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VERİ MADENCİ Lİ Ğİ ALANI NDA Bİ R BULANI K MANTI K UYGULAMASI  

 

ÖZET 

Sıradan veritabanı  sisteml eri nde bil giler  çoğal dıkça ve bil gi  kaynakl arı  arttı kça, 

topl anan verileri n i şlenmesi  de bir  o kadar  zorlaşır.  Verileri n i şlenmesi ndeki  en 

öne mli  sorunl ardan biri  de el deki  veri den aza mi  fayda sağl a madaki  zorl ukt ur.  Bil gi 

topl a ma,  bil gi den sonuç üret me ve  üretilen sonuçtan faydal anma  süreçl erinde  kesi n 

ve belirgi n bil gileri  analiz edebil mek kadar,  bul anık kavra m i çeren bil gileri de  analiz 

edebil mek öne mli dir.  Bul anı klı k kesi n ol mamakt an kaynakl anan belirsizli k 

dur umudur  ve doğal  dil de kull anılan  pek çok i fade de karşı mı za çı kmakt adır.   Kl asi k 

mantı k ve bul anı k küme  yakl aşı mı yl a sıradan veritabanl arı nda  sözsel  sor gu 

yapabilen esnek bul anı k sor gul a ma siste ml eri,  doğal  dil deki ne ol abil di ğince yakı n 

sorgu cü ml el eri  kullanır. Bu sor gu cü ml el eri  il e verileri  i şleyerek,  yapılarındaki  gi zli 

gerçekl eri açı ğa çı kart mak bir veri madencili ği tekni ği olarak kabul edil mekt edir.  

1965 yılı nda L. A Zadeh t arafı ndan t anı ml anan bul anı k kü mel er  t eorisi,  kesi n 

ol mayan belirsiz bil gi yi  işle me  özelli ği ne sahi p ol up,  uygul a mada pek çok avant ajları 

da beraberi nde getir mi ştir.  Kl asi k mantı kta bir  öner me  ya doğr u ya yanlıştır  ve 

belirsizli ğe yer  veril me miştir.  Oysa Zadeh’i n yaklaşı mı  il e {0, 1} değerlerini  al abil en 

iki  değerli  mantı k,  [0, 1]  aralı ğı nda değer  alabilen sürekli  değerli mantı ğa 

dönüşt ürül müşt ür.  Bu teori de bul anı k öner mel er,  bul anı k kü me  yakl aşı mı yl a 

ol uşt urul ur  ve verileri n bu kü meye üye ol ma dur umunu ifade eden üyeli k 

derecel eri ni n [0, 1] aralığında hesapl anması ile öner meni n doğr ul uğu hesaplanır.  

 Bi r  bul anı k sorgul a ma aracı  t ekni ği  ol an Su mma rySQL,  doğal  dil deki  ifadel ere çok 

yakı n ifadel er  il e sorgula ma  yap ma mı za ol anak sağladı ğı  i çi n bu t ez çal ış ması nda 

baz alı nmı ş  ve bir  veri madencili ği  t ekni ği  olarak kullanıl mı ştır.  Summar ySQL 

tekni ği  ile ol uşt urul an bul anı k sorgul a ma aracı  sayesi nde,  veriler  bul anık kü mel er 

yardı mı yl a bul anı kl aştırma  süreci ne t abi  t ut ulur  ve kural  t abanlı  sorgula mal ar 

yap maya ol anak sağl anır.  Dilsel  değişkenl er  sınıfı  ol arak da adl andırılan ( uzun, 

yüksek,  kı sa)   bul anı k kü mel er  il e ol uşt urulan sor gul ar;  bul anı k sor gul a ma, 

fonksi yonel  bul anı k sorgul a ma ve  dereceli  bul anık sor gul a ma yapısı nda oluşt urul muş 

ve her  bir  sorgu bir  kural ol arak kabul  edil mi ştir.  Kur al  çı karı m mekani z ması  sonucu 

hesapl anan kuralları n doğr ul uk derecel eri, verileri n yor umunun yapıl ması 

aşa ması nda kullanı cı ya yol  göst erecek ve sor gulanan veritabanı  yapısı nı  göz  önüne 

serecektir.    
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A FUZZY LOGI C APPLI CATI ON ON DATAMI NI NG 

SUMMARY 

As  dat a accumul at es  and nu mber  of  dat a source i ncreases,  processi ng of dat a gets 

mor e co mpli cat ed i n usual  dat abase syst e ms.  One of  t he most  i mport ant  probl e m of 

today’s  dat a t echnol ogy is t he difficult y of  getti ng maxi mu m benefit  from exi sti ng 

dat a.  In t he pr ocess  of  collecti ng knowl edge,  getting result  and usi ng benefits,  f uzzy 

concept  of  knowl edge shoul d also be anal yzed  as  well  as  cl ear  and certain concept 

of  t he pr ocess.  Fuzzi ness  is  a  ki nd of  uncertai nty whi ch hasn’t  got  certain struct ure 

and  as  peopl e use dail y language,   f uzzi ness  comes  out  i n many expressi ons.  Fuzzy 

query  syst e ms  use t hese f uzzy expressi ons  by getti ng t he appr oach of  traditi onal 

logic and f uzzy sets t heor y.  In t hat  case  f uzzy query l anguage  get s  the  f or m of 

struct ure as  t he l anguage peopl e use everyday.  Processi ng dat a and observing hi dden 

struct ure of  dat a i s  a  ki nd of  dat a mi ni ng t echni que t hat  can al so be accept ed as  t he 

techni que of fuzzy queries.  

Fuzzy sets  t heory whi ch was  defi ned by L. A Zadeh i n 1965,  has  t he  capability of pr ocessi ng 

fuzzy sets  t hat  are not  crisp.  At  traditi onal  l ogi c,  one pr opositi on i s  eit her  true or  false,i n 

additi on it  hasn’t  got  t he struct ure t hat  handl es  uncertai nt y.  But  at  Zadehs’  approach,  it  uses 

conti nuous  val ued l ogi c whi ch has  t he val ues  i n t he  range  0 t o 1 i nst ead of  t he t wo val ued 

logi c whi ch has  t he val ues  eit her  1 or  0.  Al so f uzzy propositions  are consi dered as  f uzzy set s 

and every me mber  of  t hese sets  gets  me mbershi p degree i n t he  case of  partial  or  f ull 

me mbershi pness  happens.  At  concl usi on,  all  t hese  processes  will  gi ve  t he  trut h val ue  of  t he 

fuzzy propositi on.  

Si nce Su mmar ySQL whi ch i s  one  of  t he  f uzzy query t ool,  uses  dail y life expressi ons  i n its 

struct ure,  it  was  preferred t o be  t he  base of  t his  st udy and na med as  dat a mi ni ng techni que. 

Fuzzy query t ool  whi ch uses  t he  base facts  of  Su mmar ySQL,  has  t he  pr ocess of  getti ng  

fuzzy expressi ons  from data wit h t he  support  of  f uzzy sets  and hel ps  t o i ntroduce r ul e  based 

queries.  Fuzzy sets  can be al so used t o construct  li nguistic t er m sets  or  vocabul aries  li ke 

tall, hi gh...etc.  By usi ng t hese t er ms,  we  can f or m f uzy queries,  f uzzy f uncti onal  queri es  and 

gradual  f uncti onal  queries t hat  have  i ndeed r ul e struct ure.  The  t rut h val ue of ever y used 

rul e’ll  gi ve t he vali dit y of queries  and t he cl ue about  t he dat abase whi ch conj ect ure t hese 

rul es.  The  vali dit y of  such a  su mmar y can be  seen as  t he  confir mati on of  t he  rul e based 

query.  
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1. Gİ Rİ Ş 

1. 1 Belirsizli k 

Veri ni n sakl anması  i çin kullanılan veri  yapı ları,  bil gi ni n t e msili  süreci nde 

yararlanılan en öne mli kaynakl ardan biri dir. Veri ni n i Ģleni p,  çeĢitli  çı karı m 

mekani z mal arı  il e açı ğa çı kartıl ması  i çi n kullanılan çok çeĢitli  yönt e ml er  var dır.  Bu 

aĢa mada veri ni n i çerdi ği belirsizli k yada netli ği, seçti ği mi z yönt e me bağlı  ol arak 

nasıl  kullanacağı mı za karar  ver meli yiz.  Çünkü bi lgi ni n t e msil  edil mesi  ve çı karı m 

süreci nde kullanılabil mesi  i çi n bi çi ml endiril mesi,  Ģekillendiril mesi  gerekmekt edir.  

Bil gi deki  belirsizli k i se,  bil gi ni n her  za man kesi n ve net  ifade edilemedi ği 

dur uml arda  ort aya çı kar. Ör neği n;  “Çok Uzun”,  “He men He men Ağır” gi bi  ifadel er 

belirsizli k içeren öner melerdir. 

Belirsizli k pek çok nedenden kaynakl anabilir.  Kar maĢı klı k,  Çok Yönl ül ük,  Rast gel e 

Seçi m,  Bil gi deki  Yet ersizli k ve Doğal  Dil deki  Bulanı klı k bu nedenl erden birkaçı dır. 

Öyl eyse belirsizli k altı nda karar  ver me mi z gereken dur uml arda ne yap malı yı z? 

Si ste mi n davranıĢı hakkında genel ve det ay bil giler bi ze yol göst erebilir. 

Sayısal  verileri n çok ol duğu ki mi  dur uml arda i se,  verileri  bul anık ifadel er 

yardı mı yl a bi çi ml endirerek,  o veri  t opl ul uğu hakkı nda daha genel bil gilere 

ul aĢ ma mı z mü mkündür.  Su mmar ySQL[ 6]  de veriyi  bu Ģekil de bi çi ml endirmek i çi n 

geliĢtiril mi Ģ  bir  Bul anı k Sor gul a ma Ar acı Tekni ği dir.  Bul anı k i fadel ere 

dönüĢt ürül müĢ veri den kurallar üret mek sureti yle bir takı m sonuçl ar çı karır.  

Günl ük hayatta karĢı mı za çı kan pek çok ifade aslında i çi nde belirsizli k  barı ndıran 

öner mel erdir.  Bul anı k ifade ol arak da adl andırabil eceği mi z bu öner meler  belirsiz 

bil gi  i çeren kalı pl ardır. Ġ nsanl ar  kendi  aral arı nda kullandı kl arı  bul anı k i fadel eri 

anl a makt a pek zorl uk çekmezl erken,  bil gisayar si ste ml eri  i çi n bu dur um geçerli 

değil dir.  Bul anı k Sor gula ma Ar açl arı  bu nokt ada devreye girerek,  net  ve belirgi n 

tanı mlı  verileri  bul anı kl aĢtır ma süreci ne t abi  t ut arak,  bil gisayar  siste ml erini n sor gu 

iĢle mcileri ni n  bu veri yi iĢle mesi ne ol anak sağlar.  
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Veri  Madencili ği  ile Su mmar ySQL‟i  bul uĢt uran en öne mli  nokt a,  Veri 

Ma dencili ği ni n  t e melinde yat an kural  çı karım mekani z mal arı ndan biri  ol arak 

Su mmar ySQL‟i n kullanılabilir ol ması dır. 

1. 2 Gerçekl er ve Kurallar 

Bil gi ni n t e msil  edil mesinde kullanılan gerçekl er ve  kurallar,  bil gi  yapıları  ol arak 

adl andırılırlar.  Gerçekl er  bil gi ni n t e mel  parçacı kl arı  ol arak nitelendirilebilirler. 

Ör neği n;  Veritabanı ndan el de etti ği mi z “ X ci smi ni n hı zı  40 k m‟ dir” ifadesi  bir 

gerçektir.  Gerçekl er  çıkarı m mekani z ması nda t ek baĢl arı na kullanılamazl ar. 

Gerçekl erden çı karı m mekani z ması  sonucu el de etti ği mi z yeni  gerçekl er  i çi n bir 

kural yapısı tanı ml anmalıdır. Genel olarak kural yapısı nı tanı ml ayacak ol ursak;  

IF KOġUL THEN SONUÇ  

KOġUL kı s mı  VE,  VEYA operat örleri  il e,  SONUÇ kı s mı  da  yi ne VE,  VEYA 

operat örleri ile  bileĢi k biçi mde ifade edilebilir. 

KOġUL: a ( VE/ VEYA) b 

SONUÇ: c ( VE/ VEYA) d  

Kur al  yapısı  ve Gerçekl eri n birli kte kullanılıĢ  Ģe ması  ġekil  (1. 1)‟de aĢağı da 

göst eril mi Ģtir. 

   

ġekil(1. 1) Kural yapısı ve Gerçekl eri n  kullanılıĢ Ģe ması  

 

 

 

  

 Kural 

Gerçek 

Kural Çıkarım 

Mekanizması 
Yeni Gerçek 
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1. 3 Belirgi n Bağı ntı 

A1,  A2....... An   Belirgi n Kü mel eri ni  di kkate al alım.  a1   A1,   a2   A2  . .......  an   An  

ol mak üzere (a1, a2.....an)  sıralı  di ziliĢleri ni n alt  kümesi ne A1, A2...... An   kümel eri ni n 

kartezyen çarpı mı denir. 

A1 x A2 x..... x An  ile gösterilir.  

n=2 ol mak üzere A1xA2 kart ezyen çarpı mı nı n her  alt  kü mesi  i kili  bağıntı  ( bi nary 

relation)  ol arak t anı ml anır.  X ve  Y i ki  evrensel  küme  ol mak üzere,  bu uzayl arı n 

kartezyen çarpı mı;  

X x Y = {(x, y) | x  X, y  Y}  Ģekli nde göst erilir. 

Ve  X evrensel  kü mesi nin her  el e manı  Y evrensel  kü mesi ni n her  el e manı  il e t a m 

ol arak iliĢkili dir. 

Daha belirgi n R  Xx Y bağı ntısı  i se;   0 veya 1 değerleri ni  al abilen   R   karakteristi k 

fonksi yonu ile ifade edi lir.  1 değeri  x ve y  el emanl arı nı n bağı ntı  üzerinden t a m 

ol arak iliĢkili,  0 değeri  x ve  y el e manl arı nı n bağıntı  üzeri nden iliĢkili  ol madı kl arı nı 

göst erir. 

R  karakteristi k fonksi yonu  (1. 1)  for mül ünde gösteril mi Ģtir. 

 

                             

R  (x, y) =                                 

                                          

 

 

Ör neği n; X = {2, 3} 

               Y = {4, 9}    olsun.  

Ve  R bağı ntısı  da “ Karekökü Ol ma” iliĢkisi  ol arak t anı ml ansı n. Evrensel  kü me 

el e manl arı nı n sonl u ol ması  dur umunda R bağı ntısı   ġekil(1. 2)‟deki  matris  Ģekli nde 

temsil edilir. 

 

 

 

 

1,               (x, y)  R 

0,                (x, y) R                                                         (1. 1) 
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ġekil(1. 2) R Bağı ntısı temsil matrisi 

1. 3. 1  Belirgi n Bağı ntı İşle ml eri  

R ve S,   X x  Y kartezyen çarpı mı  üzeri nde t anıml ı  i ki  ayrı  bağı ntı  olsun.  Evrensel 

kü me  el e manl arı nı n sonl u ol duğu dur umu göz önüne alırsak Belirgin Bağı ntı 

iĢle ml eri  Ģu Ģekil de tanıml anır. 

1) BoĢ Bağı ntı 

 

  

0=   

  

 

2) Ta m Bağı ntı 

 

 

E=         

 

 

3) BirleĢi m 

R  S (x, y) = Max[R (x, y) , S (x, y)] 

4) KesiĢi m 

R   S (x, y) = Mi n[R (x, y) , S (x, y)] 

5) Tü ml eyen 

R (x, y) =1 - R (x, y) 

6)Ġçer me 

R  S=  R (x, y)   S (x,y) 

 

R     2    3 

 

4     1    0 

 
9     0    1 

0  0 
0  0 

1  1 
1  1 
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7) ÖzdeĢli k 

O, E    Ta m Bağı ntı yada BoĢ Bağı ntı ol ma durumudur.  

1. 3. 2 Belirgi n Bağı ntı Ko mpozi syonu 

R; X ve Y 

S;  Y ve Z evrensel kümeleri üzeri nde tanı mlı bağıntılar olsun.  

X ve Z evrensel kümel erinde tanı mlı T bağı ntısı Ģu Ģekil de  ifade edilir. 

T=R o S 

T (x, z) =  y Y  (R (x, y)  S (y, z))                (1. 2)                                                   

1. 4 Bul anı k Bağı ntı 

Bul anı k Bağı ntılar  da Belirgi n Bağı ntılar  gi bi,  iki  evrensel  kü meni n el emanl arı nı 

birbiri yle    iliĢkilendirir.  Ve bağı ntı  [0, 1]  aralı ğı nda değer  al abilen üyeli k 

fonksi yonu ile ifade edilir.  (1. 3) for mül ünde gösteril mi Ģtir. 

A,  X evrensel kümesi nde,  

B,  Y evrensel kümesi nde tanı mlı bul anı k bağı ntılar olsun.  

R bul anı k bağı ntısı  Xx Y kartezyen çarpı mı ndan [0, 1]  aralı ğı nda değer  alabilen bir 

bağı ntı dır. 

R=AxB Xx Y 

R( x, y) = Ax B (x, y) = Mi n[A(x) , B(x)]               ( 1. 3)

  

Özetleyecek ol ursak;  

X evrensel  kü mesi nde t anı mlı  A bul anı k bağı ntısı  üzeri nde,  X evrensel  kü mesi ni n 

bir    el e manı  ol an x el e manı nı n al acağı  değer    ve   Y evrensel  kü mesi nde t anı mlı  B 

bul anı k bağı ntısı  üzeri nde,  Y evrensel  kü mesi nin bir  el e manı  ol an y e le manı nı n 

al acağı değer   arası ndaki Mi n değer bize R Bul anık Bağı ntısı nı n değeri ni verecektir.  
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A( x);  X evrensel  kü mesini n el e manl arı nı n A Bul anı k Bağı ntısı  üzeri nde alabileceği          

değerler olan  üyeli k derecesi  değerleri dir. 

B( y):  Y evrensel  kü mesini n el e manl arı nı n B Bul anı k Bağı ntısı  üzeri nde alabileceği        

değerler olan  üyeli k derecesi  değerleri dir. 

Ör neği n;  

 X={65, 80, 100} 

Y={1, 5, 12} 

A={ Yüksek Not Ort ala ması }={0/ 65, 1/ 80, 1/ 100} 

B={Fazl a ÇalıĢ ma Saati }={0/ 1, 0. 5/ 5, 1/ 12} 

Ģekli nde tanı ml anırsa; 

R=AxB matrisi ġekil(1. 3)‟deki gi bi  ifade edilir. 

 

 

 

 

 

 

ġekil(1. 3)  AxB Bağı ntısı temsil matrisi  

1. 4. 1 Bul anı k Bağı ntı İşle ml eri  

R ve S,   X ve  Y  evrensel  kü mel eri nde t anı mlı  i ki bul anı k bağı ntı  olsun. Bu dur u mda 

Bul anı k Bağı ntı iĢle ml eri  Ģu Ģekil de tanı ml anır; 

1) BirleĢi m 

R  S (x, y) = Max[ R (x,y) , S (x, y)] 

2) KesiĢi m 

R  S (x, y) = Mi n[R (x, y) , S (x, y)] 

3) Tü ml eyen 

R (x, y) =1 - R (x, y) 

4)Ġçer me 

R  S=  R (x, y)   S (x,y) 

R      0      1       1 

0      0       0       0  

0. 5   0       0. 5    0. 5 
1      0       1        1      
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1. 4. 2 Bul anı k Bağı ntı Ko mpozisyonu 

R; X ve Y 

S;  Y ve Z evrensel kümeleri üzeri nde tanı mlı i ki bul anı k bağı ntı olsun.  

X ve Z evrensel kümel erinde tanı mlı T bağı ntısı Ģu Ģekil de  ifade edilir. 

T=R o S 

T (x, z) =  y Y  (R (x, y)  S (y, z))                (1. 4) 

T  ( x, z);  X ve  Z evrensel kü mel eri ni n herbir  el e manı nı n T bul anı k bağı ntısı  üzeri nde 

al acağı üyeli k derecesi dir. 

1. 5 Bul anı k Mantı k 

Kl asi k,  bir  di ğer  adı yl a iki  değerli  mantı ğı n t e mel  prensi bi  “her  öner meni n doğr u 

veya yanlıĢ ol ması dır”. Öner mel eri n al acağı  değerler  0 yada 1 değerl eri yl e 

kı sıtlandırıl mı Ģtır.   Daha sonra ortaya atılan çok değerli  mantı k da i se,  öner mel eri n 

değerleri ni n mutl ak doğrul ukt a 1,  mutl ak yanlıĢlıkta 0 ve belirsiz dur uml ar da 0. 5 

degerleri ni  al abileceği  göst eril mi Ģtir.  Bul anı k Mantı k i se 60‟lı  yılları n ortal arı nda 

Azeri  Pr ofesör  Lütfi  Zadeh[ 1]  t arafı ndan üç değerli  mantı ğı n bir  uzantısı  ol arak 

ortaya atıl mı Ģtır.  

Bul anı k Mantı ğı n t e mel  a macı,  bul anı k kü me  t eorisi ni  bir  araç ol arak kullanarak, 

yakl aĢı ml a çı karı m yapma  süreci ne ol anak sağla maktır.  Yakl aĢı ml a çı karı m yap ma 

süreci nde,  belirsiz önermel er  il e çı karı m yap mak söz konusu ol duğundan,  bul anı k 

mantı ğı n odak nokt ası doğal dil dir. 

Bul anı k Mantı k belirsizlik altı nda çı karı m yapabilmek içi n;  

“ Uzun”, “Kı sa”, “Güçl ü”, “Güçsüz” gi bi Bul anı k Yükl e ml erden,  

“ Genelli kle”, “Çoğu”, “Nadiren”, “Birkısı m”,   gibi Bul anı k Ni cel eyi cilerden ve 

Hesapl a mal ar sonucu bulunan Bul anı k Doğr ul uk Değerleri nden faydalanır. 

1. 5. 1 Bul anı k Mantı k Yakl aşı mı yl a Çı karı m 

KonuĢ ma  dili yle ifade edilen pekçok söyl e m,  bi rer  bul anı k öner me  ol arak kabul 

edilir. 
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X evrensel kümesi ni tanıml ayalı m;  

X={k m ci nsi nden mesafeler}={1 km, 15 km, 100 k m} 

A Bul anı k Bağı ntısı nı tanı ml ayalı m;  

A={ Uzun Mesafe}={0/ 1, 0. 3/ 15, 0. 7/ 100} 

15 km uzunl uğundaki bir mesafe içi n P öner mesi ni  

P=”15 km Uzun Mesafedir”  olarak tanı ml arsak;  

A (x) =0. 3 

X evrensel  kü mesi ni n bir  el e manı  ol an15 k m mesafesi ni n A Bul anı k Bağı ntısı na 

ol an üyeli k derecesi  0. 3 „ dür.  0. 3 değeri  aynı  za manda P öner mesi ni n doğr ul uk 

değeri dir. 

T( P)  =0. 3 

T( P) = A (x) ,         0  A (x)   1                 (1. 5) 

Bul anı k Mantı k,  (1. 5)  for mül ünden de anl aĢılacağı  gi bi  öner mel eri n doğr ul uk 

değerleri ni  aynı  za manda da Bul anı k Bağı ntılara ol an üyeli k derecesi  değerleri ni 

[0, 1]  aralığı nda kısıtlamı Ģtır. 

P ve Q Bul anı k Öner meler  ol mak üzere aĢağı daki  ifadel eri n doğr ul uk değerl eri  Ģu 

Ģekil de hesapl anır; 

1) P  Q  (P veya Q) 

    T( P  Q) =Max ( T( P) , T( Q) ) 

2) P  Q  (P ve Q) 

    T( P  Q) =Mi n ( T( P) , T( Q) ) 

3)  P (değil P) 

    T(  P) =1- T( P) 

4) P- > Q  (P gerektirir Q) 

   T( P- >Q) = T(  P  Q )= Max( T(  P) , T( Q)) 

P gerektirir Q ifadesi  aynı za manda bir kural ortaya koy makt adır. 

X ve Y evrensel kümel erinde A  X  ve B  Y olmak üzere ; 
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P : xA ve  Q : yB Ģeklinde tanı ml anmı Ģ bul anı k öner mel er olsun.  

Bu dur umda P- >Q i fadesi  ( P gerektirir  Q)  ,  I F  xA THEN yB      kuralı na karĢılı k 

gelir. 

1. 5. 2 Bul anı k Kü mel er ve Üyeli k Fonksi yonl arı  

Bul anı k Kü me[ 2]  t eorisi,  sı nırları  keski n t anıml arla yapıla mayan sı nıflamal arı, 

se manti k yollar  kullanarak ifade et meye çalıĢır. “ Genç Kadı n”,  “ Küçük Ar aba”, 

“ Dar Sokak ” gi bi bulanık ifadel er bu sı nıfla mal ara örnek göst erilebilir. 

Bul anı k Kü mel er,  Bul anık ol mayan evrensel  kümel erden  t üretilir.  Evrensel  Kü me 

U;  bir  odadaki  obj eler kü mesi,  t elefon listesindeki  i si ml er  kü mesi,  1 il e 100 

aralı ğı ndaki  t a m sayılar  kü mesi  ol arak t anı ml anabilir.  U‟ nun Bul anı k alt  kü mesi;  A,  

B,  C,  D gi bi  büyük harf  se mbolleri  ile ifade edilirse Bul anı k Alt  Kü me  A bir  üyeli k 

fonksi yonu ile ifade edilir.  

A : U- >[ 0, 1]                   (1. 6) 

A‟ nı n üyeli k f onksi yonu değeri ni  0. 5 yapan U evrensel  kü mesi nin el e manı 

“Cr ossover Poi nt ”  olarak adl andırılır. 

U evrensel  kü mesi ni  [0,100]   aralı ğı ndaki  YaĢl ar  i çi n ol uĢt urursak,  U kü mesi ni n 

herbir  el e manı nı n “ YaĢlı” Bul anı k Alt kümesi ne ol an üyeli k derecesi,  aĢağı daki  

(1. 7)  for mül ünde göst erilen “ YaĢlı  ” Bul anı k alt kü mesi ni n üyeli k f onksiyonu il e 

bul unur. 

A  =  0                                                   0  u  50 

      =( 1 + ( (u-50) / 2 ) 
–2 

) 
–1                     

50  u  100              (1. 7) 

Bu dur umda “ YaĢlı  ” Bulanı k Alt kümesi ni n Cr oss Over  Poi nt  değeri  55  olur.  60 yaĢ 

değeri ni n “ YaĢlı  ” bul anık alt kümesi ne ol an üyelik derecesi,  yani  “ YaĢlı” bul anı k alt 

kü mesi ni n üzeri nde al dı ğı değer; 

YAġLI  (60) =  0. 8 „dir. 

BULANI K KÜME ifadeleri aĢağı daki for müll erde tanı ml anmı Ģtır. 

Ġl k önce bir sonl u Belirgin Kü me ifadesi ni ele alalı m;  

U= {u1, u2.......... ui }             (1. 8) 

U=  u1 +u2.......... ui               (1. 9)       
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     n    

U=  ui                                                (1. 10) 

     i1 

(1. 9)  „daki  + i fadesi  arit meti k t opl a m operat öründen çok birleĢi mi  ifade eder  ve 

(1. 10) „daki ifade ile aynı anl a mdadır. 

Bi r Sonl u Bul anı k Kü me ifadesi ise (1. 11) ve (1. 12) for müll eri nde göst eril miĢtir. 

A= 1 u1 +........ +n un                       (1. 11) 

       n   

A=  i  ui                                                 (1. 12) 
      i =1 

i  ,   ui  el e manı nı n A‟ daki  üyeli k derecesi ni  göst erir. Bir  ayıraç seperat örü kull anarak 

çok anla mlı ifadeyi engellemek mü mkündür. (1. 13) for mül ünde göst eril mi Ģtir. 

A= 1 / u1 +........ +n / un      

A=  i  / ui                                                      (1. 13) 

Bi r Sonsuz Bul anı k Kü meyi ise i ntegral for mda aĢağı daki  gi bi ifade  edebiliriz ; 

A       A (u) / u                        (1. 14) 
          U  

A (u); u ele manı nı n A bul anı k kümesi ne ol an üyeli k derecesi ve  

A  ( u)  /  u ;  u  U  her bir  bul anı k el e manın birleĢi mi ni,  i nt egral i fade il e 

tanı ml ayabiliriz. 

En  yakl aĢı k çözüml eri sunan  üyeli k f onksi yonl arı  S_Fonksi yon,  _Fonksi yon 

Z_Fonksi yon ve Trapezodi al  Fonksi yonl ardır.  S_Fonksi yon ġekil(1. 4)‟de,  

Z_Fonksi yon ġekil(1. 5)‟de,   Trapezodi al  Fonksi yon ġekil(1. 6)‟ da açıkl anmaya 

çalıĢıl mı Ģtır . 

 

S            S(u;  ,  ,   ) 

 

 

 

 

 

 

u 
                                                

 

ġekil(1. 4) S_Fonksi yon 
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ġekil (1. 5) Z_Fonksi yon 

 

 

 

 

 

 

ġekil(1. 6) Trapezodi al Fonksi yon 

S_Fonksi yonunu for mül e edecek ol ursak;  

S( u;  ,  ,  ) = 0      u   

                    =2( (u - ) / (  - ))
2
     u  

        =1 - 2( (u - ) / (  - ))
2
      u   

                    =1    u              ( 1. 15)

  

_Fonksi yonunu for mül e edecek ol ursak;  

 (u; ,  ) = S(u;  -  ,   - (  / 2 ),  )    u   

      =1 – S (u;  ,  + (  / 2 ),   + )  u             (1. 16) 

 

Z_Fonksi yonunu for müle edecek ol ursak:  

Z            Z(u;  ,  ,   ) 

                                          u 

 

S                M         H       

  

  S       

 

0                     x            y                          z        t                      u      
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Z( u;  ,  ,  ) = 1                 u   

            = 1 - 2( (u - ) / (  - ))
2
              u  

= 2( (u - ) / (  - ))
2
                u   

                    = 0              u             (1. 17) 

Tr apezodi al Fonksi yonu for mül e edecek ol ursak;  

S (u) =1                               u   x 

          = (y-u) / (y-x)              x  u  y  

M (u) = (x-u) / ( x-y)            x  u  y 

          = 1                 y  u  z 

          = (t-u) / (t-z)  z  u  t 

H (u) = (z-u) / ( z-t)               z  u  t 

          = 1                 t  u              (1. 18) 

1. 5. 3 Dilsel Değişkenl er, Dilsel Pekiştiriciler ve Değil Değiştiricisi  

Dilsel  DeğiĢkenl er[3],  bul anı k mantı kt a karĢı mı za çı kan bul anı k alt  kü me,  bul anı k 

bağı ntı  kavra ml arı nı,  günl ük hayatta konuĢ ma dili nde çok sı kça kullandı ğı mı z 

sıfatları  kullanarak ifade eder.  ” AyĢe uzun boyl udur” öner mesi ni  di kkat e alalı m.  Bu 

öner me  bul anı k bil gi  i çer mekt edir,  bunun sebebi  “uzun ”  bul anı k alt  kü mesi ni n 

ki Ģi den kiĢi ye farklı  anl am t aĢı ması dır.  Buradaki  “uzun” bul anı k alt  kü mesi ni  artı k 

bir  dilsel  değiĢken olarak adl andırabiliriz.  Bul anı k alt  kü mel er  ol arak da 

tanı ml adı ğı mı z dilsel  değiĢkenl er  yardı mı yl a mat e mati ksel  ol arak t emsil  edil en 

bil gi den baĢka bil gi  parçacı kl arı  el de edilebilir.  Bu Ģekil de el de et me i Ģle mi,  dilsel 

pekiĢtiriciler  ve dilsel  değiĢkenl eri n Değil  değiĢtiricisi  kullanılarak 

yapılabil mekt edir. 

Dilsel  değiĢkenl eri n,  dilsel  pekiĢtiriciler  ve Değil  değiĢtiricisi  ile birli kt e 

kullanılabili yor  ol mal arı bi ze bul anı k mantı kta bul anı k alt  kü me  değerleri ni 

et kileyen pek çok et ken ol abileceği ni  göst erir. Hal buki  gel eneksel  sist e ml erde 

kullanılan tek modifi kat ör Degil değiĢtiricisi dir. 
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“ AyĢe uzun boyl udur” öner mesi nde A bul anı k al t  kü mesi  “ Uzun Boy”‟ dur.  “ Uzun 

Boy” u artı k bir  dilsel  değiĢken ol arak kabul  edebileceği mi zden bahset mi Ģtik.  Dilsel 

pekiĢtiriciler  ise,  dilsel değiĢkenl eri n değerlerini  pekiĢtirici  özelli kler  t aĢı yan 

teri ml erdir.  Ve dilsel  değiĢkenl er  ol uĢt urul urken öne mli  rol  oynarlar. Ör neği n; 

“Çok”,  “Çok Çok”,  “ Yakl aĢı k” gi bi  t eri ml er  dilsel  pekiĢtiricilere ör nek ol arak 

verilebilirler. 

“ AyĢe uzun boyl udur” öner mesi nde AyĢe‟ni n sırası yl a “ Uzun”,  ”Çok Uzun”,  “ Çok 

Çok Uzun”,  “ Yakl aĢı k Uzun”,  “Biraz Uzun” ol arak t anı ml anan,  dilsel  pekiĢtiriciler 

kullanılarak t a ma ml anmıĢ bul anı k alt  kü mel erine ol an üyeli k derecesi sırası yl a 

(1. 19)‟da göst eril mi Ģtir. 

UZUN BOY ( AyĢe) = 0. 95     

ÇOK UZUN BOY ( AyĢe) = 
2

UZUN BOY ( AyĢe) = (0. 95)
2
    

ÇOK ÇOK UZUN BOY ( AyĢe) = 
4

UZUN BOY ( AyĢe) = (0. 95)
4
   

YAKLAġI K UZUN BOY ( AyĢe) = 
0. 5

UZUN BOY ( AyĢe) = (0. 95)
0. 5

   

BĠ RAZ UZUN BOY ( AyĢe) = 
1. 25

UZUN BOY ( AyĢe) = (0.95)
1. 25

                      (1. 19) 

Gör ül düğü gi bi  dilsel  pekiĢtiriciler  i çi n,  kabul  gör müĢ  bazı  mat e mati ksel  modell er   

ol an yoğunl aĢtır ma, biraz yoğunl aĢtır ma ve yayma modelleri ni n kullanıl dı ğı açı ktır. 

yog ( A)(x) = (A(x))
2 

bi r ( A)(x) = (A(x))
1. 25 

yay ( A)(x) = (A(x))
0. 5 

“ Uzun” bul anı k alt kümesi ni n üyeli k fonksi yonu ġekil(1. 7)‟deki gi bi tanıml anırsa;  

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil(1. 7) Uzun bul anı k alt kümesi ni n üyeli k fonksi yonu 

 

UZUN 

Boy 
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Dilsel  pekiĢtirici  il e t ama ml an mı Ģ  “Çok Uzun” bul anı k alt  kü mesini n üyeli k 

fonksi yonu ġekil(1. 8)‟deki gi bi ol ur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil(1. 8) Uzun ve Çok Uzun bul anı k alt kümel erini n üyeli k fonksi yonl arı    

Bul anı k alt  kü me  yada pekiĢtiril mi Ģ  bul anı k alt  kü me  kavra ml arı yla el de etti ği mi z 

üyeli k derecesi  değerlerini n [ 0, 1]  aralı ğı nda değerler  al abileceği nden bahset mi Ģti k. 

Bu değerleri  1 t a msayısından çı karttı ğı mı z za man el de edeceği mi z sonuç,  bi ze Değil 

değiĢtiricisi ni n nasıl  davrandı ğı  hakkı nda bil gi  verecektir.  ” AyĢe çok uzun boyl u 

değil dir” öner mesi ni  dikkat e al alı m.  AyĢe‟ni n “ Çok Uzun Boy” bulanı k alt 

kü mesi ne ol an üyeli k derecesi  Ģu Ģekil de göst erilmi Ģ i ken,  

 ÇOK UZUN BOY ( AyĢe) = 
2

UZUN BOY ( AyĢe) = (0. 95)
2                                 

  

AyĢe‟ni n ” Değil  Çok Uzun Boy” bul anı k alt kü mesi ne ol an üyeli k derecesi  

aĢağı daki  gi bi ol ur. 

DEĞĠ L ÇOK UZUN BOY ( AyĢe) = (1-
2

UZUN BOY ( AyĢe)) =  1-(0. 95)
2  

 

1. 5. 4 Bul anı k Öner me Ve Dilsel Ni cel eyi cileri n Bul anı k Öner medeki Yeri  

Gel eneksel  siste ml erde sadece i ki  niteleyen “her” ve “bazı ” kullanılırken,  bul anı k 

mantı kt a pek çok niteleyen kullanılabili nir.  Ör neği n;  “Birkaç”,  “Birkısı m”,  ”Çoğu”, 

“ Azbirkısı m”,  ”Pek az” gi bi  t eri ml er  dilsel  ni celeyi ciler  ol arak adl andırılabilirler. 

Bul anı k mantı kt a dilsel ni cel eyiciler  birer  bul anı k alt  kü me  ol arak el e alı nırlar. 

Di l sel  ni cel eyi cileri n nasıl  kullanıl dı kl arı nı  t a m ol arak anl ayabil mek i çin,  bul anı k 

öner me tanı mı na tekrar göz atalı m.  

Bul anı k yükl e m i çeren öner mel ere Bul anı k Öner me[ 4]  denir.  Günlük hayatta 

karĢı mı za çı kan pek çok i fadeni n  aslı nda birer  bul anı k öner me  ol duğundan 

bahset mi Ģti k.  Ör neği n;  “Elif  kısa saçlı dır” veya “x büyük bir  sayı dır” ifadel eri  birer 

bul anı k öner medir. Ve genel olarak Ģu Ģekil de  ifade edilirler.  

 

Uzun 
Çok Uzun 

Boy 
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X F‟ dir          

Buradaki  X bir  nesneler kü mesi,  F i se bul anı k bir  alt  kü me  yada dilsel deği Ģken 

ol arak adl andırılabilir. Di lsel  değiĢkenl eri n bul anı k alt  kü me  ol arak da 

adl andırıl ması nı n sebebi,  bu değiĢkenl eri n bul anı k alt  kü mel er  yardı mıyla ifade 

edilebili yor ol mal arı dır. 

Her   x  X i çi n  x F‟ dir  öner mel eri ni n doğr ul uğu sapt anabilirse,   genel  ol arak  X  

F‟ dir   ifadesi ni n doğrul uğunu sapt a mı Ģ ol uruz.  

X = {x1, x2...... xi } i se,   x  F‟ dir  öner mel eri ni n doğrul uk derecel eri   ( 1. 20)  f or mül ünde 

göst eril mi Ģtir. 

Dogr ul uk (xi  F)  =  F (xi )  i =1... n              (1. 20) 

Genel  ol arak X F‟ dir  öner mesi ni n doğr ul uk derecesi  ise ancak t üm x değerleri  i çi n 

xi F „dir  öner mel eri ni n doğr ul uk derecesi bul undukt an sonra hesapl anabilir.  

    n  

r= (1/ n)   F (xi )                (1. 21) 
             i =1 

 

Dilsel   pekiĢtiriciler  ile tama ml anmı Ģ  bul anı k alt  kü mel er  il e ol uĢt urul an bul anı k 

öner me mi z “Elif  çok kı sa saçlı dır””Ģekli nde ifade edilirse,  bul anı k öner meni n genel 

yapısı Ģu Ģekil de ol ur. 

X mF 

Dilsel  ni cel eyicileri n bulanı k öner mel erde nasıl  kullanıl dı ğı nı  i ncel eyecek ol ursak; 

ilk önce yapısı nda dilsel  ni cel eyici  barı ndıran bir  öner me t anı ml a malı yız.  ”Çoğu 

insanlar  çok kı sa saçlı dır” bul anı k öner mesi ni  dikkat e al alı m.  Dilsel  ni celeyici  il e 

ol uĢt urduğu muz öner meni n genel yapısı  Ģu Ģekilde ol acaktır. 

QX mF        

Böyl e bir  öner meni n doğr ul uğunu sapt a mak i çi n önce X mF‟ dir  öner mesi ni n 

doğr ul uk derecesi olan r bul unur.  

Dogr ul uk (xi  mF)  =  mF (xi )  i =1... n     

  
   n  

r= (1/ n)   mF (xi )                                                 (1. 22) 
             i =1 
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Dilsel  ni cel eyi cileri n daha önce  bul anı k alt kü mel er  ol arak el e alı ndı ğı ndan 

bahset mi Ģti k.  Bul duğu muz r  doğr ul uk derecesi nin,  dilsel  ni cel eyi ci yi  t anı ml ayan 

üyeli k f onksi yonunda aldı ğı  değer  i se bi ze,  QX mF‟ dir  öner mesi ni n doğr ul uk 

derecesi ni  verecektir.  Öner meni n doğr ul uk derecesi   r
`
 il e ifade edilecek ol ursa 

(1. 23) for mül ünü el de ederiz.  

r `= Q(r)                 (1. 23) 

1. 6 Basit Bul anı k Önerme Ve Bileşi k Bul anı k Öner me  

Basit  bul anı k öner mel er i çi n “ AyĢe uzun boyludur”,  “ AyĢe çok ağır değil dir” 

bul anı k öner mel eri ni  örnek verebiliriz.  Öner mel eri n genel  ifade ediliĢ  t arzl arı 

sırası yla  gösteril mi Ģtir. 

X F‟ dir          

X G‟ dir 

Basit  bul anı k öner mel eri,  “ve” yada “veya” mantıksal  operat örleri yle birleĢtirerek 

ol uĢt urul an yeni  bul anı k öner mel er  i se bir  bileĢik bul anı k öner me  ol acaktır.  Ve 

aĢağı da belirtilen  ifadel er el de edilecektir. 

X F‟ dir  ve  X G‟ dir   

X F‟ dir  veya  X G‟ dir 

 “ AyĢe uzun boyl udur  ve AyĢe çok ağır  değil dir” bul anı k öner mesi ni  di kkate al alı m. 

Bi l eĢi k bul anı k öner me f arklı  dilsel  değiĢkenl ere ait  bul anı k kü mel er  içeri yorsa, 

bileĢi k öner meni n  doğr ul uk derecesi  daha önce Bul anı k Bağı ntı ĠĢl e ml eri 

böl ümünde anl atıl dı ğı gibi Ģu Ģekil de hesapl anır. 

Ve mantı ksal operat örüyle ol uĢt urul an bileĢi k bulanı k öner me Ģu Ģekil de olsun.  

X D‟ dir ve Y E‟ dir         

Her  xX ve yY i çi n öner meni n doğr ul uk derecesi  (1. 24)  f or mül ündeki  gi bi 

ol acaktır. 

 

Doğr ul uk(xi  D ve yi  E) = Mi n[ D (xi ), E (yi )] i =1... n  
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              n 

r= (1/ n)  Mi n[ D (xi ), E (yi )]                                               (1. 24) 
             i =1 

 

Veya mantı ksal  operat örüyl e ol uĢt urul an bileĢi k bul anı k öner me  i se aĢağıdaki  gi bi 

olsun.  

X D‟ dir veya Y E‟ dir       

Bu dur umda  her  xX ve  yY i çi n önermeni n doğr ul uk derecesi  ( 1. 25) 

for mül ündeki gi bi olacaktır. 

Doğr ul uk(xi  D veya yi  E) = Max[D (xi ), E (yi )]  i =1..... n 

              n 

r= (1/ n)  Max[ D (xi ), E (yi )]                                               (1. 25) 
             i =1 
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2. Hİ POTEZ ÇI KARI MI İ Çİ N ESNEK Bİ R BULANI K  SORGULAMA Dİ Lİ  

2. 1 Gi riş 

Günü müzde Veritabanı  konusu,  her  daki ka geliĢ mekt e ol duğundan ve bil gileri n 

saklanması nda kullanılan en et ki n yönt e mi  ol uĢt urduğundan dol ayı  i ncel enmeye 

değer  bili msel  konuları n baĢı nda gel mektedir.  Veritabanl arı  konusundaki 

araĢtır mal ar,  BiliĢi m yöneti m si ste ml eri nde çokça kullanıl makt a ve karar  ver me 

aĢa ması nda,  veritabanı nın barı ndırdı ğı  verileri  analiz edebil mek i çi n veritabanı 

yöneti m si ste ml eri ni n dest eği ne  i hti yaç duyul makt adır.  Veritabanı  yöneti m 

siste ml eri ne karar  verebil me yet eneği ni n kazandırıl ması  , veritabanı  üzeri ndeki 

sorgul a manı n veri mlili ğini  artırıcı  bir  et ken ol muĢt ur.  Kullanı cı  t arafı ndan kullanı cı 

arayüzl eri yle ol uĢt urul acak sorgul a ma,  veritabanındaki  verileri n nasıl  sakl andı ğı 

konusuyl a ol dukça bağlantılı dır.  Bu bağl antı yı  kullanı cı nı n ol uĢt urabilmesi  i çi n, 

veritabanı nı n kullandı ğı veri modeli,  veritabanındaki  al anl ar  ve bunl arın yapısı, 

al anl ar  üzeri ndeki  i ndeksl er  ve kı sıtlar  hakkı nda yet erli  bil gi ye kullanı cı  sahi p 

ol malı dır.  Fakat  kullanıcıları n her  za man i çi n bu bil gilere yet erli  derecede sahi p 

ol madı kl arı  düĢünül ürse,  burada devreye Esnek Bul anı k Sor gul a ma Dilleri 

gir mekt edir.  Kull anı cı nın net  ve belirgi n ol arak i fade ede medi ği  al anl ar i çi n  bi r 

bul anı kl aĢtır ma süreci  uygul ayan ve bu süreç sonunda kullanı cı nı n günlük dil deki 

ifadel eri  kullanarak sorgul a ma yap ması na ol anak sağl ayan esnek bul anı k sorgul a ma 

dilleri nden biri  ol an Su mmar ySQL bu tezde i ncel enmeye çalıĢıl mı Ģtır. 

Su mmar ySQL dili  ile sor gu cü ml eci kl eri;  KoĢul  ve Sonuç böl üml eri nde bul anı k 

öner mel er  i çeren kurallar  Ģekli nde ol uĢt urul muĢ  ve bu kuralları n veritabanı nda 

sağlanma  derecel eri  ol an doğr ul uk derecel eri  ile verileri n kural  i çi nde geçen bul anı k 

öner mel eri sağl a ma derecel eri hesapl anmaya çalıĢıl mı Ģtır. 
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Veritabanı nda göz önüne çı kmayan gerçekl eri,  veri ni n yapısı nda gi zli  kal mı Ģ 

özelli kleri  açı ğa çı karmak i çi n bir  t akı m kurallar  yardı mı yl a,  kural  çı karı m 

mekani z mal arı  ol uĢt uran bir  veritabanı  sorgula ma  aracı  ol an Veri madencili ği 

tekni ği,  bi ze bul anı k sorgula ma araçl arı nı n bu tekni ğe ne kadar  yakı n ol duğunu 

göst er mekt edir. 

Su mmar ySQL il e Verimadencili ği ni  bul uĢt uran en öne mli  nokt a  kural  çı karı m 

mekani z mal arı  sayesi nde veri ni n i çi nde il gi  çeki ci  ve bekl enmeyen,  t ahmi n 

edile meyen özelli kleri  göz önüne seri yor  ol mal arıdır.  Bu bakı mdan Su mmar ySQL 

ile ol uĢt urduğu muz bir  bul anı k sorgul a ma dili,  bir  Veri madencili ği  t ekniği  ol arak 

sayılabil mekt edir. 

1991 yılı nda Yager[5]  t arafı ndan ort aya atılan dilsel  değiĢkenl er  sı nıfı nı n bu dil  il e 

yor uml anması,  t ümdengeli m mantı ğı na dayandırıl makt adır.  Su mmar ySQL dili 

bul anı k  öner mel eri  yoru ml ayarak,  kesi n ifadeler  il e ol uĢt urul an kuralları n daha 

esnek bir biçi mde değerlendiril mel eri ni sağl ar.  

2. 2 Bul anı kl aştır ma Süreci  

Dilsel  değiĢkenl eri n kullanıl ması  sureti yle ol uĢt urduğu muz bul anı k öner meler,  esnek 

bul anı k sorgul a ma dili  olan Su mmar ySQL dili nde kurallar  yardı mı yl a ifade edilir. 

Ol uĢt urul an kurallar  ve bul anı k f onksi yonel  bağl ılık özelli kleri  kullanılarak ort aya 

çı kan çı karı m mekani zması  süreci nde,  kullanılabilir  ve bi zi  sonuca götürebilecek  

veriler  el de edilebil mekt edir.  Günü müzde artık her  al anda kullanım i hti yacı 

hi ssedilen veritabanı  yöneti m si ste ml eri  sayesi nde,  sakl anan veri ye özgü niteli kl er 

iĢlenerek açı ğa çı kartılabil mekt e  ve veri yi  kul lanan  kullanı cı ya sunul makt adır. 

Sor gu cü ml eci kl eri ni n yapısı ndaki  kesi n ve belirgi n ifadel er  çoğu za man net  ol arak 

ifade edile meyebilirler.  Bu sor gu cü ml eci kl eri nin yapısı ndaki  keski n sı nırları  daha 

esnek bir  hal e getiri p,  kullanı cı ya daha yakı n arayüzl er  ol uĢt urabil me mi z i çi n  bi r 

bul anı kl aĢtır ma süreci gerekmekt edir. 

Kesi n  ifadel erle  il e oluĢt urul muĢ  bir  kural  ol an “EĞER ki Ģi ni n boyu>2. 0 m Ġ SE 

kiĢi ni n mesl eği  Basket bol cu” kuralı  katı  sı nırlar  i çer mekt edir.  Bu sı nırları  daha 

esnek bir  hal e getir memi zi  sağl ayan dilsel  değiĢkenl er  ol an “ Küçük”,  ” Ort a”, 

“Büyük”,  “ Hı zlı”,  “ YavaĢ”,  “ Uzun”,  “ Kı sa”   vs   ve dilsel  ni cel eyi ciler  ol an “ Çoğu”, 
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“ Az  bir  kı sı m”,  “Pekçoğu”,  “ He men he men hepsi” vs  gi bi  ifadel er  sayesi nde bul anı k 

öner mel erle ifade edebil diği mi z Ģu ifadeyi ol uĢt urabiliriz. 

“Bir kısı m uzun boyl u insanları n mesl eği basket bol cudur”   

Bul anı k öner meyi bul anık kural hali ne getirirsek ise Ģu ifadeyi el de ederiz.  

EĞER Birkısı m {i nsanl arın boyu=uzun} ĠSE {i nsanl arı n mesl eği basket bolcu}   

Bul anı k kural da karĢı mı za çı kan dilsel  ni cel eyici  ”Bir  kı sı m”,  bi ze kuralı n doğr ul uk 

derecesi  hakkı nda bil gi  verir.  Bul anı k kuralı n doğr ul uk derecesi ni,  kesin i fadel erle 

ol uĢt urul an kuralı veritabanı nda gerçekl eyen verileri n yüzdesi ile kı yaslayabiliriz.  

2. 3 Bul anı k Sorgu Cü mlesi Analizi 

2. 3. 1 Basit ve Bileşi k Bulanı k Sorgu Cü ml eci kl eri  

Veritabanı nda verileri  yoruml arken kullandı ğı mı z bir  veritabanı  sorgul a ma dili  ol an 

SQL „de sorgu cüml eci kleri ni n yapısı Ģu Ģekil dedir. 

SELECT    Büt ün i nsanl ar 

WHERE    boy>=1. 8m 

Oysa bul anı k öner mel er il e ol uĢt urduğu muz bir Su mmar ySQL sor gu cü ml esi ni n 

yapısı Ģu Ģekil de olacaktır. 

SELECT   Büt ün i nsanl ar 

WHERE   Boyu uzun 

Sor gu cü ml eci ği  yapısındaki  “uzun” kullanı cını  t anı ml adı ğı  dilsel  değiĢkenl er 

kü mesi ni n bir  el e manı dır.  Ve  bu kü meni n her  bir  el e manı  i çi n t anı ml anan üyeli k 

derecesi  fonksi yonl arı  sayesi nde bul anı k kuralın doğr ul uk derecesi ne ul aĢ mak 

mü mkündür. VT  t anı ml adı ğı mı z veya ol uĢt urduğu muz bir  veritabanı,  oi  i se bu  

veritabanı na ait  bir  ele man ol sun.  Her  oi   VT veritabanı ndaki bir  kaydı 

ol uĢt uracaktır.  A i se veritabanı nda t anı ml adı ğı mı z al anl arı n özelli kler  kümesi  ol sun. 

A={a1.........ai } Ģekli nde ifade edebileceği mi z bu özelli kler  kü mesi,  t anı mladı ğı mı z 

dilsel  değiĢkenl er  do mai n‟i  i çi nde geçerli  ol acaktır.   oi . ai  ifadesi  ise  oi  el emanı nı n ai  

özelli ği olarak tanı ml anabilir. 

Bul anı k sorgu analizi nde dilsel  değiĢkenl eri n üyeli k f onksi yonl arı  öne mli  r ol 

oyna makt adır. Uzun dilsel değiĢkeni ni, Boy domain‟i üzeri nde tanı ml ayan bir üyeli k  
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fonksi yonu  Uzun  ( Boy)  Ģekli nde ifade edilirken,  Uzun  (1. 8)  ifadesi  1. 8m‟ nin “ Uzun” 

dilsel  değiĢkeni  i çi n t anı ml anan üyeli k f onksiyonunda al dı ğı  değeri  verecektir. 

ġekil(2. 1a)  Uzun ( Boy) , ġekil(2. 1 b)  Ağır ( Kil o) üyeli k fonksi yonunu ifade eder.  

 

 

 

 

 

 

 
 

ġekil (2. 1a)                                                                    ġekil(2. 1b)  

Bul anı k sorgul a ma sonucunda bir  bul anı k kü me ol uĢur   ve bu kü menin her  bir 

el e manı nı n üyeli k derecesi  aslı nda o el e manı n bul anı k sor guyu sağl a ma   

derecesi dir. 3 kayıttan oluĢan bir VT ol uĢt uralı m.  

VT={( AyĢe, 1. 8m, 100kg),( Ah met, 1. 7m, 90kg),( Hasan, 1. 9m, 85kg)}  

VT‟ deki alan özelli kleri nin ol uĢt urduğu küme ise;  

A={ Ad, Boy, Kil o} Ģekli nde ifade edilecektir. 

VT‟ deki  uzun boyl u i nsanl ar  i çi n ol uĢt uracağı mız basit  bir  bul anı k sorgu cü ml esi 

artı k (2. 1) for mül ündeki gi bi ifade edilebilir. 

QBOY=UZUN( VT) =?                  (2. 1) 

(2. 1)‟deki  bul anı k sorgunun genel  yapısı nı  daha açı k ifade edecek ol ursak ( 2. 2)‟deki 

gi bi bir ifade ol uĢt urabiliriz.  

QBOY=UZUN( VT) ={oi   VT|   Uzun (oi  . Boy)}               (2. 2) 

Bul anı k sor gu ifadesi ndeki  Uzun  (oi  . Boy),  VT‟ deki  herbir  kaydı n Boy domai n‟i nde 

tanı mlı  ol an verisi ni n,  bi r  dilsel  değiĢken ol an “ Uzun” üyeli k f onksi yonu üzeri ndeki 

üyeli k derecesi dir. 

 Bul anı k sorgu sonucunda ol uĢan bul anı k küme ise aĢağı daki gi bi olacaktır. 

{1/( Hasan, 1. 9m, 85kg) , 0. 5/( AyĢe, 1. 8m, 100kg) , 0/( Ah met, 1. 7m, 90kg) }  

Uzun ( Boy) 

1. 7  1. 8 1. 9                                                   80  90 100 

1 

0. 5 

Boy 

1 

0. 5 

AĞI R ( Kil o) 

 

Kil o

o 



 22 

Basit  sorgu cü ml esi ni n bul anı k öner me  Ģekli ndeki  ifadesi  “ VT‟ deki  uzun boyl u 

insanlar” olarak tanı ml anabilir. 

“ Ve”,  “ Veya” mantı ksal  operat örleri yle ol uĢt urul an bul anı k sorgu cüml el eri  i se 

bileĢi k bul anı k sorgu cüml el eri  ol arak adl andırılırlar.  VT‟ deki  uzun boylu ve ağır 

kil ol u i nsanl ar  i çi n ol uĢturacağı mı z Bil eĢi k bul anı k sorgu cü ml esi  (2. 3)‟deki  gi bi 

ifade edilebilir. 

QBOY=UZUN   KĠ LO=AĞI R ( VT) =?                (2. 3) 

(2. 3)‟deki  bul anı k sorgunun genel  yapısı nı  daha açı k ifade edecek ol ursak ( 2. 4)‟deki 

gi bi bir ifade ol uĢt urabiliriz.  

QBOY=UZUN  KĠ LO=AĞI R ( VT)  

={oi   VT|   Uzun (oi  . Boy)  Ağır (oi  . Kil o)}              (2. 4) 

Ve  mantı ksal  operat örünün Mi n operat örü ol arak kullanıl dı ğı nı  bu böl ümün baĢı nda 

belirt mi Ģtik.  (2. 5)‟de Mi n operat örü kullanılarak ol uĢt urul an bul anık sor gu, 

(2. 4)‟deki ifade ile aynı anl a ma gel mekt edir. 

QBOY=UZUN  KĠ LO=AĞI R ( VT)  

={oi   VT|   Mi n(Uzun (oi  . Boy) , Ağır (oi  . Kil o))}              (2. 5) 

Bil eĢi k sorgu sonucunda ol uĢan bul anı k küme ise aĢağı daki gi bi olacaktır. 

{ 0. 5/( AyĢe, 1. 8m, 100kg) , 0. 25/( Hasan, 1. 9m, 85kg), 0/( Ah met, 1. 7m, 90kg) }  

Bil eĢi k sorgu cü ml esi ni n bul anı k öner me  Ģekli ndeki  ifadesi  “ VT‟ deki  uzun boyl u ve 

ağır kil ol u  insanlar” olarak tanı ml anabilir. 

Aynı  Ģekil de “ Veya”  mantı ksal  operat örü Ma x operat örü ol arak kullanılır 

ve” VT‟ deki  uzun boyl u veya ağır  kil ol u i nsanl ar  ” öner mesi  i çi n ol uĢt urulan bil eĢi k 

bul anı k sorgu cüml esi  (2. 6)‟daki gi bi ifade edilir. 

QBOY=UZUN    KĠ LO=AĞI R (VT) =?                                                           (2. 6) 

(2. 6)‟daki  bul anı k sorgunun genel  yapısı nı  daha açı k ifade edecek ol ursak ( 2. 7)‟deki 

gi bi bir ifade ol uĢt urabiliriz.  

QBOY=UZUN   KĠ LO=AĞI R ( VT)  

={oi   VT|   Uzun (oi  . Boy)  Ağır (oi  . Kil o)}                   (2. 7) 
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(2. 8)‟de Max operat örü kullanılarak ol uĢt urul an bul anı k sorgu,  (2. 7)‟deki i fade il e 

aynı anl a ma gel mekt edir. 

QBOY=UZUN  KĠ LO=AĞI R ( VT)  

={oi   VT|   Max( Uzun (oi . Boy) , Ağır (oi  . Kil o))}              (2. 8) 

Basit  ve Bil eĢi k bul anı k sor gu cü ml el eri ni n  doğr ul uk değerleri ni n bul un ması  i çi n 

aĢağı daki adı ml ar izlenmeli dir. 

VT={oi ......... on} 

S=dilsel değiĢken 

A=VT‟ deki alan özelli kleri 

r=Bul anı k sorgu cüml esini n doğrul uk derecesi olmak üzere,  

Önce herbir   oi   VT   i çi n  S  ( oi  . A)  hesapl anır.  S  ( oi  . A),  VT‟ deki  her bir   oi  

kaydı nı n dilsel  değiĢkenl eri n t anı mlı  ol duğu üyeli k f onksi yonuna olan üyeli k 

derecesi dir.  r  doğr ul uk derecesi ni n bul unması  içi n i se,  dilsel  değiĢkenleri n üyeli k  

fonksi yonuna bir  Ģekil de üye ol an kayıtları n,  tü m VT‟ deki  kayıt  sayısı na ol an 

oranı nı n hesapl anması gerekir. 

2. 3. 2 Dilsel Ni cel eyiciler İle Bul anı k Sorgul a ma  

“ VT‟ deki  çoğu i nsan uzun boyl udur” bul anı k öner mesi  “Çoğu” gi bi  bir  dilsel 

ni cel eyici  i çer mekt edir.  Bu bul anı k öner me  i çi n ol uĢt uracağı mı z sorgu cüml esi ni n 

doğr ul uk derecesi ni  hesapl ayabil mek  i çi n,  önce ( 2. 9)‟daki  sorgunun doğr ul uk 

derecesi hesapl anmalı dır. 

QBOY=UZUN( VT)  

={oi   VT|   Uzun (oi  . Boy)}                 (2. 9) 

r,  (2. 9)‟daki  sorgu cü mlesi ni n doğr ul uk derecesi  ol arak t anı ml anacak ol ursa Ģu 

Ģekil de hesapl anır. n, VT‟deki sorgul a ma  yapmak istedi ği mi z  kayıtları n sayısı dır.  

    n  

r= (1/ n)   Uzun (oi . Boy)                                                (2. 10) 
             i =1 
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“Çoğu” dilsel niceleyicisini n üyeli k fonksi yonu ġekil(2. 2)‟deki gi bi tanı ml ansı n.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ġekil (2. 2) Çoğu Dilsel Ni cel eyicisi üyeli k fonksiyonu 

r  doğr ul uk derecesi ni n “Çoğu ”  dilsel  ni cel eyicisini n üyeli k f onksi yonu üzeri nde 

al acağı  değer   “ VT‟ deki  Çoğu i nsan uzun boyl udur  ” bul anı k öner mesi ni n doğr ul uk 

derecesi ni n verecektir. (2. 11)‟de göst eril mi Ģtir. 

 = Çoğu (r)                 (2. 11) 

2. 4 Bul anı k Kural Çı karı m Mekani z ması  

Bul anı k kuralları n genel yapısı  “EĞER X Ġ SE Y‟dir” Ģekli nde ifade edilebilir.  Bi r 

bul anı k kuralı aĢağı daki Ģekil de tanı ml anabilir. 

“EĞER KoĢul ĠSE Sonuç”  

Bul anı k kuralları n KoĢul  ve Sonuç kısı ml arı nı  bul anı k öner mel er  il e oluĢt ur mak 

mü mkündür.  Basit  bulanı k öner mel eri  ve, veya  mantı ksal  operatörleri  il e 

birleĢtirerek bileĢi k koĢul  ve bileĢi k sonuçl u kurallar  el de edilebili nir. “ VT‟ deki 

uzun boyl u i nsanl ar  ağır  kil ol udur” bul anı k öner mesi nden bir  kural  t üretilecek ol ursa 

Ģu ifade ol uĢur.  

“EĞER Uzun Boyl u ĠSE Ağı r Kil ol udur”   

Ol uĢt urul an kuralı n geçerliliği ni n i spatla maya çalıĢalı m.  Bunun i çi n kuralın baĢı na 

bir  dilsel  ni cel eyici  de getirilebilir.  Böyl ece “ VT‟ deki  Çoğu uzun boyl u i nsanl ar  ağır 

kil ol udur” bulanı k öner mesi nden t üreteceği mi z kuralı  ifade edecek ol ursak;  

“EĞER Çoğu Uzun Boylu Ġ SE Ağır Kil ol udur”  ifadesi ni el de ederiz  

Bu kural  ile uzun boyl u i nsanl ar  kü mesi ndeki  çoğu i nsanı n ağır  kil ol u ol duğunu 

iddia edi yoruz.  Uzun boylu i nsanl ar  kü mesi  artı k bul anı k bir  veritabanı  ol uĢturur.  Ve 

Çoğu 

     0. 5                      1                 r 

1 
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bu bul anı k veritabanı ndaki  her  bir  el e man “Uzun” dilsel  değiĢkenini n üyeli k 

fonksi yonuna geçerli  bir  üyeli k derecesi  il e üyedir.  Yani    Uzun  (oi . Boy),  [ 0, 1] 

aralı ğı ndaki  değerler  i çi n geçerli dir.  QBOY=UZUN( VT) =? Sor gusu sonucu artık bul anı k 

bir  veritabanı  ol uĢacaktır. Ve kuralı n genel  ol arak ifade ediliĢ bi çi mi  ( 2. 12)‟deki  gi bi 

ol acaktır.  

Çoğu (oi   Uzun Boyl u insanl ar| oi  . Kil o=Ağır) (Uzun Ġnsanl ar) 

=Çoğu(oi  { oj   VT | Uzun (oi  . Boy)}|  Ağır (oi  .Ki l o)   )            (2. 12) 

“EĞER Çoğu Uzun Boyl u Ġ SE Ağır  Kil ol udur”    bul anı k kuralı nı n doğr ul uk 

derecesi ni bul anı k öner meyi ol uĢt urarak hesapl a maya çalıĢalı m.  

“ VT‟ deki  QR i nsan S‟ dir  ” bul anı k öner mesi  i çin r  doğr ul uk derecesi   (2. 13)‟deki 

gi bi olacaktır. 

          n                                                  n     

r=   T( S (oi ), R (oi )) /   R (oi )                                                         (2. 13) 
        i=1                                                i =1        

 

T_ Nor m operat örünü Min operat örü ol arak kabul  edersek,  herbir  kaydın S ve  R 

dilsel  değiĢkenl eri ni n t anı mlı  ol duğu üyelik f onksi yonl arı na olan üyeli k 

derecel eri ni n Mi n „l arı nın t opl a mı nı n,    her bir  kaydı n  R dilsel  değiĢkeni ni n t anı mlı 

ol duğu üyeli k f onksi yonuna  ol an üyeli k derecel eri ni n t opl a mı na ol an oranı   r 

doğr ul uk derecesi ni n verecektir. 

R dilsel  değiĢkeni ni n oluĢt urduğu bul anı k kü meyi  bul anı k veritabanı  ol arak kabul 

edersek, r doğrul uk derecesi (2. 14)‟deki gi bi ifade edilir. 

          n                                                        n     

r=   T( S (oi ), VT1 (oi )) /   VT1 (oi )                                             (2. 14) 
        i=1                                                    i =1        

 

Son ol arak r  doğr ul uk derecesi ni n “Çoğu ”  dilsel  ni cel eyicisini n üyeli k 

fonksi yonuna ol an üyelik derecesi  bul unarak kuralı n doğr ul uk derecesi ne ul aĢıl mı Ģ 

ol ur.  

 = Çoğu (r)                 (2. 15) 

 

 

2. 5 Bul anı k Fonksi yonel Bağlılı k Kural Çı karım Me kani z ması  
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Bi rbiri ne benzer  verilerin,  bul anı k alt  kü mel er  yardı mı yl a ifade edil mesi  bul anı k 

fonksi yonel  bağlılı k ol arak adl andırılır.  ” VT‟ deki  Çoğu i nsanı n geliri bi rbiri ne 

benzerdir” bul anı k önermesi ni n doğr ul uk derecesi,  birbiri ne benzer  geliri  ol an 

kayıtları n VT‟ deki  öl çümünü verecektir.  Sa,  VT‟ deki  Gelir  al an özelliği  ol arak 

tanı ml anırsa,  bul anı k f onksi yonel  bağlılı kları n  genel  ol arak yapısı  (2. 16)‟daki  gi bi 

ifade edilir. 

 ( oi   VT | oi . Sa  Sa)              (2. 16) 

Ġfadedeki    se mbol ü benzerli k,  yakı nlı k f onksi yonu ol arak t anı ml anır  ve i ki  nesne 

arası ndaki  benzerli k ölçüsünün değeri ni n verir.  BFB‟ de VT‟ deki  herbir  kayıt 

pot ansi yel  bir  karĢılaĢtır ma değeri dir.  Eğer   oi  kaydı  i çi n benzerli k öl çüsü 

ol uĢt ur maya çalıĢırsak;  

1- Benzerlik ölçüsünü hangi domai n üzeri nde seçeceği mi ze karar ver meli yiz  

   oi . Sa 

2- VT‟ deki  herbir  kaydı n seçti ği mi z özelli ği ni n,  VT‟ deki  di ğer  t üm kayıtlarla ol an 

benzerli k ölçüsünü hesaplamalı yız.  

    (oj   VT | oj . Sa  oi .Sa) 

Sonuç ol arak bul anı k f onksi yonel  bağlılı k i çi n t anı ml adı ğı mı z “ VT‟ deki   insanl arı n 

geliri  birbiri ne benzerdir” bul anı k öner mesi ni n,  bul anı k sorgu cü ml esi  (2. 17)‟deki 

gi bi dir. 

QGelir = Sa   ( oj  VT |  oj. Gelir  SA  )    ( VT)  

={oi   VT|   ( oj  VT |     (oj  . Gelir, oi  . Gelir)}           (2. 17) 

(2. 17)‟deki      ( oj  . Gelir,  oi  . Gelir)  ifadesi   oj  el emanı nı n geliri ni n  ve   oi  el e manı nı n 

geliri ni n benzerli k f onksi yonunda yeri ne konul ması  il e  bul unan benzerli k 

öl çüsünün değeri dir.  En yüksek benzerli k öl çüsüne sahi p kayıtlar,  birbiri ne en yakı n 

gelire sahi p kayıtlar olacaktır. 

“ VT‟ deki  i nsanl arı n yaĢı  birbiri ne benzerdir” bul anı k öner mesi ni n bul anı k 

fonksi yonel  bağlılı kta ne anl a ma gel di ği ni  anl a mak i çi n YaĢ  ve Gelir  al an 

özelli kleri nden ol uĢan bir VT „yi  Tabl o(2. 1)‟deki gi bi tanı ml ayalı m.  

Tabl o(2. 1) Kaynak VT tabl osu 
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Id YaĢ  Gelir 

Oi 1 55 500, 000, 000  TL 

Oi 2 50 450, 000, 000  TL 

Oi 3 52 750, 000, 000  TL 

Oi 4 53 550, 000, 000  TL 

 

 

Ve  bu VT t abl osundaki  herbir  el e man i çi n bul anık birer  VT ol uĢt uralı m.  Tabl o( 2. 2) 

Oi 1 ela manı içi n, Tabl o(2. 3) Oi 2 ele manı içi n ol uĢtur ul an bul anı k VT‟lerdir. 

Tabl o(2. 2) Bul anı k VT f Oi 1 

 

 

 

Tabl o(2. 3) Bul anı k VT f Oi 2 

        

 

 

 

VTf oi 1 bulanı k veritabanındaki; 

-oi 1  nesnesi ni n bu VT‟ ye ol an üyeli k derecesi,  oi1. Yas‟ı n  oi 1. Yas‟a ol an benzerli k 

öl çüsü,  

-oi 3  nesnesi ni n bu VT‟ ye ol an üyeli k derecesi,  oi3. Yas‟ı n  oi 1. Yas‟a ol an benzerli k 

öl çüsüdür.  

VTf oi 2 bulanı k veritabanındaki; 

-oi 2  nesnesi ni n bu VT‟ ye ol an üyeli k derecesi,  oi2. Yas‟ı n  oi 2. Yas‟a ol an benzerli k 

öl çüsü,  

-oi 3  nesnesi ni n bu VT‟ ye ol an üyeli k derecesi,  oi3. Yas‟ı n  oi 2. Yas‟a ol an benzerli k 

öl çüsü,  

-oi 4  nesnesi ni n bu VT‟ ye ol an üyeli k derecesi,  oi4. Yas‟ı n  oi 2. Yas‟a ol an benzerli k 

öl çüsüdür.  

Id YaĢ  Gelir 

Oi 1 55 500, 000, 000  TL 

Oi 3 52 750, 000, 000  TL 

Id YaĢ  Gelir 

Oi 2 50 450, 000, 000  TL 

Oi 3 52 750, 000, 000  TL 

Oi 4 53 750, 000, 000  TL 
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Ve  her bir  bul anı k VTf   i çi n Ģu özetle meyi  yap mak mü mkündür.  ” VTf i 

veritabanı ndaki  i nsanl arın yaĢı   oi . Yas‟a benzerdir”.  Buradanda asıl VT i çi n 

ol uĢt urul an “ VT‟ deki  i nsanl arı n yaĢı  birbirine benzerdir” bul anı k öner mesi ni n nasıl 

yor uml andı ğı açı kl anmı Ģ ol du.  

BFB‟ de bul anı k öner meler  yardı mı yl a hazırlanan kuralları n ifade ediliĢ bi çi ml eri 

(2. 18)‟de açı kl anmaya çalıĢıl mı Ģtır. 

“EĞER YaĢ Birbiri ne Benzer ĠSE GELĠ R de Birbirine Benzerdir” 

“EĞER YaĢ Benzer  oi . Yas  ĠSE GELĠ R   Benzer oi . Gelir” 

“EĞER  ok. X  oj . X  ĠSE  ok. Y  oj . Y ” 

“oi   VT  EĞER  oi, oj |  oi . X  oj . X  ĠSE  oi . Y  oj. Y”           (2. 18) 

(2. 18)‟deki kuralları n sorgu cüml esi  (2. 19)‟da belirtil mi Ģtir. 

QYas = A  Gelir=SA  Çoğu ( oj  Q yas A  ( VT) | oj. Gelir  SA  )    ( VT)  

={oi   VT|  Çoğu ( {oj  VT |    (oj  . Yas, oi  . Yas) }|   (oj  . Gelir, oi  . Gelir ))}  

       (2. 19) 

BFB‟ de benzerli k f onksiyonu     ( x, y)  = Max(   ( t-| x-y| )/t  , 0)  ol arak t anı mlanmı Ģtır. 

Fonksi yondaki  t  değeri bul anı k sorgul a ma yapan kullanı cı nı n kayıtlar  arası nda 

benzerli k öl çüsünü hesapla mak i stedi ği  herbir  al an özelli ği  i çi n ayrı  ayrı 

değerlendiril meli  ve bu al an i çi n benzerli k değeri ni n max hangi  aralıkt a geçerli 

ol abileceği  hesapl andı ktan sonra t  değeri  at anmalıdır.  Ör neği n;  VT‟ deki  Gelir  al an 

özelli ği ni n birbiri ne benzerli ği  öl çül mek i stenirse,  araları ndaki  fark 200, 000, 000 ml 

TL ol an kayıtları n benzerli ği  öl çül ebilir  düĢüncesi  ile t  değeri ne 200, 000, 000 ml  TL 

at anabilir. 

Tabl o(2. 1)‟deki  VT i çi n “EĞER YaĢı  Birbiri ne Benzer  Ġ SE Geliri  de Bi r biri ne 

Benzerdir” kuralı nı n doğrul uk derecesi ni  hesapl ayacak ol ursak,  VT‟ deki  herbir  kayıt 

içi n bir kural ol uĢt urul ur. Ve bu kuralları n doğrul uk derecel eri hesapl anır.  

1 = EĞER 55  oi  . Yas  ĠSE  500. 000. 000  oi  . Gelir 

 2 = EĞER 50  oi  . Yas  ĠSE  450. 000. 000  oi  . Gelir 

3 = EĞER 52  oi  . Yas  ĠSE  750. 000. 000  oi  . Gelir 

4 = EĞER 53  oi  . Yas  ĠSE  550. 000. 000  oi  . Gelir 
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YaĢ içi n,   

 (oi , oj ) =Max(  (5-| oi  .Yas – oj  . Yas | )/ 5 , 0)            (2. 20) 

Gelir içi n,   

 (oi , oj ) =Max(  (100000000-| oi  . Gelir – oj  . Gelir | )/100000000 , 0)         (2. 21) 

YaĢ  ve Gelir  i çi n ( 2.20)  ve ( 2. 21)‟deki  benzerli k f onksi yonl arı  t anı ml anırsa 

kayıtları n benzerli k öl çüleri  Tabl o(2. 4)‟deki  gi bi ol urken,  herbir  kuralı n doğr ul uk 

derecesi de (2. 22)„de gösteril mi Ģtir. 

Tabl o(2. 4) BFB Ör nek Tabl osu  

YaĢ  Gelir 55 

Oi . Yas 

50 

Oi . Yas 

52 

Oi . Yas 

53 

Oi . Yas 

500 ml  

TL 

Oi . Gelir 

450 ml 

TL 

Oi . Gelir 

750 ml 

TL 

Oi . Gelir 

550 ml

TL 

Oi . Geli

r 

55 500 ml 

TL 

1 0 0. 4 0. 6 1 0. 5 0 0. 5 

50 450 ml 

TL 

0 1 0. 6 0. 4 0. 5 1 0 0 

52 750 ml 

TL 

0. 4 0. 6 1 0. 8 0 0 1 0 

53 550 ml 

TL 

0. 6 0. 4 0. 8 1 0. 5 0 0 1 

 

1=  Mi n(1, 1) + Mi n(0, 0. 5)+ Mi n(0. 4, 0) + Mi n(0. 6,0. 5) / (1+0+0. 4+0. 6) =0.75 

2=  Mi n(0, 0. 5) + Mi n(1, 1)+ Mi n(0. 6, 0) + Mi n(0. 4,0) / (0+1+0. 6+0. 4) =0. 50 

3=  Mi n(0. 4, 0) + Mi n(0. 6, 0) + Mi n(1, 1) + Mi n(0. 8,0) / (0. 4+0. 6+1+0. 8) =0.35 

4=  Mi n(0. 6, 0. 5) + Mi n(0. 4, 0) + Mi n(0. 8, 0) + Mi n(1, 1) / (0. 6+0. 4+0. 8+1) =0. 53 

                 (2. 22) 

Son ol arak “EĞER YaĢı  Birbiri ne Benzer  Ġ SE Geliri  de Birbiri ne Benzer dir” 

kuralı nı n doğr ul uk derecesi,  =( 0. 75+0. 50+0. 35+0. 53)  / 4 =0. 53 ol arak bulunur.  Ve 

(2. 23)‟deki gi bi ifade edilir. 

{YaĢ}F { Gelir}=0. 53               (2. 23) 
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2. 6 Dereceli Bul anı k Fonksi yonel Bağlılı k Kural Çı karı m Mekani z ması  

BFB‟ de birbiri ne benzer verileri n sorgul anması  içi n bir  kural  çı karı m mekani z ması 

ol uĢt urul urken DFB‟ de kade meli  ol arak artan yada azal an verileri n benzerli ği ni n 

sorgul andı ğı  bir  kural  çı karı m mekani z ması  mevcutt ur.  DFB‟ de kul lanılan bir 

bul anı k öner me Ģu Ģekil de ifade edilebili nir. 

“ VT‟ de daha fazla YaĢa sahi p i nsanlar, daha fazl a Gelire sahi ptirler ”  

DFB‟ de “ Daha fazl a”,  ” Daha az” gi bi  ifadel er  yardı mı yl a ol uĢt urul an bul anı k 

öner me,  VT‟ deki  verileri n monot on art ma yada azal ma derecel erine göre 

sorgul anması na  i mkan sağl a makt adır.  AĢağı da DFB i çi n geçerli  kural  yapıları  

göst eril mi Ģtir. 

“EĞER i nsanl arı n YaĢl arı Daha fazl a ĠSE Gelirleri Daha fazladır ” 

“EĞER i nsanl arı n YaĢl arı Daha fazl a ĠSE Gelirleri Daha azdır ” 

“EĞER i nsanl arı n YaĢl arı Daha az ĠSE Gelirleri Daha fazl adır ” 

“EĞER i nsanl arı n YaĢl arı Daha az ĠSE Gelirleri Daha azdır ”  

“EĞER i nsanl arı n YaĢları  Daha fazl a Ġ SE Gel irleri  Daha fazl adır  ” kuralı  i çi n 

DFB‟ de,  VT‟ deki  herbir  kaydı n Gelir  al an özelli ğinden Gelir  al an özelli kleri  büyük 

ol an kayıtları n x< y il e i fade edilen benzerli k fonksi yonuna ol an üyeli k derecel eri 

hesapl anır. 

D1 (ok, oj ) = ok. Yas <  oj .Yas 

D
‟

1 (ok, oj ) = ok. Yas >  oj .Yas 

D2 (ok, oj ) = ok. Gelir <  oj . Gelir 

D
‟

2 (ok, oj ) = ok. Gelir >  oj. Gelir  olarak tanı ml anırsa,  

Her bir kayıt içi n DFB‟ de ol uĢt urul acak kural; 

EĞER  D1 (ok, oj ) D
‟

1 (ok, oj )  

ĠSE ( D1 (ok, oj ) D2 (ok, oj ))    ( D
‟

1 (ok, oj ) D
‟

2 (ok, oj ))         (2. 24) 
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(2. 24)‟deki kuralı daha ayrı ntılı Ģekil de ifade edecek ol ursak,  

k =  i d (oj   { oi   VT |  D1 (ok, oj ) D
‟

1 (ok, oj ) }| D1 (ok, oj ) D2 (ok, oj )) 

           ( D
‟

1 (ok, oj ) D
‟

2 (ok, oj ))  

SDFB=i d (ok   VT | k ) 

        =i d (ok   VT | i d(oj   { oi   VT | D1 (ok, oj ) D
‟

1 (ok, oj ) }|  

         ( D1 (ok, oj ) D2 (ok, oj ) )  ( D
‟

1 (ok, oj ) D
‟

2 (ok, oj )) 

SDFB=i d (ok   VT | i d(oj   { oi   VT | ok. Yas <oj . Yas  ok. Yas >oj . Yas }|  

         (ok. Yas <oj . Yas    ok. Gelir < oj . Gelir )  

          (ok. Yas >oj . Yas  ok. Gelir >oj . Gelir) 

DFB‟ de “ Daha fazl a” ifadesi  i çi n  x< y iliĢkisini  ol uĢt uran benzerli k fonksi yonu  

(2. 25)‟de  tanı ml anmı Ģtır. 

Ma x( Max ((t-| x-y| )/t, 0), x<y)                (2. 25) 

“ Daha az” ifadesi  i çi n  x> y iliĢkisi ni  ol uĢt uran benzerli k f onksi yonu  ( 2. 26)‟da 

tanı ml anmı Ģtır. 

Ma x( Max ((t-| x-y| )/t, 0), x >y)              (2. 26) 

ol arak t anı ml anmı Ģtır.  Fonksi yonl arda geçen t  değeri  BFB‟ de ol duğu gi bi  yi ne 

kullanı cı nı n arası nda dereceli  artan yada azalan monot onl uk özelli ğini  öl ç mek 

istedi ği  al anl ar  i çi n ayrı  ayrı  t anı ml anmalı dır. Tanı ml anan f onksi yonlardan da 

anl aĢılacağı  gi bi  DFB kural  çı karı m mekani z ması bool ean 1( doğr u)   yada 0 ( yanlıĢ) 

değerleri ni döndür ür.  

“EĞER i nsanl arı n YaĢl arı  Daha fazl a Ġ SE Gelirleri  Daha fazl adır  ” bul anı k kuralı 

içi n Tabl o(2. 5)‟deki değerleri ele alalı m.  
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“ Daha fazl a Gelir ” ifadesi içi n  x< y iliĢkisi ni oluĢt uran benzerli k fonksi yonu   

Ma x( Max (((100000000-| x-y| )/ 100000000 ), 0), x <y)           (2. 28) 

(2. 27) ve (2. 28)‟deki gi bi olsun.  

ġu hal de VT‟ deki herbir kayıt içi n ol uĢacak kurallar (2. 29)‟daki gi bi olacaktır. 

1 = EĞER  55 <oj . Yas Veya  55 >oj . Yas  ĠSE  

      (55 <oj . Yas  Ve 500m TL < oj . Gelir)  

      Veya    

      (55 >oj . Yas  Ve 500m TL > oj . Gelir)  

2 = EĞER  50 <oj . Yas Veya  50 >oj . Yas  ĠSE  

      (50 <oj . Yas  Ve 450m TL < oj . Gelir)  

      Veya    

      (50 >oj . Yas  Ve 450m TL > oj . Gelir)  

3 = EĞER  52 <oj . Yas Veya  52 >oj . Yas  ĠSE  

      (52 <oj . Yas  Ve 750m TL < oj . Gelir)  

      Veya    

      (52 >oj . Yas  Ve 750m TL > oj . Gelir)              (2. 29) 

VT‟ deki herbir kayıt içi n ol uĢan kuralları n doğruluk derecel eri  

1 = Mi n(0, 0) +Mi n( 1, 1) +Mi n( 1, 0) / (0+1+1)  = 0. 5 

2 = Mi n(1, 1) +Mi n( 0, 0) +Mi n( 1, 0) / (1+0+1)  = 0. 5 

3 = Mi n(1, 0) +Mi n( 1, 1) +Mi n( 0, 0) / (1+1+0)  = 0. 5                  olacaktır. 
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Tabl o(2. 5) GFB Ör nek Tabl osu 

YaĢ  Gelir 55< 

Oi . Yas 

 

55> 

Oi . Yas 

 

50< 

Oi . Yas 

 

50> 

Oi . Yas 

 

52< 

Oi . Yas 

 

52> 

Oi . Yas 

 

((55<Oi . Yas) 

 

(500 mTL< 

Oi . Gelir)) 

 

((55>Oi . Yas) 

 

(500 mTL> 

Oi . Gelir)) 

 

((50<Oi . Yas) 

 

(450 mTL< 

Oi . Gelir)) 

 

((50>Oi . Yas) 

 

(450 mTL> 

Oi . Gelir)) 

 

((52<Oi . Yas) 

 

(750 mTL< 

Oi . Gelir)) 

 

((52>Oi . Yas) 

 

(750 mTL> 

Oi . Gelir)) 

 

55 500 ml 

TL 

0 1 1 0 1 0 

50 450 ml 

TL 

1 0 1 1 0 1 

52 750 ml 

TL 

1 1 0 0 0 0 

 

  

Ve  son ol arak  “EĞER i nsanl arı n YaĢl arı  Daha fazl a Ġ SE Gelirleri  Daha fazl adır  ” 

bul anı k kuralı nı n VT‟ deki doğrul uk derecesi; 

 = (0. 5+0. 5+0. 5) / 3 = 0.5   olarak bul unur.  

DFB bul anı k sorgu yapısında kuralları daha açı k  ifade edecek ol ursak;  

-“EĞER i nsanl arı n YaĢl arı Daha fazla ĠSE Gelirleri Daha fazladır ” kuralı içi n;  

SDFB=i d (ok   VT | i d(oj   { oi   VT | ok. Yas <oj . Yas  ok. Yas >oj . Yas }|  

         (ok. Yas <oj . Yas    ok. Gelir < oj . Gelir )  

          (ok. Yas >oj . Yas  ok. Gelir >oj . Gelir) 

-“EĞER i nsanl arı n YaĢl arı Daha fazla ĠSE Gelirleri Daha azdır ” kuralı için;  

SDFB=i d (ok   VT | i d(oj   { oi   VT | ok. Yas <oj . Yas  ok. Yas >oj . Yas }|  

         (ok. Yas <oj . Yas    ok. Gelir > oj . Gelir )  

          (ok. Yas >oj . Yas  ok. Gelir <oj . Gelir) 

 

 

 

 



 34 

-“EĞER i nsanl arı n YaĢl arı Daha az ĠSE Gelirleri Daha fazl adır ” kuralı için;  

SDFB=i d (ok   VT | i d(oj   { oi   VT | ok. Yas >oj . Yas  ok. Yas <oj . Yas }|  

         (ok. Yas >oj . Yas    ok. Gelir < oj . Gelir )  

          (ok. Yas <oj . Yas  ok. Gelir >oj . Gelir) 

-“EĞER i nsanl arı n YaĢl arı Daha az ĠSE Gelirleri Daha azdır ” kuralı içi n;  

SDFB=i d (ok   VT | i d(oj   { oi   VT | ok. Yas >oj . Yas  ok. Yas <oj . Yas }|  

         (ok. Yas >oj . Yas    ok. Gelir > oj . Gelir )  

          (ok. Yas <oj . Yas  ok. Gelir <oj . Gelir) 
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3. BULANI K  SORGU ARACI UYGULAMASI 

 

3. 1 Genel Yapı  

Bul anı k mantı k ve bul anık kü me  t eorileri ni n kullanı mdaki  en öne mli  avantajları ndan 

biri  doğal  dil deki  ifadel eri  kullanarak sorgul a ma yap ma mı za ol anak sağl amal arı dır. 

Yapay Zeka gi bi  bil gi  göst eri m yönt e ml eri ni n belirsizli k,  bul anı klı k i çeren bil gi yi 

temsil  et mede yet ersiz kal dı ğı  nokt alarda bul anık mantı k ve bul anı k küme  t eorisi 

öne mli  rol  oyna makt adır.  Bu t ez çalıĢ ması nı n t emeli ndeki  en öne mli  gaye,  sıradan 

veritabanı  siste ml eri nde bir  st andart  ol an  SQL sorgula ma dili ne bir  alternatif  ol arak 

bul anı k bir  sorgul a ma aracı  geliĢtirebil mek ve veri deki  bili nmeyen gerçekl eri  bu 

yönt e ml e ortaya çı kartabil mektir.  Bu a maçl a sıradan veritabanı  siste ml eri nde 

belirsiz dilsel  sorgu cü ml el eri yle bul anı k sor gul a ma yapabilen bir  araç 

geliĢtiril mi Ģtir.  

Sor gu aracı nı n geliĢtirilmesi nde kullanı cı  arayüzü ol arak Vi sual Basi c 6. 0,  veritabanı 

sunucusu ol arak i se SQL Ser ver  7. 0 kullanıl mı Ģtır.  Sor gu aracı  veritabanı 

sunucusuna ADO Connecti on kullanarak bağl anmakt a  ve SQL Ser ver  7.0‟ı n hı z ve 

perfor mans  açısı ndan progra ma kazandırdı ğı  avant ajlar  kullanıl makt adır.  Sor gu 

aracı nı n geliĢtiril mesi nde Vi sual Basi c 6. 0‟ı n nesne yöneli mli  progra ml ama  yapısı, 

sı nıf yapıları ve Acti veX gi bi özelli kleri kullanıl mı Ģtır. 

Sor gu aracı  t e mel de i ki  ana böl ümü kullanır.  Birinci  böl üm Bul anı kl aĢtırma  Modül ü 

kullanı mı,  i ki nci  böl üm Sor gu Modülleri  kullanımı dır.  Sor gu aracı  çalıĢma  prensi bi   

ġekil(3. 1)‟de göst eril mi Ģtir. 
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ġekil(3. 1) Sorgu Aracı ÇalıĢ ma Prensi bi  

3. 2 Veritabanı Yapı sı 

Bu t ez çalıĢ ması nda Kadıköy Vat an Hast anesi  Laborat uvar  Böl ümünde kayıtlı  ol an  

hast aları n kan t esti  l aborat uvar  sonuçl arı  kullanıl mı Ģ  ve hast aları n kanl arı ndaki 

ki myasal  yağ bileĢi ml eri  oranl arı  ve  yaĢl arı  arası ndaki  iliĢki yi  sorgula ma mı za 

ol anak sağl ayan bir  VT yaratıl mı Ģtır.  VT‟ deki  “ Hast a Bil gi ” t abl osu,  hast al arı n 

Chol esterol,  Tri gliseri d,  HDLC2 değerleri ni  ve yaĢları nı  t ut an en t e mel  t abl ol ardan 

biri dir.  Kal p ve da mar  hast alıkları  risk fakt örünü ol uĢt uran kandaki  ki myasal  yağ 

bileĢi ml eri  genel de belli  bir  yaĢt an sonra ort aya çıktı ğı  i çi n hast a popul asyonu ol arak  

45 yaĢ üst ü hast alar seçilmi Ģtir.  ġekil(3. 2) “Hast a Bil gi” tabl osunu göst ermekt edir.  

 

ġekil(3. 2) Hast a Bil gi Tabl osu 

Kull anıcı 

Bul anı kl aĢtır ma  

Modül ü 

Sor gu Modülleri 

Bul anı k Sorgu 

Cü ml eci ği  

 

 
VT Sunucusu 

Bul anı k Veri 

Analizi 

VT Sunucusu 

Bul anı k Veri Tanı m 

Kü mesi  
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VT‟ deki  “Tabl ePara meters” t abl osu ana t abl o ol an  “ Hast a Bil gi ” t ablosundaki 

bul anı kl aĢtır ma süreci ne t abii  t ut acağı mı z al anl arın dilsel  değiĢkenl eri  ve bu dilsel 

değiĢkenl eri n üyeli k f onksi yonl arı  değerleri ni  t ut ar.  ġekil(3. 3)‟de “Tabl ePara met ers” 

tabl osu göst eril mi Ģtir. “Tabl ePara met ers” t abl osundaki  Table Na me  ve 

Uni queCol umn al anl arı   il gili  ol dukl arı  dilsel  değiĢkeni n VT‟ deki  hangi  t abl o il e 

iliĢki de ol dukl arı nı  belirten  öne mli  al anl ardan i kisi dir.  Ana t abl o i le dilsel 

değiĢkenl eri  ve üyeli k derecel eri ni  iliĢkilendiren bu bağl antı  sayesi nde VT‟ de 

sorgul a ma yap mak i steyeceği mi z birden fazl a ana t abl o yarat abilir  ve birbirleri nden 

bağı msı z ol arak herbiri i çi n ayrı  ayrı  dilsel  değiĢken ve bu dilsel  değiĢkenl eri n 

üyeli k f onksi yonl arı nı t anı ml ayabiliriz.  “ Hasta Bil gi ” ve “Tabl ePara met ers” 

tabl ol arı ndan da gör ül düğü gi bi  “ Hast a Bil gi ” t ablosunun bir  al anı  ol an Chol est erol 

içi n ,  ”Tabl ePara met ers” t abl osunda  DüĢük,  Nor mal,  Yüksek dilsel  değiĢkenl eri 

tanı ml anmı Ģtır.  Bu dilsel  değiĢkenl eri n üyeli k fonksi yonl arı  Functi onName  al anı 

altı nda belirtil mi Ģ ve Trapezodi al fonksi yon ol arak tanı ml anmı Ģl ardır.  

 

ġekil(3. 3) Tabl ePara met ers Tabl osu 

ġekil(3. 4)  i se “Tabl ePara met ers” t abl osunda t anıml ı  Chol est erol  değeri  i çin geçerli 

üyeli k fonksi yonl arı nı göster mekt edir. 
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ġekil(3. 4) Chol esterol Değeri içi n tanı mlı üyeli k fonksi yonl arı 

VT‟ deki  “Powers” t abl osu  Çok,  Yakl aĢı k gi bi  dilsel  pekiĢtiricileri n t anı ml ı  ol duğu, 

“ Quantifiers” t abl osu i se dilsel  ni cel eyicileri n ve üyeli k f onksi yonl arını n t anı mlı 

ol duğu t abl ol ardır.  ġekil(3. 5)  “Power” t abl osunu,   ġekil(3. 6)  “ Quantifiers” t abl osunu 

göst er mekt edir. 

   

ġekil(3. 5) Powers Tabl osu 

 

ġekil(3. 6) Quantifiers Tabl osu 

VT‟ de  t ut ul an geçi ci  fakat   her  farklı  veritabanı  uygul a ması  i çi n ol uĢturul ması 

gereken “If ThenTabl e”,  “Li st Tabl e”,  “Te mpTable” t abl ol arı  i se bul anı k sor gul a ma 

süreci nde ol uĢan ara sonuçl arı  t ut mak i çi n kullanılan geçi ci  t abl ol ardır.  Bu t ez 

çalıĢ ması nda geliĢtirilen bul anı k sorgul a ma aracı  ana t abl odan bağı msız ol arak, 

kullanı cı nı n  “Tabl eParamet ers”,  “Powers”,  “ Quantifiers”  t abl ol arı nda t anı ml adı ğı 

değerler  sayesi nde ana t abl o il e iliĢki  kur makt a ve bu sayede çeĢitli  veritabanl arı  il e 

uyu ml u ol arak çalıĢabil mekt edir. 

             

            

            DüĢük             Nor mal               Yüksek 

 

 

 

 
                      100    160          190    200              Chol esterol         
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3. 3 Bul anı kl aştır ma Modül ü 

Sor gul a ma  aracı nda  kullanı cı ya sunul mak üzere  dört  ana menü geliĢtiril mi Ģtir. 

Bunl ardan il ki  ol an DeğiĢken Tanı ml a menüsü Bul anı kl aĢtır ma Modül ünü i çeren, 

di ğer  Bul anı k Sor gu,   Fonksi yonel  Sor gu,  Dereceli  Sor gu menül eri  i se Sor gu 

Modülleri ni içeren menülerdir. 

Bul anı k sorgul a ma aracını n t e mel  modülleri nden biri  ol an Bul anı kl aĢtır ma Modül ü, 

dilsel  değiĢkenl eri n ve dilsel  değiĢkenl eri n üyeli k f onksi yonl arı nı n kullanı cı 

tarafı ndan t anı ml anmasına ol anak sağl ayan bir  modül dür.  ġekil(3. 7)‟de kullanı cı 

arayüzü  göst eril mi Ģtir.  Hast a Bil gi   t abl osunun Chol esterol,  Tri gliseri d,  HDLC2 ve 

YaĢ  al anl arı  i çi n t anı ml anan dilsel  değiĢkenl eri  Tr ee Vi e w Ģekli nde gösteril mi Ģ  ve 

kullanı cı ya t anı mlı  üyelik derecel eri ni  değiĢtirebil me yet kisi  veril mi Ģtir.  Arayüzdeki 

Yeni  Bul anı k Kü me  menüsü ile i se  Chol esterol,  Tri gliseri d,  HDLC2 ve YaĢ  al anl arı 

içi n yeni  dilsel  değiĢken t anı ml a maya ol anak sağl anmı Ģtır.  Üyeli k fonksi yonu 

tanı ml anırken seçilen f onksi yon çeĢi di ne göre giril mesi  gereken al anl ar  X1 Mi n, 

X1 Max,  X2 Max ve  X2Mi n al anl arı   kendili ği nden aktif  hal e gel erek kullanı cı ya yol 

göst er mekt edir.        

 

 

ġekil(3. 7) Bul anı k Kü me Tanı ml a ma Menüsü 
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3. 4 Sorgu Modüll eri 

3. 4. 1 Bul anı k Alt Kü me  İle Bileşi k Sorgul a ma  

Bul anı k Sor gu menüsü ile ekrana gel en kullanı cı  arayüzü “I F ( KoĢ ul)  Then ( ġart)” 

kural  yapısı na göre bir  bul anı k kural  ol uĢt ur makt a ve kuralı n doğr ul uk derecesi ni 

hesapl a makt adır.  Kural  yapısı nı n koĢul  kı s mı  bileĢi k bul anı k öner mel er  i çerebil di ği 

gi bi  Ģart  kıs mı  da aynı  Ģekil de bileĢi k bul anı k öner mel er  i çerebil mekt edi r.  Bil eĢi k 

yada basit  öner mel erle ol uĢt urul an kuralı n KoĢul  kı s mı  bir  bul anı k VT ol uĢt urur.  

Sor gu i Ģle mcisi  artı k bu bul anı k VT üst ünden  kuralı n Ģart  kı s mı nı  araĢtıracaktır. 

Sor gu i Ģle mcisi  bul anı k alt  kü me  il e bileĢi k sorgula ma yaparken,  kuralın bil eĢi k 

koĢul  ve Ģart   kı sı ml arı  basit  alt  cüml el ere böl ünerek analiz edilir.  Her bir  kayıt  i çi n 

ol uĢt urul an herbir  basit  alt  cüml e VT‟ de geçi ci  tabl ol arda kor unarak,  hem kuralı n 

koĢul  he m de  Ģart  kısı ml arı  i çi n Ve,  Veya operatörleri  ile  i Ģle me  sokul ur ve  bil eĢi k 

cüml e yapısı nı n eĢleĢ me derecesi bul unmuĢ ol unur. 

ġekil(3. 8)  „ deki  Bul anı k Sor gul a ma Menüsü ile “EĞER Chol esterol  Değil Yakl aĢı k 

DüĢük Ve  Tri gliseri d Nor mal  Ġ SE YaĢ  YaklaĢı k YaĢlı dır” bul anı k kuralı  i çi n 

sorgul anmı Ģ  ve kuralı n doğr ul uk derecesi  0. 66 ol arak bul unmuĢt ur.  Gridde her bir 

kayıt  i çi n kuralı n koĢul  ve Ģart  kıs mı nı  sağl a ma derecel eri  ve kuralı n o kayıt  i çi n 

geçerli doğrul uk derecesi gösteril mi Ģtir. 

 

ġekil(3. 8) Bul anı k Sorgulama Menüsü 
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Me nüde her hangi  bir  dilsel  ni cel eyici  seçil medi ği i çi n kuralı n bir  dilsel  nicel eyi ci ye 

ol an doğr ul uk derecesi  hesapl anma mı Ģtır.  Aynı  kural  i çi n Bi r Kı sı m dilsel 

ni cel eyicisi ni  seçecek olsaydı k  “EĞER  VT‟ deki  Bi r Kı sı m i nsanl arı n  Cholesterol‟ü 

Değil  Yakl aĢı k DüĢük Ve Tri gliseri d‟i  Nor mal  Ġ SE YaĢ‟ı  Yakl aĢı k YaĢlı dır” bul anı k 

kuralı nı  ol uĢt ur muĢ  ol acaktı k ve   kuralı n doğr ul uk derecesi ni  0.63 ol arak 

bul acaktı k.  ġekil  (3.9)  Bir Kı sı m dilsel  ni cel eyicisi ni n seçil mi Ģ  Ģekli ni 

göst er mekt edir. 

  

 

ġekil(3. 9) Bir Kı sı m Dilsel Ni cel eyicisi içi n Bul anık Sorgul a ma Menüsü 

3. 4. 2 Fonksi yonel Sorgu 

 

ġekil(3. 10) Fonksi yonel Sor gul a ma Menüsü  

 



 42 

 

ġekil(3. 10),  Fonksi yonel  Sor gul a ma menüsünden seçeceği mi z basit  bul anı k 

fonksi yonel  bağlılı k oranı  sorgul a ma ekranı nı göst er mekt edir.  “EĞER VT‟ de 

Chol esterol  Birbiri neBenzer  Ġ SE Tri gliseri d de Bi rbiri neBenzerdir” bul anı k kuralı 

içi n yapılan sorgu analizi  sonunda bul anı k kuralın doğr ul uk derecesi  0.22 ol arak 

bul unmuĢt ur.  

Ve  Tree Vi e w‟ da VT‟ deki  Hast a Bil gi  t abl osundaki  herbir  kayıt  i çi n ol uĢt urul muĢ 

kurallar  ve doğr ul uk derecel eri  göst eril mi Ģtir.  Gridde i se, Tree Vi e w‟ dan seçilecek 

ol an  kural  i çi n VT‟ deki  t üm kayıtları n al acağı  eĢleĢ me  değerleri  göst erilmekt edir. 

ġekil(3. 10)‟da  Hast a Bi lgi  t abl osundaki  27.  kayı t  i çi n  “EĞER VT‟ de Chol est erol 

Değerleri  206 „ ya Benzer  Ġ SE Tri gliseri d değerleri  de 104‟e  Benzerdir” bul anı k 

kuralı  ol uĢt urul muĢ  ve doğr ul uk derecesi   0. 16 ol arak hesapl anmı Ģtır.  Sor gu 

iĢle mcisi ni  çalıĢtır madan önce Yakı nlı kTanı ml a but onu ile Bul anı k Fonksi yonel 

Bağlılı k‟da kullanılan yakı nlı k f onksi yonu i çin Chol esterol  ve  Tri gliseri d 

değerleri ni n benzerli k aralı ğı nı  t anı ml a ma mı z gerekmekt edir.  Sor guda Chol est erol 

benzerli k aralı ğı  25 mg/ dl,  Tri gliseri d benzerli k aralı ğı  20 mg/ dl  ol arak 

tanı ml anmı Ģtır.  Her bir  kayıt  i çi n t ek t ek il gili  kuralları  bul unarak hesapl anan 

doğr ul uk derecel eri ni n, t opl a m kayıt  sayısı na oranı  i se bi ze “EĞER VT‟ de 

Chol esterol  Birbiri neBenzer  Ġ SE Tri gliseri d de Bi rbiri neBenzerdir” bul anı k 

kuralı nı n tüm VT‟ de geçerli doğrul uk derecesi ni verecektir. 

Fonksi yonel  Sor gul a ma menüsünden seçeceğimi z Bil eĢi k Bul anı k Fonksi yonel 

Bağlılı k oranı   sor gul a ma ekranı  i se ġekil(3. 11)  „de göst eril mi Ģtir.  “EĞER VT‟ de 

Chol esterol  BirbirineBenzer  VE YaĢ  Bi rbiri neBenzer  Ġ SE HDLC2 de 

Bi rbiri neBenzerdir” bul anı k kuralı  i çi n ol uĢt urulmuĢ   sor gu sonucu kuralı n t üm 

VT‟ de geçerli  doğr ul uk derecesi  0. 60 ol arak bul unmuĢt ur.  Sor gu i Ģle mcisi ni 

çalıĢtır madan önce Yakınlı kTanı ml a but onu ile Bul anı k Fonksi yonel  Bağlılı k‟da 

kullanılan yakı nlı k f onksi yonu i çi n Chol est erol,  Yas  ve HDLC2 değerl eri ni n 

benzerlik aralı ğı nı  t anıml a ma mı z gerekmekt edir.  ġekil(3. 11)  „ deki  sor gu i çi n 

Chol esterol  benzerli k aralı ğı  25 mg/ dl,  Yas  benzerli k aralı ğı  20,  HDLC2 benzerli k 

aralı ğı 20 mg/ dl olarak tanı ml anmı Ģtır. 
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ġekil(3. 11) BileĢi k Fonksi yonel Sorgul a ma Menüsü 

3. 4. 3 Dereceli Sorgu 

ġekil(3. 12),  Dereceli  Sorgu menüsünden seçeceğimi z Dereceli  bul anı k f onksi yonel 

bağlılı k oranı  sorgul a ma ekranı nı  göst er mekt edir.  “EĞER VT‟ de hast alar  daha fazl a 

Tri gliseri d değerleri ne sahi p Ġ SE daha az HDLC2 değerleri ne sahi ptir” bul anı k 

kuralı  sorgul anmı Ģ  ve kuralı n doğr ul uk derecesi  ol arak 0. 91 bulun muĢt ur. 

Yakı nlı kTanı ml a  but onu il e  HDLC2 değerleri ni n benzerli k aralı ğı  20 mg/ dl  ol arak 

tanı ml anarak sorgu i Ģlemci si ni n benzerli k f onksiyonunda bu değeri  di kkat e al ması 

sağlanmı Ģtır.  Hast a Bil gi  t abl osundaki  herbir  kayıt  i çi n  Tri gliseri d ve HDLC2 

değerleri  di kkat e alı narak bul anı k kural  ol uĢt urul muĢ  ve bu kuralları n doğr ul uk 

derecel eri  hesapl anarak Tr ee Vi e w‟ da göst eril mi Ģtir.  ġekil(3. 12)  „ de  Hasta Bil gi 

tabl osundaki  76.  kayıt  i çin  Tri gliseri d ve HDLC2 değerleri  di kkat e alı narak “EĞER 

VT‟ deki  hast aları n Tri gliseri d değerleri  76 „ dan daha fazl a Ġ SE HDLC2 değerl eri  de 

64 „ den daha azdır  ”  bulanı k kuralı  üretil mi Ģ  ve kuralı n doğr ul uk derecesi  de 0. 95 

ol arak bul unmuĢt ur.  Sorgu i Ģle mci si  herbir  kayıt  i çi n bu t ür  bul anı k kuralları 

üret erek  t üm VT‟ de geçerli  ol acak “EĞER VT‟de hast alar  daha fazl a Tri gliseri d 

değerleri ne sahi p Ġ SE daha az HDLC2 değerleri ne sahi ptir” bul anı k kuralı nı n 

doğr ul uk derecesi ni hesapl ayacaktır. 
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ġekil(3. 12) Dereceli Sorgul a ma Menüsü 

3. 5 Hasta Bil gi Veritabanı Üzeri nde  Sorgul a ma 

Kadı köy Vat an Hast ahanesi  Laborat uvarı ndan el de edilen,  hast aları n kan değerl eri ne 

iliĢki n t est  sonuçl arı nı n t ut ul duğu verilerle ol uĢt urul an veritabanı nda ,  hast al arı n 

Chol esterol,  Tri gliseri d ve  HDLC2 değerleri  mg/ dl  biri mi  bazı nda veril mi Ģtir. 

Chol esterol,  Tri gliseri d ve HDLC2 değerleri,  kandaki  ki myasal  yağ bileĢi mleri  ol up, 

sağlı klı  i nsanl arda Chol esterol  ve HDLC2 değerleri ni n t ers  orantılı  bir  artıĢ iliĢkisi 

içi nde ol ması  bekl enmektedir.  Chol esterol  ve Tri gliseri d değerleri ni n yüksek ol ması, 

HDLC2 değeri ni n i se düĢük ol ması  i nsan sağlı ğı  açısı ndan kal p ve da mar  hat alı kları 

risk fakt örünü artırırken,  Chol esterol  ve Tri gliseri d değerleri ni n düĢük ol ması, 

HDLC2 değeri ni n i se yüksek ol ması  bu riski  azalt makt adır.  Bu bil giler ı Ģı ğı nda, 

Hast a Bil gi  VT‟ de t ut ul an veriler  üzeri nde,  hast aları n yaĢı,  Chol esterol,  Trigliseri d, 

ve HDLC2 değerleri  arasındaki  iliĢki yi  i ncel eyecek ol an bul anı k sorgul a ma yapıl mı Ģ 
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ve bu değerler  arası nda nasıl  bir  iliĢki  ol duğu kurallar  ol uĢt urul mak sureti yl e 

incel enmeye çalıĢıl mı Ģtır.  Hast a Bil gi  VT‟si nden t üretil mi Ģ  ol an kurallar  ve bu 

kuralları n doğr ul uk derecel eri  bul anı k sorgul ama,  bul anı k f onksi yonel  bağlılık, 

dereceli  bul anı k f onksi yonel  bağlılı k kural  çı karı m mekani z mal arı  il e 

ol uĢt urul muĢt ur. 

3. 5. 1 Hasta Bil gi VT Üzeri nde Bul anı k Sorgul ama Sonuçl arı  

-“EĞER Chol esterol DüĢük Veya HDLC2 Nor mal  ĠSE YaĢ Ort a‟dır” 

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 27 

-“ EĞER Chol esterol  Nor mal  Ve  Tri gliseri d Deği l  Yakl aĢı k Nor mal    Ġ SE HDLC2 

Çok Yüksek‟tir” 

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 5 

-“ EĞER  Tri gliseri d Değil Nor mal ĠSE YaĢ Çok Ort a‟dır” 

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 18 

-“ EĞER  Chol esterol Çok Yüksek Veya Tri gliserid DüĢük ĠSE HDLC2 Yüksek‟tir” 

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 48 

-“EĞER  YaĢ  YaĢlı  Veya HDLC2 Nor mal  Ġ SE Chol esterol  Değil  Yüksek Ve 

Tri gliseri d DüĢük‟t ür” 

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 24 

-“EĞER  Chol esterol  Çok Nor mal  Ve  Tri gliserid DüĢük Ġ SE HDLC2 Yakl aĢı k 

Yüksek‟tir” 

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 6 

-“ EĞER  YaĢ Ort a Veya HDLC2 DüĢük ĠSE Cholesterol Yüksek‟tir” 

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 63 
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-“ EĞER  YaĢ Değil YaĢlı ĠSE Chol est erol Yüksek‟tir” 

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 72 

-“ EĞER  Çoğu hastalar içi n YaĢ Değil YaĢlı ĠSE Chol esterol Yüksek‟tir” 

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 77 

-“ EĞER  Chol esterol  Değil  Çok Nor mal  Veya Tri gliseri d Yakl aĢı k DüĢük Ġ SE 

HDLC2 Çok  Yüksek‟tir” 

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 46 

-“ EĞER  Azı nlı kt aki  hastalar  i çi n  Chol esterol  Değil  Çok Nor mal  Veya Trigliseri d 

Yakl aĢı k DüĢük  ĠSE HDLC2 Çok Yüksek‟tir” 

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 41 

-“ EĞER  Bi rkısı m hastal ar  i çi n  HDLC2 DüĢük Veya YaĢ  Ort a  Ġ SE Tri gliseri d 

Nor mal Veya Chol esterol Değil Yüksek‟tir” 

Kur al Doğr ul uk Derecesi:1 

-“ EĞER  HDLC2 DüĢük   ĠSE  Chol esterol Yüksek‟tir” 

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 55 

-“ EĞER  Chol esterol  Değil  DüĢük Ve  Tri gliserid Yakl aĢı k DüĢük  Ġ SE  HDLC2 

Değil Çok Nor mal Veya YaĢ Çok Ort a‟dır” 

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 87 

-“ EĞER  Tri gliseri d Değil  DüĢük Veya HDLC2 Nor mal   Ġ SE  YaĢ  Deği l  Ort a Ve 

Chol esterol DüĢük‟t ür” 

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 04 

-“ EĞER  Azı nlı ktaki hastalar içi n Tri gliseri d Deği l DüĢük Veya HDLC2 Nor mal  

ĠSE  YaĢ Değil Orta Ve Chol esterol DüĢük‟t ür” 

Kur al Doğr ul uk Derecesi:1 
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3. 5. 2 Hasta Bil gi VT Üzeri nde Basit ve Bileşi k BFB Sorgul a ma Sonuçları  

BFB‟ de kural  doğr ul uk derecesi  hesapl anırken t anı ml anması  gereken benzerli k 

aralı ğı  herbir  kural  i çi n ayrı  ayrı  t anı ml anmı Ģ  ve kural  çı karı m mekani zması nda bu 

değerler di kkate alı nmı Ģtır. 

-“EĞER Chol esterol  değerleri  Birbiri ne Benzer  ĠSE  HDLC2 Değerleri  de Bi rbiri ne 

Benzer‟dir” 

Chol esterol Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5 mg/dl  

HDLC2 Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5 mg/ dl  

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 40 

-“EĞER Chol esterol  değerleri  Birbiri ne Benzer  Ġ SE  Tri gliseri d Değerl eri  de 

Bi rbiri ne Benzer‟dir” 

Chol esterol Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5 mg/ dl  

Tri gliseri d Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5 mg/ dl  

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 35 

-“EĞER Chol esterol  değerleri  Birbiri ne Benzer Ġ SE  YaĢ  Değerleri  de Bi r biri ne 

Benzer‟dir” 

Chol esterol Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5 mg/dl  

YaĢ Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =10 

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 43 

-“EĞER YaĢ  değerleri  Bi rbiri ne Benzer  Ġ SE  Chol esterol  Değerleri  de Bi rbiri ne 

Benzer‟dir” 

YaĢ Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =10 

Chol esterol Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =10 mg/dl  

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 12 

-“EĞER YaĢ  değerleri  Bi rbiri ne Benzer  Ġ SE  Tri gliseri d Değerleri  de Bi r biri ne 

Benzer‟dir” 

YaĢ Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5 

Tri gliseri d Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =20 mg/ dl 
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Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 21 

-“EĞER YaĢ  değerleri Bi rbiri ne Benzer  Ġ SE  HDLC2 Değerleri  de Birbiri ne 

Benzer‟dir” 

YaĢ Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =7 

HDLC2 Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =15 mg/ dl  

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 41 

-“EĞER Tri gliseri d değerleri  Birbiri ne Benzer  ĠSE  YaĢ  Değerl eri  de Bi r biri ne 

Benzer‟dir” 

Tri gliseri d Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =15 mg/ dl  

YaĢ Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5 

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 30 

-“EĞER Tri gliseri d değerleri  Birbiri ne Benzer  Ġ SE  Chol esterol  Değerl eri  de 

Bi rbiri ne Benzer‟dir” 

Tri gliseri d Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =20 mg/ dl  

Chol esterol Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =20 mg/ dl  

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 32 

-“EĞER Tri gliseri d değerleri  Birbiri ne Benzer  Ġ SE  HDLC2 Değerleri  de Bi r biri ne 

Benzer‟dir” 

Tri gliseri d Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =25 mg/ dl  

HDLC2 Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =25 mg/ dl  

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 66 

-“EĞER HDLC2 değerleri  Birbirine Benzer  Ġ SE  Chol esterol  Değerleri  de Bi r biri ne 

Benzer‟dir” 

HDLC2 Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5mg/ dl  

Chol esterol Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =10 mg/ dl  

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 21 
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-“EĞER HDLC2 değerleri  Birbirine Benzer  Ġ SE  Tri gliseri d Değerleri  de Bi r biri ne 

Benzer‟dir” 

HDLC2 Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =10 mg/ dl  

Tri gliseri d Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =15 mg/ dl  

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 18 

-“EĞER HDLC2 değerleri  Birbiri ne Benzer  ĠSE  YaĢ  Değerleri  de Bi r biri ne 

Benzer‟dir” 

HDLC2 Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5mg/ dl  

YaĢ Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =3mg/ dl  

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 22 

-“EĞER Chol esterol  değerleri  Birbiri ne Benzer  Ve  HDLC2 değerleri  de Bi r biri ne 

Benzer ĠSE  Tri gliseri d Değerleri  Birbiri ne Benzer‟dir” 

Chol esterol Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =25 mg/ dl  

HDLC2 Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =20 mg/ dl  

Tri gliseri d Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =25 mg/ dl  

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 39 

-“EĞER Chol est erol  değerleri  Birbirine Benzer  Ve YaĢ  Değerleri   Birbiri ne Benzer 

ĠSE  Tri gliseri d Değerleri de Birbiri ne Benzer‟dir” 

Chol esterol Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =25 mg/ dl  

YaĢ Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5 

Tri gliseri d Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =25 mg/ dl  

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 56 

-“EĞER HDLC2 değerleri  Birbiri ne Benzer  Ve Tri gliseri d değerleri   Bi r biri ne 

Benzer  Ġ SE  Chol esterol  Değerleri   Bi rbiri ne Benzer  Ve  YaĢ  Değerl eri  de Bi r biri ne 

Benzer‟dir” 

Chol esterol Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =20 mg/ dl  

HDLC2 Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =20 mg/ dl  
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YaĢ Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =7 

Tri gliseri d Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =10 mg/ dl  

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 45 

-“EĞER YaĢ  değerleri  Birbirine Benzer  Ve  HDLC2 değerleri   Bi rbiri ne Benzer  Ġ SE  

Chol esterol  Değerleri   Bi rbiri ne Benzer  Veya Tri gliseri d Değerleri   Bi r biri ne 

Benzer‟dir” 

Chol esterol Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =10 mg/ dl  

HDLC2 Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =15 mg/ dl  

YaĢ Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5 

Tri gliseri d Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =20 mg/ dl  

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 46 

-“EĞER YaĢ  değerleri  Birbirine Benzer  Ve  Cholesterol  değerleri   Bi rbirine Benzer 

ĠSE  HDLC2 Değerleri  Bi rbiri ne Benzer‟dir” 

Chol esterol Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =15 mg/ dl  

HDLC2 Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =15 mg/ dl  

YaĢ Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =10 

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 65 

-“EĞER Chol esterol  değerleri  Birbiri ne Benzer Ve  HDLC2 değerleri   Bi r biri ne 

Benzer  Ve  Tri gliseri d Değerleri  Birbiri ne Benzer  Ġ SE  YaĢ  Değerl eri  Bi r biri ne 

Benzer‟dir” 

Chol esterol Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =20 mg/ dl  

HDLC2 Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =20 mg/ dl  

Tri gliseri d Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =20 mg/ dl  

YaĢ Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5 

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 65 

-“EĞER Chol esterol  değerleri  Birbiri ne Benzer  Veya HDLC2 değerleri   Bi r biri ne 

Benzer  Ve  Tri gliseri d Değerleri  Birbiri ne Benzer  Ġ SE  YaĢ  Değerl eri  Bi r biri ne 

Benzer‟dir” 
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Chol esterol Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5mg/ dl 

HDLC2 Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5mg/ dl  

Tri gliseri d Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5mg/ dl  

Yas Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5 

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 84 

-“EĞER Chol est erol  değerleri  Birbiri ne Benzer Ġ SE HDLC2 değerleri   Bi r biri ne 

Benzer  Ve  Tri gliseri d Değerleri  Birbiri ne Benzer  Ve   YaĢ  Değerleri   Bi r biri ne 

Benzer‟dir” 

Chol esterol Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5mg/ dl 

HDLC2 Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5mg/ dl  

Tri gliseri d Değeri içi n Benzerlik Ar alı ğı =5mg/ dl  

Yas Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5 

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 33 

-“EĞER HDLC2 değerleri  Birbiri ne Benzer  Ġ SE Chol esterol  değerleri   Bi r biri ne 

Benzer Veya Tri gliseri d Değerleri Birbiri ne Benzer‟dir” 

Chol esterol Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =10 mg/ dl  

HDLC2 Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5mg/ dl  

Tri gliseri d Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =7mg/ dl  

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 23 

-“EĞER YaĢ  değerleri  Bi rbiri ne Benzer  Veya Chol est erol  değerleri   Bi r biri ne 

Benzer  Ġ SE Tri gliseri d Değerleri  Birbiri ne Benzer Veya  HDLC2 Değerl eri  Bi r biri ne 

Benzer‟dir” 

Chol esterol Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =10 mg/ dl  

HDLC2 Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5mg/ dl  

Tri gliseri d Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =8mg/ dl  

YaĢ Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =3 

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 24 
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-“EĞER Chol est erol  değerleri  Birbiri ne Benzer Ġ SE HDLC2 değerleri   Bi r biri ne 

Benzer  Veya Tri gliseri d Değerleri  Birbiri ne Benzer  Veya YaĢ  Değerleri   Bi r biri ne 

Benzer‟dir” 

Chol esterol Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5mg/ dl 

HDLC2 Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =10 mg/ dl  

Tri gliseri d Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5mg/ dl  

Yas Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5 

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 54 

3. 5. 3 Hasta Bil gi VT Üzeri nde DFB Sorgul a ma Sonuçl arı  

DFB‟ de kural  doğr ul uk derecesi  hesapl anırken t anı ml anması  gereken benzerli k 

aralı ğı  herbir  kural  i çi n ayrı  ayrı  t anı ml anmı Ģ  ve kural  çı karı m mekani zması nda bu 

değerler di kkate alı nmı Ģtır. 

-“EĞER hast alar  Daha Fazl a Chol esterol  Değerine sahi p Ġ SE Daha Az HDLC2 

Değeri ne Sahi ptir” 

HDLC2 Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =10 mg/ dl  

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 61 

-“EĞER hast alar  Daha Fazl a Chol esterol  Değerine sahi p Ġ SE Daha Az  Tri gliseri d 

Değeri ne Sahi ptir” 

Tri gliseri d Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5 mg/ dl  

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 42 

-“EĞER hast alar  Daha Fazl a Chol esterol  Değeri ne sahi p Ġ SE Daha Az  YaĢ Değeri ne 

Sahi ptir” 

YaĢ Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5  

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 60 

-“EĞER hast alar  Daha Az  Chol esterol  Değeri ne sahi p Ġ SE Daha Az  Tri gliseri d 

Değeri ne Sahi ptir” 

Tri gliseri d Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5 mg/ dl  

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 61 
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-“EĞER hast alar  Daha Az  Chol est erol  Değeri ne sahi p Ġ SE Daha Az  YaĢ Değeri ne 

Sahi ptir” 

YaĢ Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =10 

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 62 

-“EĞER hast alar  Daha Fazl a HDLC2 Değeri ne sahi p Ġ SE Daha Fazl a Chol est erol 

Değeri ne Sahi ptir” 

Chol esterol Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =10 mg/dl 

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 61 

-“EĞER hast alar  Daha Fazl a HDLC2 Değeri ne sahi p Ġ SE Daha Fazl a Tri gliseri d 

Değeri ne Sahi ptir” 

Tri gliseri d Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =15 mg/ dl 

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 4 

-“EĞER hast alar  Daha Fazl a HDLC2 Değeri ne sahi p Ġ SE Daha Fazl a YaĢ  Değeri ne 

Sahi ptir” 

YaĢ Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =3 mg/ dl  

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 59 

-“EĞER hast alar  Daha Fazl a Tri gliseri d Değerine sahi p Ġ SE Daha Az  Chol est erol 

Değeri ne Sahi ptir” 

Chol esterol Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =20 mg/dl 

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 52 

-“EĞER hast alar  Daha Fazl a Tri gliseri d Değerine sahi p Ġ SE Daha Az HDLC2 

Değeri ne Sahi ptir” 

HDLC2 Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5 mg/ dl  

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 74 

-“EĞER hast alar  Daha Fazl a Tri gliseri d Değeri ne sahi p Ġ SE Daha Az  YaĢ  Değeri ne 

Sahi ptir” 

YaĢ Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5  

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 61 
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-“EĞER hast alar  Daha Az  YaĢ  Değeri ne sahi p ĠSE Daha Az  Chol esterol Değeri ne 

Sahi ptir” 

Chol esterol Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =15 mg/dl 

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 56 

-“EĞER hast alar  Daha Az  YaĢ  Değeri ne sahi p Ġ SE Daha Az  HDLC2 Değeri ne 

Sahi ptir” 

HDLC2 Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =10 mg/ dl  

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 72 

-“EĞER hast alar  Daha Az  YaĢ  Değeri ne sahi p ĠSE Daha Az  Tri gliseri d Değeri ne 

Sahi ptir” 

Tri gliseri d Değeri içi n Benzerlik Aralı ğı =5 mg/ dl  

Kur al Doğr ul uk Derecesi:0. 48 
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4. SONUÇLAR VE ÖNERİ LER 

Bu yüksek lisans  t ez çalıĢ ması nı n konusu olan,  bir  bul anı k sorgul ama  aracı 

geliĢtir me süreci nde,  Su mmar ySQL sor gul a ma t ekni ği  baz ol arak al ınmı Ģ  ve 

kullanı cıları n doğal  dil deki ne çok yakı n ifadel erle veritabanl arı  üst ünde sorgul a ma 

yap mal arı na ol anak sağlanmı Ģtır.  Sor gul a ma aracı  kullanı cı nı n ekran girdi si ni  bir 

kural  ol arak al gılayı p,  bu kuralı n i Ģlenen veritabanı  üzeri ndeki  doğr ul uk derecesi ni 

hesapl ayarak kuralı n geçerliliği  hakkı nda bil gi  ver mekt edir.  Uygul a ma süreci nde 

doğal  dil deki  ifadel eri  bul anı k kü mel er  ol arak el e alı p,  bil gisayarda te msili  ve 

iĢlenmesi  ile il gili  bir  yakl aĢı m geliĢtiril mi Ģ  ve bu çalıĢ mayı  t e mel  kabul  ederek daha 

ileri sevi yeye göt ürecek ol an çalıĢ mal ara ze mi n hazırlanmaya çalıĢıl mı Ģtır. 

Günü müzde her  kullanıcı nı n bir  uz man bil gisi ne sahi p ol madı ğı  düĢünül ürse,  bu 

çalıĢ ma kullanı cılara esnek sorgul a ma yap ma i mkanı nı  ver mekt e fakat  dilsel 

ifadeleri n yor uml anacağı  üyeli k f onksi yonl arı  içi n bir  uz man gör üĢü ve bil gisi 

bekl e mekt edir.   

ÇalıĢ manı n t e mel  sorguları ndan ol an bul anı k f onksi yonel  bağlılı k oranı  ve dereceli 

fonksi yonel  bağlılı k oranl arı nı n hesapl anması  sırası nda,  veritabanı  büyü mesi ni n 

perfor mansı  et kileyecek bir  dur um ol uĢt urduğu gözl e ml enmi Ģ  ve veritabanı 

bağl antıları nı n mü mkün ol duğunca aza i ndirgenmesi  sağl anarak,  matris yapıl arı nı n 

kullanıl ması sureti yle perfor mans i yileĢtir mesi ne gidil mi Ģtir. 

Bi r  veri madencili ği  sorgula ma t ekni ği  ol arak düĢünül mesi  gereken bul anı k 

sorgul a ma araçl arı,  verideki  gi zli  gerçekl eri  kurallar  t üret mek yardı mı yl a açı ğa 

çı kartabil mekt e ve bu aĢa mada bil gi  t eknol ojilerini n faydal anabileceği  yeni  bir  kapı 

ol uĢt ur makt adırlar. 
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