma sonucunun bulunması 

gerekmektedir. Bu konuda farklı methodlar vardır(Alpaydın, 2010). 

 

ġekil 4.4 : Sınıflandırıcı çıktılarının birleĢtirilmesi 

En Büyük Yöntemi:Sınıflandırıcıların verinin etiketi için sınıflara vermiĢ oldukları en yüksek 

sonuçlar sınıf bazında o sınıfa ait  birleĢtirme sonucunu oluĢturur. Bu sonuçların 

oluĢturulmasının ardından en yüksek olasılık sahibi sınıf seçilir. 

Çarpma Yöntemi: Sınıflandırıcıların verinin etiketi için sınıflara vermiĢ oldukları en sonuçlar 

çarpım yöntemi ile birleĢtirilirek sınıf bazlı  birleĢtirme en sonuçları oluĢturur. Bu sonuçların 

oluĢturulmasının ardından en yüksek olasılık sahibi sınıf seçilir. 

En DüĢük Sonuca Göre Sonuç Alma: Sınıflandırıcıların verinin etiketi için sınıflara vermiĢ 

oldukları en  düĢük sonuçlar sınıf bazında o sınıfa ait  birleĢtirme sonucunu oluĢturur Bu 

sonuçların oluĢturulmasının ardından en yüksek olasılık sahibi sınıf seçilir. 

Çoğunluk Oylaması (Majority Voting): Bu yöntem sınıflandırıcıların sınıflar için verdiği 

olasılıkların toplanarak normalize edilmesi prensibine dayanmaktadır. Bu sınıflandırma 

sonucunda normalize edilmiĢ sonuç içinde en yüksek olasılıklı sınıf birleĢtirme sonucu elde edilir 

(Suen, 2000). 

Çizelge 4.1' de örnek sınıflandırıcı sonuçlarına göre sınıflandırıcı birleĢtirme yöntemlerinin elde 

edecekleri değerler gösterilmektedir. 
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Tez çalıĢması kapsamında çoğunluk oylaması çoğunluk oylaması olarak tabir edilen yöntem 

kullanılmıĢtır. 

Önceki çalıĢmalarımızda ortalama ve çarpma yöntemlerinin benzer sonuçlar verdiği görülmüĢtür 

(Cataltepe, Sonmez, Baglioglu, Erzan, 2011). 

Çizelge 4.1 : Örneksınıflandırıcı sonuçlarının değiĢik birleĢtirme yöntemleri ile     

               birleĢtirilmesi sonuçları 

 Sınıf1 Sınıf2 Sınıf3 Seçilen Sınıf 

Sınıflandırıcı1 0.6 0.3 0.1 Sınıf1 
Sınıflandırıcı2 0.2 0.5 0.3 Sınıf2 
Sınıflandırıcı3 0.4 0.5 0.1 Sınıf2 

Sınıflandırıcı Sonuç 
Toplamı 

1.3 1.4 1.3  

Normalize Edilen 
Sonuçlar  
Çoğunluk Oylaması 

3.25 3.5 3.25 Sınıf2 

En Büyük Sonuç 
Alma Yöntemi 

0.6 0.5 0.8 Sınıf3 

En Düşük Sonuca 
Göre  Sonuç Alma 
Yöntemi 

0.4 0.1 0.1 Sınıf1 

Çarpma Yöntemi  0.0024 0.0075 0.0024 Sınıf2 

 

4.2.4 Eğitime katılacak düğümün belirlenmesi 

4.2.4.1 Sınıflandırıcı olasılık sonuçlarının değerlendirilmesi 

Yaygın olarak kullanılmakta olan bu yöntem birleĢtirilerek elde edilmiĢ olan sınıflandırıcının 

sağladığı olasılık eĢiğini baz alır. Bu da sınıfın baskın olarak seçilmesini sağlayan eĢiktir. (1/ C) 

Sınıflar Arası Uzaklık EĢiği KullanımıKarar destek makinalarının çalıĢması sırasında kullanılan 

modellemede sınıfların birbirine en uzak olarak ayrılabileceği Bu kapsamda sınıflandırıcı 

sonuçları için ayrıklık metriği tanımlanmıĢtır. Bu metrikformul 4.1 de gösterilmiĢtir. 

F-ölçütü(F measure), tutturma ve keskinliğin ortalaması olarak hesaplanır (Oguducu, 2010). 

Önerilen yöntem f-ölçütü ve sınıflandırıcı sınıflandırma olasılıklarını birlikte ele almayı 

hedeflemiĢtir. Burada yapılan varsayım sınıflandırıcının eğitim verisi üzerinde elde ettiği f-

ölçütününsınıflandırıcı güvenilirliği hakkında bilgi verdiğidir. Eğitim kümesi üzerinde elde 
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edilen f-ölçütü test verisinde de benzer olacaktır. Bu sebeple f-ölçütü düĢük olan sınıflandırıcı 

sonuçlarının güvenilirliği de düĢük olacaktır. Yüksek olasılıkla sınıflandırma yapsalar dahi bu 

sınıflandırıcıların belirttiği düğümlerin eğitim verisine katılmaması daha manalı olacaktır. Bu 

amaç kapsamında 4.1 denklemine göre bir değer elde edilir. Böylelikle sınıflandırıcı sonuçlarının 

daha doğru olarak değerlendirilmesi hedeflenir.  

𝐵𝑎ş𝑎𝑟ı𝑚 𝑖 =  𝐹ö𝑙çü𝑡ü 𝑖 ∗ 𝑃𝑆ı𝑛ı𝑓𝑙𝑎𝑛𝑑ı𝑟ı𝑐ı(𝑖) (3.1) 

 

(4.1) 

 

ġekil 4.5 : Gürültülü dil modeli 

Bu yaklaĢım doğal dil iĢlemede bulunan gürültülü dil modeli temel alınarak tanımlanmıĢtır. 

4.2.4.2 Eğitim veri kümesine yeni verilerin eklenmesi 

Sınıflandırıcı sonuçlarının birleĢtirilmesinin ardından, sınıflandırma sonucunda en emin olunan 

verilerin eğitim kümesine dahil edilmesi yer alır. Bu amaçla eğitim verisinin en doğru Ģekilde 

devam edebilmesi amacı ile eğitim verisine eklenecek olan verinin seçimi çok önemli 

olmaktadır. Bu bölümde, kullanılan yöntem açıklanacaktır. Yöntemin uygulanmasına dair bir 

örnek Çizelge 4.2 de yer almaktadır.   

Birlikte öğrenmede eğitime test verilerinin eklenmesinde birleĢtirilmiĢ sınıflandırıcı sonuçlarının 

belli bir eĢik değerin (1/C) üstünde olmasının yanısıra her sınıftan bir örnek seçilmesine önem 

verilir. Bu sebeple her sınıf için test düğümlerinin o sınıfa ait sınıflandırıcı birleĢtirme 

sonuçlarından en yüksek değere sahip olan düğüm seçilerek eğitime katılmaktadır.  
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Çizelge 4.2 : Örnek sınıflandırıcı sonuçlarına göre eğitime katılacak test     

            düğümlerinin belirlenmesi 

 Sınıf1 Sınıf2 Sınıf3 

Test Düğümü1 0.325 0.35 0.325 

 

Test Düğümü2 0.5 0.05 0.45 

 

Test Düğümü3 0.25 0.55 0.20 

 

Test Düğümü4 0.05 0.25 0.7 

 

Test Düğümü5 0.15 0.45 0.40 

Seçilen Düğüm          

 

Test Düğümü2                Test Düğümü5                  Test Düğümü4 

 

4.2.4.3 Ġterasyonların durma koĢulu 

Birlikte öğrenme algoritmasında iterasyonların yüksek olmasının getirebileceği sonuçlar; 

Kaynak Maliyeti: Algoritma kaynak ve zaman maliyetlerini arttırmaktadır. Ġterasyonlar oluĢan 

eğitim verisi üzerinde yeniden eğitim yapılmasını ve eğitime katılacak test verisinin belirlenmesi 

iĢlemlerinin maliyetini getirmektedir. Bu maliyet eğitim verisinin artması ile artmaktadır.  

BaĢarım Azalması: Sınıflandırıcı bilgisinin olumsuz etkilenerek baĢarımın olumsuz 

etkilenmesine neden olabilmektedir.Bunun yanısıra iterasyonların sonrarına doğru eğitime 

katılan test verisinin güvenilirliği azaldığı için baĢarımı da olumsuz etkileyebilmektedir 

Bu sebeplerden dolayı baĢarımı olabildiğince yüksek tutarak olabildiğince erken noktada 

durulması gerekmektedir. Bu sebeple erken durulabilecek noktarak olarak tez kapsamında Ģu 

yöntemler denenmiĢtir.  

 Eğitim baĢarımının azaldığı noktada durulması 

 Eğitim baĢarımının en yükseğe ulaĢtığı noktada durulması (Devam eden 5 iterasyonda da 

azalma devam etmelidir.) 

 Eğitim verisine eklenen veriler için kullanılan eĢik değerinin yüksek tutulması 

gerekmektedir. 
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5.  VERĠ KÜMELERĠ 

Bu bölümde kullanılan veri kümeleri, eneyleri için oluĢturulan deney düzenekleri ve deneylerde 

elde edilmiĢ olan sonuçlar verilerek, elde edilen sonuçlar değerlendirilecektir. 

5.1 Kullanılan Veri Kümeleri 

5.1.1 Citeseer 

Bilimsel makalelelerin oluĢturduğu bir veri yapısıdır. 7 farklı etiket ile sınıflandırılmıĢ 2708 

bilimsel makaleyi içeren bir veri kümesidir. Makalelerin bağ yapısını yapılan atıflar 

oluĢturmaktadır ve veri 5429 adet bağlantı içermektedir. Makale özniteliklerini makalede en az 

10 defa geçmiĢ olan kelimeler nitelendirmektedir. Her bir makale için öznitelikler ikili düzende 

0/1 olarak değerlendirilmiĢtir. Böylelikle veriler 1403 öznitelik ile nitelendirilmiĢtir. Citeseer 

veri kümesinin sahip olduğu sınıf dağılımı ġekil5.1 ile gösterilmektedir. 

 

ġekil 5.1 : Citeseer verilerin sınıflara göre dağılımı 
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5.1.2 Cora 

Bilimsel makalelelerin oluĢturduğu bir veri yapısıdır. 7 farklı etiket ile sınıflandırılmıĢ 2708 

bilimsel makaleyi içeren bir veri kümesidir. Makalelerin bağ yapısını yapılan atıflar 

oluĢturmaktadır ve veri 5429 adet bağlantı içermektedir. Makale özniteliklerini makalede en az 

10 defa geçmiĢ olan kelimeler nitelendirmektedir. Her bir makale için öznitelikler ikili düzende 

0/1 olarak değerlendirilmiĢtir. Böylelikle veriler 1403 öznitelik ile nitelendirilmiĢtir. Cora veri 

kümesinin sahip olduğu sınıf dağılımı ġekil5.2 ile gösterilmektedir. 

 

ġekil 5.2 : Cora verilerin sınıflara göre dağılımları 

5.1.3 WebKB 

Web sayfalarının oluĢturduğu bir veri yapısıdır. 877 adet web sayfasının 5 farklı etiket ile 

sınıflandırılmıĢtır. Web sayfalarının birbirlerine vermiĢ oldukları bağlantılar ile oluĢturulmuĢ ağ 

yapısı 1608 adet bağlantıdan oluĢmaktadır. Veri kümesindeki her bir web sayfası ikili düzende 

0/1 olarak varlığı değerlendirilmiĢ kelimelerin oluĢturduğu vektörler ile temsil edilmektedir. Veri 

kümesinin öznitelikleri de olan bu kelimelerin sayısı 1703’tür. Citeseer veri kümesinin sahip 

olduğu sınıf dağılımı ġekil 5.3 ile gösterilmektedir. 
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ġekil 5.3 : WebKB verilerin sınıflara göre dağılımları 

5.2 Veri Kümelerinin Ağ Bilgileri 

Veri kümelerinin ağ bilgisine ait özellikler Çizelge 5.1 ile gösterilmektedir. Çizelgede Cora veri 

kümesinin en yüksek bağlılığa sahip olduğu, Citeseer verisetinin ise en düĢük bağlılığa sahip 

olduğu görülmektedir. Bunun yanısıra otokorelasyon değerinin yüksek olması veri üzerindeki 

bilginin anlamlı olduğunu göstermektedir. 

Çizelge 5.1 : Veri kümelerinin özellikleri 

Veri Seti Bağlantısı 

Olmayan Veri 

(%) 

Ortalama 

Bağlantı Sayısı 

Otokorelasyon 

Citeseer 0.0144 2.7391 0.7099 

Cora 0 3.8980 0.8252 

WebKB 0.0205 3.1653 0.6123 
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6.  SONUÇLAR 

6.1 Deney Düzenekleri 

ÇalıĢma kapsamında alınan sonuçlar 2010'da Burak Ataman ile geliĢtirilmeye 

baĢlanan, ardından geliĢtirmesine Abdullah Sönmez ile devam edilen makine 

öğrenmesi genel uygulama yazılımı ile alınmıĢtır. Deneyler ĠTÜ sunucularında 

koĢturulmuĢtur. 10-katlı çapraz doğrulama yöntemi uygulanarak sonuçlar 

raporlanmıĢtır. Yazılımda kullanılan sınıflandırıcılar  Weka kütüphanesi üzerinden 

kullanılmıĢtır.  Özellikle Rel-RASCONet  sonuçlarının çok fazla olması sebebiyle 

sonuçların aktarımında genel olarak tablo tercih edilmiĢtir. 

Deneylerde kullanılmıĢ olan örnekleme parametreleri Çizelge 6.1 ile verilmiĢtir. Bu 

uygulama yöntemlerinin veri kümleri üzerinde uygulanmaları ile oluĢan sınıf bazında 

verinin eğitim ve test kümesine dağılımları ġekil6.1, ġekil 6.2. ve ġekil 6.3 ile 

verilmiĢtir. Belirtilen veri sayısıları yapılmıĢ olan 10 örneklemenin ortalamasıdır. 

Çizelge 6.1 : Deneylerde kullanılan örnekleme yöntemi parametreleri 

 Örnekleme 

Kısaltması 

Eğitim Test Kullanılmayan 

Kartopu 

Örneklemesi 

S40  0.40* 

𝑁𝑉𝑡ü𝑚𝑉𝑒𝑟𝑖  

0.60* 

𝑁𝑉𝑡ü𝑚𝑉𝑒𝑟𝑖  

0 

Kartopu 

Örneklemesi 

S20 0.20 

* 𝑁𝑉𝑡ü𝑚𝑉𝑒𝑟𝑖  

0.60* 

𝑁𝑉𝑡ü𝑚𝑉𝑒𝑟𝑖  

0.20* 𝑁𝑉𝑡ü𝑚𝑉𝑒𝑟𝑖  

 

Veri Kullanımı: Testler Cora ve WebKB de çalıĢtırılmıĢtır. Kaynak ve zaman 

maliyeti sebebiyle Citeseer verisi üzerinde maliyeti çok yüksek olan testler 

koĢturulmamıĢtır.  

Sınıflandırıcı Seçimi: Önceki çalıĢmalar esas alınarak Bayes Ağları yöntemi 

çalıĢmakta olduğumuz veri kümeleri (Cora,Citeseer,Weka) üzerindeki baĢarımı ve 

hızı sebebiyle yapılan deneylerde yerel sınıflandırıcı olarak kullanılmıĢtır.  

(Çataltepe, Sönmez, Bağlıoğlu, Erzan 2011) 
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ġekil 6.1 : Citeseer eğitim-test verisinin sınıf bazında dağılımı 

   

 

ġekil 6.2 : Cora eğitim-test verisinin sınıf  bazında dağılımı  

 

Agents IR DB AI HCI ML

Test(%60) 354.1 402.2 424.1 154 304.6 349

Eğitim(%40) 241.9 265.8 276.9 95 203.4 241

0

100

200

300

400

500

600

700

800

# 
Ö

rn
ek

 S
ay

ıs
ı

Citeseer Sınıf Bazında Eğitim ve Test Verisi Dağılımı

Neural_N
etworks

Rule_Lear
ning

Reinforce
ment_Lea

rning

Probobilis
tic_Meth

ods
Theory

Genetic_
Algorithm

s

Case_Bas
ed

Test(%60) 489.7 109.5 131.8 259.7 207.9 253.2 173.2

Eğitim(%40) 328.32 70.5 85.2 166.3 143.1 164.8 124.8

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

# 
Ö

rn
ek

 S
ay

ıs
ı

Cora Sınıf Bazında Eğitim ve Test Verisi Dağılımı



39 

 

ġekil 6.3 : WebKB eğitim-test verisinin sınıf  bazında dağılımı 

6.2 Sonuçlar 

6.2.1 Özniteliklerin etiket ile olan ilgililikleri üzerine olan etkileri 

Veri Kümeleri üzerinde ilgililik değerlerinin öznitelik zenginleĢtirme yöntemlerinin 

ardından değiĢimleri ġekil6.4, ġekil6.5 ve ġekil6.6 ile gösterilmiĢtir. Bu grafiklerde 

ortak olarak görülen zenginleĢtirme yöntemleri ile özniteliklerin ilgililik değerler i 

arttırılmıĢtır. ZenginleĢtirme yöntemlerinden en çok veya örneklemesinin genel 

özniteliklerin ilgililik değerlerinin artmasını sağlamıĢtır.  Bu grafiklerin gösterdiği 

diğer bir sonuç veri kümelerinin öz niteliklerinin ilgililik değerlerinin niteliklerin 

%20'sinin ardından oldukça düĢük değerlere düĢmesidir. ZenginleĢtirilmiĢ 

özniteliklerin ilgililik değerleri özniteliklerin ilgililik değerleri ile doğru orantılı 

olarak değiĢmektedir. 

student project course staff faculty
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ġekil 6.4 : Citeseer zenginleĢtirilmiĢ öznitelik etiket ilgililik  

 

ġekil 6.5 : Cora zenginleĢtirilmiĢ öznitelik etiket ilgililik  
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ġekil 6.6 : WebKB zenginleĢtirilmiĢ öznitelik etiket ilgililik  

Rel-RASCO ve Rel-RASCONet sınıflandırmalarında ve öznitelik seçme 

algoritmasının uygulandığı yöntemlerde eğitim verisi dikkate alınarak ilgililik 

değerleri ölçülmektedir. Bunun ardından seçilen özniteliklerin test kümesi üzerinde 

baĢarımları ölçülmektedir. Bu kapsamda ilgililik değerlerinin ne kadar iliĢkili 

olduğunu analiz edebilmek için eğitim ve test arasındaki öznitelik ilgililik değerleri 

ölçülmüĢtür. Bu testler Cora ve WebKB üzerinde yapılmıĢtır. Sonuçlar aĢağıdaki 

bölümde verilmektedir.  

Bu keskinlik değeri  kartopu örneklemesinde yapılan 10 örnekleme için 

tekrarlanmıĢtır. Bu örneklemeler; 

Test %10 -Eğitim % 90, 

Test %20 -Eğitim % 80 

Test %30 -Eğitim % 70 

Test %40 -Eğitim % 60 

Test %50 -Eğitim % 50 

Test %60 -Eğitim % 40 

Test %70 -Eğitim % 30 

Test %80 -Eğitim % 20 
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Test %90 -Eğitim % 10 

Bu ilgililiğin hesaplanmasına ait algoritma "Algoritma: Rastgele Öznitelik 

Altuzaylarının Seçilmesi Sözde Kodu" ile verilmiĢtir. 

Algoritma: Rastgele Öznitelik Altuzaylarının Seçilmesi Sözde Kodu 

Girdi:𝑁𝑒ğ𝑖𝑡𝑖𝑚({𝐹
0
,𝐹1,… .𝐹𝑑}, 𝐶𝑒ğ𝑖𝑡𝑖𝑚{𝐶0,𝐶1,… .𝐶𝑘} 

𝑁𝑡𝑒𝑠𝑡({𝐹
0
,𝐹1,… .𝐹𝑑}, 𝐶𝑡𝑒𝑠𝑡{𝐶0,𝐶1,… .𝐶𝑘} 

Çıktı:𝑆1 1,2,…𝑚 , 𝑆2 1,2,…𝑚 , . . . . . ,𝑆𝑘  {1,2, …𝑚} 

𝑅𝑒𝑙𝑒ğ𝑖𝑡𝑖𝑚{𝑅
0
,𝑅1,… .𝑅𝑑} = MI(𝑁𝑒ğ𝑖𝑡𝑖𝑚({𝐹

0
,𝐹1,… .𝐹𝑑}, 𝐶𝑒ğ𝑖𝑡𝑖𝑚{𝐶0,𝐶1,… .𝐶𝑘}) 

𝑅𝑒𝑙𝑡𝑒𝑠𝑡{𝑅0
,𝑅1,… .𝑅𝑑} = MI(𝑁𝑡𝑒𝑠𝑡({𝐹

0
,𝐹1,… .𝐹𝑑}, 𝐶𝑡𝑒𝑠𝑡{𝐶0,𝐶1,… .𝐶𝑘}) 

 𝐹0
′ , 𝐹1

′  , , . .𝐹𝑑
′
 
𝑒ğ𝑖𝑡𝑖𝑚

= ÖznitelikSırala (𝑅𝑒𝑙𝑒ğ𝑖𝑡𝑖𝑚  𝑅0
′ , 𝑅1

′  , , . .𝑅0
′
 ) 

4. 𝐹0
′ , 𝐹1

′  , , . .𝐹𝑑
′
 
𝑡𝑒𝑠𝑡

=ÖznitelikSırala (𝑅𝑒𝑙𝑡𝑒𝑠𝑡  𝑅0
′ , 𝑅1

′  , , . .𝑅0
′
 ) 

for i=0 to d 

OneriKeskinliginiHesaplaVeRaporla (i , 𝐹0
′ , 𝐹1

′  , , . .𝐹𝑑
′  

𝑒ğ𝑖𝑡𝑖𝑚
,  𝐹0

′ ,

𝐹1
′  , , . .𝐹𝑑

′  
𝑡𝑒𝑠𝑡) 

end for  

 

 

ġekil 6.7 : Test-eğitim ilgililik iliĢkisi keskinliği hesaplanması 

Cora sonucu %25 öznitelilik oranından sonra sonuçların arttığı görülmektedir. 

WebKb Sonucu da benzer olarak %20 öznitelikten sonra ilgililik keskinlik oranında 

artma görünmektedir. 
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ġekil 6.8 : Citeseer eğitim-test ilgililik iliĢkisi 

 

ġekil 6.9 : Cora eğitim-test ilgililik iliĢkisi 
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ġekil 6.10 : WebKB eğitim-test ilgililik iliĢkisi  

Sekil 6.8, ġekil 6.9 ve Sekil6.10 ile veri kümeleri için ilgililik iliĢkisi 

verilmektedir.Bu Ģekillerde 3 veri seti içinde %50  eğitim - %50 test verisi olduğu 

durumda ilgililik keskinliği artıĢ en yüksek değere ulaĢtığı görülmektedir. Eğitim ve 

test verisi oranları arasındaki iliĢkinin simetrik değiĢimlerinde benzer sonuçlar 

gözlenmektedir. Genel olarak Cora veri kümesinde ilgililik iliĢkisinin daha iyi 

olduğu görülmektedir. 

6.2.2 Öznitelik seçme ve öznitelik zenginleĢtirme yöntemlerinin etkisi 

Çizelge 6.2 ile içerik zenginleĢtirmesi yönteminin veri kümeleri üzerinde hem 

olumlu hem de olumsuz etkilerinin olabildiğini göstermektedir. Cora ve Citeseer veri 

kümesinde zenginleĢtirilmiĢ özniteliklerin performansın artmasını sağladıklarının 

görülmesinin yanısıra WebKB veri kümesinde azalma görülmüĢtür. WebKB verisi 

beĢ üniversitenin verilerinin toplanması ile oluĢtuğu için 5 ayrı bulutun veri 

kümesinde bulunması söz konusudur bu sebeple veri kümelerinin bağlılıklarının 

vereceği bilgi Cora ve Citeseer kümelerine göre daha az olmaktadır. Eğitim 

kümesinin test kümesi ile olan bağının güçlü olması veri kümelerinin bağ bilgisinin 

güçlü olması durumunda zenginleĢtirilmiĢ özniteliklerin baĢarımı olumlu 

etkiledikleri görülmektedir. Öznitelik seçme yöntemininde  %10 öznitelik kullanımı 
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ile tüm  özniteliklerin kullanılması ile elde edilen baĢarımı yakalanmasını sağladığı 

görülmektedir.  

Çizelge 6.2 : S40 üzerindeki içerik tabanlı  algoritma performansı 

 Öznitelik 

Boyutu(%) 

WebKb Cora Citeseer 

CO 100 0.77+-0.01 0.67+-0.03 0.66+-0.02 

COSel 1 0.60+-0.02 0.37+-0.10 0.56+-0.06 

COSel  5 0.73+-0.01 0.54+-0.05 0.63+-0.04 

COSel  10 0.75+-0.02 0.62+-0.03 0.65+-0.03 

COOR 100 0.52+-0.05 0.80+-0.01 0.67+-0.02 

COEnrSelOR  1 0.56+-0.04 0.70+-0.02 0.67+-0.02 

COEnrSelOR  5 0.54+-0.05 0.77+-0.01 0.68+-0.01 

COEnrSelOR  10 0.53+-0.05 0.79+-0.02 0.67+-0.02 

COEnrPCOA 100 0.73+-0.02 0.80+-0.01 0.67+-0.02 

COEnrSelPCOA 1 0.74+-0.01 0.67+-0.02 0.66+-0.02 

COEnrSelPCOA 5 0.76+-0.01 0.75+-0.01 0.68+-0.01 

COEnrSelPCOA 10 0.76+-0.01 0.77+-0.01 0.69+-0.02 

Çizelge 6.3 : S20 üzerindeki özyinelemeli algoritma performansı 

 Öznitelik 

Boyutu(%) 

WebKb Cora  

ICA 100 0.77+-0.02 0.75+-0.02 

ICA Sel  1 0.59+-0.02 0.57+-0.02 

ICA Sel  5 0.73+-0.02 0.66+-0.02 

ICA Sel  10 0.75+-0.02 0.71+-0.02 

ICA OR 100 0.53+-0.02 0.82+-0.02 

ICA EnrSelOR  1 0.54+-0.02 0.76+-0.02 

ICA EnrSelOR  5 0.55+-0.02 0.81+-0.02 

ICA EnrSelOR  10 0.54+-0.02 0.82+-0.02 

ICA EnrPCOA 100 0.55+-0.02 0.82+-0.02 

ICAEnrSelPCOA 1 0.73+-0.02 0.74+-0.02 

ICAEnrSelPCOA 5 0.76+-0.02 0.79+-0.02 

ICA EnrSelPCOA 10 0.76+-0.02 0.81+-0.02 

Öz yinelemeli algoritmanın öznitelik zenginleĢtirmesi ve öznitelik zenginleĢtirilmesi 

uygulaması ile elde edilen sonuçları Çizelge 6.3 ile verilmiĢtir. 

Çizelge 6.3, Çizelge 6.2'yi desteklemektedir. Özyinelemeli algoritmanın kullandığı 

öznitelik vektörünün  içerik tabanlı örnekleme ile paralel olması sebebiyle baĢarımı 

da benzer Ģekilde etkilenmektedir.  Çizelge 6.2 ile karĢılaĢtırıldığında görülen diğer 

bir sonuç ise öz yinelemeli sınıflandırma algoritmasının içerik tabanlı 

sınıflandırmaya göre genel olarak daha iyi sonuçlar vermesidir. Diğer bir deyiĢle 

özniteliklerin etiket verisi kullanılması ile zenginleĢtirilmesi ile ve özyinelemeli 

yöntem ile baĢarım arttırılabilmiĢtir. 
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ZenginleĢtirilmiĢ özniteliklerin kullanımı ile oluĢturulan alt uzayların kullanılmasıyla 

yapılan birlikte öğrenme performansı Çizelge 6.4 ile verilmektedir. 

Çizelge 6.4 : EnrSelCO WebKB algoritmasının performansı 

 Alt Uzay 
Boyutu(%) 

WebKB 

EnrSelCo 10 0.73 +- 0.01 
EnrSelCo 20 0.72 +-0.01 
EnrSelCo-FMeasure 10 0.74 +-0.02 
EnrSelBestCo 10 0.73 +-0.01 
EnrSelBestCo 20 0.73 +-0.01 

 

Çizelge 6.5 öznitelik boyutunun birlikte öğrenmede etkin olduğunu göstermektedir. 

Sonuçların genellenebilmesi için daha çok deneye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Çizelge 6.5 : EnrSelCO Cora algoritmasının performansı 

 Alt Uzay 
Boyutu(%) 

Cora  

EnrSelCo 10 0.77 +-0.01 
EnrSelCoBest 10 0.77+-0.01 
EnrSelCOT 25 0.80+-0.01 
EnrSelCoBest 25 0.79+-0.01 
EnrSelCoBest-
FMeasure 

10 0.77+-0.01 

Genel olarak bu bölümde öznitelik zenginleĢtirmenin veri kümesi üzerindeki ağ 

bilgisi ile doğrudan bağlantılı olduğu için veriye göre performansa katkısının 

değiĢtiriği ve öznitelik seçme yöntemleri ile %10  civarı öznitelikle tüm 

özniteliklerin sağladıkları baĢarıya yakın değerler elde edilebileceği görülmüĢtür. 

Bunların yanı sıra özyinelemeli algortimanın içerik tabanlı algortimaya nazaran 

baĢarımın daha iyi olduğu görülmüĢtür. Son olarak zenginleĢtirilmiĢ özniteliklerle 

yapılan birlikte öğrenme metodunun geliĢtirilmesi gerekliliği bulunmaktadır.  

6.2.3 Birlikte öğrenme Sonuçları 

6.2.3.1 Sınıflandırıcı sayısı ve öznitelik uzayının boyutunun etkisi 

Bu bölümde birlikte öğrenme algoritmaları için snıflandırıcı ve öznitelik uzayı 

büyüklüğünün baĢarıma olan etkisi üzerinde durulacaktır. Bu iki faktörün maliyete 

ve baĢarıma etkileri ayrı ayrı incelenecektir. Öncelikle sınıflandırıcı sayısı (K) ve 

öznitelik boyutu (M) değiĢimine göre zaman değiĢimleri ġekil6.11, ġekil6.12, 

ġekil6.13 veġekil6.14 ile görülmektedir. Hem öznitelik boyutunun artmasının  hem 
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de öznitelik alt uzay sayısının yanı sınıflandırıcı sayısının artmasının maliyeti 

arttırdığı görülmektedir.  Bu orantı doğrusal bir eğilim göstermektedir. 

 

ġekil 6.11 : WebKB S40 sade öznitelikler Rel-RASCONet  

            algoritması  

 

ġekil 6.12 : WebKB Rel-RASCONet algoritma zamanı 
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ġekil 6.13 : Citeseer sade öznitelikler Rel-RASCONet algoritma 

            zamanı 

 

ġekil 6.14 : Cora sade öznitelikler Rel-RASCONet algoritma zamanı 
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ġekil 6.15 : WebKB S40 sade öznitelikler iterasyon eğitim zamanları 

ġekil6.15 ile eğitim zamamanının öznitelik boyutu ve sınıflandırıcı sayısı ile paralel 

ilerlediği görülmektedir.  Bu durumun öznitelik zenginleĢtirme yöntemlerinde de 

paralellik  gösterdiği görülmektedir. 

6.2.3.2 Sınıflandırıcı birleĢtirilmesiyöntemlerinin karĢılaĢtırılması 

Bu  bölümde Cora Veri Kümesi üzerinde Rel-RASCONet algoritmasının 

uygulanmasında farklı birleĢtirme yöntemleri uygulandığında oluĢan baĢarımların 

karĢılaĢtırılması yer almaktadır.  Bu kapsamda sınıflandırıcı birleĢtirme yöntemleri 

olarak max (en yüksek değeri seçme) ve comb (çoğunluk öğrenme) yöntemleri 

karĢılaĢtırılmaktadır. Bunun yanısıra yöntemlerin sınıflandırıcı sayısı ve öznitelik 

yüzdesi ile değiĢimleri incelenmektedir. 

Özniteik sayısının ve öznitelik boyutunun her iki birleĢtirme yöntemi için de 

baĢarımın artmasını sağladığı görülmektedir.  Öznitelik yüzdesinin baĢarım üzerinde 

olan etkisinin daha pozitif olduğu grafilerde görülmektedir. Öznitelik zenginleĢtirme 

yöntemleri ile de birileĢtirme yönteminin etkisi benzer Ģekilde devam etmektedir. 

Sınıflandırıcı sayısının artmasına rağmen baĢarımın belli bir noktadan sonr 

aartmamasının nedeni seçilmiĢ olan sınıflandırıcıların birbirlerine benzer alt uzaylara 

sahip olmalarından dolayı baĢarımlarının çok fazla değiĢmemesidir. 
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ġekil 6.16 : Cora S40 veya öznitelikleri en yüksek baĢarım yöntemi 

            uygulamasının öznitelik yüzdesi ve sınıflandırıcı  

            sayısına göre değiĢim grafiği 

 

ġekil 6.17 : Cora S40 örneklemesi veya öznitelikleri çoğunluk  

            oylaması yöntemi ile uygulamasının öznitelik yüzdesi 

            ve sınıflandırıcı sayısına göre değiĢimi 
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ġekil 6.18 : WebKB S40 örneklemesi farklı sınıflandırıcı birleĢtirme 

            yöntemlerinin karĢılaĢtırılması 

6.3 Öznitelik zenginleĢtirme yöntemlerinin sınıflandırma üzerindeki etkisi 

Bu bölümde öznitelik zenginleĢtirme yönteminin ardından ilgili ve rastgele alt 

uzayların seçilmesi ile yapılan birlikte öğrenme ve sade öznitelikler ile yapılan 

birlikte öğrenme karĢılaĢtırılmaktadır. Grafilerde öznitelik zenginleĢtirme yönrtemi 

ile baĢarımların arrtırıldığı görülmektedir.  
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ġekil 6.19 : Öznitelik zenginleĢtirme yönteminin Rel-RASCONet 

            üzerindeki  etkisi 

 

ġekil 6.20 : S20 örneklemesi öznitelik zenginleĢtirme yönteminin 

            Rel-RASCONet üzerindeki etkisi   
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ġekil 6.21 : S40 örneklemesi Cora öznitelik zenginleĢtirmesinin  

            sonuçları 

6.3.1 Birlikte öğrenme algoritmasının erken durdurulması 

ÇalıĢma kapsamında birlikte öğrenmenin ne zaman duracağı, ne kadar sürmesi 

gerektiğine iliĢkin inceleme yapılmıĢtır. 

statik olarak verilmekte olan  iterasyon sayısı eğitim kümesi üzerindeki performans 

değerine göre karar verilebilir. Yapılan çalıĢmalarda gözlemlenen eğitim performansı 

ile test kümesi performansının brilikte hareket gözlemlenmiĢtir.Test ve eğitim 

Kümelerinin aĢağıdaki noktalardaki baĢarımları incelenmiĢtir. 

 Test kümesinin en yüksek değere ulaĢtığı nokta 

 Eğitim kümesinin en yüksek baĢarıma ulaĢtığı nokta 

 Test kümesinin baĢarımının düĢtüğü nokta  
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ġekil 6.22 : WebKB S40 örneklemesi sade öznitelikler eğitim  

            baĢarımı iterasyonların erken durdurulması 

 

ġekil 6.23 : WebKB S40 örneklemesi sade öznitelikler eğitim  

            baĢarımı iterasyonların erken durdurulması 
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ġekil 6.24 : Cora S40 örneklemesi iterasyonlar ile eğitim   

            baĢarımı/test baĢarımının değiĢimi 

 

ġekil 6.25 : Cora S20 örneklemesi iterasyonlar ile eğitim   

            baĢarımı/test baĢarımının değiĢimi 
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Yapılan deneylerde görülen sonuç eğitime katılabilecek durumdaki test verisi 

üzerindeki baĢarımın giderek azalması sebebiyle eğitimi olumsuz etkilenmektedir. 

Bu sebeple iterasyonların erken bitirlmeleri hem zaman hem de baĢarımın yüksek 

olması adına faydalı olabilir. TrainMax(Eğitim verisinin en yüksek değerindeki test 

baĢarımı) nokasında durularak baĢarımın arttırılabileceği görülmektedir. Test kümesi 

baĢarımı eğitim kümesini takip etmektedir. 

6.3.2 Sınıf bazında eğitim-test baĢarımlarının dağılımı 

Bu bölümde 3'er fold için WebKB ve Cora veri kümeleri üzerinde ilgili ve rastgele 

altuzaylar seçilmesi yöntemi ile M=%20, K=5 değerleri kullanılarak oluĢturulan 

sınıflandırıcıların sınıf bazında dağılımları eğitim ve test baĢarımları verilmiĢtir.  

F1, F2, F3 oluĢturulan farklı deneyler örneklemelerini S1, S2, S3, S4 ve S5 bu 

örneklemeler üzerinde oluĢturulmuĢ olan farklı sınıflandırıcıları belirtmektedir. 

 

ġekil 6.26 : WebKB sınıf bazında test baĢarım dağılımı 
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ġekil 6.27 : WebKB sınıf bazında eğitim baĢarım dağılımı 

WebKB veri kümesi "Staff" sınıfını doğru Ģekilde bulunamadığını göstermektedir. 

Bu sınıf veri üzerinde en az yoğunluğa sahip olan sınıftır. OluĢturulmuĢ 

sınıflandırıcıların  benzer davranıĢlar gösterdikleri de bu iki grafik ile görülmektedir.   

 

ġekil 6.28 : Cora sınıf bazında test baĢarım dağılımı 
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Cora verisi üzerinde görülmekte olan sınıf bazında dağılımı en yüksek olan 

"NeuralNetworks" sınıfının baĢarımının düĢük olduğu diğer sınıf baĢarımlarının 

benzer Ģekilde olduğudur. Bu iki grafik üzerinde ortak olarak görülmekte olan nokta 

ise eğitim ve test baĢarımlarının birbirleri ile paralel ilerlediğidir. 

 

ġekil 6.29 : WebKB sınıf bazında eğitim baĢarım dağılımı 

6.4 Sonuçların Değerlendirilmesi 

Yapılan deneylerde sonucu Ģu sonuçlara varılmıĢtır. 

 Öznitelik zenginleĢtirme yöntemlerinin sınıflandırma performansını genel 

olarak ağ bilgisi yoğunluğuna paralel olarak olumlu etkilediği görülmüĢtür. 

DeğiĢik algoritmalarda benzer Ģekilde olumlu etkilemektedir. 

 Birlikte öğrenme algoritmasının sınıflandırıcı ve öznitelik boyutunun 

arttırılması ile hem performansı hem de maliyetinin arttığı görlmüĢtür.  

 Birlikte öğrenmenin erken durdurulması durumunda baĢarımın 

arttırılabileceği görülmüĢtür. Test baĢarımının eğitim baĢarımına paralellik 

göstermesi sebebi eğitim verisinde baĢarımın düĢtüğü notada eğitimin 

tamamlanmas durumunda baĢarımın artabileceği görülmektedir. 

 Ġlgili zenginleĢtilmiĢ ve seçilmiĢ özniteilkler kullanma yönteminin 

geliĢtirilmesi gerektiği görülmüĢtür.  
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 Birlikte algoritmasında sınıflandırıcıların birbirlerinden farklı Ģeyler 

öğrenebilmeleri için oluĢan alt uzayların farklılığının (diversity) arttırılması 

konusunda çalıĢılması gerekmektedir. 

 Birlikte öğrenme sırasında oluĢturulacak alt uzay boyutu ve sınıflandırıcı 

sayısının en uygun olduğu noktaların veriye göre belirlenebilmesi konusu 

irdelenmelidir. 

 Veriye uygun zenginleĢtirme yöntemine verinin analiz edilerek karar 

verilebilmesi konusu irdelenmelidir. 
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