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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemizde bilişim teknolojilerinde oldukça önemli bir yeri bulunan ve Makine 

Öğrenmesinin [1,2] alt dallarından olan Yapay Sinir Ağları [6] yaklaşımı kullanılarak yeni 

bir “Dinamik Doğrusal Tahmin Metodu” (Linear Prediction)[10,11] geliştirilmesi üzerine 

bir çalışma yapılmıştır.  

Literatürde farklı amaçlar için farklı şekillerde çalışabilen yöntemler (algoritmalar) 

mevcuttur. Bunlar arasında özellikle statik türden sayılan FLPC (Fixed Linear Predictive 

Coding) tahmincileri ve dinamik olarak çalışan LPC (Linear Predictive Coding) metodu 

oldukça önemli bir yere sahiptir. Geliştirmiş olduğumuz yöntem bahsi geçen bu 

yöntemlerle farklı şekillerde mukayese edilmiştir. 

Projemizde ayrıca Doğrusal ve Polinomsal Regresyon [5] üzerinde de durulmuştur. 

Normal şartlarda uzun vadeli veriler üzerinde farklı derecelerde modelleme yapılarak 

ileriye dönük uzun ve kısa vadeli tahminler yapılabilmesine olanak sağlarlar. Buradan yola 

çıkarak projemizde çeşitli derecelerden Regresyonlar kısa ve uzun vadeli yaklaşımla ele 

alınarak tahmin işlemlerinde kullanılmışlardır. 

2. Problem/Sorun: 

Yapay Sinir Ağları, zaman serilerinin tahmini, regresyon analizi, optimizasyon ve 

sınıflandırma işlemleri gibi değişik alanlarda uygulanmaya başlanan lineer olmayan bir 

Yapay Zekâ tekniğidir.[8] YSA’nın gerçekleştirdiği iki temel fonksiyon, öğrenme ve 

hatırlamadır. Öğrenme, ağırlık değerlerinin, bir giriş vektörüne karşılık arzu edilen çıkış 

vektörünü sağlamak üzere uyarlanmasıdır. YSA’nın, belirli bir girişe, ağırlık değerlerine 

uygun bir çıkış üretmesi de hatırlama olarak tanımlanır. 

Fazla katmanlı veya nöronlu yapay sinir ağlarında bir noktadan sonra öngörülebilirlik 

ve ciddi performans problemleri olabildiği de birçok kaynak tarafından belirtilmektedir.[9] 

Bahsi geçen bu performans sorunlarını gidermek ve daha doğru tahminler yapabilmek 

adına projemiz geliştirilmektedir. 

3. Çözüm  

Doğrusal tahmin, bir verinin (sinyalin) gelecekteki değerlerinin önceki örneklerin 

doğrusal bir fonksiyonu olarak tahmin edildiği matematiksel bir işlemdir (Forward 

Prediction). Bunu tam tersi de geçerlidir (Backward Prediction). “İleriye dönük tahmin” 
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Şekil 11 

için konuşulduğunda; genel anlamda doğrusal tahmin işleminde tahmini yapılacak 

değerden önceki değerlere sıralı olarak bakılarak bir sonraki veya daha sonraki veriler 

tahmin edilmeye çalışılır. Geleneksel tahmin algoritmaları statik ve dinamik olmak üzere 

iki şekilde çalışmaktadırlar. Statik metotlarda tahmin algoritması sabit şekilde işlem 

yaparak ilerlerken, dinamik tahmin algoritmaları kendilerini duruma uyarlamaya çalışırlar. 

Normalde Denetimli öğrenme ve sinir ağları eğitimi çok yüksek işlem gücü, eğitim 

süresi ve zaman gerektirmektedir. Ancak “Denetimsiz Makine Öğrenmesine Bağlı Yapay 

Sinir Ağları” yaklaşımı üzerinden ilerlenen çalışmamızda; tahmin işlemlerinde hem 

performans hem de nöral ağ eğitimi konularında farklı ve önemli gelişmeler elde edilmiştir. 

4. Yöntem 

Projemizde özgün bir “dinamik doğrusal tahmin algoritması” geliştirilmiştir. Bunu 

sağlamak için de özel bir Sinir Ağı (Neural Network) yapısı oluşturulmuştur. 

Çalışmamızdaki temel işlemleri açıklayalım. 

4.1. Ağırlık Katsayılarının Hesaplanması: 

Yapay sinir ağlarında ağırlık(katsayı) hesaplaması en önemli unsurdur. Geliştirmiş 

olduğumuz algoritmamızda doğru şekilde tahminler yapabilmek amacıyla, tahmin edilecek 

değerden(X) geriye dönük belli uzaklıktaki değerler (X-1, X-2, X-3 …) dikkate alınarak 

bunlara ait ağırlık katsayıları dinamik olarak hesaplanmaktadır.  

Katsayı belirleme işlemi yapılırken, tahmin aşamasında kullanılan değerlerin tahmin 

işlemine olan pozitif veya negatif katkısı dikkate alınır. Duruma göre arttırmalar ve 

azaltmalar yapılır. Her tahmin işlemi sonrası ağırlık katsayıları parametre sayısına göre 

tekrar güncellenir. Ağırlık katsayıları pozitif veya negatif olabilirler ve toplamları 1’ e 

eşittir. 

Sözde kod (pseudocode) olarak; 

For 0 to Xn { 

Q = icerik[X]; 

M[Q] = Hata[Q] / Sayac[Q] * (1 - TahminOrt[Q]); 

Sayac [Q] ++; 

Hata [Q] += Mutlak(E[Q]); 

if (Sayac [Q] >= limit) { 

   Sayac [Q] = limit / C[Q]; 

   Hata [Q] /= C[Q]; 

} 

Güncelle M[Q]; 

} 

4.2. Geriye Dönük Adaptif Boyut Ayarlaması: 

Statik tahmincilerde kaç adet değer ile hangi 

ağırlıkta işlem yapılacağı bellidir (P1, P2, P3, P4). 

Dinamik tahminci olan Levinson-Durbin 

algoritmasında ise ağırlık katsayılarının 

hesaplanabilmesi için kaç adet geriye dönük değerle 

işlem yapılacağı kullanıcı tarafından işlem öncesinde 

belirlenmelidir. Bu sayı Levinson-Durbin algoritması 

tarafından otomatik olarak belirlenmez.  
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Örneğin Levinson-Durbin de tahmin yapabilmek için tahmini yapılacak değerden(X) 4 

önceki değere kadar (X-1, X-2, X-3, X-4) bakılabilir ve işlem gerçekleştirilebilir. İstendiğinde 

bu değer kullanıcı tarafından arttırılıp azaltılabilir. Ancak böyle bir durumda hangisinin 

daha iyi sonuç vereceği kestirilemez ve dolayısı ile en iyi olan alternatif denenmeden 

bilinemez. Tüm olasılıkların veya belli sayıdaki olasılığın denenmesi ve en iyisinin tespit 

edilmesi bir çözümdür ancak bu durumda ciddi performans kaybı gerçekleşecektir. Ayrıca 

bazı durumlarda hangisinin seçilip işlem yapıldığının bilinebilmesi de gerekli olduğu için 

bunu yan bilgi olarak (Side Information) tutmak gerekmektedir ve bu da ayrıca bir 

masraftır.  

Projemizde Geliştirmiş olduğumuz algoritmamız kaç adet parametre (önceki değerler) 

ile çalışabileceğini kendisi belirlemektedir ve duruma göre ağırlıklarını da en iyi şekilde 

uyarlamaya çalışmaktadır. Varsayılan olarak algoritmamız tahmini yapılacak değerden(X) 

önceki 2 değeri (X-1, X-2) dikkate alarak işleme başlamaktadır. Sonrasında yapmış olduğu 

çıkarımlara göre bu sayı dinamik olarak arttırılıp azaltılmaktadır. (Şekil 11) 

Elde edilen sonuçlar neticesinde parametre sayısının gereğinden fazla uzun olmasının 

(8’den sonra) tahmin başarısını pek etkilemediği ve bazı durumlarda da olumsuz etkilediği 

görülmüştür. 

Sözde kod (pseudocode) olarak; 

For 0 to P_List.size() { 

   X_List.append(deger); 

   P_Toplam += deger; 

   if ( X_List.size() <= limitListUzunluk) { 

P[Q] = P_Toplam / P_List.size(); 

   } 

   else { 

P_Toplam -= P_List.at(0); 

 P_List.removeAt(0); 

 P[Q] = P_Toplam / limitListUzunluk; 

   } 

} 

4.3. Tahmin Başarı Oranı: 

Geliştirilen algoritmanın belki de en önemli özelliği yapmış olduğu hatalardan önemli 

ölçüde ders çıkarabilmesidir. Yapılmış olan tahminlere dayanarak her tahmin işleminde 

kullanılan her farklı değer için (X-1, X-2, X-3) başarı oranları hesaplanmaktadır ve bu oranlara 

göre yapılmış olan hatalar belli oranda düzeltilmeye çalışılmaktadır.  

Tahmin işlemlerinde bize başarı oranı bakımından daha yüksek orana sahip olan 

önceki değerler (X-1, X-2, X-3) sonraki tahminlerde daha fazla ağırlığa sahip olacaklardır. 

Düşük oranlara sahip önceki değerler ise daha az ağırlığa sahip olacaktır veya hiç 

olmayacaklardır. Burada her bir önceki değerin belli bir tahmin başarı oranı bulunmaktadır 

ve bu oranlar sürekli güncellenmektedir (Toplamları 1 olacak şekilde). (Şekil 12) 

Projemizde denetimsiz öğrenmenin doğası gereği önceden bir test verisi ile eğitim 

gerçekleştirilmediğinden zamanla tahminler yapıldıkça elde edilen birtakım verilere ve 

ilişkilere göre belli bir öğrenme eğrisi (Learning Rate) gerçekleşir. İlk başlarda düşük olan 

öğrenme eğrisi sonraki verilerin işlenmeye başlamasından itibaren güncellenir ve sürekli 
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bir artış göstermesi beklenir. Öğrenme eğrisindeki dalgalanmalar ve zaman zaman 

meydana gelen azalışlar dikkate alınarak bu şekilde ileriye dönük fazladan bir önlem daha 

alınmaktadır. 

Şekil 12 

63 68 64 70 70 79 82 82 92 88 88 89 ? ? ? 

* * * * * * * X-7 X-6 X-5 X-4 X-3 X-2 X-1 X 

. . . . . . . 0,00 0,19 -0,18 0,40 0,59 1   

. . . . . . . 0,00 -0,02 0,05 0,36 0,29 0,30 1  

. . . . . . . 0,00 0,00 0,00 0,15 0,26 0,43 0,16 1 

Sözde kod (pseudocode) olarak; 

For 0 to Rate_List.size() { 

tempX[j] = Mutlak(deger.at(j)) + minX[j] + 1.0; 

tempE[j] = Mutlak(E) + OrtalamaRate * MinE[j]; 

 

rate[j] = 1.0 * tempE[j]  / tempX[j]; 

if (rate[j] > OrtalamaRate) rate[j] = OrtalamaRate; 

} 

4.4. Limit Mekanizması: 

Tahmin işlemlerinde matematiksel olarak hesaplanan değerlerde işlemlerin daha 

sağlıklı yürüyebilmesi adına algoritmamızda özel bir limit mekanizması da bulunmaktadır. 

Belli durumlarda gerçekleşen çok yüksek ve çok düşük başarı oranları aykırı değer olarak 

değerlendirilip işlem dışı tutulmaktadır. Bu işlemler dinamik olarak her hamlede 

gerçekleştirilmektedir. Bu işlemin sonuçlar üzerinde belirgin bir etkisi görülmüştür. 

Yöntemimize ait işlem basamakları şöyledir; 

• Varsayılan başlangıç değerlerinin atanması (tek seferlik) 

• Döngü içerisinde verilerin sıralı şekilde okunması 

1) Varsayılan parametreler ile ilk tahminin yapılması (ilk seferinde) 

2) Güncellenen parametrelerle sıradaki tahminlerin yapılması 

3) Hata düzeltme işleminin uygulanması (ilk seferinde uygulanmaz) 

4) Tahmin sonrası yapılan hatanın bulunması 

5) Geriye dönük değerler (X-1, X-2, X-3) ile gerçek değerin mukayesesi 

6) “Mutlak ortalama hata” ve “ortalama hata kareler ortalaması” değerlerinin 

güncellenmesi 

7) Geriye dönük değerlerin tümünün başarı oranlarının hesaplanması 

8) Öğrenme Eğrisinin (Genel tahmin başarı oranı) hesaplanması 

9) Geriye dönük değerlerin tümünün tahmin başarı oranlarının ortalamasının 

güncellenmesi 

10) Öğrenme Eğrisinin ortalama olarak güncellenmesi 

11) Limit kontrollerinin yapılması ve gerekli düzenlemelerin yapılması 

12) Hata düzeltme oranının hesaplanması 

• Döngünün sonlandırılması 

4.5. Geliştirilen Yazılım ve Özellikleri  

Projemizde geliştirmiş olduğumuz algoritmanın ve diğer mukayesesi yapılacak olan 
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algoritmaların (P1, P2, P3, P4, Levinson-Durbin ve Regresyonlar) topluca denenebileceği, 

karşılaştırılabileceği ve ilgili sonuçların anlık olarak takip edilebileceği bir masaüstü 

uygulama geliştirilmiştir. (Ekler- Şekil 13) 

Yazılım dili olarak C++ tercih edilmiş olup, uygulamanın geliştirilmesinde herhangi 

bir Yapay Zekâ Framework’ ü (TensoFlow, Keras…) kullanılmamıştır. 

Geliştirilen yazılımda haricen “Levinson-Durbin Algoritması” ve “Polinomsal 

Regresyon Algoritması” şeffaf olmak adına ilgili kaynaklardan aynen alınarak kullanılmış 

olup üzerlerinde herhangi bir değişiklik kesinlikle yapılmamıştır. 

Projede kullanılan veri setlerinin büyük çoğunluğu .csv formatında 

kaggle.com/datasets adresinden temin edilmiştir. Ayrıca doğrusal veri olmaları nedeniyle 

16 bitlik çeşitli ses/müzik türü veriler (.wav) üzerinde de çalışılmıştır. 

İşlemler Veri Setlerinden verileri(.csv) yüklemeyle başlar. Sonrasında veriler 

parçalanarak okunur. Grafik alanına belirlenen aralıktaki veriler dağılım(scatter) veya 

eğri(spline) grafiği olarak çizdirilir. 

İstenildiğinde hem tahmin değerleri hem de hata değerleri sayısal ve grafiksel olarak 

görülebilmektedir. Her bir değer için yapılan tahminlerden elde edilen sonuçlar hem 

“mutlak hata” (|E|) hem de “kök ortalama karesel hata” (RMSE – Root Mean Square Error) 

şeklinde hesaplanabilmektedirler.  

Geliştirilen yazılımla eldeki veri setine yönelik Doğrusal (Linear) ve Polinomsal 

(Polynomial) Regresyon eğrileri de hesaplanıp çizdirilebilmektedir. Regresyon yoluyla 

elimizdeki çok sayıdaki veri genel olarak modellenebilir ve uzun vadeli 

tahminler/çıkarımlar yapılabilir. (Ekler- Şekil 14) 

Ancak projemizde bahsi geçen kısa vadeli (bir sonraki veri) tahminleri yapabilen 

algoritmalar (LPC, FLPC ve kendi yöntemimiz) gibi geçmiş veriler daha kısa vadeli 

tutularak Regresyon yoluyla rahatlıkla tahminler yapılabilmektedir. Fakat hem çalışma 

performansı hem de elde edilen kısa vadeli tahmin başarıları düşük kaldığı için “Bulgular” 

kısmında bulunan karşılaştırmalarda Regresyon sonuçlarına yer verilmemiştir.  

4.6.Elde Edilen Sonuçlar 

Testlerimizde öncelikle P1, P2, P3, Levinson-Durbin(L-D) ve Yeni algoritmamızın 

farklı istatistiksel veriler üzerindeki tahmin başarılarına bakılmış olup ardından ses/müzik 

verileri üzerindeki durum incelenmiştir. Son olarak ise algoritmaların çalışma 

performansları (hızları) ele alınmıştır. Testlerde Levinson-Durbin in farklı parametreli 

sonuçları da bulunmaktadır. Örneğin L-D 7; 7 parametre ile çalışan yani tahmin edilecek 

değerden önceki 7 değeri dikkate alan Levinson-Durbin algoritmasıdır. 

Daha küçük değerler daha az hatayı belirtmektedir. Algoritmamız gelişme sürecinde 

olduğundan sonuçlar olumlu yönde etkilenmeye devam etmektedirler. 

Ekler-Grafik 1 de algoritmaların 2019 yılı günlük Dolar/TL fiyat verileri üzerindeki 

tahmin sonuçları görülmektedir. Veriler tr.investing.com adresinden temin edilmiştir. 

Ekler-Grafik 2 de ise algoritmaların 2017 yılı ocak ayı AEP (American Electric 

Power) saatlik enerji kullanımı verileri üzerindeki tahmin sonuçları görülmektedir. Veriler 

kaggle.com/datasets adresinden temin edilmiştir.  

Ekler-Şekil 17a; Dolar/TL gerçek ve tahmini değerlerini, Ekler-Şekil 17b; AEP 

enerji kullanımı gerçek ve tahmini değerlerini geliştirilen yazılım üzerinde göstermektedir.  

Algoritmaların ses/müzik verileri (16 bit .wav) üzerindeki sonuçları ise Ekler-Grafik 3, 

4, 5 de görülmektedir. 

https://www.kaggle.com/datasets
tr.investing.com
kaggle.com/datasets
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizde “Denetimsiz Makine Öğrenmesine bağlı Yapay Sinir Ağları” yaklaşımı 

kullanılarak ve ayrıca çalışma performansından da ödün vermeyecek şekilde yeni bir 

“Dinamik Doğrusal Tahmin Metodu” geliştirilmiştir. Hali hazırda var olan ve bilişim 

sektöründe önemli alanlarda sıkça kullanılan belli başlı metotlara (algoritmalara) iyi bir 

alternatif sunmak amaçlanmıştır. 

Çok geniş bir kullanım alanına sahip olan “Dinamik Doğrusal Tahmin” metodumuz 

hem ulusal hem de uluslararası alanda farklı, özgün ve alternatif bir çalışmadır. 

6. Uygulanabilirlik 

 Doğrusal tahmin yöntemlerinin kullanım alanlarına bakıldığında ciddi bir potansiyel 

olduğu görülmektedir. Özellikle istatistiksel işlemlerde, para/maden/emtia piyasalarında ve 

kodeklerde(ses, görsel, video) fazlaca kullanılmaktadırlar. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemiz bilimsel çalışma/araştırma tekniklerine uygun şekilde geliştirilmektedir. 

Tamamen ücretsiz ve açık kaynak yazılımlar kullanılmaktadır. Bu açıdan ele alındığında 

maliyet olarak verilen emek, harcanan zaman ve kişisel bilgisayarlar düşünülebilir. Ancak 

bunların net bir şekilde belirlenmesi gerçekten zordur. 

Proje Zaman Çizelgesi 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Doğrusal Tahmin metotları birçok alanda kullanılmakla beraber belli başlı kullanım 

alanları arasında; sinyal işleme, veri analizi, istatistik, ileriye veya geriye yönelik 

tahminler, ses sıkıştırma, regresyon analizi gibi alanlar sayılabilir. Genellikle arka planda 

çalışan bu türden algoritmalar potansiyel olarak çok büyük bir kitleye hitap etmektedirler. 

9. Riskler 

Projemizde genel olarak belli bir risk bulunmamaktadır. Yapılan tüm test ve 

deneylerde karşılaştırılması yapılan diğer çalışmalara nazaran ortalamada daha iyi sonuçlar 

elde edilmektedir. Ancak henüz denk gelinmeyen veya gözden kaçan çok özel bir durum 

elbette olabilir. Projemiz gelişim aşamasında olduğundan böyle özel bir durumla 

karşılaşıldığında gerekli olan tedbirler hızlıca alınabilir. 
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Grafik 3 - Busta Rhymes-Riot (https://www.beatport.com/track/riot-original-mix/6391014) 

 
 

Grafik 4 - Gubbology-Space Junk (https://ektoplazm.com/artist/gubbology) 

 
 

Grafik 5 - Sean Paul-Turn It Up (https://soundcloud.com/atlanticrecords/sean-paul-turn-it-up) 
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