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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

KABA KÜMELER TEORİSİ ÜZERİNE ALGORİTMALAR 

Fatih AYBAR 

Ankara Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı 

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şahin EMRAH 

Kaba kümeler teorisi Pawlak (1982) tarafından geliştirildi ve kendisine birçok dalda 
uygulama alanı buldu. Bu alanlara bir kaç örnek verilecek olursa; tıp, yapay zeka, 
finans, çelişki çözümlemesi, resim analizi, örüntü algılama, kontrol teorisi, özellik 
çıkarımı, sınıflandırma, kural indirgeme, makine öğrenmesi ve uzman sistemler 
sayılabilir. Kaba kümeler teorisinin uygulandığı konulardan biri de sınıflandırma ve 
kural indirgemedir. Kural indirgeme gerçekleştirmesi (Kİ) üzerine ilk algoritma Pawlak 
(1991) tarafından tasarlandı ve Kusiak ile Tseng tarafından düzenlendi. Kİ algoritması 
önemli bir eksiklik içermektedir. Bu algoritma tüm durumları inceler ve bulduğu 
kuralların tamamını kural indirgeme olarak kabul eder. Jia-Yuarn Guo ve Vira 
Chankong tarafından 2002’de uygulanan Geliştirilmiş Kural İndirgeme Algoritması 
(GKİ) ise Kİ algoritmasının bu eksikliğini tamamlamıştır, ancak bunun için bilgi 
sisteminin her incelemeden önce yeniden düzenlenmesine ihtiyaç vardır. Bu tez 
kapsamında, en az sayıda kural indirgeme durumlarını bulmak için Budanmış Kural 
İndirgeme Algoritması (BKİ) geliştirilmiştir. GKİ yönteminden farklı olarak bu 
algoritma ağaç tipi veri yapısını kullanmaktadır. BKİ algoritması, Wisconsin göğüs 
kanseri verisinde hastalıkları teşhis etmede uygulanmıştır. 699 hastanın bulunduğu bilgi 
sisteminde 490 hastaya ait veri, eğitim amacıyla sisteme verilmiştir. Kalan 209 kaydın 
hastalık değerleri %99.52 doğruluk oranında başarıyla tahmin edilmiştir. GKİ 
algoritması üzerine yapılan çalışmalar esnasında, algoritmanın yüksek miktarda bellek 
kaynağına ihtiyaç duyduğu görülmüştür. Bu sebeple algoritmada bazı iyileştirmeler 
yapılabileceği anlaşılmıştır. Çalışmalar neticesinde daha az bellek kullanan ve daha 
basit işleyişe sahip bir algoritma elde edilmiştir. Kİ, GKİ, BKİ ve iyileştirilmiş GKİ 
algoritmalarının, aynı bilgisayar üzerinde Wisconsin göğüs kanseri verisindeki kural 
indirgemeleri bulmaları sağlanmıştır. Algoritmalar arasında yapılan karşılaştırma 
sonucunda BKİ algoritmasının 10 saniye ile en iyi performansa sahip olduğu, bunu 12 
saniye ile GKİ’nin takip ettiği; iyileştirilmiş GKİ’nin ise 13 saniyede tamamlandığı 
görülmüştür. Kİ algoritması ise 142 saniye ile en kötü performansa sahiptir. 

Mart 2011, 37 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Kaba kümeler, karar verme kuralları, kural indirgeme, kural 
azaltma, bilgi sistemleri, sınıflandırma 
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ABSTRACT 

Master Thesis 

ALGORITHMS BASED ON ROUGH SET THEORY 

Fatih AYBAR 

Ankara University 
Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Computer Engineering 

Supervisor: Asst. Prof. Dr. Şahin EMRAH 

Rough set theory was developed by Pawlak (1982) and is applied in many domains, 
such as, medicine, artificial intelligence, finance, conflict resolution, image analysis, 
pattern recognition, control theory, feature extraction, classification, rule reduction, 
machine learning and expert systems. One of the topics that rough set theory is applied, 
is classification and rule reduction. First algorithm for Rule Reduct Generation (RG) 
was proposed by Pawlak (1991) and modified by Kusiak and Tseng. The RG algorithm 
has important deficiency. This algorithm finds all the situations which consist of found 
rule reducts as subset and regard them as they are all rule reduct. The Modified Rule 
Reduct Generation Algorithm (MRG) which is developed by Jia-Yuarn Guo and Vira 
Chankong (2002) fills this deficiency, but in that case before using information system, 
it is needed to be sorted. In this article, the Pruning Rule Reduct Generation Algorithm 
(PRG) is suggested to find the set of minimum rule reduct. Unlike MRG, PRG 
Algorithm uses tree structured data type. The PRG algorithm is applied on medical 
diagnosis. The Wisconsin breast cancer database is used to make a prediction. The 
information system has 699 patients and 490 of them are given to the system as training 
data. The rest of the records in the database, that contain 209 patients are tried to be 
predicted. The PRG algorithm can reach successful solutions in an accuracy of 99.52%. 
While implementing the MRG, it is understood that the method needs too much 
memory allocation. So some parts of the method are viewed as needing some 
reorganization. After some developments, a simple algorithm is produced that needs 
less memory. The algorithms RG, MRG, PRG and improving on MRG are applied to 
find out the rule reducts in the Wisconsin breast cancer database on the same computer. 
The comparison of the algorithms shows that PRG has the best execution time with 10 
seconds. The MRG terminates in 12 seconds and the procedure improving on MRG 
runs along 13 seconds. The RG terminates in 142 seconds and it has the worst 
performance. 

March 2011, 37 pages 

Key Words: Rough sets, decision rules, rule reducts, rule induction, information 
systems, classification 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde çalışma alanları ve uzmanlaşma arttıkça edinilen bilgi miktarı da orantılı 

olarak çoğalmaktadır. Bilgi yığınlarının yorumlanması ve sonuç çıkarma son 

zamanlarda zorunlu bir gereksinim halini almıştır. 1982’de Pawlak tarafından ortaya 

atılan “Kaba Kümeler Teorisi” büyük veri tabanlarından bilgi keşfinde güçlü bir araç 

olarak kullanılmaktadır. 

Kaba kümeler teorisi Pawlak (1982) tarafından geliştirildi ve kendisine bir çok dalda 

uygulama alanı buldu. Bu alanlara bir kaç örnek verilecek olursa; tıp (Wakulicz-Deja 

ve Paszek 1997, Slowinski vd. 2002), yapay zeka (Lingras 1996), finans (Mrozek ve 

Ekabek 1998), çelişki çözümlemesi (Pawlak 1984), resim analizi (Mrozek ve Plonka 

1993), örüntü algılama (Manila vd. 1984, Griffin ve Chen 1998, Slowinski ve 

Stefanowski 1989), kontrol teorisi (Pawlak ve Munakata 1996), özellik çıkarımı 

(Kusiak ve Tseng 1999, Kusiak 2000), sınıflandırma ve kural indirgeme (Grzymala-

Busse ve Wang 1996, Khoo vd. 1999), makine öğrenmesi (Ziarko 1993, Yao vd. 1997) 

ve uzman sistemler (Grzymala-Busse 1991, 1992) sayılabilir. 

Kaba kümeler teorisinin uygulandığı konulardan biri de sınıflandırma ve kural 

indirgemedir. Kural indirgeme gerçekleştirmesi (Kİ) üzerine ilk algoritma Pawlak 

(1991) tarafından tasarlandı ve Kusiak ile Tseng tarafından düzenlendi. Kİ algoritması 

önemli bir eksiklik içermektedir. Bu algoritma tüm durumları inceler ve bulduğu 

kuralların tamamını kural indirgeme olarak kabul eder. Jia-Yuarn Guo ve Vira 

Chankong tarafından 2002’de uygulanan Geliştirilmiş Kural İndirgeme Algoritması 

(GKİ) ise Kİ algoritmasının bu eksikliğini doldurmuştur ancak bunun için bilgi 

sisteminin her incelemeden önce yeniden düzenlenmesine ihtiyaç vardır. 

Bu tez dokümanında, en az sayıda kural indirgeme durumlarını bulmak için Budanmış 

Kural İndirgeme Algoritması (BKİ) üzerine yapılan çalışmalar anlatılmaktadır. GKİ 

yönteminden farklı olarak bu algoritma ağaç tipi veri yapısını kullanmaktadır. 

Geliştirilen BKİ algoritması Wisconsin göğüs kanseri verisi üzerinde çalıştırılmıştır. Bu 

veri tabanı, Wisconsin Üniversitesi Madison Hastanesi’nde Wolberg ve Mangasarian 

tarafından 1992’de elde edilmiştir. Wisconsin verisi içerisindeki kayıtların hastalık 



2 
 

teşhisinde BKİ algoritması kullanılmıştır. Tez dokümanı GKİ algoritmasının iyileştirme 

çalışmalarını da kapsamaktadır. Yapılan iyileştirme yöntemi ve sonuçları açıklanmıştır. 

Kaba kümeler teorisinde kullanılan kural indirgeme algoritmalarının açıklandığı bu 

çalışmanın ilk iki bölümünde Kural İndirgeme (Kİ) ve Geliştirilmiş Kural İndirgeme 

(GKİ) algoritmalarının işleyişi hakkında bilgi verilmektedir. Üçüncü kısımda ise bu iki 

yönteme alternatif olarak bu tez çalışmasında geliştirilen Budanmış Kural İndirgeme 

Algoritması (BKİ) açıklanmaktadır. Dördüncü kısım, BKİ algoritmasının Wisconsin 

göğüs kanseri verisinde yaptığı hastalık tahminini konu alır. GKİ algoritması üzerine 

yapılan iyileştirme çalışmaları ve neticeleri beşinci kısımda ifade edilmiştir. Altıncı 

kısımda, açıklanan bu dört algoritmanın Wisconsin verisindeki çalışma performansları 

karşılaştırılmıştır. Sonuç bölümünde ise bu çalışma kapsamında ortaya atılan BKİ 

algoritmasının diğer yöntemlerden farkı, sağladığı yararlar ve uygulama alanları 

anlatılmaktadır. KK temelli geliştirilen algoritmaların veri analizi için önemi 

vurgulanarak başarılı sonuçların daha kısa sürelerde elde edilebildiği ifade 

edilmektedir. 
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2. KABA KÜMELER TEORİSİNE GENEL BAKIŞ 

Kaba Kümeler (KK) teorisi, kümenin tek olarak elemanları ile tanımlandığı ve kümenin 

elemanları hakkında ilave hiçbir bilginin bulunmadığı klasik küme kuramının aksine, 

bir kümenin tanımlanması için başlangıçta evrenin elemanları hakkında bazı bilgilere 

gereksinim olduğu varsayımına dayanan yaklaşımdır. Nesneler aynı bilgi ile 

nitelendiriliyorlarsa nesneler aynıdır veya ayırt edilemezdir. Ortaya konulan ayırt 

edilememe ilişkisi, KK kuramının temelini oluşturur. 

KK yaklaşımı kullanılarak çözülebilen ana problemler; özellik değerleri cinsinden 

nesnelerin kümesinin tanımı, özellikler arasındaki tam veya kısmi bağımlılıkların 

belirlenmesi, özelliklerin indirgenmesi, özelliklerin öneminin ortaya konulması ve karar 

kurallarının oluşturulmasıdır (Pawlak 1991). 

KK kuramının kullanılabileceği ana problemler; verilerin indirgenmesi, 

bağımlılıklarının keşfi, verilerin öneminin tahmini, verilerden karar algoritmalarının 

oluşturulması, verilerin sınıflandırılması, verilerdeki benzerlik ve farklılıklar ile 

verilerdeki örüntülerin keşfi, neden-sonuç ilişkilerinin bulunmasını kapsamaktadır 

(Pawlak ve Slowinski 1994). 

2.1 Bilgi Sistemi 

KK analizi için veriler, her satırı bir nesneyi veya örneği, her sütunu nesneyi nitelendiren bir 

özelliği gösteren bir özellik-değer tablosu biçiminde gösterilir. Nesnelere ait özellik değerleri 

ya ölçüm ile ya da insan deneyimi ile elde edilir. Böyle bir tabloya bilgi sistemi adı 

verilir. Bir S bilgi sistemi, S = (U, A), şeklinde tanımlanır. 

U, S’nin evreni adı verilen nesnelerin boş olmayan sonlu kümesi; A, özelliklerin boş 

olmayan sonlu kümesidir. 

Herhangi bir Aa∈  özelliği aa VUf →:  fonksiyonu ile tanımlanır. Va  kümesine a’nın 

değer kümesi denir. 
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Karar bilgilerinin bulunduğu bilgi sistemleri karar tablosu şeklinde ele alınırlar. Karar 

tablosu var olan bilgi sistemine karar bilgisinin eklenmesiyle oluşur. Böylelikle 

nesnelerin sahip oldukları özelliklerin yanında nesnelere ait kararlar da 

görülebilmektedir. Bunu daha anlaşılır kılmak için örnek bir bilgi sistemi ve karar 

tablosu çizelge 2.1 - 2.2’de incelenebilir. 

Örnek: Komorowski vd. (1998) tarafından hazırlanan örnek bilgi sistemi ve karar 

tablosu. 

Çizelge 2.1 İş başvurusunda bulunan kişileri konu alan bilgi sistemi 

Kişi Diploma Deneyim Fransızca Referans Karar 
1x  MBA Orta Evet Mükemmel Kabul 

2x  MBA Düşük Evet Tarafsız Red 

3x  MCE Düşük Evet İyi Red 

4x  MSC Yüksek Evet Tarafsız Kabul 

5x  MSC Orta Evet Tarafsız Red 

6x  MSC Yüksek Evet Mükemmel Kabul 

7x  MBA Yüksek Hayır İyi Kabul 

8x  MCE Düşük Hayır Mükemmel Red 
 

 

Çizelge 2.2 Çizelge 2.1’deki tablonun numaralandırılmış hali 

Kişi F1 F2 F3 F4 d 
1x  1 2 1 3 1 

2x  1 1 1 1 0 

3x  2 1 1 2 0 

4x  3 3 1 1 1 

5x  3 2 1 1 0 

6x  3 3 1 3 1 

7x  1 3 2 2 1 

8x  2 1 2 3 0 
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U evreni, A özellikleri ve d karar verileri ile nesnelere ait sayı değerlerin ilişkilerini 

aşağıdaki gibi gösterebiliriz. 

{ }821 ,...,, xxxU =  

A = {F1, F2, F3, F4} = {Diploma, Deneyim, Fransızca, Referans} 

d = Karar 

Özelliklere ait değer kümesi: 

F1 =  {1; 2; 3};   1 = MBA, 2 = MCE, 3 = MSC  

F2 = {1, 2, 3};  1 = Düşük; 2 = Orta, 3 = Yüksek 

F3 = {1, 2};      1= Evet, 2 = Hayır 

F4 = {1, 2, 3};     1 = Tarafsız, 2 = İyi, 3 = Mükemmel 

d = {0, 1};       0 = Red, 1 = Kabul 

2.2 Ayırt Edilemezlik 

Bir karar tablosu, bilgi sistemi hakkındaki bütün bilgiyi açıklar. Bu tablo gereksiz yere 

büyük olabilir. Aynı veya ayırt edilemeyen nesneler birden fazla gösterilmiş olabilir veya 

bazı özellikler gereksiz ve fazladan olabilir. 

S = (U, A) bir bilgi sistemi ise, herhangi bir B⊆A için, B özelliklerinin her alt kümesi 

ayırt edilemezlik bağıntısı adı verilen U evreninin bir denklik bağıntısını tanımlar. (x,y), 

U’dan nesne çiftleri olmak üzere, aşağıda tanımlanan bir INDS(B) denklik bağıntısına B-ayırt 

edilemezlik bağıntısı denir. 

INDS(B)={(x,y) 2U∈ │ Ba∈∀ a (x)= a (y)} 

Ayırt edilemezlik bağıntısındaki S alt indisi, hangi bilgi sisteminin kastedildiği açıksa 

genellikle ihmal edilir. Eğer (x,y) ∈  INDA(B) ise, x ve y nesneleri B'ye göre ayırt 

edilemezdirler. x ve y nesneleri aynı özellik ve karar değerlerine sahip oldukları için 

ayırt edilemezler. Kural indirgeme için araştırma yapılmadan önce, karar tablosunda 

ayırt edilemezlik bağıntısının olup olmadığına bakılır. İncelenen bir bilgi sisteminden 

çizelge 2.3’de gösterildiği gibi bir karar tablosu elde edilmiş olsun. 

 



6 
 

Çizelge 2.3 Örnek karar tablosu 

Nesne F1 F2 F3 F4 Karar 
1x  1 2 1 3 1 

2x  1 1 1 1 0 

3x  1 2 1 3 1 

4x  3 3 1 1 1 

5x  3 3 1 1 1 
 

Öncelikle ayırt edilemezlik bağıntısının varlığı kontrol edilir. Buna göre x1, x3 ve x4, 

x5 nesnelerinin kendi aralarında ayırt edilemez oldukları kolayca anlaşılabilir. Birbirine 

benzeyen nesneler tek bir nesne gibi düşünülerek karar tablosu tekrar düzenlenir. Ayırt 

edilemeyen kayıtların elendiği karar tablosu çizelge 2.4’de gösterilmiştir. 

 Çizelge 2.4 Ayırt edilemeyen kayıtlardan arındırılmış karar tablosu 

Nesne F1 F2 F3 F4 Karar 
1x , 3x  1 2 1 3 1 

2x  1 1 1 1 0 

4x , 5x  3 3 1 1 1 

 

2.3 Kural İndirgeme Gerçekleştirmesi 

KK kuramının başlıca kavramlarından birisi kural indirgeme konusudur. Nesnelere ait 

özelliklerin çeşit bakımından fazla olduğu durumlarda tüm özellikleri kontrol etmek 

zaman alan bir iştir. Özellikle nesne sayısı arttıkça karar bulma mekanizması içinden 

çıkılmaz bir hal alabilir. Örnek olarak Çizelge 2.2’ye bakıldığında, kural indirgemenin 

önemi daha net görülebilir. F1 özelliğinin F1 = 2 olduğu durum bakılacak olursa diğer 

özelliklerin değerlerinin ne olduğuna bakılmaksızın, karar değerinin d = 0 olduğu 

anlaşılmaktadır. O halde: Eğer F1 = 2 ise d = 0 denilebilir. 

F1 özelliğinin F1 = 2 olduğu durum, verilen bilgi sistemi için kural indirgeme veya k-

indirgeme denilebilir. Bundan başka k-indirgemeler aranacak olursa: Eğer F1 = 3 ve F2 

= 3 ise d = 1 olduğu görülür. 
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Buna benzer kural indirgemeler tüm bilgi sistemi için aranabilir. Bir karar tablosunda 

birçok k-indirgeme bulunur. Gerçek hayattaki bilgi sistemlerinin çok daha büyük 

verilere sahip olduğu düşünülecek olursa, sistemdeki tüm kural indirgemelerin kısa 

zamanda bulunmasının önemi daha iyi anlaşılacaktır. 

2.4 Kural İndirgeme (Kİ) Algoritması 

Kİ algoritması Pawlak (1991) tarafından tasarlandı ve Kusiak ile Tseng (1999) 

tarafından düzenlendi. Bu algoritma bilgi sisteminde tüm kural indirgemeleri bulmaya 

çalışır. Kİ algoritması incelenecek olursa işleyiş basamakları şu şekilde sıralanabilir: 

Adım 0. Nesne numarası 1=i , özellik numarası 1=j  olarak atanır. 

Adım 1. ik ≠  için mj ,...1=  seçilir, eğer kjij aa ≠  veya kikjij ddaa =∧=  ise ija  k-

indirgeme olarak ilan edilir. Nesneye ait tüm özellikler için denendiyse Adım 

2’ye gidilir. 

Adım 2. 1+= ii  olarak atanır. Eğer tüm nesneler için denendiyse, Adım 3’e gidilir; 

değil ise Adım 1’e gidilir. 

Adım 3. İki özellik seçilir ve Adım 1’e gidilir, 1−m  özellik grupları denene kadar bu 

şekilde çalıştırılır ve tüm kural indirgemeler bulunur. 

2.5 Geliştirilmiş Kural İndirgeme (GKİ) Algoritması 

Kİ algoritması, bilgi sistemindeki tüm kural indirgemeleri tespit edebilmesine rağmen 

en az kural indirgemeleri bulamamaktadır. Bu da gereksiz kural indirgemelerin 

bulunması sorununu ortaya çıkarır. En az sayıdaki k-indirgeme, sistemde bulunacak 

tüm kural indirgemeleri kapsamaktadır. O halde fazladan iş yükü, karar alma sürecinin 

uzamasına neden olmaktadır. 

Birinci özellik ile karar arasında “2 x x x 0”  ilişkisinin olduğu k-indirgeme örneğinde 

F1 = 2 ise d = 0 olduğu görülmektedir. Buna rağmen “2 1 x x 0” ilişkisinin bulunduğu 

iki özellikli örneğe bakıldığında F1 = 2 ve F2 = 1 ise d = 0 olduğu görülerek (F1, F2) 
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ikilisi k-indirgemedir denilebilir. F1 özelliğinin k-indirgeme olması (F1, F2) ikilisini 

kapsadığından dolayı (F1, F2) ikilisinin gereksiz k-indirgeme olduğu görülmektedir. 

Geliştirilmiş Kural İndirgeme (GKİ) algoritması, Jia-Yuarn Guo ve Vira Chankong 

tarafından 2002’de tasarlandı. GKİ algoritmasının hedefi en az k-indirgemeleri 

bulmaktır. Böylelikle gereksiz işlemler yapılmamış ve Kİ’ye göre daha kısa zamanda 

sonuca ulaşılmış olur. GKİ algoritmasının işleyişi şu şekilde özetlenebilir: 

Adım 0. Bilgi sistemi, karar değerlerine göre sıralanarak hazır hale getirilir. 

Adım 1. Nesne numarası 1=i , indirgemedeki özellik numarası 1=r  olarak atanır. 

Adım 2. i’ninci satır 1=j ’den itibaren taranır. Eğer "*"≠ija   ise Adım 3’e gidilir, 

yoksa Adım 4’e gidilir. 

Adım 3. Tüm ik ≠  için, eğer kjij aa ≠  veya kikjij ddaa =∧=  ise ija k-indirgeme 

olarak ilan edilir. Eğer tüm kolonlar nj ,...1=  için tarandıysa, Adım 4’e gidilir; 

yoksa 1+= jj  atanarak Adım 2’ye gidilir. 

Adım 4. 1+= ii  olarak atanır ve tüm nesneler bitene kadar Adım 2’ye gidilir. Başka 

nesne kalmadıysa Adım 5’e gidilir. 

Adım 5. Aynı özellik değerine sahip nesnelere dayanılarak karar tablosu tekrar gözden 

geçirilir ve ""xaij ≠  olan özellikler 1-özellikli indirgemeler için “*” ile yer 

değiştirilir. Ardından Adım 6’ya gidilir. 

Adım 6. Yeniden gözden geçirilmiş T ′  tablosunda daha yüksek dereceden kural 

indirgemeler bulmak için 1+= rr  olarak atanır. Eğer mr =  ise durulur yoksa 

1=i  olarak atanarak Adım 7’ye gidilir. 

Adım 7. i’ninci satır taranarak jrj FF ,...,1  özelliklerine ait  ijrij aa ,...1  değerleri r-özellik 

indirgemeye uyup uymadığı kontrol edilir. Eğer kural indirgeme tespit edilirse 

Adım 8’e gidilir yoksa Adım 9’a gidilir. 
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Adım 8. Tüm ik ≠  için, eğer rjjj ,...1=  ve kjij aa ≠  ise veya kjij aa =  için  

kir ddjjj =∧= ,...1 ise { ijrij aa ,...1 } r-özellikli kural indirgemeyi ifade eder. 

{ ijrij aa ,...1 } özellik grubu, tekrar kullanılmasını önlemek amacıyla “* r ” ile 

işaretlenir. Adım 7’ye dönülür. 

Adım 9. 1+= ii  olarak atanır. Eğer  i > U’daki nesne sayısı ise Adım 6’ya gidilir. 

Yoksa Adım 7’ye gidilir. 
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3. BUDANMIŞ KURAL İNDİRGEME (BKİ) ALGORİTMASI 

BKİ algoritması, bilgi sistemlerinde kural indirgeme bulma problemini çözmek için bu 

tez çalışması kapsamında geliştirilen bir yöntemdir. En az kural indirgeme durumlarını, 

kendisinden önce tasarlanan algoritmalardan daha hızlı tespit edebilmek için 

düzenlenmiştir. 

Bu algoritma ağaç tipi veri yapısı kullanır. Nesnelerin özelliklerini diğerleriyle 

karşılaştırmadan önce, nasıl bir yol takip edileceğini bu ağaç yapısına bakarak tayin 

eder. Kural indirgeme tespit edildiğinde, ağacın ilgili dalından sonrasını belli bir 

sistematik içinde budar. Bu sayede sadece gereksiz kural indirgemelerden kaçınmakla 

kalmaz aynı zamanda iş yükünü azaltarak daha az sayıda karşılaştırma yapma imkanı 

bulur. Nesneler için en az kural indirgeme durumlarını tespit etmeye yarayan etkili bir 

yöntemdir. 4 özellikli bir bilgi sisteminde algoritma tarafından kullanılan ağaç yapısı 

şekil 3.1’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1 BKİ Algoritmasında kullanılan 4 özellikli ağaç veri yapısı 

Şekil 3.1’e bakıldığında özelliklere ait tüm alt küme gruplamalarının ağaca 

yerleştirildiği görülmektedir. Nesneye ait k-indirgeme araştırılırken ağaç üzerinde önce 

kök noktadan başlanır, sonra sol çocuk ardından sağ çocuğa gidilerek bir sıra takip 

edilir. BKİ algoritmasının çalışma prensibi daha ayrıntılı açıklanacak olursa: 
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Adım 0. Nesne sayısı 1i =  olarak atanır. 

Adım 1. Ağaç oluşturularak, noktalarındaki tüm anahtarlar k = 0 olarak atanır. 

Adım 2. Nokta = Kök 

Adım 3. İŞLEMSIRASI(Nokta) 

Adım 4. 1i i= + . Eğer tüm nesneler işlendiyse Adım 5’e yoksa Adım 1’e gidilir. 

Adım 5. Bitiş. 

İŞLEMSIRASI(Nokta)     

 Eğer (KURAL_TEKRARI(Nokta)) 

  AĞAÇ_BUDAMA(Nokta) 

          Yoksa Eğer (KURAL_İNDİRGEME(Nokta)) 

Noktadaki özellik grubu kural indirgeme olarak ilan edilir. 

  AĞAÇ_BUDAMA(Nokta) 

Eğer Nokta.sol ≠  null 

                     İŞLEMSIRASI(Nokta.sol) 

   Eğer Nokta.sağ ≠  null ve Nokta.anahtar = 0 

                     İŞLEMSIRASI(Nokta.sağ) 

AĞAÇ_BUDAMA(Nokta)              

Nokta.anahtar = 1 olarak atanır. 

Noktanın sağ çocuğundaki nokta ve nokta ile aynı hizada olup kural ilan edilen 

{ ijrij aa ,...1 } özellikleri içeren tüm noktalar için Nokta.anahtar = 2 olarak atanır. 

Bu işlem ağacın gereksiz dallarının budanmasını sağlar. 

KURAL_TEKRARI(Nokta) 

Noktadaki { ijrij aa ,...1 } özellik değer grubunun daha önce kural indirgeme olarak 

ilan edilip edilmediği kontrol edilir. 

Eğer daha önce kural olarak tespit edilmişse “Doğru” döndürülür. 

Yoksa “Yanlış” döndürülür. 
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KURAL_İNDİRGEME(Nokta) 

Eğer Nokta.anahtar ≠  0 ise “Yanlış” döndürülür. 

Eğer tüm j’ler için ij ≠ ; [(
11 ,, kikj aa ≠ ) veya (

212 ,, kikj aa ≠ ) veya …
tt kikj aa ,, ≠ )] 

ise iikktikkikk ddaFaFaF
t

==== ,,...,
21 21  durumu bir kural indirgemedir. 

“Doğru” döndürülür. 

Eğer tüm j’ler için ij ≠ ;  [(
11 ,, kikj aa = ) ve (

212 ,, kikj aa = )  ve …
tt kikj aa ,, = )] ve 

ij dd =  ise iikktikkikk ddaFaFaF
t

==== ,,...,
21 21  durumu bir kural 

indirgemedir. “Doğru” döndürülür. 

         Yoksa “Yanlış” döndürülür. 

3.1 BKİ Algoritmasının Kİ ve GKİ Algoritmaları ile Karşılaştırılması 

Kural İndirgeme (Kİ) ve Geliştirilmiş Kural İndirgeme (GKİ) Algoritmaları önceki 

bölümlerde anlatılmıştır. Bu yöntemlere alternatif olarak bu tez kapsamında geliştirilen 

Budanmış Kural İndirgeme (BKİ) Algoritması daha etkin ve hızlı bir çalışma 

prosedürüne sahiptir. Belirtilen algoritmalar arasındaki farkların daha iyi görülebilmesi 

için her üçü de örnek bir bilgi sistemi üzerinde uygulanmıştır. Bu amaçla, çizelge 

3.1’de listelenen dört özellik ve bir karar verisine sahip beş nesneli bir bilgi sistemi 

kullanılmıştır. Bu karar tablosu ile Kİ ve GKİ algoritmalarının sonuçlarını gösteren 

şekiller Guo ve Chankong (2002)’dan alınmıştır. 

Çizelge 3.1 Örnek karar tablosu 

Nesne F1 F2 F3 F4 Karar 
1x  0 0 1 3 0 

2x  0 1 1 1 1 

3x  1 2 2 0 1 

4x  0 1 0 2 2 

5x  0 0 0 1 2 
 

İlk olarak Kİ algoritmasının kural indirgeme prosedürü çalıştırılmıştır. Bilindiği gibi Kİ 

algoritması tüm kural indirgemeleri bularak gereksiz kurallara sebep olur. Kİ 
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algoritmasının ürettiği kurallar şekil 3.2’de gösterilmiştir. Buna göre 1-özellikli, 2-

özellikli ve 3-özellikli toplam 50 adet kural indirgeme saptanmıştır. 

Şekil 3.2 Tüm kural indirgemeler (Kİ) 
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Kİ algoritmasının tersine, GKİ algoritması gereksiz kural indirgemeleri eleyebilir. GKİ 

algoritmasının ilk olarak 1-özellikli kuralları çıkarmaya başladığı hatırlanacaktır. Şekil 

3.3’de, bulunan 1-özellikli kurallar gösterilmektedir. Ardından, algoritma tarafından 

karar tablosunda yeniden gözden geçirme yapılır ve tespit edilen 1-özellikli kurallar ‘*’ 

işareti ile değiştirilir. Yeniden düzenlenmiş karar tablosu şekil 3.4’de görülebilir. 

 

 

 

 

 
 
Şekil 3.3 1-özellikli kural indirgeme (GKİ)      

 

 

 

 
Şekil 3.4 Yeniden düzenlenmiş karar tablosu 

1-özellikli kuralların bulunmasının ardından daha yüksek dereceden kural indirgemeler 

araştırılır. 2-özellikli indirgemeler incelendiğinde, şekil 3.5’de belirtilen kurallar tespit 

edilir. Daha önceden ifade edildiği gibi karar tablosu yeniden gözden geçirilerek, 2-

özellikli kuralların yerleri işaretlenir. İşaretlenmiş karar tablosu şekil 3.6’da 

incelenebilir. 
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Şekil 3.5 2-özellikli kural indirgeme (GKİ)       

 

 

 

 

 
Şekil 3.6 Yeniden düzenlenmiş karar tablosu 

Verilen bilgi sisteminde 3-özellikli kural indirgemelerin tümü gereksizdir. Bu sebeple 

algoritma tarafından, 3-özellikli hiçbir kural indirgeme ilan edilmemiştir. Sonuç olarak 

1-özellikli ve 2-özellikli toplam 12 adet en az kural indirgeme saptanmıştır. Bulunan en 

az kural indirgemeler şekil 3.7’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 3.7 En az kural indirgeme kümesi (GKİ) 
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GKİ algoritması gibi Budanmış Kural İndirgeme (BKİ) algoritması da gereksiz 

kuralları ayırır ve en az kural indirgemeyi tespit eder. GKİ ve BKİ algoritmaları 

arasındaki temel fark, gereksiz kuralları eleme işleminde uygulanan yöntemdir. GKİ 

algoritması karar tablosunu yeniden gözden geçirirken, BKİ algoritması ise ağaç tipi 

veri yapısı kullanmaktadır. Karar tablosundaki özelliklere ait muhtemel gruplama 

kombinasyonlarının tümü ağaç dallarında tutulur. Bu sayede, oluşturulan ağaç 

algoritma için bir yol haritası işlevi görür. Karar tablosunun işlenmesi sırasında yeni 

kurallar bulundukça ağacın ilgili dalları budanır. Gereksiz kurallara sebep olan 

özellikleri tutan dallar, budandığı için algoritma tarafından incelemeye alınmaz. 

Böylece toplam işlem süresi kısalır. Sonuç olarak, BKİ algoritması en az kural 

indirgeme kümesine GKİ’ye göre daha az zamanda ulaşmaktadır. 

BKİ algoritması, karar tablosunda 1-özellikli ve 2-özellikli toplam 12 adet en az kural 

indirgeme tespit etmiştir. Karar tablosunda dördüncü sırada bulunan 4x  nesnesi, kural 

indirgeme aşamalarını açıklamak için çizelge 3.2’de işaretlenmiştir. Seçili kayıt için 

kural indirgemeler, BKİ algoritması tarafından araştırılmıştır. İnceleme esnasında 

yapılan işlemler adım adım gösterilmiştir. 

Çizelge 3.2 Dördüncü nesne için kural indirgeme 
 
Nesne F1 F2 F3 F4 Karar 

1x  0 0 1 3 0 

2x  0 1 1 1 1 

3x  1 2 2 0 1 

4x  0 1 0 2 2 

5x  0 0 0 1 2 
 

BKİ algoritmasının kullandığı ağaç veri yapısının, uygulama sırasında yol haritası gibi 

çalıştığı hatırlanacaktır. Ağacın tüm dalları, özelliklerin gruplanma kümelerini 

içermektedir. Algoritma kural incelemesine ağacın kök noktasından başlar. Şekil 3.8’de 

algoritmanın 4x  nesnesi için 1-özellikli kuralları incelediği gösterilmektedir. Karar 

tablosunda 4x  nesnesi için F1 değeri 0’dır. BKİ algoritması F1 özelliği için herhangi 

bir kurala rastlamaz. 



17 
 

 
Şekil 3.8 x4 nesnesi için F1’de 1-özellikli kural araştırması 

Ağaç içerisinde gezinme işlemi; nokta, sol çocuk ardından sağ çocuk sıralamasıyla 

yapılır. Buna göre F1 noktasından sonra F2 noktası için kural indirgeme araştırılır. 

Şekil 3.9’da da görüldüğü gibi 4x  nesnesi için F2 özelliği bir kural indirgeme değildir. 

 

Şekil 3.9 x4 nesnesi için F2’de 1-özellikli kural araştırması 

Üçüncü adımda F3 özelliği araştırılır. x4 nesnesi için F3 = 0’dır. BKİ algoritması, 

F3’ün x4 nesnesi için kural indirgeme olduğuna karar verir. Öncelikle kuralın ilan 

edildiği nokta işaretlenir, noktanın sağ çocuğu ve ardından noktanın komşularından 

olup F3 özelliğini içeren noktalar budanır. Budama işlemi gereksiz kurallardan 

kaçınmaya yarar. Şekil 3.10’da F3 özelliğinin 1-özellikli kural olarak ilan edildiği 

görülür. Şekil incelendiğinde F3F4, F2F3, F1F3, F1F2F3 noktalarının F3 özelliğini 

içerdiğinden ve gereksiz kurallara sebep olacağından dolayı budandığı anlaşılabilir. 
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Şekil 3.10 x4 nesnesi için F3’de 1-özellikli kural bulunması ve budama işlemi 

Bir sonraki inceleme F4 özelliği için yapılır. F4 özelliği x4 nesnesi için bir kural 

indirgemedir. F4 noktasının budanacak sağ çocuğu yoktur, F4 özelliğini barındıran 

F2F4, F2F3F4, F1F4, F1F3F4, F1F2F4 ve F1F2F3F4 komşuları budanır. Karar 

tablosunda yapılan karşılaştırma işlemleri şekil 3.11’de gösterilen ağaç üzerinde 

anlatılmıştır. 

 
Şekil 3.11 x4 nesnesi için F4’de 1-özellikli kural bulunması ve budama işlemi 

BKİ algoritmasının, F4 özelliğini inceledikten sonra F3F4 noktasına gitmesi beklenir 

ancak bu noktanın daha önceden budanmış olduğu görülmektedir. Bu sebeple F3F4 

noktası atlanarak ağacın bir sonraki dalına gidilir. Ağaçta sırasıyla F2F3, F2F4 ve 

F2F3F4 noktaları daha önce budanan dallarda oldukları için kural inceleme işlemine 

tabi tutulmazlar. Bir sonraki dalda F1F2 özelliğini barındıran nokta vardır. Yapılan 

inceleme neticesinde F1F2 özellik grubunun kural indirgeme olmadığı anlaşılır. F1F2 

noktasından sonra işlem sırasında bekleyen kalan 6 adet nokta ise budanmış dallarda 

bulundukları için işlem görmezler. Sonuç olarak, budanan ağacın son durumu şekil 

3.12’de gösterilmiştir. 
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Şekil 3.12 x4 nesnesi için F1F2’de 2-özellikli kural incelemesi 

4 özellikli bir bilgi sisteminde, bir nesnenin tüm kural indirgemelerini bulmak için 15 

farklı özellik grubuna bakılması gerekir. Yukarıdaki örnekte BKİ algoritmasının sadece 

5 farklı özellik grubu için karşılaştırma yaptığı görülür. Bu sayı en iyi durum için 4 en 

kötü durum için 15 karşılaştırma anlamına gelir. BKİ algoritmasının çalışma 

performansını, kullanılan bilgi sistemindeki kurallar belirler. Bu yüzden standart bir 

performans değeri yoktur. Her bilgi sistemi için farklı oranda zaman ve verimlilik 

kazancı sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



20 
 

4. GÖĞÜS KANSERİ TEŞHİSİNDE BKİ ALGORİTMASININ UYGULANMASI 

Hastalara ait bulgulardan hastalık teşhis etmek için kullanılan sistemlerden birisi de 

otomatik teşhis sistemidir. Elektrokardiyogram (EKK), elektroensefalogram (EES), 

ultrason dalgaları, x-ışını ve bilgisayarlı tomografi verilerine uygulanan bu sistem, elde 

edilen verilerde örüntü algılama ve özellik çıkarımı konusunda önemli bir role sahiptir. 

Böylece hastalıkların teşhisi sağlanır. 

Hastalıkları gözlemleme ve teşhis etme yöntemlerinden en genel olanı, belirleyici 

özellik sinyallerinin varlığının bir gözlemci tarafından ortaya çıkarılmasına dayanır. 

Yoğun bakımda bulunan ve sürekli müşahede altında tutulmaya ihtiyaç duyan çok 

sayıda hasta sayesinde, son on yılda birçok otomatik teşhis sistemi geliştirildi. Bu 

sistemler, daha çok niteliksel olan tıbbi tanı kriterlerini, daha nicel olan nesnel özellik 

değerlerinin sınıflandırma problemine çevirerek çalışır. 

Otomatik tıbbi teşhis sistemlerinin gelişmesi ve uygulanmaları, doktorların üzerinde 

çalıştıkları araştırmalar için önemli rol oynar. Bu sistemler çok çeşitli tıp verileri 

üzerinde uygulanabilirler. Çok sayıda matematiksel model ve teorem, birbirinden farklı 

otomatik teşhis sistemi geliştirmek için kullanılmaktadır. Bu modellerden; uyarlanabilir 

bulanık-sinir çıkarsama sistemi (UBSÇS), çok katmanlı algılayıcı sinir ağları 

(ÇKASA), birleşik sinir ağları (BSA), olasılıksal sinir ağları (OSA), tekrarlı sinir ağları 

(TSA), destek vektör makinası (DVM) ve kaba kümeler teorisi (KK) tıbbi teşhis 

sistemleri için yaygın olarak kullanılan yöntemler olarak sıralanabilir. 

Kaba kümeler teorisi temelinde, bu tez kapsamında geliştirilen budanmış kural 

indirgeme (BKİ) algoritması, yine bu çalışmanın bir parçası olarak otomatik teşhis 

sistemine uyarlanmıştır. Bu amaçla Wisconsin göğüs kanseri veri tabanı kullanılmıştır. 

Donörlerden alınan ölçümlerin kullanıldığı sistemde, BKİ algoritması özellik çıkarsama 

ve en az kural indirgeme gerçekleştirmesini yapmaktadır. 
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4.1 Wisconsin Göğüs Kanseri Veri Tabanına Genel Bakış 

Göğüs hücrelerinden meydana gelen kötü huylu tümörler göğüs kanserine neden olur. 

Yaş, genetik durum, adet düzensizliği, çocuk sahibi olmama ve obezlik durumu gibi 

faktörler kanserin gelişiminde etkilidir. Son yıllarda DNA yapısı üzerine bu konuda 

yapılan araştırmalar büyük ilerlemeler sağlamasına rağmen, göğüs kanserine neden 

olan etmenler hala tam olarak anlaşılamamıştır. 

Bu çalışmada Wisconsin göğüs kanseri veri tabanı kullanılmıştır. Bu veri tabanı 

Wisconsin Üniversitesi Madison Hastanesi’nde Wolberg ve Mangasarian tarafından 

1992’de elde edilmiştir. 699 hastaya ait tıbbi verinin bulunduğu bilgi sisteminde her 

hastaya ait 9 adet özellik bulunur. Her bir özellik kriteri 1 ile 10 arasında bir sayısal 

değere sahiptir. 10 değeri en kötü sonucu ifade eder (Çizelge 4.1). Çizelgede, 

numaralandırılmış özelliklerin hangi kriterleri ifade ettiği ve bilgi sisteminde görülme 

sıklığı açıklanmıştır. 

Çizelge 4.1 Wisconsin göğüs kanseri verisinde özelliklerin açıklamaları 

 

 

Özellik 
Numarası Özellik Açıklaması Minumum Maksimum Ortalama Standart Sapma
1 Küme Kalınlığı 1 10  4.44  2.82 

2 
Hücre Büyüklüğünün 
Benzerliği 1 10  3.15  3.07 

3 
Hücre Şeklinin  
Benzerliği 1 10  3.22  2.99 

4 Yapışma Küçüklüğü 1 10  2.83  2.86 

5 
Tek Epitel Hücre  
Büyüklüğü 1 10  3.23  2.22 

6 Korumasız Çekirdek 1 10  3.54  3.64 
7 İnce Kromatin 1 10  3.45  2.45 
8 Normal Çekirdekçik 1 10  2.87  3.05 
9 Mitoz Bölünme 1 10  1.60  1.73 
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4.2 Wisconsin Göğüs Kanseri Bilgi Sistemi 

BKİ algoritmasının uygulandığı Wisconsin veri tabanında 236 ayırt edilemez ve 463 

farklı özelliklere sahip toplam 699 hastaya ait özellik ve karar bilgileri mevcuttur. Veri 

tabanındaki hastalardan birkaçına ait bilgiler çizelge 4.2’de sıralanmıştır. Çizelge 

incelendiğinde farklı hasta numarasına sahip kayıtların 9 özellik ve bir karar bilgisine 

sahip olduğu görülebilir. Wisconsin göğüs kanseri veri tabanı, 241 kötü huylu ve 458 

iyi huylu tümör bulunan hastalara ait tıbbi verileri içermektedir. 

Çizelge 4.2 Wisconsin kanser karar tablosundan 25 örnek veri 
 
Hasta No F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 d 
1035283 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 
1036172 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 
1041801              5 3 3 3 2 3 4 4 1 4 
1043999 1 1 1 1 2 3 3 1 1 2 
1044572 8 7 5 10 7 9 5 5 4 4 
1047630 7 4 6 4 6 1 4 3 1 4 
1048672 4 1 1 1 2 1 2 1 1 2 
1049815 4 1 1 1 2 1 3 1 1 2 
1050670 10 7 7 6 4 10 4 1 2 4 
1050718 6 1 1 1 1 2 3 1 1 2 
1054590 7 3 2 10 5 10 5 4 4 4 
1054593 10 5 5 3 6 7 7 10 1 4 
1056784 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 
1059552 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 
1065726 5 2 3 4 2 7 3 6 1 4 
1066373 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 
1066979 5 1 1 1 2 1 2 1 1 2 
1067444 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 
1070935 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 
1070935 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 
1071760 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 
1072179 10 7 7 3 8 5 7 4 3 4 
1074610 2 1 1 2 2 1 3 1 1 2 
1075123 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 
1079304 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 
 

Yukarıdaki çizelgede Hasta No kayıtların sahip olduğu numarayı ifade eder. F1’den 

F9’a kadar numaralandırılan kolonlar ve d kolonu şu kriterleri içermektedir: 
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F1 - Küme Kalınlığı 

F2 - Hücre Büyüklüğünün Benzerliği 

F3 - Hücre Şeklinin Benzerliği 

F4 - Yapışma Küçüklüğü 

F5 - Tek Epitel Hücre Büyüklüğü 

F6 - Korumasız Çekirdek 

F7 - İnce Kromatin 

F8 - Normal Çekirdekçik 

F9 - Mitoz Bölünme 

d = 2 => İyi Huylu 

d = 4 => Kötü Huylu 

Bilgi sistemlerinde ayırt edilemeyen kayıtlar bulunabilir. Çizelge 4.2 incelendiğinde 

1036172,  1067444 ve 1079304 hasta numaralı kayıtların birbirleri arasındaki benzerlik 

görülebilir. Bu tip benzer kayıtlar karar tablosundan ayıklanmalıdır. Aksi takdirde kural 

indirgeme gerçekleştirmesi sağlıklı bir şekilde yapılamaz. Ayırt edilemeyen hastalara 

ait kayıtlar elendikten sonra çizelge 4.3 elde edilir. Örnek bilgi sistemini daha 

anlaşılabilir kılmak için hasta numaraları 1’den 25’e kadar sıralandığında 2, 18 ve 25 

numaralı hastaların ayırt edilemez oldukları söylenebilir. Çizelge 4.3’de 2, 18 ve 25 

numaralı hastalar tek bir kayıt içerisinde gösterilmiştir. Böylece karar tablosundaki her 

bir kaydın birbirinden farklı olması sağlanmıştır. Sonuç olarak örnek bilgi sisteminin 

artık kural indirgeme araştırması için hazır olduğu söylenebilir. 

Çizelge 4.3 Ayırt edilemez kayıtlardan arındırılmış örnek bilgi sistemi 
 
Nesne No F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 d 
1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 
2, 18, 25 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 
3              5 3 3 3 2 3 4 4 1 4 
4 1 1 1 1 2 3 3 1 1 2 
5 8 7 5 10 7 9 5 5 4 4 
6 7 4 6 4 6 1 4 3 1 4 
7 4 1 1 1 2 1 2 1 1 2 
8 4 1 1 1 2 1 3 1 1 2 
9 10 7 7 6 4 10 4 1 2 4 
10 6 1 1 1 1 2 3 1 1 2 
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Çizelge 4.3 Ayırt edilemez kayıtlardan arındırılmış örnek bilgi sistemi (devam) 
 
11 7 3 2 10 5 10 5 4 4 4 
12 10 5 5 3 6 7 7 10 1 4 
13 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 
14 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 
15 5 2 3 4 2 7 3 6 1 4 
16 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 
17 5 1 1 1 2 1 2 1 1 2 
19 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 
20 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 
21 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 
22 10 7 7 3 8 5 7 4 3 4 
23 2 1 1 2 2 1 3 1 1 2 
24 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 
 

Çizelge 4.3 incelendiğinde bazı kurallar kolayca ortaya çıkartılabilir. Örnek olarak 1, 4, 

14, 19 numaralı kayıtlar için F1 = 1 ve d = 2’dir. F1 = 1 ve d ≠ 2 değerlerine sahip 

hiçbir kayıt mevcut değildir. Tüm kayıtlar için F1 = 1 olması d = 2 olması anlamına 

gelir. Bu durumda F1 = 1 bir kural indirgemedir denebilir. 9 özellikli bir karar 

tablosunda yalnızca 1-özellikli kural indirgeme bulunmaz; 2, 3 ve hatta 8 özellikli kural 

indirgemeler çıkartılabilir. F6 = 1 ve F8 = 1 olduğu duruma bakıldığında d = 2 olduğu 

görülmektedir. Bu duruma aykırı düşen bir kayda da rastlanmaz. Bu yüzden F6 = 1 ve 

F8 = 1 bir kural indirgemedir ve karar değeri d = 2’dir. 

699 hastaya ait verinin bulunduğu Wisconsin bilgi sisteminin %70’ini oluşturan 490 

kayıt eğitim amaçlı seçilmiştir. Ancak 128 kaydın ayırt edilemez olmasından dolayı 

yalnızca 362 kayıt BKİ algoritmasının eğitim sürecinde kullanılabilmiştir. Mevcut 362 

kayıt üzerinde yapılan kural indirgeme araştırmasının ardından 6444 adet en az kural 

indirgeme tespit edilmiştir. Bilgi sistemlerinde aynı kural indirgemenin birden fazla 

kayıt için de geçerli olduğu görülebilir. Birden fazla hasta için tekrarlanan kural 

indirgemeler elendiğinde 2010 adet birbirinden farklı en az kural bulunmuştur. 

Eğitim amaçlı seçilen kayıtlardan geriye kalan 209 hastaya ait özellik bilgileri, teşhisin 

tahmin edilmesi için BKİ algoritmasının geliştirildiği sisteme verilmiştir. Teşhis değeri 

bilinmeyen bu 209 hastaya ait özellik değerleri, daha önceden tespit edilmiş 2010 adet 
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kural indirgeme ile karşılaştırılmıştır. Bir hasta tüm kurallar ile karşılaştırıldığında n 

adet kurala göre teşhis değeri 2 ve m adet kurala göre ise 4 olması gerektiği sonucuna 

varılmış olsun. Bu koşullarda hastalık teşhisinin 
nm

n
+

 olasılıkla 2 (İyi Huylu) ve 

nm
m
+

 olasılıkla da 4 (Kötü Huylu) olacağı hesaplanır. Tahmin edilen hastalık teşhisi, 

daha büyük ihtimalin gösterdiği karar olarak seçilir. Başka bir ifadeyle olasılığı 0.5 ve 

daha büyük olan karar, tahmin edilen teşhis olarak ilan edilir. Tüm hastalar için tahmin 

süreci sona erdiğinde, tahmin edilen değerler gerçek hastalık teşhisleriyle karşılaştırılır. 

Eğer teşhis kestirimi gerçek değerle uyuşuyorsa bu başarılı bir hastalık tahminidir 

denebilir. Ancak kestirim ile gerçek değer aynı değilse tahminin yanlış yapıldığı 

sonucuna varılır. 

Wisconsin kanser verisinde 1115293 numaralı hastanın gerçek hastalık teşhisi 2’dir. 

Yapılan kestirim işlemi içerisinde 1115293 numaralı hastanın tüm özellik 

kombinasyonları, daha önceden tespit edilen kural indirgemeleri ile mukayese 

edilmiştir. 964 adet kurala göre teşhis değeri 2 olmalıdır, buna karşın teşhis değerini 4 

olmasını gerektirecek herhangi bir kurala rastlanmamıştır. Bu yüzden teşhis tahmini 

sistem tarafından 1 olasılıkla 2 olarak saptanmıştır. Gerçek değer ile örtüşen bu karar, 

tahmin işleminin başarılı bir şekilde sonuçlandığını gösterir. 

Gerçek hastalık değeri 4 olan 1119189 numaralı hasta için, 3 adet kural indirgemesi 

teşhis değerinin 2 olması gerektiğini hesaplamıştır. Oysa teşhis değerinin 4 olması 

gerektiğini gösteren 107 adet kural indirgemesi mevcuttur. O halde tahmin değeri 0.97 

olasılıkla 4 olarak saptanır. Gerçek değere de bakıldığında başarılı bir tahmin işleminin 

yapıldığı söylenebilir. 

Sonuç olarak, hastalık değerlerinin tahmin işlemi 209 hastanın 208’i için başarılı bir 

şekilde tamamlanmıştır. Hatta doğru yapılan kestirim işlemleri 156 kişi için 1 olasılık 

ve 202 kişi için ise 0.9’un üzerinde bir ihtimal hesabıyla gerçekleştirilmiştir. Geriye 

kalan 6 hasta için yapılan tahminler 0.64, 0.85, 0.77, 0.88, 0.61 ve 0.79 olasılık 

değerleri göz önünde bulundurularak konulmuştur. 
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1 adet hasta için hastalık kestirimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 1096352 numaralı 

hastanın gerçek teşhis değeri 2 iken sistem tarafından 4 olarak tahmin edilmiştir. Bu 

sonucun alınmasında teşhis değeri için, 13 adet kuralın 2 değerini hesaplamasına karşın, 

15 adet kuralın ise 4 değerini göstermesinin etkisi olmuştur. Böylece 0.54 olasılıkla 

teşhis değeri 4 olarak tahmin edilmiş ve bu da yanlış bir teşhis kestirimine sebep 

olmuştur. 

Kural indirgeme aşamasında BKİ algoritmasının kullanıldığı Wisconsin göğüs kanseri 

veri tabanının %70’i sistem öğrenmesini sağlamak için seçilirken geriye kalan %30’luk 

kısmı teşhis tahmini için numune olarak kullanılmıştır. Eğitim verisinin rastgele 

seçildiği her durum için ayırt edilemeyen kayıtlar, birbirinden farklı kayıtlar ve 

dolayısıyla tespit edilen kural indirgemeler değişiklik gösterir. Bu yüzden yapılan her 

işlemin başarılı kestirim oranları da birbirinden farklıdır. Wisconsin bilgi sistemi 

üzerinde eğitim verisinin rastgele seçildiği birden fazla tahmin işlemi tekrarlanmıştır.  

BKİ algoritmasının, hastalık teşhislerini %99.52 doğrulukla kestirebildiği tespit 

edilmiştir. Sonuç olarak, BKİ algoritması tahmin hesaplamasını yüksek doğrulukla 

gerçekleştirebilmektedir. Yalnızca, hesaplama işleminin birden fazla yapılmasının daha 

başarılı sonuç elde edebilmek için önemli olduğu unutulmamalıdır. 
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5. GKİ ALGORİTMASI ÜZERİNE YAPILAN İYİLEŞTİRMELER 

Bilgi sistemleri ve karar tablolarından anlamlı sonuçlar çıkartılmasında, üretilen kural 

indirgemelerin büyük payı vardır. Bu bilgi sistemleri çok büyük miktarlarda veri 

barındırabilirler. Bu sebeple kural indirgemeleri gerçekleştiren algoritmaların, hızlı bir 

şekilde işlemi tamamlamaları beklenir. Bilgi sisteminin büyüklüğü arttıkça ihtiyaç 

duyulan kaynaklar da artmaktadır. Geliştirilen algoritmanın aynı zamanda daha az 

bellek kaynağına ihtiyaç duyması çalışma verimliliğini arttıran bir etmendir. 

Seçilen bir bilgi sistemi için Kİ ve GKİ algoritmalarının işleyişleri üzerine 

karşılaştırmalı incelemeler yapılmıştır. GKİ algoritmasının kabiliyetleri ve Kİ’ye göre 

daha sağlıklı sonuçlar vermesinde etkili olan sebepler araştırılmıştır. Bunun yanında 

GKİ algoritmasının bazı kısımları, tekrar gözden geçirilmeye ihtiyaç duymaktadır. GKİ 

algoritmasında yapılan bazı iyileştirme çalışmaları ile algoritmanın, kural indirgemeleri 

hızlı bir şekilde bulmasının yanında bellek kaynaklarını da daha etkin kullanabilmesi 

amaçlanmıştır. 

5.1 Bilgi Sistemi ve Karar Tabloları 

GKİ algoritması üzerine yapılan iyileştirme çalışmaları, örnek bir bilgi sistemi 

kullanılarak yürütülmüştür. Verilen örnek aynı zamanda konuyu daha anlaşılabilir 

kılmak için de önemlidir. Bankaya kredi başvurusu yapan 8 adet şirketi konu alan bilgi 

sistemi çizelge 5.1’de gösterilmiştir. Şirketlerin durumuna göre banka, kredi vermeyi 

kabul veya reddetmektedir. Firmalara ait sektör türü, iş hacmi, deneyim ve referans 

durumu bilgileri kredi alabilmeleri için belirleyici özelliklerdir. 

Çizelge 5.1 Kredi başvurusunda bulunan şirketlere ait örnek bilgi sistemi 
 
Şirket Sektör Hacim Deneyim Referans Karar 
c1 Hizmet Orta Var Mükemmel Kabul 
c2 Reklam Orta Yok Tarafsız Red 
c3 Tarım Küçük Var İyi Red 
c4 Reklam Büyük Yok Mükemmel Kabul 
c5 Hizmet Orta Var Tarafsız Red 
c6 Hizmet Büyük Var Tarafsız Kabul 
c7 Tarım Küçük Var İyi Red 
c8 Reklam Büyük Yok Mükemmel Kabul 
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Bilgi sistemleri verileri gerçek değerleriyle tutabilirler. Uzun bilgi tutan özellikler 

yerine sayısal ifadelerle hesaplama ve karşılaştırma yapmak daha kolaydır. Hatta daha 

az bellek kaynağına ihtiyaç duyulduğu bile söylenebilir. Bu yüzden KK teorisi verileri 

sayısal ifadelere çevirir. Çizelge 5.1’de verilen bilgi sistemindeki bilgiler sayısal 

değerlere çevrildiğinde çizelge 5.2’de gösterilen karar tablosu elde edilir. 

Çizelge 5.2 Çizelge 5.1’deki bilgi sisteminin sayısal formata çevrilmesi 
 
Şirket F1 F2 F3 F4 d 
c1 1 2 1 3 1 
c2 2 2 2 1 0 
c3 3 1 1 2 0 
c4 2 3 2 3 1 
c5 1 2 1 1 0 
c6 1 3 1 1 1 
c7 3 1 1 2 0 
c8 2 3 2 3 1 

 

U evreni, A özellikleri ve d kararı bilgilerinin sahip oldukları sayısal değerler ile 

ilişkileri aşağıda sıralanmıştır. 

U = {c1, c2,..., c8} 

A = {F1, F2, F3, F4} = {Sektör, Hacim, Deneyim, Referans} 

d = Karar 

Özelliklere ait değer kümesi: 

F1 = {1; 2; 3};   1 = Hizmet, 2 = Reklam, 3 = Tarım 

F2 = {1, 2, 3};  1 = Küçük, 2 = Orta, 3 = Büyük 

F3 = {1, 2};      1= Var, 2 = Yok 

F4 = {1, 2, 3};     1 = Tarafsız, 2 = İyi, 3 = Mükemmel 

d = {0, 1};       0 = Red, 1 = Kabul 

Bilgi sistemlerinde bulunan kayıtlar özellik ve karar değerlerine sahiptir. Aynı 

değerlere sahip birden fazla kayıt bulunabilir. Bu durumda kural indirgeme bulunması 

esnasında kaydın bir diğerinden ayırt edilme problemi ortaya çıkar. Bilgi sistemlerinde 

ayırt edilemeyen kayıtların ayıklanması gereklidir. Bu sebeple çizelge 5.2’de belirtilen 

karar tablosunda, ayırt edilemezlik durumları incelenmiştir. Sonuçta, birbirine benzeyen 
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kayıtların elendiği, tümüyle farklı kayıtları barındıran çizelge 5.3’deki tabloya 

ulaşılmıştır. Çizelge incelendiğinde, c3, c7 ile c4, c8 şirket başvuruları arasında ayırt 

edilemezlik ilişkisi bulunduğu görülebilir. Artık mevcut karar tablosu, kural indirgeme 

algoritması için hazır hale getirilmiştir. 

Çizelge 5.3 Ayırt edilemez kayıtların elendiği karar tablosu 
 
Şirket F1 F2 F3 F4 d 
c1 1 2 1 3 1 
c2 2 2 2 1 0 
c3, c7 3 1 1 2 0 
c4, c8 2 3 2 3 1 
c5 1 2 1 1 0 
c6 1 3 1 1 1 

 

5.2 Kural İndirgeme Gerçekleştirmesi 

Çizelge 5.3’deki bilgi sistemi incelendiğinde bazı kural indirgemelerin kolayca 

bulunabildiği görülebilir. Geliştirilen algoritma, karar tablosundaki tüm en az kural 

indirgemeleri bularak bilgilerden anlamlı sonuçlar çıkartılmasına olanak sağlar. Örnek 

olarak F4 = 3 olduğu durum incelenecek olursa karar değerinin 1 olduğu görülür. Buna 

göre diğer özellik değerlerine bakılmaksızın F4 = 3 olması d = 1 eşitliğini garantiler. 

F4 = 3 durumu bir kural indirgemedir. Benzer şekilde F2 = 2 ve F4 = 1 olduğu her 

durumda d = 0 eşitliği görülmektedir. F2 = 2 ve F4 = 1 durumunun da bir kural 

indirgeme olduğu anlaşılmaktadır. Bu şekilde sistemdeki tüm kurallar açığa çıkartılır. 

Karar tabloları incelenirken en az kuralların bulunabilmesi önemlidir. Bu da gereksiz 

kural indirgemelerin elenebilmesiyle mümkün olur. F2 = 1 eşitliğinin bir kural 

indirgeme olduğu “x 1 x x 0” örneği için, F2 = 1, F3 = 1 ve d = 0 olduğu “x 1 1 x 0” 

durumunun da kural olarak ilan edilmesi mümkündür. Ancak F2 kuralının mevcut 

olduğu bir tabloda (F2,F3) kuralının bulunması gereksizdir. Geliştirilen algoritma bu 

gereksiz kurallardan kaçınmalıdır. 
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5.3 GKİ Algoritması Üzerine Yapılan İyileştirmeler 

Bilgi sistemlerinden kural indirgemeleri çıkartan algoritmalar iyi tasarlanmış bir 

mimariye sahiptir. Algoritmanın çalışması esnasında çeşitli karşılaştırma ve hesaplama 

işlemleri yapılır. Hesaplama yoğunluğunu karşılayabilmesi için iyi bir işlemcinin 

yanında sonuçların tutulacağı geniş bir bellek kaynağına ihtiyaç vardır. GKİ 

algoritmasının veri tabanlarına uygulanması sırasında, algoritmanın karar tablolarını 

yeniden düzenlemek için çok fazla bellek kullandığı görülmüştür. Bu yüzden metodun 

bazı kısımları için gözden geçirme işlemi yapılmıştır. Bu tez araştırması kapsamında 

GKİ algoritmasını iyileştirmeyi amaçlayan çalışmalar gerçekleştirilmiştir. GKİ 

algoritmasının yapılan iyileştirme sonrasında daha az bellek kaynağına ihtiyaç duyduğu 

söylenebilir. İyileştirilmiş GKİ algoritmasının işleyişi aşağıda anlatılmıştır: 

Adım 0. Bilgi sistemi, karar değerlerine göre sıralanarak hazır hale getirilir. 

Adım 1. Nesne numarası 1=i  olarak atanır.  

Adım 2. İndirgemedeki özellik numarası 1=r  olarak atanır. 

Adım 3. i’ninci satır taranarak jrj FF ,...,1  özelliklerine ait  ijrij aa ,...1  değerleri r-özellik 

indirgemeye uyup uymadığı kontrol edilir. { ijrij aa ,...1 } özellik değer grubunun 

herhangi bir alt grubu bir kural teşkil etmiyorsa ve bu özellik grubu daha önce 

bir kural olarak ilan edilmemişse { ijrij aa ,...1 } grubu kural indirgeme için 

uygundur. Uygunluk kontrolü kural indirgemelerin bulunduğu bir listeye 

bakılarak yapılır. Eğer uygunluk alınırsa Adım 4’e gidilir yoksa Adım 5’e 

gidilir. 

Adım 4. Tüm ik ≠  için, eğer rjjj ,...1=  en az biri için kjij aa ≠  ise veya kjij aa =  için  

kir ddjjj =∧= ,...1 ise { ijrij aa ,...1 } özellik grubu r-özellikli kural indirgemeyi 

ifade eder. Kural olarak ilan edilen { ijrij aa ,...1 } özellik değer grubu kural 

indirgemelerin bulunduğu listeye eklenir. Ardından Adım 5’e gidilir. 
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Adım 5. Diğer r-özellik grubu kombinasyonu alınır. Daha başka kombinasyon yoksa 

r=r+1 olarak atanır. Eğer r<m ise Adım 3’e gidilir, yoksa Adım 6’ya gidilir. 

Adım 6. i = i + 1 olarak atanır. Eğer i sayısı U’daki nesne sayısından büyükse algoritma 

durur. Yoksa Adım 2’ye gidilir. 

5.4 İyileştirilmiş Prosedür ile GKİ Algoritmasının Karşılaştırılması 

GKİ algoritması iki aşamalı bir mekanizmaya sahiptir. Birinci aşama Kİ algoritmasına 

benzer şekilde 1-özellikli kural indirgeme gerçekleştirir (Adım 1-4). Ardından bulduğu 

kuralları işaretler. İkinci aşama ise birden fazla özellik taşıyan kural indirgemeleri tespit 

eder (Adım 5-9). Bulunan kuralları işaretleyerek karar tablosunu güncelleştirir. Her 

özellik grubu için kurallar işaretlendiğinden dolayı, karar tablosu yeniden düzenleme 

yapılmasına ihtiyaç duyar. GKİ algoritması, m-özellikli bir bilgi sistemi için m-1 adet 

yeniden düzenlenmiş tablo üretir. 

İyileştirilen GKİ algoritmasında bir aşamalı sistem vardır. Her nesnenin tüm özellik 

kombinasyonları sırayla incelenir. Kural olarak saptanan özellik grupları kuralların 

bulunduğu bir listede tutulur. Araştırılan her özellik grubu önce bu listeyle 

karşılaştırılarak kural indirgemeye uygunlukları denetlenir. Böylece hem gereksiz 

kurallardan kaçınılmış hem de tekrar eden kurallar engellenmiş olur. 

Hem GKİ algoritması hem de iyileştirilen GKİ algoritması da veri indirgeme ve en az 

kural gerçekleştirmesi yapar. Ancak her özellik grubu için yeniden düzenlenmiş T ′  

karar tablolarının üretilmesi, GKİ algoritmasının çok fazla bellek kaynağına ihtiyaç 

duymasına sebep olur. Büyük bilgi içeren karar tabloları için kural indirgeme 

yapıldığında, bu bellek ihtiyacı sorun oluşturacak seviyelere ulaşabilir. Öteki yandan, 

iyileştirilmiş algoritmanın daha basit bir işleyişi vardır. Algoritma, tespit ettiği kural 

indirgemeleri bir listeye ekler. Her bir özellik grubu için yapılan bu işlem sayesinde 

gereksiz ve tekrar eden kurallar elenmiş olur. Bir kaydın listeye eklenmesi, tüm karar 

tablosunun yeniden düzenlenmesinden daha kolaydır ve daha az bellek kaynağı 

kullanılır. 
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6. ALGORİTMALARIN WISCONSIN VERİ TABANINDAKİ PERFORMANSI 

Büyük veri tabanlarına sahip sitemlerden anlamlı sonuçlar çıkartmak yorucu bir iştir. 

Çok sayıda kaydın yüksek miktarda gizli kurala sahip olabileceği açıktır. Bunları tespit 

ederek açığa çıkarmak uzun zaman alır. KK teorisi temelli geliştirilen kural indirgeme 

gerçekleştirme algoritmaları, işlem süresini en aza indirmeyi amaçlar. Daha önce 

geliştirilmiş olan Kİ ve GKİ algoritmalarının yanında bu tez çalışması kapsamında 

ortaya çıkan BKİ algoritması ve GKİ algoritmasının iyileştirilmiş prosedürü büyük bir 

bilgi sistemi üzerinde çalıştırılmıştır. Kullanılacak bilgi sistemi olarak, çok sayıda 

kayda sahip olması bakımından Wisconsin göğüs kanseri veri tabanı kullanılmıştır. Bu 

veri tabanı Wisconsin Üniversitesi Madison Hastanesi’nde Wolberg ve Mangasarian 

tarafından 1992’de elde edilmiştir. 699 hastaya ait tıbbi verinin bulunduğu bilgi 

sisteminde her hastaya ait 9 adet özellik bulunur. Her bir özellik kriteri 1 ile 10 arasında 

bir sayısal değere sahiptir. 10 değeri en kötü sonucu ifade eder. 

Performansları karşılaştırılan algoritmalar, 2048 MB RAM ve 2.00 GHz hızında iki 

çekirdekli bir dizüstü bilgisayarda çalıştırılmıştır. Tüm algoritmalar, kural indirgemeye 

başlamadan önce bilgi sistemindeki ayırt edilemez hastalara ait kayıtları eleyerek işe 

başlamışlardır. Buna göre 699 adet hastanın bulunduğu sistemde 236 ayırt edimez hasta 

kaydı tespit edilmiştir. Ardından 463 farklı hastanın kural indirgemeleri bulunmuştur. 

Wisconsin bilgi sisteminde bulunan kuralları bulmak için ilk olarak Kİ algoritması 

uygulanmıştır. Kİ algoritması 463 farklı hasta için 212467 adet kural indirgeme tespit 

etmiştir. Tüm kural indirgemelerin bulunduğu hatırlanacak olursa sayının büyüklüğü 

normaldir. Algoritma bu işlemi 142 saniyede tamamlamıştır. GKİ algoritması aynı bilgi 

sisteminden 8614 adet en az kural indirgeme çıkarmıştır. 463 farklı hastanın sahip 

olduğu en az kurallar 12 saniyede bulunmuştur. 

Bu tez kapsamında geliştirilen BKİ algoritması da 8614 adet en az kural indirgemeyi 

tespit etmiştir. Bilgi sistemlerinde aynı kuralın birden fazla kayıt için geçerli olduğu 

görülebilir. Bu kurallar en az kural indirgemelerin içinde tekrar ederler. BKİ 

algoritması tekrar eden kuralları eleyerek sonuçta 2437 adet farklı en az kurala 

ulaşmıştır. BKİ algoritması için kural indirgeme tespit işlemi 10 saniye sürmüştür. 
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GKİ algoritmasında yapılan iyileştirme sonucu elde edilen prosedür de 8614 adet en az 

kural indirgeme bulmuştur. Prosedür, işlemi 13 saniyede tamamlamıştır. Süreye 

bakıldığında GKİ’nin daha kısa zamanda sonuca ulaştığı görülebilir. Ancak yapılan 

iyileştirmenin, kullanılan bellek kaynaklarını azaltmayı amaçladığı düşünüldüğünde, 

performanstan pek ödün vermediği söylenebilir. 
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7. SONUÇ 

Kaba Kümeler Teorisi çok sayıda niteliğin meydana getirdiği büyük veri 

topluluklarının analizi ve bunların sınıflandırması konusunda oldukça başarılı çözümler 

ortaya koymaktadır. Kural indirgeme yöntemi sayesinde verilerin analizi daha kolay 

yapılabilir hale gelmektedir. Ancak bilgi sistemindeki kural indirgeme durumlarını 

tespit etmek büyük veri tabanlarında oldukça karmaşıktır. 

Bu tez çalışmasında kural indirgeme bulma yöntemlerinden Kİ ve GKİ hakkında bilgi 

verilmiştir. Sağladığı yararlar yanında her iki yöntemin de yetersiz kaldığı durumlar 

açıklanmıştır. Sorunlara getirilen çözüm yöntemleri, kullanılabilirliği ölçüsünde 

etkilidirler. Çok maliyetli yaklaşımlar çoğunlukla tercih edilmez. 

Daha etkili ve kullanılabilir bir yaklaşım geliştirmek için bu tez çalışmasında ortaya 

atılan BKİ algoritması, diğer iki yöntemin eksiklerini tamamlar niteliktedir. Gereksiz 

kural indirgemelerden kaçınarak hem bilgi sistemi analizini kolaylaştırır hem de daha 

kısa sürede sorunun çözülmesini sağlar. Ayrıca BKİ algoritması, hastalık teşhis 

problemleri için başarılı tahminler yapabilmektedir. Yüksek doğruluk oranlarıyla 

kestirilen hastalıklar, gerçek değerlere oldukça yakındır. 

GKİ algoritmasının getirdiği kolaylıklar yanında katlanılması gereken maliyetleri de 

vardır. Algoritma yüksek miktarda bellek ihtiyacı duyar. Bu sebeple, GKİ algoritması 

üzerine yapılan iyileştirme çalışmaları kaynak ihtiyacını daha uygun seviyelere 

indirmiştir. Çalışma performansı göz önüne alındığında, GKİ kadar olmasa da ona 

yakın bir sürede işlemi tamamlayan bir prosedür elde edilmiştir. 

Kİ, GKİ, BKİ ve iyileştirme çalışmalarının, Wisconsin verisindeki performansları 

karşılaştırıldığında BKİ algoritmasının en hızlı olduğu görülür. İkinci sırada GKİ ve 

ardından iyileştirilmiş prosedür gelir. Kİ algoritması ise büyük bir süre farkıyla son 

sırada bulunmaktadır. Elde edilen sonuç umut vericidir. Ancak en kısa sürede işlem 

yapan metoda henüz ulaşılamamıştır. KK teorisi temelli çalışmalar devam ettiği sürece 

daha iyi algoritmalar geliştirilecektir. Bu çalışmanın gelecekte yapılacak araştırmalara 

ışık tutacağı açıktır. 
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