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KOLEKT ĐF SINIFLANDIRMA YÖNTEMLER Đ ĐÇĐN ÖZNĐTEL ĐK VE 
DÜĞÜM SEÇĐMĐ 

ÖZET 

Düğümlerin öznitelik ve bağ bilgilerinin mevcut olduğu ağ yapısına sahip öğrenme 
problemleri ile gün geçtikçe daha fazla sayıda karşılaşılmaktadır. Sosyal ağlar, 
finansal ağlar, iletişim ağları, elektrik dağıtım ağları, bilgisayar ağları, semantik 
ağlar, çevrebilimle ilgili ağlar, kimyasal reaksiyon ağları ve gen düzenleyici ağlar bu 
alanda en fazla karşılaşılan yapılardır. Bir ağdaki düğümlerin ve bağlantıların 
sınıflandırılması, gözlemlenmemiş düğüm ve bağlantıların keşfedilmesi ve ağ 
yapısındaki yararlı düğüm ve bağlantıların bulunması, bu alanda yapılan başlıca 
çalışmalardır. Ağlarda çok yüksek sayıda düğümün ve özniteliğin bulunması ve bazı 
bağlantıların güvenilirliğinin belli olmaması ağ yapısında çalışan yöntemlerin 
sıklıkla karşılaştıkları problemlerdir.  

Kolektif sınıflandırma ağ yapısındaki etiketlenmemiş düğümleri sınıflandırmaya 
yarayan bir yaklaşımdır. Bu yöntem ağ içindeki düğümlerin içerik (öznitelik) ve 
diğer düğümler ile olan bağlantı bilgilerini hem sınıfları bilinen eğitim kümesinden 
hem de test kümesinden faydalanarak kullanmaktadır. Kolektif sınıflandırma ilk 
olarak eğitim kümesinde bulunan içerik, bağlantı ve sınıf bilgilerinden yararlanarak 
bir model eğitilir. Daha sonra bu model her test elemanını, iteratif şekilde, o 
elemanın hem test hem de eğitim kümesine olan bağlantılarını kullanarak 
sınıflandırır. 

Öğrenme algoritmalarında az sayıda öznitelik kullanmak bu algoritmaların 
performanslarında düşüşe neden olmaktadır. Çok sayıda öznitelik kullanmak ise 
öğrenme algoritmasının arama uzayında büyümeye yol açmaktadır. Özniteliklerin 
sayısındaki lineer artış arama uzayında üssel olarak büyümeye neden olur. Öznitelik 
seçme yöntemleri gereksiz ve alakasız özniteliklerin eleyerek hem hızlı ve hem de 
daha doğru öğrenme sağlamaktadır.  

Ağ yapısının olduğu veri kümelerinde gereksiz ve alakasız bağlantı adını 
verebileceğimiz, ağ yapısında istenmeyen bir bilgi karmaşıklığına yol açan ilişkiler 
de bulunabilmektedir. Bu bağlantılar sınıflandırma performansını kötü 
etkilemektedir. Gereksiz bağlantıların ağ yapısından elenmesi hem algoritmaların 
çalışma zamanlarının azaltılabilmesi hem de sınıflandırma performansının 
arttırılabilmesi açısından önemlidir. 

Öznitelik zenginleştirmesi, düğümlerin varolan özniteliklerinin yanı sıra o 
özniteliklerden elde edilen yeni özniteliklerin de öğrenme algoritmalarında 
kullanılmasıdır. Zenginleştirilmi ş özniteliklerin sayısı uygulanacak zenginleştirme 
yöntemine bağlı olmakla birlikte, öznitelik sayısının çok fazla olduğu durumlarda  
öznitelik seçme yöntemlerinin kullanılması gerekir. 
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Bu tez kapsamında kolektif sınıflandırıcıların performansları öznitelik ve düğüm 
seçme yöntemleri ile normal ve zenginleştirilmi ş veri üzerinde araştırılmıştır. 
Yapılan deneyler sonucunda öznitelik ve düğüm seçme yöntemlerinin 
kullanılmasının ağ yapısına sahip veri kümelerinde homofili ve otokorelasyonu 
arttırdığı, bu nedenle de bu veri kümelerinden alınan doğruluk performansında 
iyileşme sağladığı gözlenmiştir. Özellikle düğüm seçme yöntemlerinin komşuluk 
sayısı çok olduğu durumlarda oluşan gürültülü ilişkilerden veri kümesini kurtararak 
çok az sayıda düğüm seçildiği durumlarda bile performansı arttırdığı gösterilmiştir. 
Öznitelik seçme yöntemi olarak mRMR ve FCBF# kullanılırken, düğüm seçmek için 
yeni yöntemler önerilmiştir.  

Önerilen düğüm seçme yöntemleri karşılaştırıldığında ağdaki komşuluklardaki sınıf 
etiketlerinde bulunan tutarlılığın korunmasını sağlayan komşuluk tutarlılık oranı adı 
verilen yöntemin genel olarak performansta sağladığı artış diğer yöntemlere göre 
daha fazla olmuştur. Bunun nedeni olarak da ağ yapısındaki homofiliye doğrudan 
etkide bulunması gösterilebilir. Sınıf etiketlerini kullanmadan bir istatistiksel düğüm 
seçimi yapan derece tabanlı düğüm seçim yöntemi sahip olduğu bu eksiklik 
nedeniyle performansta istenen derecede bir artış sağlamamaktadır. Ancak yine bu 
yöntemin aşırı derecede gürültü olan ağlarda düğümlerin elenmesinde rastgele 
seçime göre daha etkili olduğu da görülmüştür. 

Kullanılan öznitelik seçme yönteminin performansa etkisi ise belirgindir. mRMR 
öznitelik seçme yönteminin CiteSeer veri kümesi hariç diğer veri kümelerinde 
sağlamış olduğu performans artışı sınırlı olmasına rağmen sonuç olarak ürettiği 
çalışma zamanındaki beklenen düşüş kolektif sınıflandırma yöntemlerinin de çalışma 
zamanı performanslarını olumlu yönde etkilemektedir. Geliştirilen FCBF# 
yönteminin performansı ise mRMR ile benzer olmasına rağmen çalışma zamanının 
kırkta bir oranında az olmasının zaman açısından performansa etkisi aşikârdır. 

Hem Cora hem de WebKB veri kümeleri üzerinde yapılan deneyler göstermiştir ki 
başarılı öznitelik seçme yöntemleri ile düğüm seçme yöntemlerinin bir arada 
kullanımı temel performansa belirgin bir şekilde katkı yapmaktadır. Bu yöntemlerin 
birlikte kullanımı hem özniteliklerde otokorelasyonu arttırdığından hem de ağ 
yapısındaki komşular arası etiket uyuşumu ile homofiliyi arttırdığından ağ yapısını 
gürültüden arındırmakta ve kolektif sınıflandırma performansını arttırmaktadır. 
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FEATURE AND NODE SELECTION FOR COLLECTIVE 
CLASSIFICATION 

SUMMARY 

Learning problems with network information, where for each node its features and 
relations with other nodes are available, become more common in our lives. 
Examples include social, financial, communication, electrical, computer, semantic, 
ecological, chemical reaction and gene regulatory networks.  

Classification of nodes or links in the network, discovery of links or nodes which are 
not yet observed or identification of essential nodes or links, are some of the research 
areas on networked data. Availability of vast amount of nodes or features and 
unreliability of some of the link information are some of the common problems of 
these kinds of networks. 

Collective classification is an approach for classifying unlabeled data that are in a 
network structure. In collective classification, the content and link information for 
both training and test data are available. First, based on the available training content, 
link and label information, learning models are trained. Then, those models are used 
to label each test sample based on its neighbors, simultaneously and iteratively. 

Classification algorithms produce poor results when they are used with low 
dimensional vectors to represent data. On the contrary, using high dimensional data 
increases the search space of classification algorithms and as linear grow in the 
dimensions increases exponential grow in the search space, running time of the 
learning algorithms becomes very high. To overcome this problem, feature selection 
algorithms eliminates redundant and noisy features to decrese the effects of curse of 
dimensionality and makes classification algorithms produce more accurate and faster 
solutions to problems. 

In network structure, there can be some links that can be called noisy relations and 
create an unwanted information complexity. These links affects learning algorithms 
in a bad way. Thus, eliminating these redundant links is crucial to reduce the running 
time and increase the classification performance of a learning algorithm.  

In scope of this dissertation, the effects of feature and node selection are examined 
on collective classification algorithms using both normal and enriched content to 
show how much impact can be made on these classification method’s performance 
results.  

Experiments showed that using feature and node selection methods on datasets with 
network structure increases homophily and autocorrelation and as a result an 
improvement can be in the performances of collective classification algorithms by 
using these methods. Especially in network structures with too many noisy links, 
node selection methods decrease that noise by removing these links and even with 
low number of nodes, an improvement on performance of content only classification 
is achieved by collective classification methods. 
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mRMR and FCBF# are the algorithms that are used for feature selection. For node 
selection, some new approaches are proposed and their results on datasets with a 
network structure are compared. Best imrovement is achieved by using neighborhood 
consistency method since it uses the label information of the nodes directly. It is 
thought that this result is a consequence of its direct increase effect on homophily of 
the network. 

Another node selection method that is proposed is degree selection, which does not 
use label information and make its decision based on only degrees of nodes. As it 
does not direct effect on homophily of the network, a significant improvement in the 
classification results cannot be achieved generally. On the other hand, it is stil useful 
on networks with so many noisy links when we compare this method against random 
node selection.  

The effect of mRMR feature selection method is significant on datasets. Except for 
CiteSeer dataset, it produces some improvements in the accuracy of the collective 
classification algortihms and it reduces the running time of these methods 
dramatically as it makes the algorithms run with low dimensional vectors. 

Experiments on both WebKB and Cora datasets show that using feature and node 
selection together is an efficient way of increasing performance of classifiers. As it 
increases the features’ autocorrelation and nodes’ homophily in the network and as a 
consequence reduces the noise in both content features and links, usage of node 
selection and feature selection methods at the same time is essential for collective 
classfication algorithms. 
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1.  GĐRĐŞ 

Her düğümün öznitelik ve bağ bilgilerinin bilindiği ağ yapısına sahip öğrenme 

problemleri [1, 2] ile gün geçtikçe daha fazla sayıda karşılaşılmaktadır. Sosyal ağlar, 

finansal ağlar, iletişim ağları, elektrik dağıtım ağları, bilgisayar ağları, semantik 

ağlar, çevrebilimle ilgili ağlar, kimyasal reaksiyon ağları ve gen düzenleyici ağlar bu 

alanda karşılaşılan ağlara örnek olarak gösterilebilir. Bir ağdaki düğümlerin ve 

bağlantıların sınıflandırılması, gözlemlenmemiş düğüm ve bağlantıların keşfedilmesi 

ve ağ yapısındaki yararlı düğüm ve bağlantıların bulunması ise bu alanda yapılan 

başlıca çalışmalardır. Çok yüksek sayıda düğümün ve özniteliğin bulunması ve bazı 

bağlantıların güvenilirliğinin belli olmaması ağ yapısında çalışan yöntemlerin 

sıklıkla karşılaştığı problemlerdir.  

Kolektif sınıflandırma [3] ağ yapısındaki sınıflandırılmamış düğümleri 

sınıflandırmaya yarayan bir yaklaşımdır. Bu yöntemde ağ içindeki düğümlerin içerik 

(öznitelik) ve diğer düğümler ile olan bağlantı (ilişkisel) bilgileri hem test hem de 

eğitim kümesi için kullanılabilmektedir. Yöntem kapsamında ilk olarak eğitim 

kümesinde bulunan içerik, bağlantı ve sınıf bilgilerinden yararlanarak bir model 

eğitilir. Daha sonra bu model her test elemanını iteratif şekilde o elemanın hem test 

hem de eğitim kümesine olan bağlantılarını kullanarak sınıflandırır. Kolektif 

sınıflandırmanın çalışma ortamının anlaşılabilmesi amacıyla Şekil 1.1’de görsel bir 

örnek hazırlanmıştır. Şekilde yuvarlaklar düğümleri gösterirken, kesik çizgili 

yuvarlaklar etiketi bilinmeyen test kümesini, kesintisiz çizgili olanlar ise etiketi 

bilinen eğitim kümesi elemanlarını temsil etmektedir. Yuvarlakların içindeki çizgiler 

o düğümün sahip olduğu içerik bilgisini, düğümler arası olan karşılıklı oklar ise 

düğümler arası bağlantı bilgisini göstermektedir. Düğümlerin yanındaki ufak 

kutularda ise eğitim kümesindeki elemanların etiketleri gösterilmiştir. Bu ortama 

göre kolektif sınıflandırmada test elemanları, eğitim kümesinin elemanlarından 

bağlantılar sayesinde gelecek bilginin yanı sıra kendi içlerinde de sahip oldukları 

bağlantılar sayesinde test elemanlarının bilgilerinden de faydalanabilmektedir.  
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Şekil 1.1 : Kolektif sınıflandırma için uygun ağ yapısı. 

Öznitelik eleme yöntemlerinin en başta gelen amacı boyutsallığın laneti adı verilen 

durumun etkilerini azaltmaktır. Boyutsallığın laneti, düşük sayıda boyuta sahip iki 

örneğin bu durumda çok yakın olabilmelerine rağmen boyut sayısı arttırılarak 

bakıldıklarında çok daha uzak olabilmeleridir. Bu durumdan dolayı öğrenme 

algoritmalarında az sayıda öznitelik kullanmak bu algoritmaların performanslarında 

düşüşe neden olmaktadır.  

Çok sayıda öznitelik kullanmak ise öğrenme algoritmasının arama uzayında 

büyümeye yol açmaktadır ve özniteliklerin sayısındaki lineer artış arama uzayında 

üssel olarak büyümeye yol açtığından algoritmanın çalışma zamanını büyük ölçüde 

arttırmaktadır.  

Đyi bir genelleme yapabilmek için gereken öznitelik sayısı da yine öznitelik uzayının 

büyümesi ile üssel olarak artabilmektedir. Bu problemlerin üstesinden gelebilmek 

amacıyla geliştirilen öznitelik seçme yöntemleri gereksiz ve alakasız özniteliklerin 

elenmesini sağlarken boyutsallığın lanetinin etkilerini de azaltarak çalışma 

zamanında ve öğrenme performansında belirgin azalmaya yol açmaktadır [4]. 
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Bu tezde ağ bilgisi ve içerik olan kümeler için geliştirilen öznitelik zenginleştirmesi 

bir elemanın kendisinin ve komşularının özniteliklerinden faydalanarak yeniden 

tanımlanması olarak söylenebilir. Zenginleştirme öznitelik uzayını büyütürken daha 

anlamlı ve yararlı öznitelikler oluşmasını sağlamaya yönelik çalışmaktadır. Büyüyen 

öznitelik uzayının gereksiz ve yararsız özniteliklerden elenerek yararlı bir alt kümeye 

indirgenmesi için ise yine öznitelik seçme yöntemlerinden faydalanılmaktadır. 

Ağ yapısının olduğu veri kümelerinde gürültülü bağlantı adını verebileceğimiz ağ 

yapısında istenmeyen bilgi karmaşıklığına yol açan ilişkiler bulunabilmektedir. Bu 

bağlantılar sınıflandırma performansını kötü etkilemektedir ve bu nedenle bu 

gereksiz bağlantıların ağ yapısından elenmesi hem yöntemlerin çalışma zamanlarının 

azaltılabilmesi hem de sınıflandırma performansının arttırılabilmesi açısından 

önemlidir. 

Düğüm seçme yöntemleri, bazı düğümlerin ve dolayısı ile o düğümlerin sahip 

oldukları bağlantıların seçilmesi ile ağ yapısında uygulanacak olan kolektif 

sınıflandırıcıların performanslarının artmasına olanak vermektedir. Düğümlerin 

doğru şekilde değerlendirilebilmesi için ise o düğümün ağ yapısı içindeki önemini 

ölçen bir kıstas gerekmektedir. Bu tezde rastgele düğüm derecesine göre seçme 

işlemi yapılmasının yanında düğümün komşuları ile olan sınıf bilgisi uyuşma oranına 

bağlı bir kıstas ile de yararlı düğümlerin bulunmasına çalışılmıştır. 

Bu tez kapsamında kolektif sınıflandırıcıların performanslarının öznitelik ve düğüm 

seçme yöntemleri ile ne şekilde ve hangi miktarda arttırılabileceğinin gösterilmesine 

çalışılmıştır. Veri kümeleri üzerindeki hem içeriksel hem de bağlantısal gürültü ve 

gereksizlik adını verebileceğimiz istenemeyen durumların yok edilmesi sağlanarak 

performansta olumlu iyileştirmelerin mümkün olup olmadığı araştırılmıştır.  

Bundan sonraki bölümde bilimsel altyapı verilecek, kolektif sınıflandırmanın ne 

olduğu, çalışma prensipleri ve bu konuda daha önceden yapılmış çalışmalar ile 

öznitelik seçme yöntemlerinin genel yapıları hakkında bilgi verilecektir. Bölüm 3’te 

kolektif sınıflandırma için öznitelik seçme işleminde hangi yöntemlerin kullanıldığı 

ile ilgili açıklamalar yer almaktadır. Bölüm 4’te düğüm seçiminin nasıl gerçeklendiği 

ve düğüm öneminin hesaplanabilmesi için önermiş olduğumuz kıstaslar ile ilgili 

bilgiler bulunmaktadır.  



 
20

Veri kümeleri, deneysel kurulum ve deneysel sonuçlar Bölüm 5’te ayrıntılı şekilde 

anlatılmaktadır. Son bölümde de sonuçlar hakkında yapılan tartışmalar 

bulunmaktadır. 
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2.  BĐLĐMSEL ALTYAPI 

2.1 Kolektif Sınıflandırma 

Geleneksel makine öğrenmesi yaklaşımında, gözlemlenmiş (eğitim) ve 

gözlemlenmemiş (test) örneklerin, aynı dağılımdan bağımsız olarak seçildiği 

varsayılır. Sınıflandırma problemleri de örneklerin sadece içerik bilgilerini, 

özniteliklerini, kullanarak çözülür. Örnekler arası bağlantılar / ilişkiler / bağımlılıklar 

göz önüne alınmaz. Öte yandan, içerik bilgisine ek olarak bağlantı bilgisi kimi 

durumlarda kullanılabilir durumdadır ve bağlantılılık faktörü örneklerin, düğümlerin, 

sınıflandırılması işleminde önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin, belli konu başlığına 

sahip makaleler genellikle aynı konu başlığına sahip makaleleri referanslamakta veya 

o makaleler tarafından referanslanmaktadır. Aynı şekilde bir ürün ile ilgilenen bir 

insanın arkadaşlarının da o ürünle ilgilenme olasılığı yüksektir.  

Bağlantı tabanlı sınıflandırma başarılı kestirim yapabilmesini arttırmak için işte bu 

bağlantı bilgilerinden faydalanmaktadır. Bu yöntemlerde bir örneğin sahip olduğu 

özellikler ve bağlantı bilgilerinin tümü o düğümün öznitelikleri olarak kabul edilir.  

Ancak kimi durumlarda, test kümesinde bulunan henüz sınıflandırılmamış bağlantılı 

iki örnek kendi sınıflarını belirleyebilmek için birbirlerinin sınıf bilgilerine ihtiyaç 

duymaktadır. Bu durum, bağlantıların genellikle çevrimler yarattığı ağlarda daha 

karmaşık hale gelebilmektedir [2]. Kolektif sınıflandırma yöntemleri işte bu 

probleme çözüm getirebilmek amacı ile geliştirilmi ştir.  

Kolektif sınıflandırma yöntemleri bir ağdaki gözlemlenmemiş düğümleri aynı anda 

sınıflandırmaya çalışan yöntemlerdir. Bu yöntemlerde bir örneğin sınıfı, kendi 

özniteliklerinin yanı sıra bağlantıda olduğu düğümlerin sınıfları ve hatta o 

düğümlerin özniteliklerinden de etkilenebilmektedir [1].  
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Tüm kolektif sınıflandırma yöntemleri temel bir sınıflandırıcı algoritmasından 

faydalanarak sınıflandırma işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bu sınıflandırıcılar hem 

içerik bilgisini, öznitelikleri, hem de bağlantı bilgisini kullanacak şekilde 

düzenlenmiştir [5]. Bağlantı tabanlı yöntemler ile kolektif yöntemler arasındaki 

temel fark henüz sınıflandırılmamış örneklerin sınıf bilgilerinin de iteratif bir 

yöntemle kolektif sınıflandırma işlemi tarafından kullanılabiliyor olmasıdır.  

Kolektif sınıflandırmada, eğitim kümesi üzerinden eğitilmi ş temel bir sınıflandırıcı 

ile her bir test örneğine geçici bir sınıf bilgisi atanır ve bu sınıf bilgisinin diğer test 

elemanları tarafından temel sınıflandırıcıya verilecek bir öznitelik vektörü 

oluşturulması aşamasında kullanılması sağlanır. Bir örneğin sınıflandırılabilmesi için 

kolektif sınıflandırmada üç temel bilgiden yararlanılabilir; örneklerin kendi bilinen 

öznitelikleri, örneklerin komşularının bilinen öznitelikleri ve sınıf bilgileri ve 

örneklerin komşularının gözlemlenmemiş sınıf bilgileri [6]. Test örneklerindeki 

gözlemlenmemiş sınıf bilgilerinin kullanılabilmesi için bir ön işlem ile geçici bir 

sınıflandırma yapılması gerekir. Bu ön işlem için sadece öznitelikler ile sınıflandırma 

ve öznitelikler ile birlikte eğitim kümesindeki bağlantılardan yararlanarak bir 

sınıflandırma yapılabilir [5].  

Her ne kadar belli koşullar altında büyük veri kümeleri için sınıf bilgilerini tam 

olarak tahmin edebilen yöntemler bulunsa da, bu yöntemlerin kullanılması kaynak 

kısıtlarından dolayı mümkün değildir. Bu yüzden, NP-Hard problemleri olan kesin 

tahmin yöntemlerinin yaklaşık kestirimlerde bulunan kolektif sınıflandırma 

yöntemleri geliştirilmi ştir [1, 4]. Bu yöntemler kesin sonuç üreten yöntemler kadar 

başarılı olamasalar da kaynak gereksinimi ve yapılan işlemlerin yoğunluğu 

bakımından daha kullanılabilirlerdir. Yaklaşık kestirimde bulunan vektör tabanlı 

(sınıflandırma işleminde sabit büyüklükte vektörler kullanan) kolektif sınıflandırma 

yöntemlerine Gibbs Sampling (GS), Relaxation Labeling (RL) ve Iterative 

Classification Algorithm (ICA) gösterilebilir [1, 2, 4]. Bu yöntemler arasından ICA 

diğer yöntemlere göre daha basit bir yapıya sahip olmasına rağmen daha iyi 

performans göstermektedir. Ayrıca sahip olduğu vektör tabanlı model sayesinde de 

öznitelik seçme yöntemlerinin kullanımı için imkân vermektedir.  
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Kolektif sınıflandırma yöntemleri ağ yapısına sahip veri kümeleri üzerinde çalışması 

sayesinde birçok alanda kullanılabilir hale gelmiştir. Dolandırıcılık belirlenmesi, 

hedefe yönelik reklamcılık, firma/endüstri sınıflandırması, web sayfası 

sınıflandırması, film endüstrisi tahmin üretme, kişiselleştirme, patent analizi ve 

terörizm engellenmesi gibi alanlarda ilişkisel yapılar ve verilerden dolayı 

uygulanabilmektedir. 

2.1.1 Ağ yapılarında yapılmış çalışmalar 

Ağ yapısına sahip verilerde yapılan en eski çalışma düzenli yapıda şebekesel fiziki 

lokasyonlara sahip ağ yapılarında gerçeklenmiştir. Đstatistikî fizik, Ising [1] ve Potts 

[1] modeli gibi, feromanyetik maddelerin manyetik durumlarında olduğu gibi farklı 

ayrık durumlarda bulunabilen elemanlara sahip fiziki sistemlerde en az enerji 

konfigürasyonunu bulmaya yönelik yöntemler önermiştir. Daha sonraları uzamsal 

fizikte [1]  ve piksellerin birbirlerine bağlı bir ağ yapısı gibi düşünüldükleri görüntü 

işleme uygulamalarında [1, 7], ağ tabanlı tekniklerin uygulandıkları görülmüştür. 

Daha yakın zamanlı çalışmalar ise düzenli olmayan topolojiye sahip ağ yapıları 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Patentler [8] ve bilimsel makaleler [8] gibi birbirleri ile 

bağlantılı dokümanlar, web sayfaları [2, 9] ve protein – protein etkileşim yapıları gibi 

[10] ağ kurulabilecek veri kümeleri üzerinde çalışmalar görülebilmektedir. Dilbilim 

alanında ağ sınıflandırması yazıların segmanlanması ve etiketlenmesi aşamalarında 

uygulamalara sahiptir [11]. 

Belirgin, harici, yapıya sahip sosyal ağlar terörizme karşı mücadelede, yasaların 

uygulanmasında ve dolandırıcılık tespitinde şüpheli insanların daha önceden hüküm 

giymiş insanlar ile ilişkide bulunmalarına yönelik yatkınlık nedeniyle büyük bir 

öneme sahiptir. Terörizme karşı mücadelede devletler telefon konuşma / mesaj 

gönderimi gibi bilgileri toplamaya ve bu bilgiler ile ağ yapısı oluşturarak analiz 

yapmaya başlamışlardır [1].  

Dolandırıcılık tespiti alanında girdiler, daha önceden yasal veya sahte olarak bilinen 

işlemlerin zincirsel bir yapı ile ilişkilendirilerek sınıflandırılmaktadır. Son on yıldır, 

bu alanda kullanılan en iyi teknikler ağ yapısından faydalanmaktadır.  
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Dialed-digit monitor [1] adı verilen yöntem çağrı ağlarında dolaylı, iki adımlık, 

bağlantıları inceleyerek dolandırıcılık işlemi gerçekleşmeden önce tespit 

edilebilmesini sağlamaktadır. Aynı şekilde borsacılar arası kurulacak bağlantılar [11] 

da yatırım alanındaki dolandırıcılıkların tespitinde önem arz etmektedir.  

Reklamcılık alanında müşterileri daha önceden almış veya bir şekilde beğeni 

bildirmiş oldukları ürünler sayesinde ilişkilendirilerek kişiye özel önerilerde 

bulunulabilmektedir [7]. Eğer bir firma, müşteriler arası daha önceden almış 

oldukları ürünler veya demografik bilgiler ile oluşturulmuş bağlantılar yerine telefon 

kayıtları gibi gerçek kayıtlar ile oluşturulmuş bağlantıları bilirse istatistiksel ağ 

tabanlı reklamcılık yöntemli önemli ölçüde başarım artışı gösterirler [1].  

Doğal ağ yapısına sahip veriler yerine belli bir benzerlik kriterinden yararlanarak da 

bir ağ yapısı kurulabilir. Önceden belirlenmiş bir eşik değer ile veriler arasında bir 

bağ olup olmadığı belirlenebilir ve bu sayede bu veri kümeleri üzerinde de ağ 

yapısının sınıflandırma üzerinde sahip olduğu avantajlardan faydalanılabilir [12]. 

2.1.2 Ağ yapılarında düğüm merkezli sınıflandırma ve öğrenme 

2.1.2.1 Düğüm merkezli öğrenme yapıları 

Ağ sınıflandırması probleminde çalışan yöntemlerin büyük bir çoğunluğu çalışırken 

belli bir zaman aralığında sadece tek bir düğüme odaklandıkları için düğüm merkezli 

olarak nitelendirilebilirler. Bu yöntemlerin içerikleri başlıca üç birime ayrılır [1].  

Đlk birim, bağlantı tabanlı sınıflandırıcının nasıl oluşturulacağı üzerinedir. Yani bir 

düğüm ve onun komşuluk bilgisi verildiğinde ne kadar bilginin kullanılacağı ve o 

düğüm için sınıf olasılıklarının nasıl oluşturulacağı bu birimde ele alınır. Bağlantı 

tabanlı sınıflandırıcı düğümün öznitelikleri ve komşularının sınıf bilgilerinden 

yararlanarak, o düğümü Naive Bayes [2, 8] veya Logistic Regression [2] gibi 

sınıflandırıcılar ile sınıflandırabilir.   

Đkinci birim, kolektif anlamanın nasıl sağlanacağı sorusuna yanıt verir. Yani 

komşulardan alınacak bilgilerin bir düğümde nasıl gösterileceği ve kullanılacağı bu 

bölümde belirlenen yöntem ile gerçekleştirilir. 
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Son olarak üçüncü bölümde ise bir düğümün sınıflandırılması işlemi başka bir 

düğümün sınıflandırılması işlemine bağlı ise ne yapılacağı konusundaki yöntemleri 

içerir. Bir başka deyişle iki test kümesinden düğüm birbirlerini etkiledikleri durumda 

nasıl bir yöntem ile bu etkilemenin sağlanacağı belirlenir. Bu gibi durumlarda test 

düğümleri üzerinde bir ön kestirim yapılması gerekir. Bu kestirim Beyesian sınıf 

dağılım olasılıkları ile olabileceği gibi direkt olarak düğümün özniteliklerinden de 

çıkartılabilir. Özniteliklerden çıkartılacak bu geçici kestirimler için yerel adını 

verdiğimiz ili şkisel bilgi kullanmayan sınıflandırıcılardan faydalanılabilir. 

Ağ sınıflandırma yöntemlerinin ana hatlarının bu şekilde ayrılması ve gösterilmesi 

iki nedenle yararlıdır [1]. Đlk olarak benzer yaklaşımları kullanan yöntemlerin 

karşılaştırılmasında hangi bölümlere bakılacağı bu birimler sayesinde rahatlıkla 

belirlenebilir. Đkinci olarak da var olan metotların geliştirilmesinde hangi bölümlere 

ağırlık verilmesi gerektiği ve ne şekilde geliştirilebileceği bu birimleme sayesinde 

daha net belirlenebilir.  

Yerel ve bağlantı tabanlı sınıflandırıcılar birçok yöntem arasından seçilebilir ve bu 

yöntemler araştırılabilir ancak kolektif sınıflandırma yöntemleri hem var olan 

metotlarının azlığı hem de göstermiş olduğu performansların diğer yöntemlere göre 

iyili ği nedeniyle bu çalışmanın ana kapsamı olarak ele alınmıştır.  

Kolektif sınıflandırma temellerini örüntü tanımadan ve istatistiksel fizikten 

almaktadır. Markov rastgele alanları (MRF) görüntü ve resim işleme alanlarındaki 

tek değişkenli ağlarda geniş çapta kullanılmaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki MRF 

doğrudan ve dolaylı olarak kolektif sınıflandırma alanındaki yöntemlerin birçoğunu 

da etkilemektedir [1]. Tipik bir resim işleme uygulamasında pikseller bir ağ yapısının 

elemanları olarak kabul edilebilir ve bu durumda bir pikselin etiket bilgisi onun 

resimdeki konum bilgisi (kenar, köşe, yatay veya dikey çizgi) olabilir. 

Resim yapısından anlaşılabileceği gibi, MRF içindeki düğümlerin arasındaki 

bağımlılıklar nedeniyle, birleşik olasılık dağılımlarının hesaplanmasında kolektif bir 

anlama yapılması gerekmektedir. Gibbs sampling [1] adı verilen yöntem bu nedenle 

bozulmuş resimlerin restorasyonunun sağlanabilmesi amacıyla geliştirilmi ştir. 
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Gibbs Sampling’e yakın diğer iki kolektif sınıflandırma yöntemi ise relaxation 

labeling ve iterative classfication algorithm denilen yöntemlerdir. Bu yöntemlerden 

Relaxation labeling [1, 4] her düğüm için sınıf olasılık dağılımlarını direkt olarak 

kullanırken, Iterative Classification Algorithm [4] bu olasılıkları bir kesin sınıf 

atamasına dönüştürerek tek bir sınıf bilgisi olacak şekilde kullanır. Çizge-kesme 

yöntemleri [13] şeklinde adlandırılan yöntemler ise son zamanlarda Gibbs Sampling 

yerine görüntü ve resim işleme alanında kullanılmaktadır. 

2.1.2.2 Düğüm merkezli öğrenme üzerine yapılmış çalışmalar 

Chakrabarti [8] tarafından Relaxation Labeling kullanarak web sayfaları ve 

komşuları üzerine yapılan araştırmada web sayfalarının sahip oldukları bağlantılar ile 

oluşturduğu komşularının sınıflarının Naive Bayes sınıflandırıcılarda kullanmanın, 

performansı sadece yerel öznitelikler ile oluşturmuş Naive Bayes’e göre arttırdığı 

gözlemlenmiştir. Ayrıca komşularının özniteliklerinin kullanımının performansı 

düşürürken sadece sınıf bilgilerini kullanmanın performansı arttırdığı ortaya 

koyulmuştur [1]. 

Bağlantı tabanlı sınıflandırma yöntemi ise Getoor [2] tarafında birbirlerine bağlı olan 

dokümanlar üzerinde, birbirlerine bağlantı vermiş web sayfaları ve birbirlerini 

referans göstermiş makaleler topluluğu, üzerinde başarı ile kullanılmıştır. Bu 

çalışmada bağlantısal sınıflandırıcı logistic regression olarak seçilmiş ve 

komşularının sınıf bilgileri sabit boyutlu bir vektör oluşturacak şekilde farklı 

birleştirme yöntemleri ile denenmiştir. Bu birleştirme yöntemleri mod, sayım ve ikili 

düzende var-yok şeklinde bayrak yöntemidir [4]. Bu yöntemler sınıflandırıcı için 

düğümün kendi özniteliklerinin yanında sınıf sayısı uzunluğunda bir vektör 

yaratmaktadır ve bu vektörde her sınıf için bir alan bulunmaktadır.  

Mod yöntemi komşuların sınıflarına bakarak en fazla sayıda geçen sınıfın bilgisini 

kullanıp diğerlerini kullanmamayı temel alır. Sayım metodu basit olarak her sınıfın 

gözükme sayısını veya oranını her sınıfa ati bölüme yazarak vektörü oluşturur. Var-

yok yöntemi ise bir sınıf etiketinin komşuluk içinde olup olmadığını 1 ve 0 değerleri 

ile belirler ve sadece bu şekilde vektörde kullanır. Yapılan deneyler sayım 

yönteminin en iyi sonucu verdiği görülmüştür ve bu nedenle de bu çalışma 

kapsamında bu yöntemin kullanılması uygun görülmüştür. 
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En basit ağ sınıflandırma yöntemlerinden biri olan ağırlıklandırılmış-oylu bağlantı 

tabanlı sınıflandırıcı (wvRN) [3] ağ yapısındaki bilginin kullanımının ne kadar etkili 

olabileceğini gösteren en iyi örneklerden biridir. Bu yöntem bir düğümün sınıfını 

komşularının sınıflarının olasılık değerlerini o sınıfa ait olma olasılıkları ile 

ağırlıklandırarak belirlemektedir. Bu yöntemde düğümlerin o sınıfa ait olma 

olasılıkları düğümlerin öznitelikleri ile belirlenmekte, eğer düğümlerin öznitelikleri 

belli değil ise eğitim kümesinin marjinal sınıf dağılımından faydalanılmaktadır.  

wvRN’in bahsedilen çalışmada iyi sonuç vermesinin nedeni olarak bu yöntemin 

Hopfield ağları [14] ve Boltzman makineleri [15] ile içinde bulunduğu yakın ilişki 

gösterilebilir [1].  

Hopfield ağı her düğümün bir eşik değer ile var-yok şeklinde ikili düzende 

belirlendiği homojen dağılmış yönsüz bağlantılar ve düğümlerden oluşan bir ağdır. 

Hopfield ağları önceden bilinen ama şu anda sadece bir kısmı gözlemlenebilen bir ağ 

yapısının her düğümün o anki durumunun tekrar kestirilmesi ile yeniden 

yaratılmasında kullanılmaktadır. Bir düğümün durumunun var veya yok olarak 

belirlenmesinde, yani belirlenen eşik değeri aşıp aşmadığının tespitinde, o düğümün 

birinci derece komşularının ağırlıklandırılmış 1 veya 0 olan durumlarının toplamı 

alınır.  

wvRN yönteminin Hopfield ağlarının oluşturulmasından farkı Hopfield ağlarında 

var- veya yok, 1 veya 0, şeklinde kesin bir atama bulunurken kendisinde olasılık 

değerleri ile belirsizlik durumunun korunmasını sağlamasıdır. Diğer bir farkı ise ağ 

yapısında birden fazla sınıf olduğu durumlarda da kullanılabilmesidir. Hopfield 

ağlarında öğrenme işlemi bir veya daha fazla ağ verilmesi ile bağlantıların 

ağırlıklarının belirlenmesi ve düğümlerin eşik değerlerinin tespiti işlemleridir. 

Kısmen gözlenmiş bir ağın verilmesi ve tekrarlayacak şekilde her düğüme düğüm 

etkinleştirme (var-yok) fonksiyonunun uygulanması ile çizgenin bütünün düşük 

enerji seviyesinde bir duruma yakınsama ile son durumun oluşması sağlanır. Eğer 

kısmen gözlenmiş ağın bulunduğu durum eğitim ağlarından birine benziyorsa 

Hopfield ağı bu ağa yakınsayacaktır [1].  
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Boltzman makinesi Hopfield ağlarına benzer şekilde, ağın bulunduğu durum için 

belirlenmiş bir enerji değerine sahip bir ağ yapısıdır. Ancak Boltzman makinelerinde 

düğümlerin durumları olasılıksaldır ve benzetilmiş tavla yöntemi ile kararlı bir 

duruma gelmeleri sağlanmaktadır. Boltzman makinelerinde gizli ve açık düğümler 

bulunabilmektedir [1]. 

2.1.3 Kolektif sınıflandırma yöntemleri 

2.1.3.1 Notasyon 

Bundan sonraki bölümlerde uygulanacak olan notasyon bu bölümde 

gösterilmektedir. Sahip olduğumuz ağ � = (�, �) ile � düğümleri, � =
(�	, �
),  �	, �
 ∈ �, bağlantıları simgeleyecek şekilde gösterilecektir. Her düğüm  

adet sınıftan herhangi biri ile etiketlenmiştir ve düğümler öznitelik �	 ∈ �� ve etiket 

�(�	) ∈ {�, �, . . } bilgilerine sahiptirler. �� özniteliklerin değerlerini alabilecekleri 

çok boyutlu kümeyi göstermektedir. Eğer C boyutlu �(�	) vektörünün �. değeri 1 ise 

�	 nın sınıfı � olamktadır. Çalışma boyunca ağ yapılarındaki bağlantılar yönsüz ve 

ağırlıksız olarak alınmıştır. Yani � = (�	, �
) ∈ � ise � = (�
, �	) ∈ �. Ayrıca 

bağlantıların ağırlık değerleri sabit ve 1’dir, �	
 = �
	 = �. Her �	 ve �
 düğümleri 

arasında herhangi bir bağlantı yok ise �	
 = �
	 = � olmaktadır.  

2.1.3.2 Gibbs sampling (GS) 

Gibbs sampling (GS) [1] yöntemi yüksek oranda kabul gören başarılı bir yakınsama 

temelli kolektif sınıflandırma metodudur.   Geman and Geman tarafından 1984 

yılında resim onarımı işlemlerinde kullanmak amacıyla önerilmiştir. Ancak 

algoritmanın çok yavaş oluşu ve yakınsama durumunun karar verilmesinin zor oluşu 

bu yöntemin kullanımını kısıtlamaktadır. Her ne kadar yakınsama durumuna gelinip 

gelinmediğinin anlaşılması için bazı test yöntemleri geliştirilmi ş olsa da bu 

yöntemler hem karmaşık hem de kaynak gereksinimi açısından talep kardırlar. 

Yakınsama durumuna erişim ise iteratif bir biçimde benzetilmiş tavlama adı verilen 

yöntemle gerçeklenmektedir.  

Gibbs sampling’in sahip olduğu iki problem [1] ağ yapısına sahip verileri 

sınıflandırma üzerine çalışan makine öğrenmesi uygulamalarının birçoğunda da 

görülebilen problemlerdir.  
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Đlk problem, Gibbs problemi görüntü alanı için tasarlanmış olduğundan birçok 

değerlendirme ve sıralama algoritması için gerekli olan son marjinal ardıl olasılıkları 

hesaplamak yerine son sınıf değerlerini bulmasıdır. Đkinci problem ise Gibbs 

Sampling’in çalışma zamanının özellikle büyük ağ yapıları için çok yüksek olmasıdır 

ki yakınsama durumunun geldiğinin anlaşılabilmesi için yapılan ek çalışmaların 

getirdiği yük de çalışma zamanının maliyetini arttırmaktadır.   

Gibbs Sampling Besag tarafından geliştirilen versiyonunun sahip olduğu bu 

problemler araştırmacıları [1, 8] yeni yöntemler geliştirmeye itmiş ve Gibbs 

Sampling’in getirmiş olduğu bakış açısı ile kolektif sınıflandırma alanında 

Relaxation Labeling ve Iterative Classification Algorithm gibi yeni daha basit ve 

etkili yöntemler kullanılmaya başlanmıştır.  

Gibbs Sampling’in Sen ve Getoor [6] tarafında geliştirilmi ş güncel bir versiyonda 

temel olarak yapılmak istenen bir düğümün sınıfının komşuluk ve öznitelik 

bilgilerinden yararlanarak bulunmasıdır. Đlk olarak test düğümlerine eğitim 

kümesindeki komşularının sınıf bilgileri ile oluşturulmuş vektör ve öznitelikleri ile 

önceden belirlenmiş vektör tabanlı bir öğrenme algoritması sayesinde geçici 

sınıflama yapılır. Daha sonra 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 komşuluk vektörleri güncel durumlara göre 

oluşturularak öznitelikleri ile yeni bir sınıflama yapılır ve bu belli sayıdaki 

iterasyonda tekrar ettirilir. Son bölümde ise ısınma bölümündeki işlem tekrar ettirilir 

ancak her düğüm için o düğüme hangi sınıfın kaç kere atanmış olduğu istatistiği 

tutulur. Daha sonra belli bir iterasyon sayısına ulaşınca da her düğüme en çok 

atanmış olan etiket o düğümün nihai sınıf bilgisi olarak tescil edilir.  

Gibbs Sampling yönteminin sözde koduna Şekil 2.1’de görülebilir.  
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Şekil 2.1 : Gibbs Sampling sözde kodu. 

2.1.3.3 Relaxation labeling (RL) 

Relaxation labeling (RL) [1,4] yöntemi bağlamsal kısıtlardan yararlanarak 

resimlerdeki belirsizliği azaltan paralel iteratif nümerik prosedürler sınıfı olarak 

geliştirilmi ştir [8]. Relaxation Labeling (RL) yöntemi ağ yapısına sahip verilerde 

düğümlerin komşularının sınıf bilgilerinden yararlanan kolektif bir sınıflandırma 

yöntemidir. Yerel olarak adlandırılabilecek bir sınıflandırıcıdan faydalanarak test 

kümesindeki düğümlerin etiketlenmesi işini gerçekleştirir.  

Gibbs Sampling 

1   for tüm ��  ∈  ����� yap 
2        //test kümesinin geçici etiketlerini sadece �� !�" ile bağlantıları kullanarak  
3        //hesapla  
4        #� komşuluk birleştirme vektörünü sadece �� !�" ∩ %�  ile hesapla 
5        &� =  '([)�, #�]); 
6   bit 
7   for 1…J //Isınma Periyodu 
8        �����’teki düğümleri herhangi bir + sıralamasına göre sırala 
9        for tüm �� ∈ + 
10            //etiket &� değerlerini tüm komşuluk bilgilerini kullanarak baştan hesapla 
11            #� komşuluk birleştirme vektörünü bütün � ile hesapla 
12            &� =  '([)�, #�]) 
13       bit 
14  bit  
15  for tüm ��  ∈  ����� yap 
16       //her düğümün etiket sayaçlarını sıfırla 
17       for c e C 
18             sayac[i,c]=0; 
19        bit 
20  bit 
21  for 1…L //Sayma Periyodu 
22       �����’teki düğümleri herhangi bir + sıralamasına göre sırala 
23       for tüm �� ∈ + 
24            //etiket &� değerlerini tüm komşuluk bilgilerini kullanarak baştan hesapla 
25            #� komşuluk birleştirme vektörünü bütün � ile hesapla 
26            &� =  '([)�, #�]); 
27              sayac[i,r_i]= sayac[i,r_i]+1; 
28       bit 
29  bit  
20  for tüm ��  ∈  ����� yap //kesin etiketler 
21       //her düğümün etiket sayaçlarını sıfırla 
22       &� =  ,&-.,/0∈12,3,4[5, 4]; 
23  bit 
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RL yerel sınıflandırıcıya verilecek komşuluk vektörünü oluştururken düğümlerin o 

anki durumları yerine bir önceki iterasyon sonucunda bulundukları etiketleme 

durumlarından faydalanır. Ayrıca kesin etiketler yerine sınıf olasılıklarını benzetilmiş 

tavlama yöntemi ile yakınsamaya çalışır. Yakınsama sonunda her düğüm için en 

yüksek olasılığa sahip sınıf o düğümün kesin sınıf bilgisi olarak kaydedilir. 

Relaxation Labeling yönteminin sözde kodu Şekil 2.2’de görülebilir. Benzetilmiş 

tavlama yöntemine gör yapılan yakınsamada , bir sabit değer olup 0.99 değeri ile 

kullanılmıştır. Ayrıca 7(0) = 9 ve 7(: + 1) = , × 7(:) ile yakınsama olmaktadır. 

9 değeri 0 ile 1 srasında bir sabit olup bu çalışma kapsamında 1 olarak alınmıştır. t 

zaman değeri olarak düşünülmüştür ve :. iterasyon sonundaki durumun 

değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. &� (:), > uzunluğundaki bir vektörü 

göstermekte olup, 5. düğümün sınıf aitlik olasılıkları içermektedir. 

 
Şekil 2.2 : Relaxation Labeling sözde kodu. 

2.1.3.4 Iterative Classification Algortihm (ICA) 

Bu yöntem Sen ve Getoor [6] tarafından geliştirilmi ş önerilmiş olan bir kolektif 

sınıflandırma yöntemidir. Bu yöntem bir düğümün etiketini belirlerken o düğümün 

sahip olduğu tüm komşuların özniteliklerinin ve etiketlerinin bilindiğini varsayar ve 

içinde barındırdığı yerel sınıflandırıcı ile birleştirme yöntemlerinden biri ile 

oluşturduğu sınıf vektörü ve öznitelik vektörü ile etiket ataması gerçekleştirir.  

Relaxation Labeling 

1   for tüm ��  ∈  ����� yap 
2   //test kümesinin geçici etiketlerini sadece �� !�" ile bağlantıları kullanarak  
3   //hesapla  
4   #� komşuluk birleştirme vektörünü sadece �� !�" ∩ %�  ile hesapla 
5   &�(: = 0) =  '([)�, #�]); 
6   bit 
7   tekrarla 
8   t=0 
9   for tüm  �� ∈ ����� 
10            t=t+1; 
11            //etiket &� değerlerini tüm komşuluk bilgilerini kullanrak baştan hesapla 
12            #� komşuluk birleştirme vektörünü bütün � üzerinden bir önceki  
13             iterasyonun sonuçlarına göre hesapla 
14            &�(:) =  7(:) × '([)�, #�]) + (1 − 7(:)) × &�(: − 1) 
15  bit 
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Ancak şu bir gerçektir ki test kümesinden bir düğümün tüm komşularının 

etiketlerinin bilinmesi yani tüm komşularının eğitim kümesinde bulunması çok nadir 

bir durumdur. Böylece ICA test kümesinde bulunan elemanlar geçici etiket atamaları 

yaparak ve bu atamaları o anki şekli ile iteratif bir biçimde yeni etiket atamaları için 

kullanarak tüm düğümlerin etiketlerinin sabitlenmesini sağlar.  

ICA algoritmasının ilk aşamasında tüm test elemanlarına o düğümlerin öznitelikleri 

ve sadece eğitim kümesinde bulunan düğümlere bağlantıları sayesinde oluşturduklar 

sınıf vektörü ile yerel sınıflandırıcıdan faydalanarak bir sınıf ataması yapılmaktadır. 

Daha sonra düğümlerin tüm bağlantıları ve özniteliklerinden faydalanarak iteratif bir 

biçimde tüm test elemanlarına sınıf ataması gerçeklenmekte ve bu durum düğümlerin 

sınıfları sabitlenene veya belli sayıda iterasyona ulaşana dek devam etmektedir.  

ICA algoritmasının RL yönteminden en büyük farklarından biri düğümlerin o anki 

etiketlerinden faydalanmasıdır. Yani test düğümlerinin bir önceki iterasyondan 

etiketlerinden faydalanmak yerine o iterasyon içinde kendinden önce etiketlenmiş 

elemanların o anki etiketlerinden faydalanarak sınıf vektörü oluşturmaktadır. Ancak 

bu durum vektör sırasının sabit olduğu durumlarda probleme yol açmaktadır. Bunun 

engellenebilmesi için de test kümesindeki elemanların sırasının her iterasyon başında 

değiştirilmesi gerekmektedir. Bu sıra değişimi rastgele olabileceği gibi düğümlere 

atanan etiketlere verilebilecek bir güven derecesi ile de oluşturulabilir. ICA 

yönteminin sözde kodu Şekil 2.3’de görülebilir. 

 

Şekil 2.3 : Iterative Classification Algorithm sözde kodu.  

Iterative Classification Algorithm 

1   for tüm ��  ∈  ����� yap 
2   //test kümesinin geçici etiketlerini sadece �� !�" ile bağlantıları kullanarak 
3   //hesapla 
4   #� komşuluk birleştirme vektörünü sadece �� !�" ∩ %�  ile hesapla 
5   &� =  '([)�, #�]); 
6   bit 
7   tekrarla 
8   �����’teki düğümleri herhangi bir + sıralamasına göre sırala 
9        for tüm �� ∈ + 
10            //etiket &� değerlerini tüm komşuluk bilgilerini kullanarak baştan hesapla 
11            #� komşuluk birleştirme vektörünü bütün � ile hesapla 
12            &� =  '([)�, #�]) 
13       bit 

14  dön etiketler sabitlenene veya maksimum iterasyon sayısına gelene kadar 
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2.1.4 Yerel sınıflandırıcılar 

Yerel sınıflandırma yöntemleri kolektif sınıflandırıcılar tarafından komşuluk 

bilgisinin bir vektöre dönüştürülüp öznitelik vektörü ile birleştirilmesinin ardından 

düğümleri sınıflandırmak için kullandıkları sınıflandırma yöntemleridir. Vektör 

tabanlı bir sınıflandırma işlemi gerçeklendiğinden sonuç olarak sınıflara aitliğe dair 

bir olasılık dağılımı üreten herhangi bir sınıflandırıcı kullanılabilmektedir, Çizelge 

2.1 [5]. Bu durum kolektif sınıflandırıcılara veri kümesine uygun sınıflandırıcılar 

seçebilme olanağı sağlamaktadır. Bu bölümde kolektif sınıflandırıcılar tarafından 

literatürde çok fazla kullanılan Naive Bayes [6] ve Logistic Regression [6] 

sınıflandırıcılarının yanı sıra karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla çalışmalarımda 

kullanılmış olan C4.5(J48) sınıflandırıcısının özellikleri verilmiştir. 

2.1.4.1 Naive bayes 

Bayes sınıflandırıcısı [16] güçlü bir bağımsızlık varsayımı altında Bayes teoremini 

uygulayan basit olasılık tabanlı bir sınıflandırma yöntemidir. Temel aldığı olasılık 

varsayımına bakarak bağımsız öznitelik modeli olarak da adlandırılabilir. Yani bir 

Naive Bayes sınıflandırıcısı bir sınıfa ait özniteliğin varlığını veya yokluğunu o sınıfa 

ait başka bir özniteliğin durumundan tamamen bağımsız kabul eder ve hepsinin ayrı 

olarak bir örneğin belli bir sınıftan olmasına etki ettiğini varsayar. 

Çizelge 2.1 : Kolektif sınıflandırmada kullanılan yerel sınıflandırıcılar. 

Yayın Yerel 
Sınıflandırıcı 

Kolektif 
Sınıflandırıcı 

Veri Kümeleri Doğruluk 
Oranı artışı 

(%) 
Chakrabarti 

1998 
Naive Bayes RL 

Patent DB, 
Yahoo 

15-47 

Nevile ve 
Jensen 2000 

Naive Bayes Đteratif 
SEC 

(şirketler) 
6-12 

Taskar 2002 Markov Ağı 
Belief 

Propogation 
WebKB 2-10 

Lu ve Getoor 
2003 

Logistic 
Regression 

Đteratif (ICA) 
Cora, 

CiteSeer, 
WebKB 

2-8 

Neville ve  
Jensen 2003 

Bağımlılık 
Ağı 

GS IMDB, Cora 10-47 

Jensen 2004 Naive Bayes GS Yeast 11 
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Olasılık modelinin kesinliğinden faydalanarak bir Naive Bayes sınıflandırıcısı etiket 

bilgilerinin olduğu durumlarda efektif ve yararlı bir şekilde eğitilebilir. Birçok 

uygulamada Naive Bayes sınıflandırıcısının parametre kestirimlerinde en yüksek 

benzerlik (maximum likelihood) gibi metotlar kullanılmaktadır, bu da şunu 

göstermektedir ki bir Naive Bayes sınıflandırıcısının oluşturulabilmesi için hiçbir 

Bayes’e bağlı olasılığın veya metodun kullanılmasına gerek olmayabilir.   

Saf tasarıma ve aşırı derecede basite indirgenmiş varsayımlara sahip olmasına 

rağmen Naive Bayes, birçok karmaşık gerçek dünya problemlerinde başarı ile 

çalışmaktadır. Yapılan çalışmalar Bayes sınıflandırıcıların sahip oldukları olağandışı 

başarıların altında bazı teorik nedenler olduğunu göstermiştir ancak yine de bu 

sınıflandırıcılar Random Forests ve Boosted Trees gibi birçok güncel yöntem 

tarafından geride bırakılmışlardır [16]. 

Naive Bayes sınıflandırıcılarının bir avantajı sınıflandırma yapabilmesi için gereken 

parametrelerin (ortalama ve varyans) hesaplamaları için çok az sayıda veriye ihtiyaç 

duymasıdır. Öznitelikler birbirlerinden bağımsız kabul edildiklerinden herhangi bir 

ortak varyans matrisi yerine her sınıf için o özniteliğin varyansının ve ortalamasının 

hesaplanması yeterlidir.  

Bir örneğin bir sınıfa ait olmasının hesaplanması için aşağıdaki olasılıktan 

faydalanılır (2.1). 

@(>|BC, … , B")                                                                                                         (2.1) 

Bu olasılıkta C bağımlı sınıfı gösterirken F değişkenleri her bir özniteliği temsil 

etmektedir. Buradaki problem eğer öznitelik sayısı yüksek ise veya bir öznitelik çok 

fazla sayıda değişik değer alabiliyorsa bu değerin olasılık tabloları ile gösterilmesi 

mümkün değildir. Bu nedenle bu formülün daha kolay izlenebilir bir formüle 

dönüştürülmesi gerekir.  

Bayes teoreminden yararlanarak aşağıdaki dönüşüm gerçeklenir (2.2). 

@(>|BC, … , B") = E(1)E(FG ,…,FH|1)
E(FG,…FH)                                                                               (2.2) 

Bütün model parametreleri, sınıf olasılıkları ve öznitelik olasılık dağılımları, eğitim 

kümesi sayesinde hesaplanabilmektedir. Bu parametreler olasılıkları maksimum 

benzerlik kestirimleridir. Ancak bu yöntemde ayrıksanmamış özniteliklerin öncelikle 

ayrıksanması gerekir.  



 

Bazı durumlarda bir öznitelik de

değerine sahip bir olasılı

olasılıkları değersiz kıldı

örnekleme düzeltme iş

bu şekilde diğer özniteliklerin üretti

sağlanmaktadır. 

Naive Bayes modeli kendini son olarak bir karar verme kuralı ile birle

olarak kullanılan kural en olasılıklı hipotezin sonuç olarak seçilmesidir. Bu 

oluşturulan bir sınıflandırıcın kuralı a

4I,225'3('C, … , '"� �

2.1.4.2 Logistic Regression (LR)

Logistic Regression [2, 6, 16

olayın gerçekleşebilme olasılı

hesaplayan bir yöntemdir. Di

nümerik olan birçok tahmin parametresinden faydalanmaktadır.

Şekil 2.4 :
 

Logistic Regression’ın açıklamasını yapmak için önce logistic fonksiyonun 

açıklamasını yapmak gerekir.

'�J� �
�K

�KLC
�

C

CL�K

Şekil 2.4’de lojisti

yararlılığı eksi sonsuzdan artı sonsuz kadar büyük bir skalada girdi verisi almasına 

rağmen çıktı olarak sadece 0 ile 1 arasında de
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Bazı durumlarda bir öznitelik değeri o sınıfta hiç gözükmeyebilir ve bu da sıfır 

erine sahip bir olasılığın oluşmasına neden olur. Ancak bu sıfır de

ersiz kıldığından istenmeyen bir durumdur. Böyle durumlarda ufak bir 

örnekleme düzeltme işlemi ile sıfır yerine küçük bir olasılık üretme sa

er özniteliklerin ürettiği olasılık değerlerinin etkisinin kaybolmaması 

odeli kendini son olarak bir karar verme kuralı ile birle

olarak kullanılan kural en olasılıklı hipotezin sonuç olarak seçilmesidir. Bu 

turulan bir sınıflandırıcın kuralı aşağıda gösterilmektedir (2.3)

� � ,&-.,/0 �@�> � 4� ∏ @�B� � '�|> � 4"
�NC

Logistic Regression (LR) 

Logistic Regression [2, 6, 16] veya diğer adları ile logistic model, logit model, bir 

şebilme olasılığını verinin bir logistic eğriye uydurulması

hesaplayan bir yöntemdir. Diğer birçok regresyon analizi gibi, kategorisel veya 

nümerik olan birçok tahmin parametresinden faydalanmaktadır. 

 

ekil 2.4 : Lojistik fonksiyonun değerlerinin grafiksel gösterimi

Logistic Regression’ın açıklamasını yapmak için önce logistic fonksiyonun 

açıklamasını yapmak gerekir. 

K
                                                                                        

k fonksiyonun grafiği görülebilir. Lojisti

ı eksi sonsuzdan artı sonsuz kadar büyük bir skalada girdi verisi almasına 

men çıktı olarak sadece 0 ile 1 arasında değerler üretebilmesidir. 

eri o sınıfta hiç gözükmeyebilir ve bu da sıfır 

masına neden olur. Ancak bu sıfır değeri diğer tüm 

ndan istenmeyen bir durumdur. Böyle durumlarda ufak bir 

lemi ile sıfır yerine küçük bir olasılık üretme sağlanabilmekte 

erlerinin etkisinin kaybolmaması 

odeli kendini son olarak bir karar verme kuralı ile birleştirir. Genel 

olarak kullanılan kural en olasılıklı hipotezin sonuç olarak seçilmesidir. Bu şekilde 

.3). 

4��                   (2.3) 

er adları ile logistic model, logit model, bir 

ğriye uydurulması ile 

er birçok regresyon analizi gibi, kategorisel veya 

 

erlerinin grafiksel gösterimi. 

Logistic Regression’ın açıklamasını yapmak için önce logistic fonksiyonun (2.4) 

                               (2.4) 

istik fonksiyonunun 

ı eksi sonsuzdan artı sonsuz kadar büyük bir skalada girdi verisi almasına 

erler üretebilmesidir.  
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Formüldeki z değişkeni bir örneğe ait öznitelikler kümesini temsil etmekte iken 

logistic fonksiyonun sonucu olan f(z) ise belli bir sonucun olasılığını belirtmektedir. 

Z değişkeni modelde örnekteki bütün bağımsız değişkenlerin toplam katkısının 

ölçümüdür ve logit olarak adlandırılır. 

z değişkeninin tanımı aşağıdaki formülde gösterilmiştir (2.5). 

J � OP + OC/C + OQ/Q + OR/R + ⋯ + OT/T                                                           (2.5) 

 Bu formüldeki OP katsayısı engelleyici olarak adlandırılırken and OC, OQ, OR, ve 

devamı olan katsayılar sırası ile /C, /Q, /R ve devam eden özniteliklerin regresyon 

katsayıları olarak adlandırılırlar. Engelleme katsayısı OP, bütün katsayılar sıfır olduğu 

durumda logitin alacağı değer olur.  

Her bir regresyon katsayısı o özniteliğin logit değerine olan katkısını göstermektedir. 

Pozitif bir katsayı o özniteliğin çıktı olasılık değerini arttırdığını, negatif bir katsayı 

ise etkilediği özniteliğin olasılık değerini düşürdüğünü gösterir. Yüksek değerli bir 

katsayı özniteliğin çıktıya etkinin büyük olduğunu, sıfıra yakın düşük katsayı ise 

özniteliğin etkisinin düşük olduğunu belirtir. 

Logistic regression bir ve daha fazla bağımsız değişkenin ikili düzende bir sonuç 

yaratmasını sağlamanın başarılı ve kolay yollarından biridir. 

Multinomial logit regression ise olasılık üretilmesi gerek sınıf bilgisinin 2 den fazla 

olduğu durumlarda kullanılan bir logistic regression yöntemidir. Bu yöntemde bir 

sınıf temel alınır ve diğer sınıfların olasılıkları o sınıfa göre bulunur. 

Yapılan çalışmada logistic regression sınıflandırıcısının parametrelerinin öğrenilmesi 

için Sen tarafından tanımlanmış olan optimizasyon yöntemi [2] kullanılmıştır. Bu 

yöntemde parametreler, β değerleri, y adet sınıf için vektörel olarak OU şeklinde 

ayrılarak optimizasyonlarının yapılması sağlanmıştır. 

Yerel sınıflandırıcı olarak kullanılan multi logit logistic regression, -(3|/; O), 

aşağıdaki gibi tanımlanabilir (2.6). 

-(3|/; O) = �VWX

∑ ZW[�VW[X W[
                                                                                         (2.6) 

Bu denklemde 3 olasılığı bulunmak istenen sınıfı, x ise komşuluk bilgileri ve 

düğümün özniteliklerinin birleştirilmesi oluşturulmuş vektörü göstermektedir. Bu 

formül sayesinde x vektörüne sahip düğümün y sınıfına ait olma olasılığı 
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bulunabilmektedir. Optimizasyon kapsamında yapılması planlanan işlem buradaki 

her sınıfa ait O değerlerinin bulunmasıdır. 

Bu aşamada Sen tarafında önerilen optimizasyon işlemi aşağıda verilmiştir (2.7). 

O � ,&-.,/Z  ∏ -(:(5)|/�
�; O) ∏ \(]^_`ZW`_

a
)

Ub1cdbe                                              (2.7) 

Bu formülde :(5), eğitim kümesindeki /� elemanının sahip olduğu etiket, /�
� ise o 

düğümün sadece eğitim kümesindeki elemanlar ile olan komşuluk bilgilerinden 

faydalandığı birleştirilmi ş vektörü göstermektedir.  

Bu noktada O değerlerinin bulunabilmesi için gradient tabanlı bir optimizasyon 

kullanılmıştır (2.8). Ayrıca parametrelere belli bir çekilme katsayısı da 

uygulanmaktadır. 

f =  ∏ �Vg(d)Xd
g

∑ �VW[Xd
g

W[
 ∏ \](^_`ZW`_

a
)

Ub1cdbe                                                                      (2.8) 

Bu formülü basitleştirip toplama haline dönüştürmek için formülün logaritması alınır 

(2.9). 

I =  ∑ O�(�)/�
�

cd∈e  −  ∑ log k∑ \ZW[cd
g

U[ lcd∈e −  ∑ m _`OU`_
Q

Ub1                                (2.9) 

Her sınıf için ayrı optimizasyon işlemi gerçekleştirip sınıfa özel O değerlerinin 

bulunabilmesi için yukarıdaki formülün o sınıfa ait O değişkenlerine göre kısmi 

türevi alınır (2.10). 

no
ZW

=  ∑ /�
�

cd∈e & �(�)NU  − ∑ @Z(3|/�
�)/�

�
cd∈e −  2mOU                                          (2.10) 

Yukarıdaki formül gerekli parametrelerin bulunabilmesi için iteratif şekilde 

kullanılan formüldür. Bu formüldeki @Z olasılık fonksiyonu o anki O değerlerinin 

kullanılması ile /� elemanının 3. sınıfa ait olabilme olasılığını hesaplamaktadır. 

Kısmi türev formülü incelendiğinde ulaşılmaya çalışılan hedefin 0 olduğu 

görülebilir. Bu da azalan gradient yöntemlerin temel özelliğidir. Kısmi türev sıfıra 

getirilmeye çalışılırken O değerleri de belli bir noktaya yakınsayana kadar sürekli 

güncellenmektedir.  
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Bu güncelleme işlemine ne kadar devam edileceği ise optimizasyon işleminde 

ayarlanması gereken başka bir konudur. Katsayıların tamamen belli bir noktaya 

yakınsaması beklenebileceği gibi, eğitim kümesi veya eğitim kümesinden ayrılan bir 

doğrulama kümesinden elde edilecek doğruluk oranlarının sürekli takibi ile istenilen 

seviyede durulabilir. Her iteratif yöntemde olduğu gibi bu yöntemde de maksimum 

iterasyon sayısı bir başka optimizasyon tamamlama şartı olarak kullanılabilir. 

2.1.4.3 C4.5 (J48) 

C4.5 [17] Ross Quinlan tarafında geliştirilmi ş olan bir karar ağacı uygulamasıdır. Bu 

yöntem yine Quinlan tarafından önerilmiş olan ID3 algoritmasının geliştirilmi ş bir 

versiyonudur. C4.5 tarafından üretilen karar ağaçları sınıflandırıcı olarak 

kullanılabildiklerinden C4.5 bir istatistiksel sınıflandırıcı olarak da adlandırılabilir. 

C4.5 aynı ID3’de de olduğu gibi bilgi teorisi konseptinden yararlanarak eğitim 

kümesi sayesinde karar ağacı oluşturmaktadır. Ağacın her bir düğümü veriyi sınıflara 

göre en iyi şekilde bölümleyecek şekilde bir karar barındırmaktadır. Bu 

düğümlerdeki kararlar bilgi kazanımı adı verilen bilgi teoremi tabanlı bir yöntem ile 

özniteliklerin sınıf bilgileri ile karşılaştırılması ile belirlenmektedir.  

En yüksek derecede bilgi kazanımına sahip öznitelik karar düğümünde kararı 

verecek şekilde ağaca yerleştirilmekte ve yine buna göre diğer düğümler belirlenip 

ağaç oluşturulmaktadır. Bu çalışma kapsamında C4.5’in Weka [18] programında 

uygulanmış olan versiyonu J48 kullanılmıştır. 

2.1.5 Örnekleme yöntemleri 

Sınıflandırıcıların kullanılabilmesi ve kolektif anlamanın veri kümeleri üzerindeki 

performanslarının ölçülebilmesi veri kümesi üzerinde örnekleme yapılması 

mecburidir. Örnekleme bir veri kümesini eğitim ve test olmak üzere ikiye ayırmakta 

ve eğitim kümesinin yapısını öğrenen yöntemlerin test kümesini tahmin edebilme 

performanslarının ölçülebilmesini sağlamaktadır. Ağ yapısına sahip veri kümelerinin 

performanslarının ağ yapısını da kapsayacak şekilde gerçeğe yakın ölçülebilmesi için 

literatürde kabul görmüş k-katlı çapraz doğrulama örneklemesinin yanında başka 

örnekleme yönteminin de kullanılması gerekir.  

Yapılan çalışmalara bakıldığında ağ yapısına sahip veri kümeleri için genellikle 

kartopu örneklemesi adı verilen bir yöntemin kullanıldığı görülmektedir. Bu yöntem 
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test ve eğitim kümelerini ayırırken düğümler arası bağlantılardan yararlanmakta ve 

bu nedenle ağ yapısını yansıtan örnekleme yapmakta k-katlı çapraz doğrulama 

örneklemesine göre daha başarılı olmaktadır. Bu iki örneklemenin nasıl yapıldığı da 

bu bölümde ayrıntılı şekilde incelenmiştir. 

2.1.5.1 K-katlı çapraz doğrulama 

K katmanlı çapraz doğrulama yönteminde [16] veri kümesi rastgele şekilde 

bölümlenmiş 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 işlem K adet alt kümenin hepsinin bir kere test kümesi olarak 

kullanılmasına kadar devam eder ve sonuç olarak K adet farklı test ve eğitim kümesi 

belirlenmiş olur. K adet farklı kümeden alınan sonuçlar birleştirilerek veya 

ortalaması alınarak tek bir sonuca ulaşmak için kullanılır.  

Bu yöntemin tekrarlanan rastgele seçilmiş kümeli doğrulamadan avantajı tüm 

elemanların test kümesi içinde sadece 1 kere kullanılması ve test kümesi için 

kullanılmamış eleman sayısının kalmamış olmasıdır. 10-katlı çapraz doğrulama en 

fazla kullanılan ve geçer gören türüdür ancak bu çalışma kapsamında yapılan 

deneylerde kat sayısı 5 olarak alınmıştır. 

2.1.5.2 Kartopu örneklemesi 

Kartopu örnekleme yöntemi [6] bir bilgi veya araştırmanın sahip olunan bağlantılar, 

ili şkiler ile önceki ilişkilerinden elde edilmesi yöntemidir. Bu yöntem metaforik 

olarak kartopu olarak adlandırılmıştır çünkü sahip olunan bağlantılar ile arttırılan 

ili şkiler sayesinde bir anda daha fazla bağlantılar kurulabilmekte bu sayede bir anda 

aşırı derecede büyüyen bilgi miktarı kullanılabilip toplanabilmektedir, tıpkı küçük bir 

kartopunun yuvarlanırken yerdeki karları her tarafında toplayarak boyut olarak bir 

anda büyümesi gibi. Bu nedenle bu yöntem ağ yapıları oluşturulmasında yararlı bir 

yöntemdir. Ancak bu yöntemin başarısı büyük oranda ilk örneğin ve bağlantıların 

seçiminde yatmaktadır. Daha fazla sayıda bağlantıya sahip biri ile başlayıp 

büyümenin sağlanabilmesi önemli iken geçerli ve güvenilir bir yapının 

oluşturulmasına da çalışılmalıdır. 
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Bu çalışma kapsamında uygulanan kartopu örneklemesi belli bir noktadan başlayarak 

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

elemanı seçince duracak şekilde tasarlanmıştır. Bu yöntem sayesinde test kümesinin 

bir ağ yapısında olması ve bağlı parça şeklinde bulunması sağlanmıştır. Çalışma 

kapsamında Sen ve Getoor’un [6] çalışması baz alındığından o çalışmada belirtildiği 

üzere test kümesinde tüm veri kümesinin sahip olduğu sınıf oranlarının korunmasına 

özen gösterilmiştir. 

Kartopu örneklemesi ile elde edilmiş bir test ağı Şekil 2.5’de görülebilir. 

 

Şekil 2.5 : Cora veri kümesinden kartopu örneklemesi ile elde edilmiş 
bir test kümesi. 

 

2.1.6 Đlişkisel ağlarda bulunan karakteristik özellikler 

Đlişkisel ağların yapılarının sonucu oluşan ve sınıflandırıcıların performanslarını 

etkileyen, hatta çoğu zaman arttıran, bazı karakteristik özellikler mevcuttur. Bu 

özelliklerin yanı sıra da ağ yapılarından elde edilebilecek bazı istatistiksel ölçümler 

ile ağ yapısının yapısal özellikleri çıkartılabilir. Bu özelliklerin bütünü ağın yapısal 

tasvirinin yapılabilmesini olanaklı kılmaktadır. Bu sayede de veri kümesine özel 

sınıflandırıcılar kullanılabilmekte ve performansta artış sağlanabilmektedir. 

2.1.6.1 Yoğunlaşmış bağlantılılık 

Yoğunlaşmış bağlantı [19] bir ağ yapısında birçok düğümün ortak bir komşuya 

bağlanması ile ortaya çıkmaktadır. Bu yapıya birçok ağ yapısında 

rastlanabilmektedir.  



 
41

Örneğin, bankacılık ve kimya endüstrilerinde ticaret yapan şirketlerin aralarındaki 

ili şkiler üzerine yapılan bir çalışmada neredeyse her şirketin hangi endüstriden olursa 

olsun o bölgede bulunan 9 muhasebe firmasından biri ile çalıştığı tespit edilmiştir. 

Cep telefonu ağlarında dolandırıcılık tespiti üzerine yapılan bir çalışmada ise bilgi ve 

acil durum hatları gibi bazı numaraların o ağda yoğunlaşmış bağlantı oluşturdukları 

ortaya çıkmıştır.  

Yoğunlaşmış bağlantı bunların haricinde birçok ağ yapısında da görülebilmektedir. 

Aynı konuya sahip birçok makalenin belli bir dergide yayımlanması ve web 

sitelerinin genellikle web sitelerini tarayan Yahoo ve Google gibi sitelere bağlantı 

bulundurmaları da bu duruma örnektir. Örnek yapı Şekil 2.6’da görülebilir. 

 

Şekil 2.6 : Yoğunlaşmış bağlantılılık görsel örneği. 
 

2.1.6.2 Derece uyumsuzluğu 

Derece uyumsuzluğu bazı ilişkisel veri kümelerinde görülen bir durumdur. Bu 

durumda farklı sınıflara ait düğümlerin farklı derece dağılımlarına sahip oldukları 

görülmektedir. Örneğin bir çalışmada [19] görülmüştür ki Amerika merkezli film 

stüdyolarının yabancı film stüdyolarına göre 1000 kata varabilen film bağlantıları 

bulunmaktadır. Örnek yapı Şekil 2.7’de görülebilir. 

 

Şekil 2.7 : Derece uyumsuzluğu görsel örneği 

 

A B A B B 

Uyumsuzluk Yok Derece Uyumsuzluğu 

A A 

Düşük Bağlantılılık Yoğun Bağlantılılık 
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2.1.6.3 Đlişkisel Otokorelasyon (Homofili) 

Otokorelasyon [19] ise ortak bir komşuya sahip düğümlerin özniteliklerinin yüksek 

derecede benzer değerlere sahip olmasıdır. Örneğin yine ticaret yapan şirketler ile 

yapılan çalışma göstermiştir ki birden fazla firmada çalışan bir insanın çalıştığı 

firmalar büyük oranda aynı iş kolunda bulunmaktadır.  

Benzer şekilde protein etkileşimleri üzerine yapılan bir yarışmaya katılan bir 

çalışmada hücrede aynı bölgede (mitokondri, hücre duvarı vb.) bulunan proteinlerin 

fonksiyonlarının büyük bir otokorelasyona sahip olduğu görülmüştür. Buna benzer 

otokorelasyonlar daha birçok ağ yapısında da görülebilmektedir. Merkez (Hub) 

olarak belirtilebilecek web siteleri tarafından taranmış ve listelenmiş web sitelerinin 

konu bilgilerinin otokorelasyona sahip olduğu bilinmektedir. Yine aynı şekilde 

benzer makalelere atıflarda bulunan makalelerin çalışma alanları bilgisinde de 

otokorelasyon oluşmaktadır. Örnek yapı Şekil 2.8’de görülebilir. 

 

Şekil 2.8 : Yüksek otokorelasyon görselörneği. 
 

Ağ yapısını kullanan yöntemlerin birçoğu basit ama kuvvetli bir önerme olan 

bağlantılı öğeler aynı sınıftan olma eğilimdedirler önermesini temel almaktadır. Bu 

bağlantılı öğelerin sınıf değişkenlerinde sosyal ağlarda yapılan gözlemlere ve 

teoremlere uygun olarak oluşan otokorelasyon, homofilinin bir türü olarak kabul 

edilmektedir [1]. 

Homofili birçok araştırmacı tarafından sosyal ağlarda belirlenmiş ilk karakteristik 

özelliklerden biridir ve birçok bağlantı türü için geçerliliğini korumaktadır [1]. 

Yapılan çalışmalar göstermektedir ki homofili diğer türlerdeki, özellikle de insanlar 

tarafından oluşturulmuş ağların birçoğunda da geçerli olabilmektedir [1]. 

 

 

A B A B B B B B 

  

A 

 

Düşük Otokorelasyon Yüksek Otokorelasyon 

A 

 

A 
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2.1.6.4 Karakteristik özelliklerin etkileri 

Bu özelliklerin yoğun olması veri kümelerindeki efektif örnek uzayının azalmasına 

dolayısı ile de bu kümeden yapılan hesaplamaların varyanslarının artmasına yol 

açmaktadır. Ağ yapısına sahip veri kümelerinde yüksek bağlantılık ve otokorelasyon 

aynı boyuttaki bağlantısız kümelere göre daha az bilgi içermesine yol açabilmektedir. 

Bu efektif örnek uzayındaki, bilgideki, azalış da belirtildiği gibi bu veri kümesi 

kullanarak hesaplanan parametrelerdeki varyansı arttırmaktadır. Aynı, küçük örnek 

uzaylarının doğru olmayan hesaplamalara yol açması gibi bu iki durum ağ yapısında 

bazı özniteliklerin yüksek varyansa sahip olmalarına neden olmaktadır. Yüksek 

varyans ise o özniteliklerin rastgele değerlerden oluşsalar bile öznitelik seçme 

yöntemleri tarafından seçilebilme olasılıklarını diğer özniteliklere göre belirgin 

şekilde arttırmaktadır. 

2.1.7 Đlişkisel ağlarda bulunan yapısal özellikler 

2.1.7.1 Kümelenme katsayısı 

Çizge teorisinde kümelenme katsayısı [20] düğümlerin birlikte olabilme eğilimini 

derecelendiren bir kıstastır. Önceki çalışmalar göstermiştir ki birçok gerçek dünya ağ 

yapısında düğümler yüksek yoğunluklu bağlantılar sayesinde sıkı biçimde örülü 

şekilde bulunma eğilimi göstermektedir.  

Bu derecelendirme kıstasının yerel ve genel olmak üzere 2 farklı versiyonu 

mevcuttur. Genel versiyon ağ yapısı için ortalama bir kümelenme derecesi 

hesaplarken yerel versiyon her düğümün derecesini ağ yapısında gömülü olabilme 

durumuna göre ayrı hesaplamaktadır.  

Genel kümelenme katsayısı düğümlerin bağlantılar sayesinde oluşturduğu üçlemeler 

ile ölçülür. Üçleme 3 farklı düğüm ve bunların arasındaki 2 (açık üçleme) veya 3 

(kapalı üçleme) yönsüz bağlantıdan oluşan bir yapıdır. Genel kümelenme katsayısı 

bir ağdaki kapalı üçlemelerin tüm üçlemelere (açık+kapalı) oranı ile hesaplanır. Bu 

oran bütün ağ yapısı için geçerli bir kümelenme katsayısına denk düşerken hem 

yönlü hem de yönsüz ağlarda kullanılabilmektedir. 

 Yerel kümelenme katsayısı ise düğüme has bir değer olup o düğümün komşuları ile 

clique, tam ağ, olmaya ne kadar yakın olduğunu ölçer. Bu yöntem ağların küçük-

dünya ağı adı verilen ağ olup olmadıklarının tespiti amacıyla önerilmiştir. 
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Yerel kümelenme katsayısı düğümün komşuları ile oluşturduğu ağın sahip olduğu 

bağlantıların bütün mümkün bağlantı sayısına bölünmesi ile bulunur. Yönlü 

bağlantılara sahip ağlarda mümkün bağlantı sayısı yönsüz bağlantıların olduğu 

durumdan 2 kat fazla olmaktadır ve buna göre yerel kümelenme katsayısı 

hesaplanmaktadır. 

2.1.7.2 Derece dağılımı 

Bir düğümün derecesi sahip olduğu komşularının sayısı, olup derece dağılımı [20] bu 

derecelerin tüm ağ üzerindeki dağılımından faydalanarak oluşturulan olasılık 

değerleridir. 

Bir düğümün derecesi diğer düğümler ile sahip oldukları ortak bağlantıları sayesinde 

hesaplanabilmektedir. Eğer ağ yapısı yönlü ise içeri ve dışarı şeklinde iki farklı 

derece hesabı yapılabilmekte ve buna göre dağılım çıkarılabilmektedir. Đçeri derecesi 

bir düğüme gelen bağlantıların sayısı iken, dışarı derecesi bir düğümden çıkan 

bağlantıların sayısıdır. 

Derece dağılımı oluşturulurken her derecenin ağ yapısında gözlenme olasılığı o 

dereceye sahip düğüm sayısının ağdaki tüm düğümlerin sayısına bölünmesi ile elde 

edilir.  

Derece dağılımı hem teorik ağlarda hem de gerçek dünyada bulunan internet ve 

sosyal ağ gibi yapılarda incelenmesi önemli olan bir metriktir. Her düğümün bağlı 

olabilme olasılı bağımsız olan basit ağ yapısındaki Bernoulli rastgele ağları gibi ağ 

modelleri binom veya poisson derece dağılımına sahiptir. Ancak gerçek dünya 

ağlarının derece dağılımları bu duruma pek olarak uymamaktadır. Birçoğunun 

olasılık dağılımı sağa doğru eğilimli şekilde olmaktadır yani ağdaki birçok düğümün 

derecesi düşük iken az sayıda merkez olarak adlandırabileceğimiz düğümlerin derece 

sayısı yüksektir. Bazı ağlar, özellikle internet ve bazı sosyal ağlar power law dağılımı 

izleyen yapıya sahip olabilmektedirler. Bu ağlar ölçekten bağımsız ağlar olarak 

adlandırılırlar ve yapıları ve dinamik özellikleri nedeniyle ilgi görmektedirler. 

2.1.7.3 En kısa yol 

Çizge teoreminde en kısa yol [20], iki düğüm arasında çizge üzerinde 

ağırlıklandırılmış veya ağırlıklandırılmamış bağlantılar ile ilerleyerek en az maliyet 

ile hangi yol üzerinden gidilebileceğinin hesabıdır.  
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Bu hesabın gerçekleştirilmesinde en fazla kullanılan yöntemlerden biri Floyd–

Warshall algoritmasıdır. Yönsüz bağlantılı bir ağda ise Brandes algoritmasının 

kullanılması daha uygundur. 

2.1.7.4 Aradalılık 

Çizge teorisi kapsamında bir düğümün ağ yapısındaki merkeziliğini ölçen farklı 

yöntemler mevcuttur. Bu yöntemler bir düğümün ağdaki önemini 

hesaplamaktadırlar. Örnek vermek gerekirse bir insanın sosyal bir ağdaki, bir odanın 

bina yapısındaki veya bir yolun ulaşım ağındaki öneminin ölçülmesi gösterilebilir.  

Aradalılık [20] bir merkezilik ölçütü olup bir düğümün ağ yapısında başlangıç ve 

bitiş noktası kendisi olmadığı kaç en kısa yol üzerinde rastlandığına göre 

hesaplanmaktadır. Yani yönlü bir ağ için �rüğü. 2,3ı2ı − 1)/(rüğü. 2,3ı2ı − 2) 

yol üzerinden kaç tanesinde rastlandığı o düğümün aradalılık katsayısını 

oluşturmaktadır. Yönsüz ağlardaki en kısa yol sayısı yönlü ağlardakinin yarısıdır. 

2.1.7.5 Bağlı komponentler 

Çizge teorisinde bağlı komponent [20] yönsüz bir ağın bir alt ağıdır. Bu alt ağda da 

bağlı komponent olabilmesi için her düğüm arasında bir yol bulunması 

gerekmektedir. Bağlı komponentlerin bütünü ağın tamamını oluşturmaktadır ve 

tanımında da belirtildiği üzere bağlı komponentler arasında bağlantı yoktur. 

Bağlı komponentlerin sayısı bir ağdaki önemli topolojik sabit değerlerden biridir. 

Cebirsel çizge teorisinde ağın laplacian matrisinin bir özdeğeri olarak ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca bir çizgenin kromatik polinomsalının ilk 0 olmayan özdeğerine 

de denk gelmektedir. 

2.1.7.6 Çap 

Çizge teorisinde iki düğüm arasındaki mesafe o düğümler arasındaki en kısa yolda 

bulunan bağlantı sayısı ile ölçülmektedir. Bu mesafe ayrıca jeodezik mesafe olarak 

da adlandırılmaktadır. Eğer iki düğüm arasında bir yol bulunmuyorsa yani mesela iki 

düğüm farklı bağlı komponent üzerindeler ise bu mesafe sonsuz olarak alınır.  
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Bir çizgenin çapı [20] işte bu jeodezik mesafelerden yararlanarak ölçülür ve o ağ 

yapısındaki en yüksek jeodezik mesafeye eşittir. Hesaplamadan da görülebileceği 

gibi çapın bulunabilmesi için öncelikle en kısa yolların hesaplanması gerekmektedir 

ve bu yollardan en uzunu o çizgenin çapına eşittir. 

2.2 Öznitelik Seçimi 

Öznitelik seçme yöntemleri uzun yıllardır istatistik ve örüntü tanıma alanında çalışan 

araştırmacıların ilgi alanları arasında yer almıştır. Bu ilgi ilk zamanlarda doğrusal 

geri çekilme yöntemiyle bir öznitelik altkümesi bulma üstüne yoğunlaşmışken 

ilerleyen zamanlarda daha karmaşık yöntemler araştırılmıştır [21]. 

Öznitelik seçme yöntemlerinin bir başka önemli parçası olan öznitelik değerlendirme 

ölçütleri üzerine yapılan çalışmalarda yine o zamanlara rastlamaktadır. Ayrıca yine 

birçok araştırmacı tarafından öznitelik seçme yöntemlerinin performanslarını 

değerlendirebilmek amacıyla değişik kıstaslar ortaya atılmıştır [21]. 

Öznitelik seçme yöntemlerine karşı olan ilgi son zamanlarda makine öğrenmesi 

alanında hızla artış göstermektedir. Bunun nedeni araştırmacıların sıkça kullandıkları 

veri kümelerindeki yüksek boyutlu uzayın neden olduğu bazı sorunlardır [22]. 

1997’de yayımlanan öznitelik ve değişken eleme yöntemleri hakkındaki birkaç 

makalede de görülebileceği üzere bu alandaki ilk kapsamlı çalışmalar birkaç alandaki 

40’tan fazla özniteliğe sahip veri kümeleri üzerinde yapılmıştır. 1997’ye kıyasla son 

yıllarda artık on binlerce özniteliğe sahip veri kümeleri üzerinde çalışmaların 

yapılmakta olduğu rahatlıkla görülebilir [23]. Bu çok yüksek boyutlu uzaylarda 

yapılan çalışmaların nedeni artık öznitelik eleme yöntemlerinin birçok alanda gerekli 

hale gelmesi gösterilebilir ki bu gerekliliğin altında birçok örüntü tanıma yönteminin 

kendisi ile alakasız çok sayıda özniteliğe sahip örnekler ile baş edebilmesi için 

tasarlanmamış olması yatmaktadır [24]. Öznitelik seçme yöntemlerine gereksinim 

duyulan alanlar yüz veya binlerce özniteliğe sahip örneklere sahip veri kümelerinin 

kullanıldığı alanlardır ve bu alanlara örnek olarak internette doküman 

sınıflandırması, biyoinformatikte gen ifade dizisi analizleri ve tümleşik kimya 

gösterilebilir [23]. 
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Öznitelik seçme yöntemlerinin genel olarak görevi alakasız ve gereksiz öznitelikleri 

elemektir. Alakasız öznitelik kavramını açıklayabilmek için önce alakalı özniteliğin 

ne olduğuna bakmak gerekir. Alakalı öznitelik, örneklerin sahip oldukları 

sınıfların(etiketlerin) belirlenmesinde 2 farklı örneği ayırmak için kullanılabilen 

özniteliklerdir. Bu öznitelikler direkt sınıf ile güçlü bir şekilde bağlantılı olabileceği 

gibi başlangıçta zayıf bir bağa sahip iken farklı özniteliklerin öznitelik kümesinden 

çıkarılması ile güçlü bir bağa sahip olabilmektedir.  

Bu tanımın dışında kalan öznitelikler öğrenme algoritmasının sonucunu hiç 

etkilemeyen öznitelikler oldukları için bunların elenmesi performansta herhangi bir 

etkiye yol açmamaktadır. Bu nedenle bu öznitelikler alakasız öznitelikler olarak 

adlandırılırlar. Gereksiz özniteliklerin alakasız özniteliklerden farkı ise gereksiz 

özniteliklerin kendileri ile ilgili bilginin sağlanabildiği en azından bir tane özniteliğin 

seçilmişler grubunda var olmasıdır. Yani o öznitelik başka bir öznitelik veya 

öznitelik kümesi tarafından tamamıyla seçilmişler kümesinde temsil edilmektedir 

[25]. 

Öznitelik seçme yöntemleri temel olarak 2 farklı yapıya sahip olabilmektedir. 1. yapı 

belli bir ölçüte göre tüm öznitelikleri sıralamak ve daha sonra öznitelikleri bir eşik 

değer veya direkt sayısı belirlenerek en baştan itibaren seçmektir. 2. yapıda ise 

öğrenme algoritmasının performansını olabildiğince düşürmeyecek, en az sayıda 

özniteliğe sahip bir öznitelik alt kümesi oluşturmaktır. 1. yapıda seçilecek öznitelik 

sayısı belirlenebilirken 2. yapıda öznitelik seçme algoritması kendi başına alt kümeyi 

oluşturduğundan seçilen öznitelik sayısı seçme algoritmasına göre değişmektedir 

[26]. Ancak 2. yapıya uygun istenen sayıda özniteliğe sahip alt kümeyi bulan 

öznitelik seçme yöntemleri de mevcuttur [27]. 

Her iki yapıda da öznitelik seçme yöntemlerinin ortak özelliği tüm özniteliklere belli 

bir ölçüte göre bir ağırlık veren algoritmalara sahip olmalarıdır. Bu algoritmalar 

özniteliklere, örnekler boyunca değişimlerine, sınıflarla ve bazen diğer özniteliklerle 

sahip oldukları ilişkilere göre belli ağırlıklar vererek bir önem sırası çıkarırlar [23]. 

Bu önem sırasını kullanan seçme algoritmaları da 1. yönteme göre istenen sayıda 

veya belirlenen eşik değeri geçen özniteliklerin bulunmasını sağlarken 2. yönteme 

göre en uygun alt kümenin oluşturulmasını sağlarlar [26]. 
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Öznitelik seçme yöntemlerini birbirinden ayıran içe dönük değişik karakteristik 

özellikleri [25, 28] olduğu gibi öğrenme algoritması ile ilişkisini göz önüne alarak 

dışa dönük özellikleri de vardır. Đçe dönük özellikler daha çok öznitelik seçme 

yöntemlerinin algoritmasal açıdan sahip oldukları farklılıkları göstermek amacıyla 

kullanılırken, dışa dönük özellikleri bu yöntemleri sınıflandırmak [23, 24, 29] 

amacıyla kullanılmaktadır. 

2.2.1 Öznitelik seçme yöntemlerinin karakteristik özellikleri 

Farklı öznitelik seçme yöntemleri incelendiğinde her birinin kendisini diğer 

yöntemlerden ayırt edilebilmesini sağlayacak 6 farklı özelliğe sahip olduğu 

görülmektedir. Bu özellikler sırası ile başlangıç durumu, arama ağacını oluşturma 

yöntemi, arama ağacında dolaşma yöntemi, öznitelikleri değerlendirme ölçütü, 

öznitelikler arası ilişkileri kullanması ve aramayı sonlandırma ölçütüdür [25, 28]. Bu 

karakteristik özellikler öznitelik seçme algoritmalarının hepsinde bulunan ve 

öznitelik seçme algoritmalarını incelemek isteyen bir kişinin göz önüne alması 

gereken karakteristik özelliklerdir. Bu özellikler devam eden bölümde ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. 

Öznitelik seçme yöntemleri genel olarak iki farklı prensibi kullanarak seçme işlemi 

yaparlar. Ya boş bir küme ile başlayarak tüm öznitelikler arasından kendilerine göre 

en iyi değerlere sahip olanları seçilenler kümesine ekleyerek, ileriye yönelik, devam 

ederler ya da tüm özniteliklere sahip olan bir kümeden kendilerine göre en kötü 

değerlere sahip olanları eleyerek, geriye yönelik, bir son kümeye varmaya çalışırlar. 

Başlangıç durumu bir öznitelik seçme yönteminin seçme işlemine hangi öznitelik alt 

kümesi ile başlayacağıdır. Đlk prensibi kullanan yöntemler boş bir küme ile başlarken 

ikinci prensibi kullanan yöntemler tüm özniteliklere sahip bir öznitelik alt kümesi ile 

seçme işlemine başlarlar. Ancak bu iki prensibin dışına çıkarak rastgele bir öznitelik 

alt kümesi ile başlayarak en iyi alt kümeyi elde etmeye çalışan yöntemler de 

mevcuttur [25]. 

Arama ağacını oluşturma yöntemindeki işlem bir durumun haleflerini yani bir 

durumdan bir sonraki adımda geçilebilecek yeni durumları öznitelikler kümesinin alt 

kümeleri arasından seçme işlemidir. Bu sayede her durumun halefleri belirlenerek 

dolaşım ile birlikte arama ağacının kısımları da oluşturulmuş olur.  
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Başlangıç durumunda anlatılan iki temel prensip bu özellikte de etkili olmaktadır. 

Đleriye yönelik bir öznitelik seçme yöntemi bir durumun haleflerini oluştururken o 

anki durumdan istenen sayıda daha fazla özniteliğe sahip durumları öznitelikler 

kümesinin alt kümeleri arasından seçerken, geriye yönelik öznitelik seçme 

yöntemleri istenen sayıda daha az özniteliğe sahip altkümeler arasında halefleri 

oluşturmaktadır.  

Bu 2 yöntem de teorik açıdan aynı O(n), lineer bir zaman karmaşıklığına sahip 

olmalarına rağmen hedeflenen az sayıda öznitelik olduğundan pratik açıdan geriye 

yönelik öznitelik seçme yöntemleri daha çok zaman kullanmaktadır. 

Bu ana prensipten farklı olarak birleşik yöntem adı verilen bir diğer yöntemde bu 2 

prensibin özellikleri birleştirilmektedir. Yani bu yöntemlerde hem ileriye yönelik 

hem de geriye yönelik bir halef oluşturma işlemi mevcuttur. Yani bu yöntemlerde 

geri izleme adı verilen bir mekanizma mevcuttur ve bu mekanizma daha önce 

seçilenler kümesinden elenmiş bir özniteliği tekrar bu kümeye ekleyebilirken, 

seçilmiş bir özniteliği de tekrar seçilenler kümesinden atabilmektedir. 

Öznitelik seçme algoritmalarında kullanılan bir başka yöntem ise ağırlık yöntemidir. 

Bu yöntemde her bir özniteliğin bir ölçüt yardımıyla hesaplanmış değerlerinden 

faydalanarak her bir alt kümenin bir ağırlığının olması sağlanır ve seçilecek 

haleflerin o anki durumdan farklı bir ağırlığa sahip olması istenir [28].   

Son olarak rastgele adı verilen yöntemde öznitelikler kümesinin alt kümelerinden 

rastgele istenen sayıda alt küme seçilerek bu kümelerin o anki durumun halefleri 

olması sağlanır. Diğer yöntemlerde ana amaç o durumdan daha iyi bir duruma 

geçmek iken bu yöntemde haleflerin rastgeleliğinden dolayı böyle bir amaç yoktur 

[28, 30]. 

Öznitelik seçme algoritmalarının sahip olduğu arama ağacında dolaşma yöntemleri, 

bir durumdan o durumun hangi halefine geçileceğini belli bir amaca göre belirleyen 

yöntemlerdir. Bu yöntem arama ağacında istenen öznitelik alt kümesi bulunana kadar 

gerçekleşen dolaşım boyunca seçilenler kümesine her öznitelik eklendiğinde veya 

çıkarıldığında oluşan durumların haleflerini değerlendirir. Bu değerlendirmeden 

ardından o durumdan hangi halefe geçileceğine karar verir. Öznitelik seçme 

yöntemlerinde hangi özniteliğin seçilenler kümesine ekleneceğine veya kümeden 

çıkarılacağına bu karakteristik özellik karar vermektedir. 
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Arama ağacında dolaşım işlemi 3 şekilde olabilmektedir. Đlk olarak üssel arama adı 

verilen yöntemlerde geniş kapsamlı bir arama ile tüm altkümelerin değerlendirilmesi 

sağlanmaktadır ve bu sayede en iyi sonuç kesin olarak bulunabilmektedir.  

Bu yöntemlerde en iyi sonuç garanti olmasına rağmen üssel bir zaman 

karmaşıklığına sahip olması bu algoritmalara sezgisel yaklaşımlar getirilmesini şart 

koşmaktadır [25, 28, 29]. Yine en iyi sonucun garanti olduğu sezgisel A* yöntemi bu 

yaklaşımlara örnek gösterilebilir [28]. 

Đkinci olarak sıralı yöntemler gelmektedir. Bu tip yöntemlerde bir durumdan o 

durumun varisine tekrarlı bir şekilde geçiş yapılırken daha önce değerlendirilmiş bir 

duruma geriye dönüş olmaz. Bir yöntemin sıralı olarak değerlendirilebilmesi için 

yapılan toplam geçiş işleminin O(n) zaman karmaşıklığı ile sınırlı olması gerekir. Bu 

tip yöntemlerde geriye dönüş olmadığından ve kontrol edilmemiş haleflerin 

varlığından dolayı en uygun sonucun bulunmasına garanti yoktur. Ancak bu durumu 

geliştirmek amacıyla tepe tırmanma adı verilen yöntemden yararlanabilir. Adım adım 

ilerleyen bu yöntemin sahip olduğu geri dönüş mekanizması, yani seçilenler 

kümesine hem öznitelik ekleme hem de çıkarma özelliği ile sıralı yöntemlere göre 

daha iyi sonuçlar bulması daha olasıdır. 

Son olarak rastgele yöntemler gelmektedir. Bu yöntemlerde rastgelelikten 

faydalanarak arama yönteminin yerel minimum bölgelerde takılmasının önüne 

geçilmesine çalışılmaktadır. O anki durumdan daha kötü durumlara da geçebilmesi 

sağlanarak en iyi sonuç bulunmaya çalışılmaktadır [28, 29]. 

Rastgele yöntemlerin performansı kendilerine verilen çalışma zamanı ile orantılı 

olarak artabilmektedir. Eğer bir rastgele yönteme yeteri kadar zaman verilirse en iyi 

sonucu bulması garantidir. Ancak yeteri kadar zaman verilmediği zamanlarda o ana 

kadar gezdiği tüm durumlar içinden en iyi sonuç veren öznitelik alt kümesini veya 

kümelerini döndürür [30]. 

Öznitelik seçme yöntemlerinin anahtar özelliklerinden biri sahip oldukları 

değerlendirme ölçütleridir. Bu yöntemlerin basitliği, ölçeklenebilirliği ve deneysel 

başarılarından dolayı yardımcı bir araç olarak kullandıkları değerlendirme ölçütleri 

sayesinde her özniteliğe belli bir değer verilerek arama işleminde geçilecek durumlar 

belirlenebilirken gelinen durumların birbirleriyle karşılaştırılabilmeleri 

sağlanabilmektedir.  
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Bu yöntemlerde genellikle her özniteliğin kullanılan veri kümesindeki örneklerin 

sınıfları ile ilişkilerine göre bir değer yaratılır ve bu değer o özniteliğe atanır. Bu 

sayede özniteliklerin ver kümesindeki ağırlıkları karşılaştırılabilir hale gelmektedir. 

Özniteliklere değer vermede kullanılan bir başka yöntem de kullanılacak öğrenme 

algoritmasının performansındaki değişimden faydalanmaktır. 

Öznitelik seçme yöntemlerinde özniteliklerin değerleri oluşturulurken genellikle 

örneklerin sınıfları ile sahip oldukları ilişkiler göz önüne alınır ve buna göre yaratılan 

değerler o öz niteliğin değerini oluşturmaktadır. Ancak bir özniteliğin sadece sınıf ile 

ili şkisine bakmak öznitelikler kümesinin içyapısının özelliklerini göz ardı etmek 

anlamına gelebilmektedir. Bir öznitelik seçme algoritmasında bu içyapının etkilerini 

de inceleyebilmek için her özniteliğin birbiri ile sahip olduğu ilişkiyi gösteren 

değerlerin de çıkarılması gerekmektedir. Bu sayede öznitelikler arası bağımlılıkların 

ortaya koyulabilmesi ile gereksiz özniteliklerin belirlenmesi daha kolay olmaktadır. 

Öznitelik seçme yöntemleri bu içyapıyı değerlendirmeye alıp almamasına göre tek 

değişkenli ve çok değişkenli olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar [24]. 

Tek değişkenli yöntemlerde özniteliklerin sadece örneklerin sınıfları ile ilişkileri göz 

önüne alınırken, bu özniteliklerin sahip olduğu iç bağımlılıklar göz ardı edilir. Bu 

durum bu yöntemlerin daha hızlı ve ölçeklenebilir olmasına yardımcı olur. Çok 

değişkenli yöntemlerde ise öznitelikler arası ilişkiler de göz önüne alındığından 

gereksiz özniteliklerin belirlenebilmesi daha kolay olurken daha iyi sonuçlar 

verebilen öznitelik alt kümelerinin bulunması da sağlanmış olur. Ancak bu yöntemler 

tek değişkenli yöntemlere göre daha yavaştırlar ve modele daha bağımlı 

olduklarından daha az ölçeklenebilirlerdir [24]. 

Her öznitelik seçme yönteminde seçme işleminin ne zaman durması gerektiğini 

belirleyen belli bir kıstas vardır. Bu kıstas seçilen öznitelikler kümesinin son halinin 

ne zaman kabul edilebilir durum olduğunu belirler [25, 29]. Öznitelik seçme 

yöntemleri bu kıstasın kullanımdaki farklılıklarına göre alt küme seçme yöntemleri 

ve "k" öznitelik seçme yöntemleri olarak ikiye ayrılırlar."K" tane öznitelik seçme 

yöntemleri basit olarak belli bir eşik değerin üstündeki tüm veya daha önceden 

belirlenmiş sayıda özniteliğin seçilmesinin sağlandığı yöntemlerdir. Bu yöntemlerde 

bahsedilen "k" değeri daha önceden veya yöntem tarafından eşik değere göre 

belirlenir. Bu yöntemlerdeki durma kıstasını istenen öznitelik sayısı veya belirlenen 

eşik değeridir [26]. 
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Alt küme seçme yöntemlerinde ise genellikle o yöntemin kaç tane öznitelik 

seçeceğini önceden belirlemek zordur. Bu nedenle bu yöntemler önceki yöntemde 

olduğu gibi durma kıstasını dışarıdan almazlar, kendi içyapılarında bulundururlar. Bu 

kıstas belli bir öğrenme algoritmasının sonucundan yararlanarak yerel maksimumu 

bularak durmak olabileceği gibi önceden belli bir sayı veya tüm özniteliklerin alt 

küme sayısı kadar bir tekrar olabilir. Farklı olarak sezgisel bir yöntemle arama 

ağacında belli bir yol izleyerek aramanın sonuna gelinmesi ile seçme yönteminin 

sona ermesi de kullanılan yöntemler arasındadır [25, 29]. 

2.2.2 Öznitelik seçme yöntemlerinin çeşitleri 

Öznitelik seçme yöntemlerinin başarısı beraber kullanıldıkları öğrenme 

algoritmalarının performanslarındaki değişime göre ölçülmektedir [23, 29]. Bundan 

dolayı öznitelik seçme yöntemlerinin performanslarını arttırabilmek amacıyla 

öğrenme algoritmaları ile daha fazla ilişkide bulunmaları sağlanılmaya çalışılmış ve 

bu yönelik yeni yöntemler geliştirilmi ştir. Öznitelik seçme yöntemleri işte bu 

ili şkinin seviyesine göre ana olarak Filtre Yöntemler, Sarmal Yöntemler ve Gömülü 

Yöntemler olmak üzere 3'e ayrılırlar. 

2.2.2.1 Filtre yöntemler 

Đlk olarak John, Kohavi ve Pfleger tarafından isimlendirilen ve temel olarak öznitelik 

seçmek için kullanılan bu yöntemlerde öğrenme algoritmasının seçme işlemi 

üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle bir ön işlem olarak görüldüğünden filtre 

olarak isimlendirilmiştir [21]. Kullanılacak öğrenme algoritmasının herhangi bir 

şekilde etkisi olmamasından dolayı bu yöntem kullanılarak elde edilen öznitelik 

kümeleri tüm öğrenme algoritmalarında kullanılabilir. Diğer yöntemlere göre daha 

basit ve ölçeklenebilirlerdir. Ayrıca öznitelik seçme işlemi boyunca hiçbir öğrenme 

algoritması ile bilgi alışverişinde bulunulmadığından diğer yöntemlere göre çalışma 

zamanları çok daha düşüktür [24, 25, 29]. 

Filtre yöntemler, basit bir şekilde özniteliklerin bir değerlendirme ölçütü yardımıyla 

sıralanmasının ardından ReliefF’in [27] ve MRMR’nin [27] kullanımında olduğu 

gibi bir eşik değer veya önceden belirlenen bir sayı ile en baştan k adet özniteliğin 

seçilmesi şeklinde olabileceği gibi daha karmaşık yapıya sahip FCBF [22] ve CFS 

[22], gibi öznitelik alt küme bulmaya yönelik de çalışabilirler. 
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2.2.2.2 Sarmal yöntemler 

John, Kohavi ve Pfleger tarafından sarmal yöntemler şeklinde adlandırılan bu 

yöntemler temel öğrenme algoritmasının dışında ara işlem amacıyla kendi içlerindeki 

bir öğrenme algoritmasından yararlanarak öznitelik kümesi seçme işlemi yaparlar 

[21]. 

Kendi içlerinde barındırdıkları öğrenme algoritmasının sonucu bir yön belirleyici 

olarak kullanan sarmal yöntemlerin çalışma zamanları bu özelliklerinden dolayı diğer 

yöntemlere göre daha yüksektir [24, 25, 28, 29]. Ayrıca içlerindeki öğrenme 

algoritması yüzünden modele gereğinden fazla uyumlu hale gelebildiklerinden 

ölçeklenebilirlikleri filtre yöntemlere göre daha azdır. En bilinen ve en az karmaşık 

örnekleri ileri yönlü ve geri yönlü sarmaldır [21]. 

2.2.2.3 Gömülü yöntemler 

Gömülü yöntemler bir öğrenme algoritmasının içine o algoritma ile en uyumlu 

çalışabilecek şekilde yerleştirilmi ş olan öznitelik seçme yöntemleridir. Sadece 

gömülü oldukları öğrenme algoritmasına özel olan bu yöntemler sarmal yöntemler 

gibi öğrenme algoritması ile sıkı bir ilişkiye sahip olduklarından çalışma zamanı 

kullanımı açısından filtre yöntemlere göre daha kötüdürler. Yalnız sarmalların aksine 

öğrenme algoritmasına uygun şekilde optimize edildiklerinden sarmal yöntemlere 

göre daha hızlı çalışabilmektedirler. Birlikte çalışacakları öğrenme algoritmasından 

yararlanarak o algoritmanın kullanması için sonuç ürettiklerinden kullandıklar 

öğrenme algoritmayla en iyi çalışan yöntemlerdir [24, 28]. 
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3.  KOLEKT ĐF SINIFLANDIRMA ĐÇĐN ÖZNĐTEL ĐK SEÇĐMĐ 

3.1 MRMR ve FCBF# ile doğrudan öznitelik seçimi 

3.1.1 MRMR(Max-Relevance Min-Redundancy) 

mRMR(Max-Relevance Min-Redundancy) öznitelik seçme yöntemi bilgi teorisinin 

karşılıklı bilgi kuramından yararlanarak öznitelik alt kümeleri oluşturmaktadır. Đleri 

yönlü bir öznitelik seçme yöntemi olan mRMR, boş bir kümeden başlayarak sahip 

olduğu en az gereksizlik en fazla alaka kıstaslarından yararlanarak öznitelik seçme 

işlemi yapmaktadır [27]. 

Bu yöntem ayrık değerlere sahip öznitelik ve sınıf değerleri vektörlerinin arasındaki 

benzerliği ölçmek için ortak bilgi (MI) [27] adı verilen bir kıstastan 

yararlanmaktadır. X ve Y rastlantı değişkenlerinin birleşik olasılık dağılım 

fonksiyonunu p(x,y), marjinal olasılık dağılım fonksiyonlarını ise p(x) ve p(y) ile 

gösterirsek, bu iki değişken arasındaki ortak bilgi I(x,y) aşağıdaki şekilde ölçebiliriz 

(3.1). 

v�), w) = ∑ ∑ @(/, 3)log x y(z,{)
y(z)y({)|c∈eU∈}                                                             (3.1) 

Đki değişkenin birbirlerinden tamamen bağımsız oldukları durumda bu değer 0 

olmaktadır. Ayrıca bu ölçüm tamamen simetriktir yani I(X,Y) ile I(Y,X) aynı değere 

sahiptir. Bu simetriklik bize iki özniteliğin karşılaştırmasın kolaylıkla yapılabilmesini 

sağlamaktadır.   

mRMR yöntemi seçilecek öznitelik kümesini oluştururken iki farklı kıstası aynı anda 

sağlamaya çalışmaktadır. Seçilecek öznitelik kümesindeki özniteliklerin birbirleri 

arasındaki ortalama ortak bilgilerinin düşük olmasını sağlamaya çalışırken aynı anda 

bu özniteliklerin sınıf bilgileri ile sahip oldukları ortalama ortak bilginin yüksek 

olmasına uğraşmaktadır.  
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Çalışma prensibi olarak en başta tüm özniteliklerin sınıf bilgileri ile ortak bilgisini 

ölçmekte ve en yüksek değere sahip özniteliği seçilenler kümesinin ilk elemanı 

olarak almaktadır. Daha sonraki öznitelikleri seçerken ise yukarıda bahsedilen 

kıstaslardan faydalanmaktadır. Eklenmeye aday özniteliklerin önce seçilenler 

kümesindeki öznitelikler ile ortalama benzerliğini ölçmekte, daha sonra da bu 

değerlerle o özniteliklerin sınıf etiketleri ile olan ortak bilgilerinden yararlanıp en 

yüksek faydayı sağlayacak özniteliği seçilenler kümesine eklemektedir.  

En yüksek faydanın hesaplanabilmesi için ise iki farklı yöntem önerilmiştir. Bu 

yöntemlere göre fayda bir özniteliğin sınıf etiketleri ile olan ortak bilgisinden 

seçilenler kümesindeki öznitelikler ile olan ortalama ortak bilgisinin çıkartılması 

(~v� � �\I − �\r) veya sınıf etiketleri ile olan ortak bilgisinin, seçilenler 

kümesindeki öznitelikleri ile olan ortalama ortak bilgisine bölünmesi ile 

hesaplanabilir (~v� � �\I �\r⁄ ). 

Bu çalışma kapsamında öznitelik seçme yöntemi olarak bu yöntem kullanılmıştır. 

Geçmişte yapılan araştırmalarda diğer yöntemler karşısında başarılı olduğu 

gösterilmiştir. Ayrıca istenen sayıda öznitelik içeren kümeler oluşturabilmesi, ileri 

yönlü bir seçim uygulaması, karmaşık olmayan içeriği ve çalışma süresinin 

uygunluğu bu seçimde etkili olmuştur.  

3.1.2 FCBF# (Fast Correlation Based Filter #) 

FCBF(Fast Correlation Based Filter) yöntemi özniteliklerin birbirleri ve sınıflar ile 

aralarındaki korelâsyon değerlerini hesaplamak için simetrik belirsizlik 

değerlendirme ölçütünü (3.2) kullanan bir filtre yöntemidir.  

��), w) = 2 × �(e,})
�(e)L�(})                                                                      (3.2)                                             

Bu yöntemde üstün öznitelik kavramı ortaya atılmıştır. Bu kavrama göre bir 

özniteliğin sınıf ile korelâsyonundan daha yüksek korelâsyon değerlerine sahip 

olduğu özniteliklerin sınıf ile korelâsyon değerleri, o özniteliğin sınıf ile korelâsyon 

değerinden daha düşük ise o öznitelik üstün özniteliktir [22]. 
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Bu kavram kapsamında sınıf ile korelâsyon değerlerini sınırlandırmak amacıyla 

kullandığı bir eşik değerinin de yardımıyla en iyi alt kümeyi bulmayı çalışan bir 

yöntem haline gelen FCBF, diğer en iyi alt küme bulma yöntemleri ile 

karşılaştırıldığında çalışma zamanı performansları bakımından göz doldurmaktadır 

[22]. Ancak yapılan deneylerin sonuçlarında görüldüğü üzere bu yöntemdeki istenen 

sayıda öznitelik seçememe özelliği ve genel olarak sonuç kümelerinde diğer 

yöntemlere göre daha az sayıda öznitelik barındırması öğrenme algoritmaları kötü 

yansıyabilmektedir. 

FCBF# [31], FCBF en iyi öznitelik alt kümesini seçme yönteminin bir geliştirilmi ş 

sürümü olarak tasarlanmış olup bu yöntemin sahip olduğu problem ve eksikliklere 

aynı anda çözüm getirmeye çalışmaktadır. FCBF'in sahip olduğu problem bu 

yöntemin bazı durumlarda seçtiği öznitelik sayısının çok düşük olmasıdır. Bu durum 

olabildiğince az sayıda özniteliğe sahip olabilmek için yaptığı hızlı eleme 

metodundan kaynaklanmaktadır. Bu metot en düşük iç korelâsyona sahip en az 

sayıda öznitelik barındıran alt kümeyi bulmayı amaçlamaktadır.  

FCBF'in sahip olduğu eksiklik ise diğer en iyi öznitelik alt kümesini seçen 

yöntemlere göre daha hızlı küme bulabilmesine rağmen istenen sayıda elemana sahip 

en iyi altkümeleri seçememesidir. Bu sebeplerle geliştirilmi ş olan FCBF# FCBF'in 

öznitelik eleme yöntemini değiştirerek hem istenen sayıda özniteliğe sahip alt 

kümeler bulunabilmesine izin vermekte hem de keskin elemeler yerine daha dengeli 

bir eleme sistemi kullanarak istenen sayıda özniteliğe sahip olan altkümelerin sınıfla 

korelâsyonlarının daha yüksek olmasını sağlamaktadır. 

Bu yöntemin ayrıntıları Şekil 3.1’de verilmiş olan sözde koddan görülebilir. Bu 

kodda F öznitelikleri, C sınıf etiketlerini, SBic i. özniteliğin sınıf etiketleri ile olan 

simetrik belirsizlik hesabını, (3.2), göstermektedir. SBpqhesapla() fonksiyonu ise Fp 

ve Fq öznitelikleri arasındaki simetrik belirsizliği (3.2)’ye göre hesaplayan bir 

fonksiyondur. 
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FCBF# Öznitelik Seçme Yöntemi 
 
Girdi: S(X1…Xn, r(v)) //eğitim verisi 
 th  //eşik değer 
 num  //istenen öznitelik sayısı 
Çıktı: I  //Seçilen Öznitelik Kümesi 
 
1 başla 
2 I=boş liste; 
3 for i=1'den n ye başla 
4  Fi için sınıflar ile arasındaki simetrik belirsizlik değerini hesapla; 
5  if(SBic>th) 
6   Fi'yi I'ya ekle; 
7 bit 
8 I'yı içindeki F'lerin sınıf ile aralarındaki SB değerlerine göre azalan sırala; 
9 I2=I'nın tersten SB artan şekilde sırası; 
10 sayac=0; 
11 sonsayac=-1; 
12 bayrak=0; 
13 while bayrak<>1 ve sonsayac<>sayac başla 
14  sayac=sonsayac; 
15  Fp=ilkeleman(I); 
16  while Fp<>NULL ve bayrak<>1 başla 
17   Fq=ilkeleman(I2); 
18   eleme=0; 
19   while Fq<>NULL ve eleme <>1 başla 
20    if(Fq ve Fp aynıysa) döngü bit; 
21    if(SBpqhesapla(Fp, Fq)>=SBqc) 
22     I ve I2 de Fq'yu çıkar; 
23     eleme=1; 
24     if(eleman sayısı I numa eşitse) 
25      bayrak=1; 
26    else Fq=birönceki(I2, Fq); 
27    bit 
28   Fp=sonraki(I, Fp); 
29   bit 
30  bit 
31 bit 
 

Şekil 3.1 : FCBF# sözde kodu. 
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3.2 Komşuların Özniteliklerinden Faydalanarak Öznitelik Seçimi 

3.2.1 Öznitelik zenginleştirmesi 

Özniteliklerin zenginleştirilmesi bir düğümün sahip olduğu öznitelik kümesinin yeni 

öznitelikler ile takviye edilmesi ile daha iyi sınıflandırma sonuçlarına yol açacak bir 

öznitelik kümesi elde etmektir. Bir başka deyişle veri kümesindeki örneklerin yeni 

bir öznitelik kümesinden yararlanarak içerik olarak tanımlanmasıdır. Tanımlama 

işleminde dikkat edilmesi gereken nokta eklenen (oluşturulan) özniteliklerin bilgi 

açısından var olan özniteliklerden daha yararlı olmasının gerekliliğidir. Bir 

özniteliğin diğer öznitelikler karşısında sınıflandırmaya yapacağı etkinin 

ölçülmesinde öznitelik seçme yöntemleri kullanılabilir. Öznitelik seçme yöntemleri 

sahip oldukları ölçme kıstasları sayesinde öznitelikleri sınıf etiketleri ile 

karşılaştırarak değerlendirebilmektedir. Özellikle bilgi teoremi tabanlı yöntemler 

özniteliklerin değerlendirilmesinde başarılı sonuçlar vermektedirler. 

Ağ yapısında bulunan örneklerin zenginleştirilmesi için yeni öznitelikler oluşturma 

aşamasında örneklerin sahip oldukları komşuluk bilgilerinden faydalanılabilir. Ağ 

yapılarında bulunan homofili, aynı etikete sahip örneklerin birbirleri ile bağlantılı 

olma oranı ve otokorelasyon, bağlantılı öğelerdeki özniteliklerin aynı değerlere sahip 

olma meyili, yeni öznitelik kümeleri oluşturmada önceden kestirilebilir bir fayda 

sağlamaktadır.  

Bu tez kapsamında her düğümün sahip olduğu öznitelik kümesi )�, tüm özniteliklerin 

komşu düğümlerdeki, %�, değerlerinin toplamları ∑ )��∈�d
 ve o düğümün sahip 

olduğu özniteliklerin(değeri sıfırdan büyük olan öznitelikler) komşu düğümler 

üzerinden alınan toplamlarının düğümün kendi öznitelikleri ile nokta çarpımının 

alınması, ∑ )� ∙ )��∈�d
, ile oluşturulmuştur.  

Örnek vermek gerekir ise � � [1 0 1 1 0 1] şeklinde bir öznitelik vektörüne sahip 

düğümün 3 komuşusu 7 = [0 1 0 0 0 1 ], > = [1 0 1 0 1 1] ve � =
[0 0 1 1 0 0] öznitelik vektörlerine sahip düğümlerler ise oluşturulacak yeni 

öznitelikler; komşular toplamı [1 1 2 1 1 2] ve ortak özniteliklerin toplamı 

[1 0 2 1 0 2] olmaktadır. Buna göre de o düğümün öznitelik vektörü [1 0 1 1 0 1] 
durumundan [1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 1 2 1 0 2 1 0 2] haline gelmektedir. Bu işlemin � 

düğümü açısından ilk ve son hali Şekil 3.2 ve 3.3’den görülebilir. 
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Şekil 3.2 : A düğümü öznitelikleri ve yerel ağ yapısı. 

 

 

 

Şekil 3.3 : A düğümü zenginleştirilmi ş öznitelikleri ve yerel ağ yapısı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 

7 � 

[1 0 1 1 0 1][1 1 2 1 1 2][1 0 2 1 0 2] 

[0 1 0 0 0 1 ] [0 0 1 1 0 0] > 

[1 0 1 0 1 1] 

� 

7 � 

[1 0 1 1 0 1] 

[0 1 0 0 0 1 ] [0 0 1 1 0 0] > 

[1 0 1 0 1 1] 
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4.  KOLEKT ĐF SINIFLANDIRMA ĐÇĐN DÜĞÜM SEÇĐMĐ 

4.1 Ön Bilgi 

Ağ yapısının olduğu veri kümelerinde gürültü bağlantı adını verebileceğimiz ağ 

yapısında istenmeyen bilgi karmaşıklığına yol açan ilişkiler bulunabilmektedir. Bu 

bağlantılar sınıflandırma performansını kötü etkilemektedir ve bu nedenle bu 

gereksiz bağlantıların ağ yapısından elenmesi hem algoritmaların çalışma 

zamanlarının azaltılabilmesi hem de sınıflandırma performansının arttırılabilmesi 

açısından önemlidir. 

Düğüm seçme yöntemleri bazı düğümlerin ve dolayısı ile o düğümlerin sahip 

oldukları bağlantıların seçilmesi ile ağ yapısında uygulanacak olan kolektif 

sınıflandırıcıların performanslarının artmasına olanak vermektedir. Eğer düğümlerin 

önem derecelerini hesaplayan bir kıstas belirlenebilirse, bu kıstas sayesinde yararlı 

düğümlerin seçimleri gerçeklenebilir. Belirlenecek kıstas bir düğümün ağ 

yapısındaki önemi, etkinliğini ve ağ ile uyumunu ölçebilen bir kıstas olmalıdır. 

Düğüm derecesi bir düğümün o ağ yapısındaki önemi gösteren bir ölçüm olduğundan 

düğüm seçme yönteminde kullanılabilir. Ancak görülebileceği üzere bu ölçüm 

düğümlerin birbirleri ile etkileşimlerindeki ortaklıkları ve sınıf bilgilerinin 

içermemektedir. O nedenle bir başka önemlilik ölçümü olarak Komşuluk tutarlılık 

kıstası adını verdiğimiz hesaplama kullanılabilir. Son olarak da bu kıstasların 

performanslarının getirmiş olduğu iyiliklerin daha iyi gözlenebilmesi amacıyla 

rastgele düğüm seçimi gerçeklenmiştir.  

Düğüm seçimi sonrasında belirlemiş olduğumuz yararlı düğümler ağ yapısında 

bağlantıları ile birlikte aynen korunurken yararsız olarak belirlediğimiz düğümlerin 

bağlantıları ağ yapısında çıkartılmıştır. Ancak yararsız düğümlerin içerikleri, 

öznitelikleri, eğitim aşamasında kullanılmaya devam edilmiştir. 

 

 



 
62

4.2 Önerilen Düğüm Seçme Yöntemleri 

4.2.1  Derece tabanlı düğüm seçme 

Bir ağırlıklandırılmamış ve yönsüz ağda derece o düğümün sahip olduğu 

komşularının sayısıdır. Eğer bağlantılar ağırlıklandırılmış ise bu durumda da 

komşuları ile sahip olduğu bağlardaki ağırlıkların toplamı olarak hesaplanır. Buna 

göre herhangi bir düğümün ��. � derecesi (4.1)’deki gibi hesaplanabilir. 

����� � ∑ �����
                                                                                                      (4.1) 

Yüksek dereceli mi yoksa alçak dereceli mi düğümlerin kolektif sınıflandırma 

performansını arttıracağı bilinmediğinden her iki yönde de deneyler yapılmıştır. Yani 

yüksek dereceli düğüm seçimi yönteminde belli eşik değerleri aşan düğümlerin 

yararlı olarak seçimine karar verilirken, alçak dereceli düğüm seçiminde bu sefer 

belli eşik değerlerin altında kalan düğümlerin seçiminin daha yararlı olacağı öne 

sürülmüştür. 

4.2.2 Komşuluk tutarlılık oranı ile dü ğüm seçme 

Derece bir düğümün ağdaki önemini gösteren önemli bir ölçüt olmasına rağmen daha 

önce de belirtildiği gibi düğümlerin sınıf bilgilerinin sağladığı bilgiden 

faydalanmamaktadır. Komşuluk Tutarlılık Oranı bir düğümün sınıf etiketinin kendi 

komşularının sahip oldukları etiketler ile uyumunu ölçen bir işlemdir. Eğer bir 

düğüm komşuları ile tutarlı ise yani homofiliyi sağlıyor ise o düğüm büyük olasılıkla 

kolektif sınıflandırıcı için yararlıdır ve ağ yapısında tutulması gerekir. Diğer yandan 

eğer bir düğüm komşuları ile tutarlı değil ise o düğümün etiket bilgisinin komşularını 

etkilemesi kolektif sınıflandırıcının performansını düşürmektedir. 

Bir düğümün komşuluk tutarlılık değeri o düğümün etiketi ile aynı etikete sahip 

komşuların sayısının tüm komşularının sayısına bölünmesi ile elde edilir. Bu 

çalışmada sadece 1. Derece komşularının etiketleri göz önüne alınmışken yapısı 

itibari ile dolaylı komşularının etiketleri de kullanılabilir. Buna göre komşuluk 

tutarlılık oranı >�. � (4.2)’deki formül ile hesaplanabilir. 

>�5� �
C

����
 ∑ �(&(��), &(��))�d∈�d                                                                           (4.2) 
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Her düğüm için bir komşuluk tutarlılık değeri hesabı yapıldıktan sonra belli eşik 

değer ile o ağ yapısı için önemli olan düğümler belirlenir. Test kümesinde de eleme 

yapılabilmesi için öncelikle test kümesi için bir kolektif sınıflandırma gerçeklenir ve 

daha sonra tüm ağ üzerinde bir düğüm seçimi yapılarak test kümesinin tekrar 

etiketlenmesi ile performansının arttırılması sağlanır. Sonuç olarak bu sayede 

etiketlenmemiş, test kümesinde olan düğümler üzerinde de eleme yapılabilmekte ve 

diğer düğümleri direkt olarak etkilemeleri engellenebilmektedir. 

4.2.3 Rastgele düğüm seçme 

Rastgele düğüm seçimi ağ yapısında belirlenmiş yüzdelerde rastgele düğümler 

seçerek bu sayede alınan performansı diğer yöntemlerin getirmiş olduğu 

performanslarla karşılaştırılabilmesini sağlayan bir yöntem olarak öne sürülmüştür. 

Bu noktada amaç düğüm seçme yöntemleri ile elde edilen başarım artırımlarının 

rastlantısal olup olmadığının tespitidir. 
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5.  DENEYLER 

5.1 Veri Kümeleri 

5.1.1 CiteSeer 

CiteSeer [6], 3312 bilimsel makalenin 6 farklı etiket ile sınıflandırılmış olduğu bir 

veri kümesidir. Atıflardan oluşan ağ yapısı 4732 adet bağlantıdan oluşmaktadır. Veri 

kümesindeki her bir makale ikili düzende 0/1 olarak varlığı değerlendirilmiş 

kelimelerin oluşturduğu vektörler ile temsil edilmektedir. Veri kümesinin 

öznitelikleri de olan bu kelimelerin sayısı 3703’tür.  

Bu veri kümesinin ortalama yerel kümelenme katsayısı ortalaması 0.243 olup, ağ 

yapısının çapı 28’dir. En büyüğü 2110 adet düğüme sahip 390 bağlı komponentten 

oluşan bu veri kümesi ortalama 9.3 en kısa yol uzunluğuna sahiptir. 

Şekil 5.1 ve 5.2’de bu veri kümesinin kümelenme katsayısı, derece dağılımı, 

aradalılık dağılımı ve en kısa yol uzunluğu dağılımı görülebilmektedir.  

   

(a)                                                                (b) 

Şekil 5.1 : CiteSeer veri kümesi kümelenme katsayısı (a) ve derece dağılımı (b) 
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(a)                                                                (b) 

Şekil 5.2 : CiteSeer veri kümesi en kısa yol uzunluğu (a) ve aradalılık dağılımı (b) 

Şekil 5.3’de CiteSeer veri kümesinin Fruchterman Reingold yöntemine göre 

hazırlanmış bir gösterimi verinin yapısı hakkında bilgi vermesi amacıyla eklenmiştir. 

 

Şekil 5.3 : CiteSeer veri kümesinin Reingold yöntemi ile gösterimi 
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Şekil 5.4 ve 5.5’de sınıfa özel derece ve homofili dağılımları görülebilir. 

                           
                        a) Sınıf 1                                                     b) Sınıf 2 

 

                                      
                        c) Sınıf 3                                                     d) Sınıf 4 

 

                        
                        e) Sınıf 5                                                     f) Sınıf 6 

 

Şekil 5.4 : CiteSeer veri kümesinin sınıf bazında derece dağılımı 

 
 
 
 



 
68

      
                    a) Sınıf 1                                                     b) Sınıf 2 
 

      
                    c) Sınıf 3                                                     d) Sınıf 4 
 

 
                    e) Sınıf 5                                                     f) Sınıf 6 

 

Şekil 5.5 : CiteSeer veri kümesinin sınıf bazında homofili dağılımı 
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5.1.2 Cora 

Cora [6], 2708 bilimsel makalenin 7 farklı etiket ile sınıflandırılmış olduğu bir veri 

kümesidir. Atıflardan oluşan ağ yapısı 5429 adet bağlantıdan oluşmaktadır. Veri 

kümesindeki her bir makale ikili düzende 0/1 olarak varlığı değerlendirilmiş 

kelimelerin oluşturduğu vektörler ile temsil edilmektedir. Veri kümesinin 

öznitelikleri de olan bu kelimelerin sayısı 1433’tür.  

Bu veri kümesinin ortalama yerel kümelenme katsayısı ortalaması 0.243 olup, ağ 

yapısının çapı 19’dur. En büyüğü 2485 adet düğüme sahip 78 bağlı komponentten 

oluşan bu veri kümesi ortalama 6.3 en kısa yol uzunluğuna sahiptir. 

Şekil 5.6 ve 5.7’de bu veri kümesinin kümelenme katsayısı, derece dağılımı, 

aradalılık dağılımı ve en kısa yol uzunluğu dağılımı görülebilmektedir. 

 

   

(a)                                                                (b) 

Şekil 5.6 : Cora veri kümesi kümelenme katsayısı (a) ve derece dağılımı (b) 
 

Şekil 5.8’de Cora veri kümesinin Fruchterman Reingold yöntemine göre hazırlanmış 

bir gösterimi veri kümesinin yapısı hakkında bilgi verebilmek amacıyla eklenmiştir. 
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(a)                                                                (b) 

Şekil 5.7 : Cora veri kümesi en kısa yol uzunluğu (a) ve aradalılık dağılımı (b) 

 

 

Şekil 5.8 : Cora veri kümesinin Reingold yöntemi ile gösterimi. 

Şekil 5.9 ve 5.10’da sınıfa özel derece ve homofili dağılımları görülebilir. 
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                           a) Sınıf 1                                                     b) Sınıf 2 

 
                           c) Sınıf 3                                                     d) Sınıf 4 

 
                           e) Sınıf 5                                                     f) Sınıf 6 

 
g) Sınıf 7 

 

Şekil 5.9 : Cora veri kümesinin sınıf bazında derece dağılımı 
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                           a) Sınıf 1                                                     b) Sınıf 2 

 
                           c) Sınıf 3                                                     d) Sınıf 4 

 
                           e) Sınıf 5                                                     f) Sınıf 6 

 
g) Sınıf 7 

 

Şekil 5.10 : Cora veri kümesinin sınıf bazında homofili dağılımı 
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5.1.3 WebKB 

WebKB [6], 877 adet web sayfasının 5 farklı etiket ile sınıflandırılmış olduğu bir 

veri kümesidir. Web sayfalarının birbirlerine vermiş oldukları bağlantılar ile 

oluşturulmuş ağ yapısı 1608 adet bağlantıdan oluşmaktadır. Veri kümesindeki her bir 

web sayfası ikili düzende 0/1 olarak varlığı değerlendirilmiş kelimelerin oluşturduğu 

vektörler ile temsil edilmektedir. Veri kümesinin öznitelikleri de olan bu kelimelerin 

sayısı 1703’tür.  

Bu veri kümesinin ortalama yerel kümelenme katsayısı ortalaması 0.294 olup, ağ 

yapısının çapı 8’dir. En büyüğü 251 adet düğüme sahip 16 bağlı komponentten 

oluşan bu veri kümesi, ortalama 3.1 en kısa yol uzunluğuna sahiptir. 

Şekil 5.11 ve 5.12’de bu veri kümesinin kümelenme katsayısı, derece dağılımı, 

aradalılık dağılımı ve en kısa yol uzunluğu dağılımı görülebilmektedir. 
 

   

(a)                                                                (b) 

Şekil 5.11 : WebKB veri kümesi kümelenme katsayısı (a) ve derece dağılımı (b) 
 

Şekil 5.13’de WebKB veri kümesinin Fruchterman Reingold yöntemine göre 

hazırlanmış görsel bir gösterimi veri kümesinin yapısı hakkında bilgi verebilmek 

amacıyla eklenmiştir. 
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(a)                                                                (b) 

Şekil 5.12 : WebKB veri kümesi en kısa yol uzunluğu (a) ve aradalılık dağılımı (b) 

 

 

Şekil 5.13 : WebKB veri kümesinin Reingold yöntemi ile gösterimi 
 

Şekil 5.14 ve 5.15’de sınıfa özel derece ve homofili dağılımları görülebilir. 
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                           a) Sınıf 1                                                     b) Sınıf 2 
 
 

 
                           c) Sınıf 1                                                     d) Sınıf 2 
 
 

 
e) Sınıf 5 

 
 

Şekil 5.14 : WebKB veri kümesinin sınıf bazında derece dağılımı 
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                           a) Sınıf 1                                                     b) Sınıf 2 
 
 

 
                           c) Sınıf 3                                                     d) Sınıf 4 
 
 

 
e) Sınıf 5 

 
 

Şekil 5.15 : WebKB veri kümesinin sınıf bazında homofili dağılımı 
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5.2 Deney Kurulumu 

5.2.1 Yerel sınıflandırıcıların ve kolektif sınıflandırma yöntemlerinin öznitelik 

seçiminin ardından karşılaştırılması 

Bu kısımda öznitelik seçme yönteminin performans üzerine etkisini incelemek 

amacıyla 3 veri kümesi (Cora, Citeseer ve WebKB) üzerinde 1 içerik tabanlı (CO), 2 

kolektif sınıflandırma yöntemi (RL ve ICA) ile 2 farklı yerel sınıflandırıcı (J48 ve 

LR) kullanarak deneyler gerçeklenmiştir. Bu deneylerde amaç kolektif 

sınıflandırmanın sadece içerik tabanlı sınıflandırıcıya nazaran getirmiş olduğu 

performans artışını göstermek ayrıca logistic regressionun daha önceden bahsedilmiş 

olan yüksek performansını başka bir yerel sınıflandırıcı karşısında denemektir. Ek 

olarak seçilen kolektif sınıflandırma yöntemleri arasında da bir karşılaştırma 

yapılmaya çalışılmıştır.  

Öznitelik seçme yönteminin, MRMR, seçeceği öznitelik sayıları her veri kümesinin 

öznitelik sayısının sırası ile % 1, 5, 10, 20 ve 35’i olacak şekilde belirlenmiştir. Bu 

deneylerde sonuçlar 5 kat üzerinden %10-%90 test-eğitim ayrımı kartopu 

örneklemesi yapılarak alınmıştır. Performans değerleri doğruluk yüzdesi olarak 

ölçülmüştür. 

5.2.2 Öznitelik zenginleştirmesinin sınıflandırma performansına etkisi 

Birinci kısım deneylerin sonucundan ICA ile LR kullanmanın en iyi performansı 

vermiş olduğu gözlendiğinden bundan sonraki deneylere sınıflandırıcı için LR ve 

kolektif sınıflandırma yöntemi için ICA kullanılarak devam edilmiştir. Bu kısımda 

yapılan deneylerde Citeseer ve Cora veri kümeleri üzerinde öznitelik 

zenginleştirmesi yapılarak bu işlemin farklı öznitelik yüzdelerinde hem içerik tabanlı 

sınıflandırmaya hem de kolektif sınıflandırmaya yaptığı katkı araştırılmıştır. WebKB 

veri kümesinin homofili değerlerinin düşük olması ve ICA’nın CO karşısında 

herhangi bir iyileştirme gösterememesi nedeniyle bu veri kümesi bu deneylerde 

kullanılmamıştır. 

Öznitelik seçme yöntemi olarak Cora için hem MRMR hem de FCBF# ile deneyler 

gerçeklenmişken, Citeseer ile veri kümesinin büyüklüğü ve FCBF#’in MRMR’a göre 

40 kata varan hızlı çalışmasına rağmen benzer performansı göstermesi nedeniyle 

sadece FCBF# kullanarak deneyler yapılmıştır.  
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Seçilen öznitelik sayıları olarak da karşılaştırmanın sağlıklı olabilmesi için veri 

kümesinin sahip olduğu orijinal öznitelik sayısının % 1, 5, 10, 20, 35, 50, 75 ve 

100’ü alınmıştır. Deneyler 10 kat üzerinden %10-%90 ve %30-%70 test-eğitim 

ayrımı ile kartopu örneklemesinden faydalanarak gerçeklenmiş olup performans 

ölçütü olarak da sınıflandırma hatası kullanılmıştır. 

Ayrıca bu deneyler veri kümelerinin etiketlerine %10 ve %30’luk gürültü eklenerek 

tekrarlanmış ve kolektif sınıflandırma performansı ile öznitelik seçme işleminin 

gürültüden ne derece etkilendiği araştırılmıştır. Gürültü ekleme işlemi seçilen 

yüzdelik kısmın etiketinin veri kümesinin sınıf dağılımına göre tekrar atanması ile 

gerçeklenmiştir. 

5.2.3 Düğüm ve öznitelik seçme yöntemlerinin bir arada kullanılmasının 

kolektif sınıflandırma performansına etkisi 

Bu kısımda öznitelik ve düğüm seçme yöntemleri Cora ve WebKB veri kümeleri 

üzerinde birlikte kullanılmıştır. Citeseer ve kümesi Cora veri kümesi ile benzer 

yapıya ve performansa sahip olması nedeniyle kullanılmamıştır. Ayrıca WebKB veri 

kümesinde komşuluk bilgisinden faydalanabilmek amacıyla ortak-bağlantılılık(co-

citation) bilgilerinden faydalanılmıştır. Veri kümesinin sağlamış olduğu içeri gelen 

(in-bound) co-citation bağlantıları yeterli olmadığından ortak bağlantılılık hesabında 

bağlantılar sınıflandırıcılarda olduğu gibi yönsüz alınmıştır.  

Deneylerde üç farklı düğüm seçme yönteminin performansları öznitelik seçiminin 

getirmiş olduğu avantajlarla birlikte ölçülmüştür. Bir başka deyişle veri kümeleri 

üzerinde farklı parametreler ile hem öznitelik seçimi hem de düğüm seçimi 

uygulanmış ve ham performansa getirmiş oldukları pozitif katkılar hesaplanmıştır. 

Bu hesaplamalarda sınıflandırıcı olarak CO ve ICA kullanılmış olup yerel 

sınıflandırıcı olarak LR’den faydalanılmıştır.  

Komşuluk tutarlılık katsayısı ile düğüm seçiminde eşik değerler Cora için 0.9, 0.7, 

0.5, 0.3 ve 0.1 olarak, WebKB için ise 0.8, 0.75, 0.7, 0.65 ve 0.6 olarak 

belirlenmiştir. Derece ile düğüm seçiminde parametreler Cora için 1, 2, 4, 8 ve 16 

olarak, WebKB için ise 85, 90, 105, 108 ve 115 olarak belirlenmiştir.  
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Rastgele düğüm seçiminde ise her iki veri kümesi için de toplam düğüm sayısının 

yüzde 10, 20, 40, 60 ve 80’i olacak şekilde düğüm seçimi gerçeklenmiştir. Öznitelik 

seçme yöntemi olarak MRMR kullanılmış olup %1, 5, 10, 20 ve 35 oranında 

seçimler ile deneyler yapılmıştır. Sınanan yöntemlerin performanslarının ölçülmesi 

için ise doğruluk oranı kullanılmıştır.  

5.2.4 Düğüm ve öznitelik seçme yöntemlerinin bir arada kullanılmasının içerik 

ve bağlantısal gürültülü veri kümelerinde kolektif sınıfl andırma 

performansına etkisi 

Bu kısım deneylerde bir önceki kısımda gerçeklenen deneyler hem içeriğe hem de 

bağlantılara gürültü eklenerek tekrarlanmıştır. Gürültüde orijinal yapının dikkate 

alınmasının daha iyi olacağından WebKB ile gerçeklenen deneyler orijinal bağlantı 

yapısı ile yapılmıştır. Đki farklı gürültü düzeyinde gerçeklenen bu deneylerde hafif 

gürültü olarak hem bağlantılara hem içeriğe %10 oranında, yüksek gürültü olarak da 

içeriğe %30 bağlantılara ise %20 gürültü eklenmiştir. 

Gürültü ekleme şekli içerik için değiştirme yani 0’ı 1 veya 1’i 0 yapma şeklinde 

değiştirme ile gerçeklenmiş iken bağlantılar için aynı etiketten olamayan düğümler 

arasına yeni bağlantı ekleme şeklinde uygulanmıştır. 

Komşuluk tutarlılık katsayısı ile düğüm seçiminde eşik değerler hem Cora hem de 

WebKB için 0.9, 0.7, 0.5, 0.3 ve 0.1 olarak belirlenmişken, öznitelik seçme yöntemi 

olarak kullanılan MRMR ile %1, 5, 10, 20 ve 35 oranında öznitelik kullanılması 

sağlanmıştır. 

Bu deneyler 5 kat üzerinde yapılmış olup, test-eğitim ayrımı %50-%50 şeklinde 

gerçeklenmiştir. Kolektif sınıflandırma yöntemi olarak ICA, yerel sınıflandırıcı 

olarak ise LR belirlenmiş, sınanan yöntemlerin performanslarının ölçülmesi için ise 

doğruluk oranı kullanılmıştır. 
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5.3 Deneysel Sonuçlar 

5.3.1 Yerel sınıflandırıcıların ve kolektif sınıflandırma yöntemlerinin öznitelik 

seçiminin ardından karşılaştırılması 

Deneylerin ilk kısmının doğruluk oranları sonuçları Cora veri kümesi için Çizelge 

5.1’de, CiteSeer için Çizelge 5.2’de ve WebKB için Çizelge 5.3’de gösterilmiştir. 

Çizelge 5.1 : Cora veri kümesi öznitelik seçme hata oranları. 

Yöntem Sınıflandırıcı  %1  %5 %10 %20 %35 %100 

CO 
LR 0.459 0.390 0.354 0.31 0.313 0.323 
J48 0.372 0.319 0.318 0.327 0.339 0.353 

ICA 
LR 0.201 0.215 0.200 0.201 0.201 0.216 
J48 0.384 0.349 0.422 0.445 0.440 0.500 

RL 
LR 0.206 0.217 0.204 0.203 0.204 0.219 
J48 0.398 0.383 0.468 0.450 0.440 0.531 

 

Cora veri kümesi üzerinde MRMR öznitelik seçme algoritmasının performansı nasıl 

etkilediği çizelgeden rahatlıkla görülebilmektedir. Her iki yerel sınıflandırıcı ve biri 

içerik temelli, ikisi kolektif sınıflandırma yöntemi için de MRMR performansı 

arttırmıştır.  

LR sınıflandırıcısı için performans iyileştirmesi %1,5 civarında kalmış iken, LR 

sınıflandırıcısına göre her 3 yöntem için de daha kötü sonuç veren J48 

sınıflandırıcısının performans artışı %15’e yaklaşmıştır. Bu durum öznitelik seçme 

yöntemlerinin kötü performans veren sınıflandırıcılarda çok daha fazla performans 

artışı sağlayabildiğini göstermektedir. Ayrıca bu iyileştirmelerin çok düşük sayıda 

öznitelik ile sağlanmasından ötürü kazanılan çalışma zamanı da büyük miktarda 

olmaktadır. Çünkü sonuçlardan görülebildiği üzere sadece %10’luk bir öznitelik 

kümesi kullanıldığında en optimal sonuçlar elde edilebilmektedir. 

Çizelgeden çıkartılabilecek bir diğer sonuç da ICA kolektif sınıflandırma yönteminin 

diğer yöntemlere göre daha iyi sonuç verdiğidir. Beklendiği üzere sadece içerik 

bilgisinin kullanıldığı sınıflandırıcıya göre %12’lere varan bir performans artışı 

gözlenmiştir. Bu durum kolektif sınıflandırma yöntemlerinin kullanımının ağ 

yapılarındaki işlevselliğini açıkça göstermektedir. 
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Çizelge 5.2 : Citeseer veri kümesi öznitelik seçme hata oranları. 

Yöntem Sınıflandırıcı  %1  %5 %10 %20 %35 %100 

CO 
LR 0.336 0.283 0.280 0.277 0.275 0.272 
J48 0.336 0.355 0.366 0.365 0.372 0.377 

ICA 
LR 0.260 0.250 0.245 0.245 0.246 0.243 
J48 0.354 0.384 0.377 0.380 0.380 0.373 

RL 
LR 0.266 0.248 0.245 0.244 0.245 0.244 
J48 0.351 0.394 0.380 0.389 0.391 0.380 

 

CiteSeer veri kümesinde ise Cora veri kümesinin aksine öznitelik seçmenin LR 

üzerinde olumlu bir etki yaratmadığı çizelgeden görülebilmektedir. J48 

sınıflandırıcısında ise Cora’ya göre daha az olarak %2 civarı bir artış sağlamıştır. 

Yine Cora’ya benzer şekilde LR yerel sınıflandırıcısının daha iyi performans verdiği 

açıkça görülebilmektedir. 

Sınıflandırma yöntemleri karşılaştırıldığında ise yine ICA algoritmasının diğer 

yöntemlere göre daha iyi performans verdiği görülebilir. Ancak yine Cora’dakinin 

aksine sadece içerik kullanıldığı duruma göre sağlanan performans iyileştirmesi 

küçük kalmakta, %3 civarına yaklaşabilmektedir.  

Çizelge 5.3 : WebKB veri kümesi öznitelik seçme hata oranları. 

Yöntem Sınıflandırıcı  %1  %5 %10 %20 %35 %100 

CO 
LR 0.250 0.178 0.169 0.175 0.175 0.179 
J48 0.257 0.262 0.256 0.264 0.271 0.272 

ICA 
LR 0.233 0.159 0.150 0.146 0.147 0.184 
J48 0.262 0.267 0.250 0.252 0.264 0.280 

RL 
LR 0.242 0.164 0.156 0.153 0.153 0.19 
J48 0.262 0.259 0.254 0.256 0.261 0.279 

 

WebKB veri kümesinin sonuçları incelendiğinde MRMR öznitelik seçme yönteminin 

başarılı sonuçlar üretmiş olduğu görülebilir. Her 3 yöntem için ve 2 yerel 

sınıflandırıcı için de performans artışı sağlanmıştır. Bu artışlar sadece içeriğin 

kullanıldığı CO sınıflandırıcısında %1,5’lara, kolektif sınıflandırıcılarda ise %4’lere 

yaklaşmaktadır. 

Bu veri kümesinde diğer veri kümelerinde görülmeyen bir durum ortaya çıkmış ve 

kolektif sınıflandırıcıların öznitelik seçimi yapılmadığı durumda performansı 

arttırmadığı görülmüştür. Öznitelik seçimi yapıldıktan sonra yapılan karşılaştırmada 

ise kolektif sınıflandırıcılar %2’den fazla performans iyileştirmesi sağlanmıştır.  
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LR ve J48 arasında yapılan karşılaştırmada ise yine LR sınıflandırıcısının J48’e göre 

%10’ları geçen daha iyi performans sergilediği anlaşılmıştır. 

Đlk kısım deneylerin sonucunda kolektif sınıflandırma yöntemi olarak ICA’nın, yerel 

sınıflandırıcı olarak da LR’nin en iyi performans verdiğine karar verilmiş ve bu 

nedenle deneylerin bundan sonraki kısımlarına bu ikili kullanılarak devam edilmiştir. 

5.3.2 Öznitelik zenginleştirmesinin sınıflandırma performansına etkisi 

Zenginleştirilmi ş ve normal içerik bilgileri ile Cora üzerinde %10-%90 test-eğitim 

ayrımı ile MRMR öznitelik seçme işlemi sonrası gerçeklenmiş deneylerin sonuçları 

Çizelge 5.4’de görülebilir. 

Çizelge 5.4 : %10-%90 test-eğitim şeklinde ayrılmış Cora veri kümesinde 
MRMR ile seçilmiş farklı yüzdelerde öznitelik kullanımları için 
sınıflandırma hata oranları. 

Öznitelik Yüzdesi CO  Zengin. CO ICA Zengin. ICA 
1 0.438 0.300 0.203 0.186 
5 0.354 0.248 0.191 0.186 
10 0.325 0.219 0.185 0.184 
20 0.313 0.204 0.181 0.185 
35 0.302 0.194 0.177 0.171 
50 0.291 0.194 0.180 0.175 
75 0.290 0.184 0.179 0.167 
100 0.297 0.189 0.178 0.165 

 

Tablodan görülebileceği üzere CO performansı zenginleştirme sonucunda belirgin 

şekilde artmakta, ICA’nın performansında ise ufak da olsa bir iyileştirme 

yaşanmaktadır. 

Zenginleştirilmi ş ve normal içerik bilgileri ile Cora üzerinde %10-%90 test-eğitim 

ayrımı ile FCBF# öznitelik seçme işlemi sonrası gerçeklenmiş deneylerin sonuçları 

Çizelge 5.5’de görülebilir. 

Tablodan görülebileceği üzere CO performansı zenginleştirme sonucunda belirgin 

şekilde artmakta, ICA’nın performansında ise ufak da olsa bir iyileştirme 

yaşanmaktadır. FCBF# ile alınan sonuçlar MRMR ile alınan sonuçlara düşük 

öznitelik seçimleri hariç genel olarak uyum göstermektedir.  
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Çizelge 5.5 : %10-%90 test-eğitim şeklinde ayrılmış Cora veri kümesinde 
FCBF# ile seçilmiş farklı yüzdelerde öznitelik kullanımları için 
sınıflandırma hata oranları. 

Öznitelik Yüzdesi CO  Zengin. CO ICA Zengin. ICA 
1 0.460 0.351 0.202 0.202 
5 0.357 0.255 0.191 0.186 
10 0.330 0.227 0.187 0.180 
20 0.311 0.211 0.181 0.173 
35 0.301 0.196 0.178 0.167 
50 0.291 0.196 0.179 0.169 
75 0.288 0.185 0.178 0.169 
100 0.297 0.187 0.178 0.167 

 

Zenginleştirilmi ş ve normal içerik bilgileri ile %10 etiket gürültüsüne sahip Cora veri 

kümesi üzerinde %10-%90 test-eğitim ayrımı ile MRMR öznitelik seçme işlemi 

sonrası gerçeklenmiş deneylerin sonuçları Çizelge 5.6’da görülebilir. 

Çizelge 5.6 : %10 gürültülü %10-%90 test-eğitim şeklinde ayrılmış Cora veri 
kümesinde MRMR ile seçilmiş farklı yüzdelerde öznitelik 
kullanımları için sınıflandırma hata oranları. 

Öznitelik Yüzdesi CO  Zengin. CO ICA Zengin. ICA 
1 0.451 0.314 0.207 0.202 
5 0.367 0.259 0.189 0.209 
10 0.332 0.234 0.191 0.201 
20 0.314 0.232 0.188 0.200 
35 0.311 0.215 0.182 0.195 
50 0.301 0.223 0.179 0.193 
75 0.303 0.205 0.182 0.203 
100 0.295 0.203 0.189 0.195 

 

Tablodan görülebileceği üzere CO performansı zenginleştirme sonucunda belirgin 

şekilde artmakta ancak ICA’nın performansında bir düşüş yaşanmaktadır. Bunun 

nedeni olarak gürültülü düğümlerin test kümesinin tamamına doğrudan bir etkide 

bulunmazken öznitelik seçimi aşamasında seçim işlemine doğrudan gürültü olarak 

yansıması gösterilebilir. 

Zenginleştirilmi ş ve normal içerik bilgileri ile %10 etiket gürültüsüne sahip Cora veri 

kümesi üzerinde %10-%90 test-eğitim ayrımı ile FCBF# öznitelik seçme işlemi 

sonrası gerçeklenmiş deneylerin sonuçları Çizelge 5.7’de görülebilir. 
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Çizelge 5.7 : %10 gürültülü %10-%90 test-eğitim şeklinde ayrılmış Cora veri 
kümesinde FCBF# ile seçilmiş farklı yüzdelerde öznitelik 
kullanımları için sınıflandırma hata oranları. 

Öznitelik Yüzdesi CO  Zengin. CO ICA Zengin. ICA 
1 0.460 0.351 0.213 0.216 
5 0.357 0.255 0.198 0.207 
10 0.330 0.227 0.192 0.206 
20 0.311 0.211 0.186 0.192 
35 0.301 0.196 0.181 0.198 
50 0.291 0.196 0.179 0.192 
75 0.288 0.185 0.179 0.192 
100 0.295 0.187 0.189 0.187 

 

Tablodan görülebileceği üzere CO performansı zenginleştirme sonucunda belirgin 

şekilde artmakta ancak ICA’nın performansında bir düşüş yaşanmaktadır. Bunun 

nedeni olarak gürültülü düğümlerin test kümesinin tamamına doğrudan bir etkide 

bulunmazken öznitelik seçimi aşamasında seçim işlemine doğrudan gürültü olarak 

yansıması gösterilebilir. FCBF# ile alınan sonuçlar MRMR ile alınan sonuçlara 

düşük öznitelik seçimleri hariç genel olarak uyum göstermektedir. 

Zenginleştirilmi ş ve normal içerik bilgileri ile %30 etiket gürültüsüne sahip Cora veri 

kümesi üzerinde %10-%90 test-eğitim ayrımı ile MRMR öznitelik seçme işlemi 

sonrası gerçeklenmiş deneylerin sonuçları Çizelge 5.8’de görülebilir. 

Çizelge 5.8 : %30 gürültülü %10-%90 test-eğitim şeklinde ayrılmış Cora veri 
kümesinde MRMR ile seçilmiş farklı yüzdelerde öznitelik 
kullanımları için sınıflandırma hata oranları. 

Öznitelik Yüzdesi CO  Zengin. CO ICA Zengin. ICA 
1 0.459 0.345 0.278 0.250 
5 0.402 0.284 0.262 0.230 
10 0.385 0.290 0.252 0.237 
20 0.360 0.265 0.241 0.245 
35 0.352 0.268 0.237 0.254 
50 0.340 0.292 0.232 0.233 
75 0.344 0.258 0.234 0.247 
100 0.344 0.274 0.243 0.237 

 

Tablodan görülebileceği üzere CO performansı zenginleştirme sonucunda belirgin 

şekilde artmakta, ICA’nın performansında ise ufak bir iyileşme yaşanmaktadır.  
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Önceki gürültü deneylerine göre ICA’nın performansında iyileşme olması gürültülü 

düğümlerin çoğalması ile test kümesi üzerindeki gürültü etkisinin artması 

gösterilebilir. Bu sayede öznitelik zenginleştirme ICA’nın performansında artışa 

neden olmaktadır. 

Zenginleştirilmi ş ve normal içerik bilgileri ile %30 etiket gürültüsüne sahip Cora veri 

kümesi üzerinde %10-%90 test-eğitim ayrımı ile FCBF# öznitelik seçme işlemi 

sonrası gerçeklenmiş deneylerin sonuçları Çizelge 5.9’da görülebilir. 

Çizelge 5.9 : %30 gürültülü %10-%90 test-eğitim şeklinde ayrılmış Cora veri 
kümesinde FCBF# ile seçilmiş farklı yüzdelerde öznitelik 
kullanımları için sınıflandırma hata oranları. 

Öznitelik Yüzdesi CO  Zengin. CO ICA Zengin. ICA 
1 0.457 0.366 0.276 0.263 
5 0.402 0.339 0.266 0.259 
10 0.382 0.282 0.256 0.250 
20 0.361 0.292 0.245 0.242 
35 0.354 0.255 0.245 0.248 
50 0.346 0.260 0.241 0.238 
75 0.346 0.286 0.233 0.243 
100 0.344 0.251 0.243 0.248 

 

Tablodan görülebileceği üzere CO performansı zenginleştirme sonucunda belirgin 

şekilde artmakta ancak ICA’nın performansında ufak bir kötüleşme yaşanmaktadır. 

Önceki gürültü deneylerine göre ICA’nın performansında kötüleşme gürültünün test 

kümesi üzerindeki etkisinin artması ile daha aza inmişken bu deney kümesinde 

FCBF#, MRMR’ nin performansının gerisinde kalmıştır. 

Alınan sonuçlardan faydalanarak her deney kümesinde MRMR ve FCBF# ile elde 

edilmiş en iyi sonuçlar ve kullanılan öznitelik miktarı Çizelge 5.10’da gösterilmiştir.  

Ttablo incelendiğinde görülebileceği üzere FCBF# ile MRMR neredeyse benzer 

sonuçları üretmektedirler. Ancak deneylerden görülebileceği üzere FCBF#’ın gürültü 

arttıkça öznitelik kullanma oranı da artmaktadır.  

Zenginleştirilmi ş ve normal içerik bilgileri ile Cora üzerinde %30-%70 test-eğitim 

ayrımı ile MRMR öznitelik seçme işlemi sonrası gerçeklenmiş deneylerin sonuçları 

Çizelge 5.11’de görülebilir. 
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Çizelge 5.10 :  %10-%90 test-eğitim şeklinde ayrılmış Cora veri kümesi 
üzerinde alınan en iyi sonuçlar ve FCBF# ve MRMR 
karşılaştırması. 

Gürültü 
Yüzdesi 

Sınıflandırıcı MRMR FCBF# MRMR % FCBF# % 

0 

CO 0.290 0.288 75 75 
Zen. CO 0.184 0.185 75 75 

ICA 0.177 0.178 35 35 
Zen. ICA 0.165 0.167 100 100 

10 

CO 0.295 0.295 100 100 
Zen. CO 0.203 0.197 100 75 

ICA 0.179 0.179 50 50 
Zen. ICA 0.193 0.187 50 100 

30 

CO 0.340 0.344 50 100 
Zen. CO 0.258 0.251 75 100 

ICA 0.232 0.233 50 75 
Zen. ICA 0.230 0.238 5 50 

 

Çizelge 5.11 : %30-%70 test-eğitim şeklinde ayrılmış Cora veri kümesinde 
MRMR ile seçilmiş farklı yüzdelerde öznitelik kullanımları için 
sınıflandırma hata oranları. 

Öznitelik Yüzdesi CO  Zengin. CO ICA Zengin. ICA 
1 0.421 0.305 0.199 0.196 
5 0.358 0.243 0.187 0.178 
10 0.333 0.212 0.177 0.173 
20 0.314 0.186 0.175 0.157 
35 0.308 0.176 0.173 0.156 
50 0.301 0.168 0.171 0.155 
75 0.301 0.167 0.173 0.155 
100 0.302 0.162 0.175 0.154 

 

Tablo incelendiğinde anlaşılabileceği üzere öznitelik zenginleştirmesi CO 

sınıflandırıcı üzerinde büyük oranda bir iyileştirme sağlamaktadır. ICA üzerinde ise 

CO kadar olmamakla birlikte genel olarak daha iyi sonuçlar ürettiği 

görülebilmektedir. Çıkartılabilecek bir başka sonuç ise bu veri kümesi için test-

eğitim ayrımında test kümesinin arttırılmasının sınıflandırma performansına olumlu 

etkilediği görülmektedir. 

Zenginleştirilmi ş ve normal içerik bilgileri ile Cora üzerinde %30-%70 test-eğitim 

ayrımı ile FCBF# öznitelik seçme işlemi sonrası gerçeklenmiş deneylerin sonuçları 

Çizelge 5.12’de görülebilir. 
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Çizelge 5.12 : %30-%70 test-eğitim şeklinde ayrılmış Cora veri kümesinde 
FCBF# ile seçilmiş farklı yüzdelerde öznitelik kullanımları için 
sınıflandırma hata oranları. 

Öznitelik Yüzdesi CO  Zengin. CO ICA Zengin. ICA 
1 0.448 0.326 0.210 0.194 
5 0.359 0.251 0.183 0.173 
10 0.335 0.219 0.179 0.170 
20 0.313 0.196 0.174 0.161 
35 0.308 0.173 0.173 0.158 
50 0.306 0.176 0.171 0.157 
75 0.303 0.168 0.173 0.156 
100 0.302 0.166 0.175 0.155 

 

Tablo incelendiğinde anlaşılabileceği üzere öznitelik zenginleştirmesi CO 

sınıflandırıcı üzerinde büyük oranda bir iyileştirme sağlamaktadır. ICA üzerinde ise 

CO kadar olmamakla birlikte genel olarak daha iyi sonuçlar ürettiği 

görülebilmektedir. FCBF#’ın performansının MRMR’ nin performansı ile düşük 

sayıda öznitelik seçimleri hariç neredeyse aynı olması ise bir başka çıkartılabilecek 

sonuçtur. 

Zenginleştirilmi ş ve normal içerik bilgileri ile %10 etiket gürültüsüne sahip Cora veri 

kümesi üzerinde %30-%70 test-eğitim ayrımı ile MRMR öznitelik seçme işlemi 

sonrası gerçeklenmiş deneylerin sonuçları Çizelge 5.13’de görülebilir. 

Çizelge 5.13 : %10 gürültülü %30-%70 test-eğitim şeklinde ayrılmış Cora 
veri kümesinde MRMR ile seçilmiş farklı yüzdelerde öznitelik 
kullanımları için sınıflandırma hata oranları. 

Öznitelik Yüzdesi CO  Zengin. CO ICA Zengin. ICA 
1 0.436 0.316 0.227 0.222 
5 0.370 0.254 0.193 0.191 
10 0.343 0.232 0.184 0.176 
20 0.323 0.200 0.184 0.172 
35 0.315 0.196 0.179 0.176 
50 0.308 0.189 0.179 0.170 
75 0.307 0.185 0.176 0.170 
100 0.316 0.180 0.180 0.167 

 

Tablo incelendiğinde anlaşılabileceği üzere öznitelik zenginleştirmesi CO 

sınıflandırıcı üzerinde büyük oranda bir iyileştirme sağlamaktadır. ICA üzerinde ise 

CO kadar olmamakla birlikte genel olarak daha iyi sonuçlar ürettiği 

görülebilmektedir.  
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Çıkartılabilecek bir başka sonuç ise bu veri kümesi için test-eğitim ayrımında test 

kümesinin arttırılmasının gürültü olduğu durumlarda bile sınıflandırma 

performansına olumlu etkilediği görülmektedir. %10-%90 ayrım yapılmış durumda 

ICA’nın performansında gerileme olmakta iken bu durumda ICA’nın performansında 

artış sağlanabilmektedir. 

Zenginleştirilmi ş ve normal içerik bilgileri ile %10 etiket gürültüsüne sahip Cora veri 

kümesi üzerinde %30-%70 test-eğitim ayrımı ile FCBF# öznitelik seçme işlemi 

sonrası gerçeklenmiş deneylerin sonuçları Çizelge 5.14’de görülebilir. 

Çizelge 5.14 : %10 gürültülü %30-%70 test-eğitim şeklinde ayrılmış Cora 
veri kümesinde FCBF# ile seçilmiş farklı yüzdelerde öznitelik 
kullanımları için sınıflandırma hata oranları. 

Öznitelik Yüzdesi CO  Zengin. CO ICA Zengin. ICA 
1 0.453 0.330 0.219 0.214 
5 0.370 0.258 0.198 0.185 
10 0.341 0.232 0.184 0.181 
20 0.320 0.208 0.185 0.172 
35 0.313 0.195 0.178 0.178 
50 0.311 0.193 0.178 0.170 
75 0.307 0.185 0.176 0.173 
100 0.316 0.182 0.180 0.165 

 

Tablo incelendiğinde anlaşılabileceği üzere öznitelik zenginleştirmesi CO 

sınıflandırıcı üzerinde büyük oranda bir iyileştirme sağlamaktadır. ICA üzerinde ise 

CO kadar olmamakla birlikte genel olarak daha iyi sonuçlar ürettiği 

görülebilmektedir. FCBF#’ın performansının MRMR’ nin performansı ile düşük 

sayıda öznitelik seçimleri hariç neredeyse aynı olması ise bir başka çıkartılabilecek 

sonuçtur. 

Zenginleştirilmi ş ve normal içerik bilgileri ile %30 etiket gürültüsüne sahip Cora veri 

kümesi üzerinde %30-%70 test-eğitim ayrımı ile MRMR öznitelik seçme işlemi 

sonrası gerçeklenmiş deneylerin sonuçları Çizelge 5.15’de görülebilir. 

Tablo incelendiğinde anlaşılabileceği üzere öznitelik zenginleştirmesi CO 

sınıflandırıcı üzerinde büyük oranda bir iyileştirme sağlamaktadır. ICA üzerinde ise 

CO kadar olmamakla birlikte genel olarak daha iyi sonuçlar ürettiği 

görülebilmektedir. MRMR’ nin sadece %5 öznitelik seçerek elde ettiği başarılı sonuç 

ICA’nın performansındaki artışı sağlamaktadır. 
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Çizelge 5.15 : %30 gürültülü %30-%70 test-eğitim şeklinde ayrılmış Cora 
veri kümesinde MRMR ile seçilmiş farklı yüzdelerde öznitelik 
kullanımları için sınıflandırma hata oranları. 

Öznitelik Yüzdesi CO  Zengin. CO ICA Zengin. ICA 
1 0.464 0.365 0.301 0.279 
5 0.400 0.271 0.234 0.216 
10 0.383 0.272 0.240 0.269 
20 0.358 0.272 0.231 0.255 
35 0.353 0.262 0.228 0.229 
50 0.354 0.254 0.233 0.244 
75 0.350 0.261 0.228 0.242 
100 0.347 0.245 0.233 0.242 

 

Zenginleştirilmi ş ve normal içerik bilgileri ile %30 etiket gürültüsüne sahip Cora veri 

kümesi üzerinde %30-%70 test-eğitim ayrımı ile FCBF# öznitelik seçme işlemi 

sonrası gerçeklenmiş deneylerin sonuçları Çizelge 5.16’da görülebilir. 

Çizelge 5.16 : %30 gürültülü %30-%70 test-eğitim şeklinde ayrılmış Cora 
veri kümesinde FCBF# ile seçilmiş farklı yüzdelerde öznitelik 
kullanımları için sınıflandırma hata oranları. 

Öznitelik Yüzdesi CO  Zengin. CO ICA Zengin. ICA 
1 0.462 0.400 0.301 0.277 
5 0.402 0.317 0.246 0.279 
10 0.381 0.308 0.244 0.269 
20 0.360 0.268 0.229 0.229 
35 0.352 0.249 0.230 0.237 
50 0.347 0.256 0.232 0.236 
75 0.346 0.255 0.232 0.239 
100 0.347 0.241 0.233 0.228 

 

Tablo incelendiğinde anlaşılabileceği üzere öznitelik zenginleştirmesi CO 

sınıflandırıcı üzerinde büyük oranda bir iyileştirme sağlamaktadır. ICA üzerinde ise 

herhangi bir iyileşme veya kötüleşme yaşandığı söylenemez.  

FCBF# bu deney kümesinde MRMR’ nin gerisinde kalmış olup en iyi sonuca 

ulaşabilmesi için %100 öznitelik kullanımında bulunması gerekmektedir. Bu da 

gürültüden daha fazla etkilendiğinin ve az sayıda öznitelik seçimlerinde MRMR’a 

karşı sahip olduğu dezavantajın bir sonucudur. 

Alınan sonuçlardan faydalanarak her deney kümesinde MRMR ve FCBF# ile elde 

edilmiş en iyi sonuçlar ve kullanılan öznitelik miktarı Çizelge 5.17’de gösterilmiştir.  
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Çizelge 5.17 : %30-%70 test-eğitim şeklinde ayrılmış Cora veri kümesi 
üzerinde alınan en iyi sonuçlar ve FCBF# ve MRMR 
karşılaştırması. 

Gürültü 
Yüzdesi 

Sınıflandırıcı MRMR FCBF# MRMR % FCBF# % 

0 

CO 0.301 0.302 75 100 
Zen. CO 0.162 0.166 100 100 

ICA 0.171 0.171 50 50 
Zen. ICA 0.154 0.155 100 100 

10 

CO 0.307 0.307 75 75 
Zen. CO 0.180 0.182 100 100 

ICA 0.176 0.176 75 75 
Zen. ICA 0.167 0.165 100 100 

30 

CO 0.347 0.346 100 75 
Zen. CO 0.245 0.241 100 100 

ICA 0.228 0.229 75 20 
Zen. ICA 0.216 0.228 5 100 

 

Yukarıdaki tabloda incelendiğinde görülebileceği üzere FCBF# ile MRMR 

neredeyse benzer sonuçları üretmektedir. Aralarındaki hata farkı en fazla %30 

gürültü yaşandığı zaman oluşmakta bu da %1 gibi ufak bir miktarda kalmaktadır. 

Aralarındaki farkın ufak olması ve çalışma zamanı açısından FCBF#’ın MRMR’a 

göre neredeyse 40 kat hızlı olması nedeniyle Citeseer veri kümesi ile gerçeklenecek 

deneylerde sadece FCBF# ile öznitelik seçimi uygulanmıştır.  

Zenginleştirilmi ş ve normal içerik bilgileri ile Citeseer üzerinde %10-%90 test-

eğitim ayrımı ile FCBF# öznitelik seçme işlemi sonrası gerçeklenmiş deneylerin 

sonuçları Çizelge 5.18’de görülebilir. 

Tablodan görülebileceği üzere CO performansı zenginleştirme sonucunda artmakta, 

ICA’nın performansında ise ufak da olsa bir iyileştirme yaşanmaktadır. Ayrıca 

zenginleştirilmi ş CO’nun performansının ICA’nın performansını geçmiş olması 

önemli bir ayrıntı olarak öne çıkmaktadır. 

Zenginleştirilmi ş ve normal içerik bilgileri ile %10 etiket gürültüsüne sahip Citeseer 

veri kümesi üzerinde %10-%90 test-eğitim ayrımı ile FCBF# öznitelik seçme işlemi 

sonrası gerçeklenmiş deneylerin sonuçları Çizelge 5.19’da görülebilir. 
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Çizelge 5.18 : %10-%90 test-eğitim şeklinde ayrılmış Citeseer veri kümesinde 
FCBF# ile seçilmiş farklı yüzdelerde öznitelik kullanımları için 
sınıflandırma hata oranları. 

Öznitelik Yüzdesi CO  Zengin. CO ICA Zengin. ICA 
1 0.340 0.283 0.273 0.262 
5 0.299 0.272 0.267 0.263 
10 0.288 0.262 0.262 0.254 
20 0.281 0.263 0.263 0.259 
35 0.282 0.257 0.260 0.268 
50 0.280 0.252 0.260 0.267 
75 0.284 0.253 0.258 0.263 
100 0.278 0.253 0.258 0.263 

 

Çizelge 5.19 : %10 gürültülü %10-%90 test-eğitim şeklinde ayrılmış Citeseer 
veri kümesinde FCBF# ile seçilmiş farklı yüzdelerde öznitelik 
kullanımları için sınıflandırma hata oranları. 

Öznitelik Yüzdesi CO  Zengin. CO ICA Zengin. ICA 
1 0.339 0.295 0.270 0.269 
5 0.302 0.274 0.266 0.274 
10 0.291 0.274 0.263 0.257 
20 0.291 0.268 0.258 0.266 
35 0.290 0.270 0.263 0.273 
50 0.287 0.261 0.261 0.278 
75 0.289 0.257 0.261 0.267 
100 0.286 0.257 0.261 0.275 

 

Tablodan görülebileceği üzere CO performansı zenginleştirme sonucunda artmakta 

ancak ICA’nın performansında ise fark edilir bir değişim olmamaktadır. Ayrıca 

gürültüsüz durumdaki ile benzer şekilde zenginleştirilmi ş CO, ICA’nın 

performansını yakalamaktadır. 

Zenginleştirilmi ş ve normal içerik bilgileri ile %30 etiket gürültüsüne sahip Citeseer 

veri kümesi üzerinde %10-%90 test-eğitim ayrımı ile FCBF# öznitelik seçme işlemi 

sonrası gerçeklenmiş deneylerin sonuçları Çizelge 5.20’de görülebilir. 

Tablodan görülebileceği üzere CO performansı zenginleştirme sonucunda ufak 

miktarda artmakta ancak ICA’nın performansında kötüleşme yaşanmaktadır. Bu 

durum Citeseer veri kümesinde yüksek derecede gürültü olduğu durumda 

zenginleştirmenin performansa bir etkisinin olmadığını göstermektedir. 
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Çizelge 5.20 : %30 gürültülü %10-%90 test-eğitim şeklinde ayrılmış Citeseer 
veri kümesinde FCBF# ile seçilmiş farklı yüzdelerde öznitelik 
kullanımları için sınıflandırma hata oranları. 

Öznitelik Yüzdesi CO  Zengin. CO ICA Zengin. ICA 
1 0.350 0.303 0.282 0.287 
5 0.309 0.308 0.274 0.282 
10 0.305 0.297 0.269 0.299 
20 0.302 0.281 0.267 0.307 
35 0.299 0.296 0.270 0.310 
50 0.296 0.290 0.272 0.301 
75 0.296 0.280 0.266 0.297 
100 0.294 0.293 0.262 0.302 

 

Alınan sonuçlardan faydalanarak her deney kümesinde FCBF# ile elde edilmiş en iyi 

sonuçlar ve kullanılan öznitelik miktarı Çizelge 5.21’de gösterilmiştir.  

Çizelge 5.21 : %10-%90 test-eğitim şeklinde ayrılmış Citeseer veri kümesi 
üzerinde FCBF# ile alınan en iyi sonuçlar. 

Gürültü 
Yüzdesi 

Sınıflandırıcı FCBF# FCBF# % 

0 

CO 0.278 100 
Zen. CO 0.252 50 

ICA 0.258 100 
Zen. ICA 0.254 10 

10 

CO 0.286 100 
Zen. CO 0.257 100 

ICA 0.258 20 
Zen. ICA 0.257 10 

30 

CO 0.293 100 
Zen. CO 0.280 75 

ICA 0.262 100 
Zen. ICA 0.282 5 

 

Yukarıdaki tabloda incelendiğinde görülebileceği üzere FCBF# ile öznitelik işlemi 

sonucunda gürültü olmadığı ve az gürültü olduğu durumda başarılı sonuçlar elde 

edilebilirken gürültünün çoğalması ile özellikle ICA olmak üzerece 

zenginleştirmenin getirmiş olduğu performans artışlarında bir düşüş yaşanmaktadır. 

Zenginleştirilmi ş ve normal içerik bilgileri ile Citeseer üzerinde %30-%70 test-

eğitim ayrımı ile FCBF# öznitelik seçme işlemi sonrası gerçeklenmiş deneylerin 

sonuçları Çizelge 5.22’de görülebilir. 

 



 
93

Çizelge 5.22 : %30-%70 test-eğitim şeklinde ayrılmış Citeseer veri kümesinde 
FCBF# ile seçilmiş farklı yüzdelerde öznitelik kullanımları için 
sınıflandırma hata oranları. 

Öznitelik Yüzdesi CO  Zengin. CO ICA Zengin. ICA 
1 0.342 0.288 0.264 0.268 
5 0.308 0.271 0.257 0.267 
10 0.296 0.266 0.252 0.263 
20 0.290 0.267 0.250 0.260 
35 0.284 0.264 0.250 0.263 
50 0.286 0.261 0.249 0.258 
75 0.278 0.264 0.251 0.256 
100 0.287 0.264 0.250 0.257 

 

Tablodan görülebileceği üzere CO performansı zenginleştirme sonucunda bir artış 

yaşanmakta, ICA’nın performansında ise kötüleşme olmaktadır. %10-%90 test-

eğitim ayrımının aksine bu deney kümesinde zenginleştirilmi ş CO’nun performansı 

ICA’nın gerisinde kalmaktadır. Ayrıca zenginleştirmenin ICA’nın performansını da 

kötü yönde etkilediği görülebilmektedir. 

Zenginleştirilmi ş ve normal içerik bilgileri ile %10 etiket gürültüsüne sahip Citeseer 

veri kümesi üzerinde %30-%70 test-eğitim ayrımı ile FCBF# öznitelik seçme işlemi 

sonrası gerçeklenmiş deneylerin sonuçları Çizelge 5.23’de görülebilir. 

Tablodan görülebileceği üzere CO performansı zenginleştirme sonucunda bir artış 

yaşanmakta, ICA’nın performansında ise kötüleşme olmaktadır. Gürültüsüz 

deneylere benzer şekilde zenginleştirilmi ş CO’nun performansı ICA’nın gerisinde 

kalmakta ayrıca zenginleştirmenin ICA’nın performansını da kötü yönde etkilediği 

görülebilmektedir. 

Çizelge 5.23 : %10 gürültülü %30-%70 test-eğitim şeklinde ayrılmış Citeseer 
veri kümesinde FCBF# ile seçilmiş farklı yüzdelerde öznitelik 
kullanımları için sınıflandırma hata oranları. 

Öznitelik Yüzdesi CO  Zengin. CO ICA Zengin. ICA 
1 0.347 0.298 0.277 0.299 
5 0.318 0.281 0.262 0.277 
10 0.299 0.281 0.256 0.284 
20 0.296 0.284 0.255 0.281 
35 0.290 0.278 0.260 0.286 
50 0.293 0.278 0.260 0.278 
75 0.288 0.277 0.257 0.280 
100 0.291 0.275 0.258 0.285 
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Zenginleştirilmi ş ve normal içerik bilgileri ile %30 etiket gürültüsüne sahip Citeseer 

veri kümesi üzerinde %30-%70 test-eğitim ayrımı ile FCBF# öznitelik seçme işlemi 

sonrası gerçeklenmiş deneylerin sonuçları Çizelge 5.24’de görülebilir. 

Çizelge 5.24 : %30 gürültülü %30-%70 test-eğitim şeklinde ayrılmış Citeseer 
veri kümesinde FCBF# ile seçilmiş farklı yüzdelerde öznitelik 
kullanımları için sınıflandırma hata oranları. 

Öznitelik Yüzdesi CO  Zengin. CO ICA Zengin. ICA 
1 0.342 0.291 0.274 0.292 
5 0.308 0.290 0.266 0.278 
10 0.296 0.286 0.264 0.279 
20 0.290 0.280 0.258 0.286 
35 0.284 0.285 0.257 0.287 
50 0.286 0.286 0.260 0.282 
75 0.278 0.294 0.259 0.305 
100 0.287 0.292 0.262 0.287 

 

Tablodan görülebileceği üzere hem CO’nun hem de ICA’nın performansında 

zenginleştirme sonucunda bir düşüş yaşanmaktadır. Bu durum yüksek gürültünün 

öznitelik seçimini test kümesi üzerine olan doğrudan etkisinden daha fazla 

etkilediğini göstermektedir.  

Alınan sonuçlardan faydalanarak her deney kümesinde FCBF# ile elde edilmiş en iyi 

sonuçlar ve kullanılan öznitelik miktarı Çizelge 5.25’de gösterilmiştir.  

Çizelge 5.25 : %30-%70 test-eğitim şeklinde ayrılmış Citeseer veri kümesi 
üzerinde FCBF# ile alınan en iyi hata değerleri. 

Gürültü 
Yüzdesi 

Sınıflandırıcı FCBF# FCBF# Öznitelik% 

0 

CO 0.284 35 
Zen. CO 0.261 50 

ICA 0.250 50 
Zen. ICA 0.256 75 

10 

CO 0.288 75 
Zen. CO 0.275 100 

ICA 0.255 20 
Zen. ICA 0.277 5 

30 

CO 0.278 75 
Zen. CO 0.280 20 

ICA 0.257 35 
Zen. ICA 0.278 5 
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Yukarıdaki tabloda incelendiğinde görülebileceği üzere FCBF# ile öznitelik işlemi 

sonucunda gürültü olmadığı ve az gürültü olduğu durumda zenginleştirilmi ş CO ile 

başarılı sonuçlar elde edilebilirken gürültünün çoğalması ile zenginleştirmenin 

getirmiş olduğu performans artışları bu veri kümesinde kaybolmaktadır. 

5.3.3 Düğüm ve öznitelik seçme yöntemlerinin bir arada kullanılmasının 

kolektif sınıflandırma performansına etkisi 

Deneylerin ikinci kısmında denenen 3 farklı düğüm seçme yönteminin öznitelik 

seçme yöntemi ile birlikte veya tek başlarına kullanımının sonuçları 2 farklı veri 

kümesi üzerinde görülebilmektedir. 

Đlk olarak denenen yöntem olan komşuluk tutarlılık oranının sonuçları Çizelge 5.26 

ve 8.27’den takip edilebilir.  

Çizelge 5.26 : Cora veri kümesinde farklı yüzdede öznitelik kullanımları için 
Komşuluk tutarlılık oranı ile düğüm seçimi hata oranları. 

Tutarlılık Eşik Değeri  %1  %5 %10 %20 %35 %100 
0.9 0.238 0.216 0.218 0.208 0.204 0.207 
0.7 0.221 0.205 0.215 0.216 0.213 0.213 
0.5 0.231 0.217 0.229 0.212 0.228 0.217 
0.3 0.222 0.224 0.204 0.196 0.195 0.200 
0.1 0.226 0.222 0.208 0.207 0.204 0.204 

0 (Bütün Düğümler) 0.219 0.209 0.208 0.203 0.206 0.211 
 

Komşuluk tutarlılık oranı ile yapılmış olan düğüm seçiminin Cora veri kümesinde 

öznitelik seçimi olmadan kullanıldığında performansı arttırmadığı görülmektedir. 

Ancak düğüm seçme yönteminin MRMR öznitelik seçme yöntemi ile birlikte 

kullanıldığı durumda temel performansı %1,5’tan fazla arttırdığı ve sadece öznitelik 

seçme ile elde edilen performansın üzerine taşıdığı görülebilmektedir. 

Çizelge 5.27 : WebKB veri kümesinde farklı yüzdede öznitelik kullanımları 
için Komşuluk tutarlılık oranı ile düğüm seçimi sonuçları. 

Tutarlılık Eşik Değeri  %1  %5 %10 %20 %35 %100 
0.8 0.516 0.430 0.433 0.395 0.388 0.358 
0.75 0.519 0.433 0.402 0.407 0.391 0.400 
0.7 0.546 0.437 0.414 0.388 0.393 0.412 
0.65 0.544 0.430 0.423 0.402 0.416 0.402 
0.6 0.514 0.437 0.412 0.405 0.400 0.381 

0 (Bütün Düğümler) 0.516 0.449 0.409 0.391 0.395 0.402 
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WebKB üzerinde yapılan deneylerde ise düğüm seçme ve öznitelik seçmenin birlikte 

kullanılmasının performansı arttırdığı ancak en fazla performansın düğüm seçmenin 

tek başına kullanıldığı durumda ortaya çıktığı görülmektedir. Komşuluk tutarlılık 

düğüm seçme yöntemi performansı yaklaşık %4,5 oranında arttırmaktadır. 

Đkinci olarak denenen yöntem olan derece tabanlı düğüm seçme yönteminin sonuçları 

Çizelge 5.28 ve 5.29’de verilmiştir. 

Çizelge 5.28 : Cora veri kümesinde farklı yüzdede öznitelik kullanımları için 
Alçalan Derece ile düğüm seçimi hata oranları. 

Derece Eşiği  %1  %5 %10 %20 %35 %100 
1 0.444 0.398 0.381 0.360 0.357 0.250 
2 0.438 0.370 0.355 0.343 0.345 0.341 
4 0.402 0.367 0.357 0.350 0.353 0.349 
8 0.358 0.330 0.322 0.313 0.322 0.316 
16 0.350 0.316 0.313 0.312 0.307 0.303 

(Bütün Düğümler) 0.219 0.209 0.208 0.203 0.206 0.211 
 

Cora üzerinde yapılan deneylerin gösterdiği üzere alçak dereceli düğüm seçme 

yönteminin performans üzerinde olumlu bir etki yapmadığı görülebilmektedir. 

Sonuçlar incelendiğinde bu yöntemin öznitelik seçme yöntemi ile birlikte kullanıldığı 

durumlarda bile eski performansını yakalayamadığı görülmektedir.  

Çizelge 5.29 : WebKB veri kümesinde farklı yüzdede öznitelik kullanımları 
için Alçalan Derece ile düğüm seçimi hata oranları. 

Derece Eşiği  %1  %5 %10 %20 %35 %100 
85 0.514 0.437 0.414 0.414 0.416 0.386 
90 0.507 0.439 0.395 0.386 0.391 0.367 
105 0.516 0.433 0.416 0.419 0.398 0.379 
108 0.521 0.433 0.400 0.384 0.393 0.374 
115 0.519 0.449 0.400 0.393 0.395 0.412 

(Bütün Düğümler) 0.516 0.449 0.409 0.391 0.395 0.402 
 

WebKB üzerinde yapılan deneyler ise Cora üzerinde yapılan deneylerin aksine bu 

yöntemin performansta artış sağladığını göstermiştir. Diğer yandan Cora veri 

kümesine benzer olara alçak dereceli düğüm seçme yönteminin öznitelik seçme 

yöntemleri ile birlikte kullanılmasının performansta istenen artışı sağlamadığı 

görülebilmektedir. En fazla artış sadece düğüm seçme yönteminin kullanıldığı zaman 

görülmüştür. 
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Son olarak denenen yöntem olan rastgele düğüm seçme yöntemi diğer iki yöntem ile 

elde edilmiş sonuçların ne kadar kendi başarılarından ne kadar veri kümesinin 

yapısından kaynaklandığını göstermesi amacıyla gerçeklenmiş ve sonuçları Çizelge 

5.30 ve 5.31’de gösterilmiştir. 

Çizelge 5.30 : Cora veri kümesinde farklı yüzdede öznitelik kullanımları için 
Rastgele düğüm seçimi hata oranları. 

Oran  %1  %5 %10 %20 %35 %100 
10 0.464 0.401 0.381 0.356 0.352 0.344 
20 0.415 0.350 0.327 0.321 0.308 0.307 
40 0.320 0.294 0.281 0.260 0.258 0.258 
60 0.297 0.253 0.246 0.240 0.226 0.235 
80 0.289 0.259 0.254 0.246 0.243 0.249 

(Bütün Düğümler) 0.219 0.209 0.208 0.203 0.206 0.211 
 

Rastgele düğüm seçiminin Cora üzerindeki performansına bakıldığında diğer düğüm 

seçme yöntemleri ile elde edilmiş performans artırımlarının veri kümesinin 

yapısından kendiliğinden oluşan bir durum değil de seçme yöntemlerinin 

başarısından kaynaklandığı görülebilmektedir. Çizelgeye bakıldığında rastgele 

düğüm seçiminin temel performansta hiçbir iyileştirme sağlamadığı görülebilir.  

Çizelge 5.31 : WebKB veri kümesinde farklı yüzdede öznitelik kullanımları 
için Rastgele düğüm seçimi hata oranları. 

Oran  %1  %5 %10 %20 %35 %100 
10 0.521 0.430 0.416 0.439 0.430 0.377 
20 0.509 0.433 0.395 0.409 0.384 0.391 
40 0.507 0.431 0.407 0.393 0.405 0.421 
60 0.514 0.430 0.407 0.393 0.393 0.400 
80 0.528 0.451 0.456 0.449 0.442 0.442 

(Bütün Düğümler) 0.516 0.449 0.409 0.391 0.395 0.402 
 

Diğer yandan WebKB üzerinde yapılan rastgele düğüm seçiminin performansı 

arttırdığı görülebilmektedir. Bu durum WebKB’nin ortak-bağlantılılık yapısı ile 

oluşturulmuş ağ yapısında bulunan gürültünün performansı etkilemesine kanıtıdır. 

Her ne kadar rastgele düğüm seçiminin performansı, komşuluk tutarlılık oranı düğüm 

seçiminin performansına yaklaşamasa da bu ağ yapısında düğüm seçim yöntemleri 

kullanmanın performansa kesinlik artı yönde etki edeceğini kanıtlamaktadır.  
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5.3.4 Düğüm ve öznitelik seçme yöntemlerinin bir arada kullanılmasının içerik 

ve bağlantısal gürültülü veri kümelerinde kolektif sınıfl andırma 

performansına etkisi 

Hafif gürültüye sahip, içerik ve bağlantılarda %10, Cora veri kümesinde yapılan 

düğüm ve öznitelik seçme yöntemiyle yapılan deneyleri sonuçları Çizelge 5.32’de 

görülebilir.  

Sonuçlardan görülebileceği üzere herhangi bir seçme işlemi uygulanmadığında elde 

edilen 0.583’lük oran öznitelik ve düğüm seçme işlemlerinin bir arada kullanıldığı 

durumda 0.771’e kadar çıkabilmektedir. Bu ikilinin kullanımının hafif gürültüye 

karşı daha dirençli bir sınıflandırıcı oluşturmada etkili oldukları görülmektedir. 

Çizelge 5.32 : Hafif gürültülü Cora veri kümesinde farklı yüzdede öznitelik 
kullanımları için Komşuluk tutarlılık oranı ile düğüm seçimi 
hata oranları. 

Tutarlılık Eşik Değeri  %1  %5 %10 %20 %35 %100 
0.9 0.245 0.250 0.243 0.258 0.262 0.363 
0.7 0.229 0.247 0.230 0.237 0.296 0.321 
0.5 0.242 0.241 0.242 0.260 0.311 0.341 
0.3 0.257 0.260 0.265 0.282 0.336 0.413 
0.1 0.262 0.270 0.275 0.286 0.341 0.404 

0 (Bütün Düğümler) 0.263 0.266 0.275 0.290 0.333 0.417 
 

Hafif gürültüye sahip WebKB veri kümesinde alınan sonuçlar Çizelge 5.33’den takip 

edilebilir. 

Çizelge 5.33 : Hafif gürültülü WebKB veri kümesinde farklı yüzdede 
öznitelik kullanımları için Komşuluk tutarlılık oranı ile düğüm 
seçimi hata oranları. 

Tutarlılık Eşik Değeri  %1  %5 %10 %20 %35 %100 
0.9 0.318 0.253 0.238 0.224 0.218 0.272 
0.7 0.318 0.252 0.236 0.222 0.217 0.271 
0.5 0.315 0.249 0.236 0.221 0.217 0.271 
0.3 0.324 0.255 0.237 0.219 0.213 0.279 
0.1 0.308 0.257 0.226 0.229 0.210 0.262 

0 (Bütün Düğümler) 0.294 0.231 0.214 0.209 0.197 0.241 
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WebKB veri kümesinde ise Cora veri kümesinin aksine ve daha önceki deneyleri 

doğrular şekilde en yüksek artırım sadece öznitelik seçimi olduğunda 

gerçekleşmektedir. Bu durumda temel halde 0.759 olan başarım oranı öznitelik 

seçiminin sonunda 0.803’e ulaşmaktadır.  

Bu deney hafif gürültüye sahip veri kümelerinde düğüm seçiminin etkisiz kaldığı 

durumlarda öznitelik seçiminin tek başına kullanılmasının bile performansa olumlu 

katkıda bulunduğu görülmektedir. 

Yüksek gürültüye sahip, içerik %30 ve bağlantı %20, Cora veri kümesinde yapılan 

deneylerin sonuçları Çizelge 5.34‘de görülebilir. 

Çizelge 5.34 : Yüksek gürültülü Cora veri kümesinde farklı yüzdede öznitelik 
kullanımları için Komşuluk tutarlılık oranı ile düğüm seçimi 
hata oranları. 

Tutarlılık Eşik Değeri  %1  %5 %10 %20 %35 %100 
0.9 0.338 0.362 0.367 0.403 0.582 0.708 
0.7 0.332 0.356 0.370 0.431 0.593 0.728 
0.5 0.287 0.340 0.298 0.399 0.499 0.605 
0.3 0.277 0.296 0.301 0.416 0.581 0.690 
0.1 0.338 0.353 0.377 0.484 0.628 0.672 

0 (Bütün Düğümler) 0.337 0.363 0.365 0.477 0.642 0.665 
 

Sonuçlardan görülebileceği üzere yüksek gürültü temel halde başarımı çok büyük 

oranda düşürmektedir. Ancak bu durumda bile öznitelik seçimi ile düğüm seçiminin 

bir arada kullanılmasının performansa getirmiş olduğu katkı çok büyüktür. 0.335 

olan temel performans seçim işleminden sonra 0.723’e kadar yükselebilmektedir.  

Öznitelik ve düğüm seçme işleminin sınıflandırıcıların performanslarını yüksek 

gürültüye karşı bile büyük oranda korumuş olduğu temel durumla oluşan %40’a 

varan farktan görülebilir. 

Yüksek gürültüye sahip WebKB veri kümesinden alınmış sonuçlar ise Çizelge 

5.35'de gösterilmiştir.  
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Çizelge 5.35 : Yüksek gürültülü WebKB veri kümesinde farklı yüzdede 
öznitelik kullanımları için Komşuluk tutarlılık oranı ile düğüm 
seçimi hata oranları. 

Tutarlılık Eşik Değeri  %1  %5 %10 %20 %35 %100 
0.9 0.422 0.386 0.425 0.527 0.452 0.527 
0.7 0.435 0.391 0.452 0.535 0.460 0.518 
0.5 0.434 0.394 0.444 0.512 0.485 0.548 
0.3 0.427 0.396 0.447 0.507 0.486 0.494 
0.1 0.436 0.394 0.447 0.509 0.480 0.535 

0 (Bütün Düğümler) 0.358 0.324 0.317 0.365 0.331 0.448 
 

Sonuçlardan görülebileceği üzere yine daha önceki sonuçları doğrular şekilde düğüm 

seçme işlemi en iyi performansı sağlamada öznitelik seçme işlemi kadar bu veri 

kümesinde başarılı olamamaktadır. Sadece öznitelik seçme işlemini kullanmak temel 

başarım olan 0.552’yi 0.669’a kadar çıkarmaktadır ki bu da %11’den fazla 

iyileştirme anlamına gelmektedir. 
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6.  SONUÇLAR VE TARTI ŞMALAR 

Bu çalışma kapsamında kolektif sınıflandırma yöntemlerinin ne olduğu ve hangi 

durumlarda ne tür veri kümeleri üzerinde kullanılabildiği tanımlanmış, ardından da 

bu yöntemlerin performanslarının arttırılabilmesi için bazı yöntemler ve deneysel 

şemalar önerilmiştir. 

Kullanılan öznitelik seçme yönteminin performansa etkisi belirgindir. MRMR 

öznitelik seçme yönteminin CiteSeer veri kümesi hariç diğer veri kümelerinde 

sağlamış olduğu performans artışı sınırlı olmasına karşın, getirdiği çalışma 

zamanındaki düşüş kolektif sınıflandırma yöntemlerinin de çalışma zamanı 

performanslarını olumlu yönde etkilemektedir.  

Hem Cora hem de WebKB üzerinde yapılan deneyler göstermiştir ki başarılı 

öznitelik seçme yöntemleri ile düğüm seçme yöntemlerinin bir arada kullanımı temel 

performansa belirgin bir şekilde katkı yapmaktadır. Bu yöntemlerin birlikte 

kullanımı hem özniteliklerde otokorelasyonu arttırdığından hem de ağ yapısındaki 

komşular arası etiket uyuşumu ile homofiliyi arttırdığından ağ yapısını gürültüden 

arındırmakta ve kolektif sınıflandırma performansını arttırmaktadır. 

Yapılan çalışmaya ek olarak öznitelik seçme yöntemleri komşuluklar sayesinde 

zenginleştirilmi ş öznitelik vektörleri üzerinde denenmiştir. Temel olarak öznitelik 

seçme yöntemlerinin uygulanmasının ve öznitelik zenginleştirme adını verdiğimiz 

işlemin gerçeklenmesinin sınıflandırıcıların performansları üzerine olumlu etkide 

bulundukları görülmüştür. Kimi durumlarda öznitelik zenginleştirmenin bağlantı 

bilgisi kullanılmadan yapılan içerik tabanlı sınıflandırmada kolektif sınıflandırma 

yöntemini geride bırakması bu yöntemin doğru kullanımında sağlayabileceği yararı 

göz önüne sermektedir. Ayrıca gürültü olmadığı veya az olduğu durumlarda 

zenginleştirme işlemi kolektif sınıflandırıcıların performanslarında da kısmi artışlara 

neden olabilmektedir.  
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Bu deneylerden çıkan bir başka sonuç ise MRMR gibi başarılı olduğu bilinen 

öznitelik seçme yöntemi karşısında, geliştirilmi ş olan FCBF# yönteminin iyi 

sonuçlar vermesidir. Çalışma zamanı açısından 40’ta 1’ine yakın bir hızda çalışan 

FCBF# deneyler sonucunda MRMR ile birçok deneyde aynı veya yakın sonucu 

vermiştir. 

Düğümlerin etiketlerinde yüksek gürültü olduğu durumda ise öznitelik 

zenginleştirmesi doğru bir öznitelik seçiminin yapımının zorlaşması nedeniyle 

istenen sonuçları verememektedir. Gürültülü düğümler tarafından test kümesi üzerine 

uygulanan doğrudan etkinin sınırlı olması zenginleştirilen kolektif sınıflandırma 

yönteminin performansının eski suruma göre daha düşük olmasına neden olmaktadır. 

Öznitelik ve düğüm seçme yöntemlerinin kullanılmasının ağ yapısına sahip veri 

kümelerinde otokorelasyonu arttırdığı bu nedenle de bu veri kümelerinden alınan 

doğruluk performansını iyileştirdiği gözlenmiştir. Özellikle düğüm seçme 

yöntemlerinin çok fazla komşuluk olduğu durumlarda oluşan gürültülü ilişkilerden 

veri kümesini kurtararak çok az sayıda düğüm seçildiği durumlarda bile performansı 

arttırdığı gösterilmiştir.  

Önerilen düğüm seçme yöntemleri karşılaştırıldığında ise ağdaki komşuluklardaki 

sınıf etiketlerinde bulunan tutarlılığın korunmasını sağlayan komşuluk tutarlılık oranı 

adı verilen ölçümün veri kümesine göre performansta sağladığı artış diğer 

yöntemlere göre daha fazla olmuştur. Bunun nedeni olarak ağ yapısındaki homofiliye 

direk etkide bulunması gösterilebilir.  

Sınıf etiketlerini kullanmadan bir istatistiksel düğüm seçimi yapan derece tabanlı 

düğüm seçim yöntemi sahip olduğu bu eksiklik nedeniyle ağ yapısında istenen 

derecede bir artış sağlamamaktadır. Ancak yine bu yöntemin aşırı derecede gürültü 

olan ağlarda düğümlerin elenmesinde rastgele seçime göre daha etkili olduğu da 

görülmüştür. 

Bu çalışma kapsamında yer alan başka bir konu ise öznitelik ve düğüm seçme 

yöntemlerinin gürültülü veri kümelerinde gösterdikleri performanslardır. Yapılan 

deneylerden görülebileceği üzere içerik ve bağlantı bilgilerine eklenmiş olan düşük 

ve yüksek miktardaki gürültüler temel sınıflandırma performanslarında büyük 

düşüşlere yol açmaktadırlar.  
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Buna rağmen öznitelik ve düğüm seçme yöntemlerinin kullanılması ise 

sınıflandırıcıları gürültüye karşı daha dirençli hale getirmekte ve sınıflandırma 

performanslarında aşırı derecede belirgin iyileştirmelere yol açabilmektedir. Bağlantı 

bilgisinin yeterli bilgiyi sağlamadığı durumlarda bile sadece öznitelik seçiminin 

uygulanması başarımın arttırılabilmesi açısından önemli rol oynamaktadır. 
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