Yazar tarafından verilen eğitimler:
Yapay Öğrenme ve Veri Analizi
Python ile Veri Analizine Giriş
Keras İle Derin Öğrenmeye Giriş
Makine Öğrenmesine Giriş

Python Programlama Dili
Python ile Programlama (Giriş, Orta, İleri)
Python ile Nesne Yönelimli Programlama
Python ile Soket Programlama
Matematikçiler için Python Programlama
Network Mühendisleri için Python
Python ile Database Programlama
Python ile DSP'ye Giriş
Python ile Yapay Zeka Uygulamaları
Python ile Fourier Dönüşümleri
Python | Flask ile Programlama
Python | Django ile Programlama

HTML5, JavaScript, CSS ile Web Programlama
HTML5 ile Web Tasarımı
HTML5, JavaScript ve CSS ile Mobile Programlama

PHP ve MySql İle Programlama
PHP'ye Giriş
PHP ve MySql ile Web Tasarımı

Lua Programlama
Lua ile Mobil Oyun Geliştirme
Mikrokontroller için Lua Programlama

Ağ Teknolojileri
MCNA Network | Yönlendirme | Ağ Anahtarlama
Huawei HCNA | HCNP
Cisco CCNA | CCNP
Network Fundamentals
Comptia Network+ | Cloud+

Siber Güvenlik
Comptia Security+
Ethical Hacking Eğitimleri (CEH)
Python ile Güvenlik Uygulamaları Geliştirme
Sistem Güvenliğine Giriş

İşletim Sistemleri
Linux (Mint, RedHat, Fedora, Kali, Debian, Ubuntu, SuSE)
Windows Servers
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MCNA ve Pitonca Education’da Haluk Tanrıkulu tarafından “Deep Learning with
Python” dersinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Derin Öğrenme Seti:
Aşağıdaki dört kitaptan oluşmaktadır.
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1. GİRİŞ
Günümüz senaryosunda, insanların önüne koyulan zorlu hedefler,
bilgisayarların kendilerinin daha insanca algılamasını, işlemesini ve karar
vermesini gerektirmektedir. Makine ve derin öğrenme tekniklerindeki
gelişmelerle birlikte bilgisayarlar, ortamda mevcut olan gerçek dünya
rastgeleliği için daha sezgisel hale geldi. Bu "istihbarat", bu görevlere
çözümler bulmalarına yardımcı oldu. Makine Öğrenimi algoritmaları, belirli
bir talimat olmaksızın karar verme sürecinde kullanılan eğitim verilerine
dayanan matematiksel modellerdir. Derin öğrenme, nesneleri algılamada,
konuşmayı tanımada ve karar vermede kullanım için veri işlemede insan
beyninin çalışmasını taklit eden bir Makine Öğrenimi alt kümesidir. Derin
öğrenme algoritmaları, herhangi bir kural hakkında önceden bilgi sahibi
olmadan alttan yukarı doğru hareket eden farklı katmanları kullanarak
öğrenilen özelliklerin hiyerarşik bir ilerlemesi yoluyla ham verilerden
özellikleri çıkarmak için birden çok katmanın derin mimarilerini ifade eder.
Büyük miktarda veriyle uğraşırken daha zor hale gelir. Böylece derin
öğrenme, zaman ve kaynak tüketen özellik mühendisliği sürecinden
önemli ölçüde kaçınmaya yardımcı olur.
Derin Öğrenmenin sunduğu avantaj, hem yapılandırılmamış hem de
etiketlenmemiş verilerden yararlanarak insan denetimi olmadan öğrenme
yeteneğini göstermesidir. Evrişimli Sinir Ağı (CNN), görüntülerin içsel
özelliklerini dolaylı olarak anlamak için tasarlanmış belirli bir sinir ağı
türüdür. Girdi görüntü olduğundan, bu ağlar istenen çıktıyı elde etmek için
belirli bir işlevi yerine getirmek üzere eğitilir. Bu bölümde, veri bilimlerinde
derin öğrenme ve topluluk öğrenme algoritmalarına duyulan ihtiyaç
detaylandırılmıştır. Makine öğreniminin temelleri, derin öğrenme ile ilgili
lineer cebir kavramları, derin öğrenme modellerinin evrimi, sinir ağlarının
temel kavramları açıklanmıştır. Sığ bir sinir ağı ile derin bir sinir ağı
arasındaki farklar, aktivasyon fonksiyonları ve hatanın yayılması gibi ilgili
kavramlara dayalı olarak vurgulanır. Topluluk öğrenme yaklaşımlarına bir
giriş de verilir ve derin öğrenme modellerinin geniş uygulama alanları
özetlenir.
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2. İLGİ NEDEN ARTTI?
Derin öğrenme, makine öğrenimi ve yapay zekadan (AI) gelişmiştir ve
insanların bilgiyi nasıl edindiğini taklit eder. Derin öğrenme, veri bilimi
alanında ayırt edici bir unsurdur. Derin öğrenme, araştırmaların büyük
miktarda veri içerdiği tahmine dayalı modelleme ve istatistik etrafında
gelişir. Bir veri bilimcisinin bu büyük miktardaki veriden uygun sonuçları
analiz etmesine ve bulmasına yardımcı olur, böylece süreci daha basit ve
daha hızlı hale getirir. Geleneksel makine öğrenme algoritmaları ve sinir
ağı algoritmaları doğrusal modeller olup tahmin uygulamaları için
kullanılabilirken, derin öğrenme algoritmaları otomatik tahmin
uygulamalarında kullanılabilecek yüksek düzeyde karmaşıklık ve
soyutlama içeren hiyerarşik modellerdir.
Coursera'nın başkanı/kurucu ortağı Andrew Ng, "Derin Öğrenme, çok
sayıda grubun heyecan verici AI uygulamaları oluşturmasına yardımcı
olan harika bir araçtır" ve "Kendi kendini süren arabalar, doğru konuşma
tanıma, görüntüleri ve çok daha fazlasını anlayın.” İlk Sinir Ağının
geliştirilmesinin üzerinden yarım asır geçmesine rağmen, Derin öğrenme
modelleri yalnızca son zamanlarda daha güçlü görünüyor. Bunun nedeni
•
•

büyük miktarda dijital veriye erişilebilirlik ve erişim
güçlü yüksek hızlı Grafik İşlem Birimlerinin (GPU'lar) kullanılabilirliği

Bu kaynaklarla birlikte derin öğrenme, teknolojik topluluk genelinde çeşitli
disiplinlerde daha fazla popülerlik ve uygulama kazanmıştır.
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3. KARAR BİLİMİ İÇİN LİNEER CEBİR
Şekil'de verilen görüntüyü ele alalım. Görüntüyü gördüğümüz anda
beynimiz onu bir elma olarak tanımlar. Beynimiz, görüntüdeki öğeyi
otomatik olarak tanımlamak için eğitilmiştir. O zamandan beri, milyonlarca
yıllık evrim geçirdi. Bir bilgisayarın düşündüğünü hayal ederseniz ve
görüntüyü insan gibi tanırsanız, görev karmaşıklaşır. Bunu etkinleştirmek
için görüntü bilgisayarda bir biçimde olmalıdır ve ardından bilgisayarın
görüntüdeki öğeyi doğru bir şekilde tanımlayabileceği bazı nitelikler
tanımlanmalıdır. Görüntü ile ilgili piksel yoğunluklarındaki bilgiler, MATRIX
adı verilen iyi organize edilmiş bir yapıda bir bilgisayarda 0'lar ve 1'ler
şeklinde depolanır. Görüntü nitelikleriyle ilgili işlemler, tanımlanan
MATRIX etrafında gelişir.

Şekil 1 Elma görüntüsü

Bir nöronun en basit biçimini düşünsek bile, bir görüntü veya metin vb. için
girdiler bir matris biçiminde depolanır. Belirli bir ağ için ağırlıklar ve
önyargılar, bir matris biçiminde depolanır. Dolayısıyla, bu matrisler
etrafındaki herhangi bir işlem, Lineer Cebir kavramlarının uygulanmasını
içerir. Belirli bir problem bir matris biçiminde temsil edildiğinde, toplama,
skaler çarpma, matris çarpması, devrik, adjoint, bir matrisin tersi, vb. gibi
prosedürler daha erişilebilir hale gelir. Herhangi bir veri bilimi
paradigmasının aşağıdaki temel yönü, Özdeğerler ve Özvektörler
kavramıdır. Esas olarak, makine öğrenimi ve veri biliminde büyük miktarda
veriyi ele aldığımızda uygulanır. Özdeğerlerini ve Özvektörlerini
(Eigenvalues ve Eigenvectors) hesaplamamız gereken 3x3 kare A
matrisini ele alalım.
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Yukarıdaki örnek için Özdeğerleri ve Özvektörleri hesaplamak için Python
kodunu görelim:
import numpy as np
import scipy.linalg as la
A = np.array([[0,1,0],[3,0,2],[-12,-7,-6]])
print("Verilen kare matris \n", A)
# verilen kare matris için özdeğerleri ve özvektörleri bulma
EigVal, EigVect = np.linalg.eig(A)
# Özdeğerleri yazdıralım
print("Verilen kare matris için Özdeğeler:\n", EigVal)
# Özvektörleri yazdıralım
print("Verilen kare matris için Özvektörü:\n", EigVect )

Verilen kare matris
[[ 0
1
0]
[ 3
0
2]
[-12 -7 -6]]
Verilen kare matris için Özdeğeler:
[-1. -2. -3.]
Verilen kare matris için Özvektörü:
[[-0.57735027 -0.43643578 0.22941573]
[ 0.57735027 0.87287156 -0.6882472 ]
[ 0.57735027 -0.21821789 0.6882472 ]]

Simetrik bir matrisin özdeğerlerinin her zaman gerçek olduğu ve simetrik
bir matrisin özvektörlerinin her zaman dik olduğu hatırlanmalıdır. Özellik,
n düzeyinde rastgele bir matris oluşturduğumuz aşağıdaki örnekte
doğrulanabilir:
import numpy as np
import scipy.linalg as la
n = 5 # n dereceli rastgele matris
A = np.random.randint(0,5,(n,n))
print(A)

[[1
[1
[1
[1
[3

0
3
3
2
3

3
3
1
3
2

2
3
4
2
0

1]
0]
3]
1]
0]]

# verilen kare matris için özdeğerleri ve özvektörleri bulma
EigVal, EigVect = np.linalg.eig(A)
# Özdeğerleri yazdırma
print("Verilen kare matris için özdeğerler:\n", EigVal)
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Verilen kare matris için özdeğerler:
[ 9.61429257+0.j
1.57444209+0.j
-1.21500362-1.40696114j -1.75872743+0.j

-1.21500362+1.40696114j
]

# Özvektörlerin dikliğini kontrol etmek için noktanın
# iki özvektörün çarpımı sıfırdır
# Öz vektör 1 - ilk sütunu oku
EigVectCol1 = EigVect[:,0]
print("Hesaplanan Özvektörün 1. Sütunu:\n",EigVectCol1)
# Öz vektör 2 - dördüncü sütunu oku
EigVectCol4 = EigVect[:,4]
print("Hesaplanan Öz Vektörün 4. Sütunu:\n",EigVectCol4)
# Nokta çarpımını değerlendirme
dp=EigVectCol1 @ EigVectCol4
print("İki Özvektörün nokta çarpımı:\n",dp)
Hesaplanan Özvektörün 1. Sütunu:
[-0.33706909+0.j -0.4998916 +0.j -0.54872839+0.j -0.44105835+0.j
-0.37530987+0.j]
Hesaplanan Öz Vektörün 4. Sütunu: [ 0.5133431 +0.j 0.06066301+0.j -0.71169
859+0.j 0.44435798+0.j
-0.16979388+0.j]
İki Özvektörün nokta çarpımı: (0.05490972129494696+0j)

İki özvektörün nokta çarpımı sıfıra yakındır ve dolayısıyla bunların diklik
ilkesini karşıladığı sonucuna varılabilir.

3.1 Veri Biliminde Özvektörler
Makine öğrenimi ve veri biliminde, birçok veri Özdeğerler ve Özvektörler
kavramı kullanılarak çalıştırılır. Örneğin, en iyi özellik çıkarma
algoritmalarından biri olan makine öğrenmesindeki Temel Bileşen Analizi
(Principal Component Analysis - PCA) algoritması, Özvektörler kavramı
üzerinde çalışır. PCA'da, çok sayıda veri söz konusu olduğunda, çok fazla
veri gereksiz özelliklere sahip olabileceğinden, boyutsallık indirgemesine
ihtiyaç vardır. Ek olarak, çok sayıda özellik, zayıf algoritmik verimliliğe yol
açar ve geniş bellek alanı kaplar. Bu nedenle baskın özellikleri belirlemek
için özvektörlere ihtiyaç vardır. Şekil 2'deki akış şeması, Özvektörler
kullanılarak PCA'daki boyutların azaltılmasını göstermektedir.
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Şekil 2 - PCA'da boyutun küçültülmesi

Veriler önce her sütunun sıfır ortalaması bulunarak ve ardından veri
kümesindeki her sütun için her satırdan ortalama çıkarılarak
normalleştirilir. Belirli bir veri aralığı elde etmek için, baştan sona standart
sapmaya böleriz. Daha sonra kovaryans matrisi değerlendirilir. Bu,
matrisin devrik ile çarpılmasıyla yapılır. Kovaryans bize veri boyutlarının
birbirine göre değiştiği ölçüyü verir. Daha sonra Özdeğerler ve Özvektörler
hesaplanır. Özdeğerler, arama uzayına dağılmış veri noktalarıdır,
Özvektör ise Özdeğerlerden geçen bir çizgi olacaktır. Özvektörün bir
sütunu, önceki bölümde tartışıldığı gibi, Özvektörün diğer sütununa dik
olacaktır. Orijinal veriler Özvektörlerle çarpılırsa, sonuç bize ana
bileşenleri veren yeni bir ana eksen olacaktır. Bilgi artık temel bileşenlere
dayanan yeni eksene yöneliktir.
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4. MAKİNE ÖĞRENİMİNİN TEMELLERİ
Makine öğrenimi, daha iyi ve doğru çıktıları tahmin edebilir. Sonucu tahmin
etmek için girdi veri istatistiklerini kullanan algoritmaları oluşturur. Tüm
sosyal medya web siteleri, beslemedeki verileri görüntülemek için makine
öğrenimini kullanır. Şekil 3'te basit bir örnek verilmiştir. Makine öğrenimi
prosedürü, kalıpları aramak ve buna göre programlamak için verilerde
arama yapmayı içerir. Bazı makine öğrenimi örnekleri, öneri olarak
görüntülenen reklamları, dolandırıcılık tespitini içerir. Makine öğrenimi
yöntemlerinden bazıları şunlardır:

Denetimli makine öğrenimi algoritması
Denetimli öğrenme, bilinenlerle ilgilenir ve verileri kategorilere ayırır,
böylece BM tarafından kategorize edilmiş verileri daha fazla
sınıflandırabilir. Denetimli öğrenmede, bir örnek set, istenen çıktı
verileriyle birlikte girdi verilerini içerir. Buna dayanarak, yeni test verileri
kolayca kategorize edilebilir. Örneğin, hayvanı otobur, etobur veya
omnivor bir hayvan olarak tanımlayan bir uygulama. Denetimli öğrenmeyi
kullanarak, hayvanın sınıflandırmasını zaten biliyordu. Artık sisteme yeni
bir hayvan girildiğinde, giriş sistemi otomatik olarak kategorisini tahmin
edecek.

Şekil 3. Bir makine öğrenimi senaryosu

Denetimsiz makine öğrenimi algoritması
Denetimsiz öğrenmede, örnek küme verileri bilinmez ve etiketlenmez.
Çıktılardan haberimiz olmadığı için veriler doğrudan uygulanamaz.
Basitçe veriler arasındaki benzerlikleri bulmaya çalışır ve tek olarak
kategorize eder. Örneğin, müşteriyi hangi ürünü satın aldığına göre,
benzer bir ürüne göre kategorize edersek, müşteriyi kategorize edebiliriz
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Yarı denetimli makine öğrenme algoritması
Yarı denetimli öğrenme, veri seti kategorize edilmiş ve kategorize
edilmemiş veriler içerdiğinden denetimli ve denetimsiz öğrenmenin
karışımı. Amaç, kullanıcının çıktı verilerinden daha etkili ve doğru olan yeni
verileri tahmin etmektir. Örneğin bir ürün satın almak istiyorsunuz ve
ürünle ilgili reklamlar izliyorsunuz ve bir anda aynı ürünü incelemek
istiyorsunuz. Yine de, farklı bir şirketin, bu durumda, kategorize edilmiş
veriler, kullanıcının zaten izlediği reklama dayalı olarak bu yeni reklamlar
gösterilecektir.

Takviyeli (Reinforcemente) makine öğrenimi algoritması
Deneyiminden ve tahmininden elde edilen sınıflandırılmış bir veri makine
öğrenimi yoktur. Bunun yerine, bir aracı tüm eylemleri gerçekleştirir
(robotik avatar) olası tüm senaryoları bulur ve adam asmaca gibi en iyi
Örnek oyunlara uyar.
Geleneksel Programlama artık salınımlı hale geldi; geliştiriciler birçok
gelişmiş programlama türü kullanır. Makine öğrenimi bunlardan biridir.
Makine öğrenimi tamamen algoritmaları uygulamakla ilgilidir. Bir program
oluşturmak için giriş ve çıkış algoritmaya girilir.
Bu program, kod karmaşıklığını azaltır ve doğru sonuçları tahmin eder.
Örneğin, bir çevrimiçi ürün satın alma uygulamasında, bir müşteri sipariş
verdiğinde, önce müşterinin yaptığı eski işlemlere göre müşterinin
zamanında ödeme yapıp yapmayacağını kontrol edeceğiz. Girdi,
müşterinin kişisel ve satın alma detayı olacak ve çıktısı, müşterinin
zamanında veya geç ödemesi olacaktır.
Makine Öğrenimi, istemcinin geçmiş bilgilerine dayalı olarak çıktıyı tahmin
edecektir. Derin Öğrenme, süreçler için verileri işlemek ve manipüle etmek
için insan beyninin çalışma düzenini kullanan bir yapay zeka dalıdır. Derin
öğrenme, çıktı modellerini tahmin etmek için sinir ağını kullanır.

4.1. Derin Öğrenme Nasıl Çalışır?
Derin öğrenmenin nasıl çalıştığını anlamak için en kısa rota hesaplama
uygulamasına bir örnek verelim. Ne zaman acelemiz olsa ve nihai hedefe
en kısa sürede ulaşmak istesek, bu noktada kısaltılmış bir rota arıyoruz
Kullanıcı tarafından istenen sistem girişi aşağıdakiler olacaktır:
• Başlangıç noktası
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• Varış Noktası
Daha önce de belirtildiği gibi, derin öğrenme bir sinir ağı üzerinde çalışır;
nöronlar gibi düğümleri vardır, tüm düğümler birbiriyle bağlantılıdır.
Nöronların Şekil 4'te gösterildiği gibi giriş katmanı, gizli katman ve çıkış
katmanı olmak üzere üç katmanı vardır.

Kaynak: Sumathi, Sai ve Surekha Paneerselvam. Hesaplamalı zeka paradigmaları:
MATLAB kullanarak teori ve uygulamalar. CRC Press, 2010.
Şekil 4. Derin bir ağdaki katmanlar arasındaki ara bağlantı.

Giriş Katmanı: Bu katman, kullanıcı tarafından girilen kayıtlardan, yani
başlangıç noktası ve hedeften oluşur.
Gizli Katman: Bu katman, tüm hesaplamaları ve uygulamayı içerir, yani,
kullanıcının başlangıç noktasına ve hedefine w.r.t, minimum süre ve
Kilometreleri kapsayan kısa yolu hesaplar.
Gizli katman bir veya birden fazla olabilir; burada birden fazla gizli katmana
sahip derin öğrenme uygulamaları. Çıktı Katmanı: Bu katman, son
kullanıcı çıktısından oluşur. Yani, kullanıcıya en kısa yolu gösterecektir.
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4.2. Yapay Zeka Derin Öğrenme ve Makine Öğrenimi
Birbiriyle Nasıl Bağlantılı?
Yapay Zeka, Derin Öğrenme ve Makine Öğrenimi, hepsinin büyük veriler
üzerinde çalışması ve çıktıları tahmin etmek için modern programlama
dilleri üzerinde çalışması bakımından benzerdir. Üçü arasındaki ilişki,
makine öğreniminin alt kümesini derin öğrenmedir ve makine öğrenimi,
yapay zekanın alt kümesidir.

Şekil 5. AI - ML - DL.

Yani resim her şeyi söylüyor (Şekil 5); AI, veri bilimi endüstrisinde büyük
bir değişiklik olan 1950'lerin sonlarında ortaya çıktı. Ardından, 1980'lerin
sonlarında, yapay zeka tarafından kullanılan teknolojilerin özelliklerini
geliştiren makine öğrenimi tanıtıldı. Son olarak, yapay zeka ve makine
öğrenimini bir sonraki seviyeye taşıyan derin öğrenme tanıtıldı.
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5. DERİN ÖĞRENİMİN TARİHİ
Alexey Grigoryevich Ivakhnenko ve Valentin Grigorʹevich Lapa, 1965
yılında Derin öğrenme kavramlarını uygulayan ilk kişiler arasındaydı.
Polinomlar da dahil olmak üzere başlatma kapasitelerini gerçekleştirdiler
ve gerçek metodolojiler kullanılarak parçalandılar.
Ancak, verilerin bir katmandan başlayarak sonraki katmana ilerlemesi,
içerdiği hesaplama süresi nedeniyle gecikmiştir. 1970'lerde, Kunihiko
Fukushima, çeşitli havuzlama ve evrişim katmanlarıyla evrişimli sinir
ağlarını uygulayan ilk kişiydi.
1979'da Fukushima, Neocognitron sinir sistemini düzleştirilmiş çok
katmanlı bir yapı ile kurdu. Bu sistem görsel örnekleri algılayacak şekilde
donatılmıştır. Sistem, mevcut yorumlamalardan sonra alınmış, ancak bir
süre sonra kalite kazanan, çeşitli katmanlarda tekrarlanan canlandırma
destekli bir teknikle hazırlanmıştır. Neocognitron kavramlarına dayanan
çeşitli uygulamalar, çok çeşitli uygulamalara uygulandı.
Yukarıdan aşağıya çağrışımların ve yeni öğrenme tekniklerinin
kullanılması, çözülmesi gereken çeşitli sinir sistemlerini göz önünde
bulundurmuştur. Aynı anda birden fazla örnek görüntülendiğinde, Seçici
Dikkat Modeli (Selective Attention Model), değerlendirmesini birinden
diğerine hareket ettirerek tekil örnekleri izole edebilir ve algılayabilir. Son
teknoloji bir Neocognitron, eksik verileri olan kalıpları tanıyamaz, ancak
aynı şekilde eksik verileri ekleyerek resmi tamamlayabilir. Bu süreç
çıkarım olarak biliniyordu.
Eğitimde hataların kullanılması Derin öğrenme modelleri, 1970'de Seppo
Linnainmaa tarafından önerilen teori ile gelişti. Hataların bu geri yayılımı
daha sonra 1985'te Rumelhart, Williams ve Hinton'un dağıtılmış temsillerle
bir sinir ağında geri yayılım sergilediği zaman sinir ağlarına uygulandı.
Düşünceli bir şekilde, bu vahiy, insan kavrayışının sembolik mantığa
(hesaplamacılık) veya dağınık tasvirlere (bağlantıcılık) bağlı olup
olmadığına dair psikolojik beyin araştırmaları içindeki sorgulamayı ortaya
çıkardı. Son olarak, 1989'da Yann LeCun, Bell Laboratuarlarında geri
yayılımın ana uygulanabilir sergisini verdi. El yazısı rakamları
sınıflandırmak için Evrişimli Sinir Ağlarını (CNN) geri yayılımla birleştirdi.
Derin Öğrenmenin dikkat çekici dönüşümü, bilgisayarların bilgi
hazırlamada hızlanmaya başladığı ve Grafik İşleme Birimlerinin (GPU'lar)
oluşturulduğu 1999 yılında gerçekleşti. Resimleri işleyen GPU'larla veri
işleme oranlarının tahmin edilenden daha hızlı arttığı bulundu. Bu süre
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zarfında, destek vektör makineleri gelişti ve sinir ağları için yetkindiler. Bir
sinir ağı, bir destek vektör makinesi ile orta düzeyde bir kontrast
oluşturabilirken, sinir ağları, benzer bilgileri kullanarak daha iyi sonuçlar
verdi. Ek olarak, sinir ağları, eğitim verileri artırıldığında önemli performans
göstermiştir.
2000 yılında gradyan tabanlı öğrenme yöntemlerinin kullanıldığı ağlarda,
bir ağın alt katmanlarındaki özelliklerin ağların üst katmanları tarafından
öğrenilmediği gözlemlenmiştir. Bu sınırlamanın nedeni, belirli etkinleştirme
işlevlerinin davranışıydı. Bu tür problemlerin çözümü, katman katman bir
ön eğitime ve uzun kısa süreli hafızanın geliştirilmesine sahip olmaktı.
2001 yılında, Gartner grubu verileri, artan veri hacmi, artan veri hızı ve
artan veri kaynakları ve türleri aralığı dahil olmak üzere üç boyutlu olarak
tanımladı. Bu veri doğruluğu, Büyük veri analitiği kavramlarına yol açtı.
Stanford profesörü Fei-Fei Li, 2009'da 14 milyondan fazla etiketli görüntü
içeren ücretsiz bir veritabanı olan ImageNet'i önerdi ve başlattı. Bu
görüntüler sinir ağlarını eğitmek için kullanıldı. “Vizyonumuz, Büyük
Verinin makine öğreniminin çalışma şeklini değiştireceğiydi. Veriler
öğrenmeyi yönlendirir”.
2011 yılına gelindiğinde, GPU'ların hızı önemli ölçüde arttı, böylece
CNN'de daha hızlı eğitim sağlandı ve katman katman ön eğitimden
kaçınıldı. AlexNet, mimarisi Rektifiye Lineer Aktivasyon ünitesini (ReLU)
kullanan ve hesaplama hızını artıran evrimleşmiş CNN'lerden biriydi. Ek
olarak, 2012'de Google Brain, denetimsiz öğrenme algoritmalarının
zorluklarını araştıran ve böylece derin öğrenmenin (denetimli öğrenme)
denetimsiz algoritmalara dayalı olarak eğitilmesini sağlayan "The Cat
Experiment"i başlattı.
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Tablo 1. Derin Öğrenmenin Evrimi

2014 yılında, sosyal medyanın DeepFace olarak bilinen ve insan yüzü
tanıma için %97,35 doğrulukla kullanılan derin öğrenme sistemleri
geliştirilip piyasaya sürüldü. Aynı yıl, Ian Goodfellow ve ekibi Generative
Adversarial Networks'ü (GAN) tanıttı. GAN'ın Makine Öğrenimi alanında
on yılı aşkın süredir en heyecan verici fikirlerden biri olduğunu iddia ediyor.
GAN'lar, modellerin yapay zeka topluluğunda aşağı yukarı nihai hedef
olan denetimsiz öğrenmeyle başa çıkmasına olanak tanır.
GAN iki rakip ağ kullanır: ilki verileri alır ve ayırt edilemez örnekler
oluşturmaya çalışır. Buna karşılık, ikincisi hem verileri hem de oluşturulan
örnekleri alır ve her bir veri noktasının gerçek mi yoksa oluşturulmuş mu
olduğunu belirler.
Cray Inc., 2016 yılında, 1000 Nvidia Tesla P100 grafik işleme birimine
sahip XC50 süper bilgisayarlarında Microsoft'un sinir ağı yazılımına dayalı
güçlü makine ve derin öğrenme ürünleri ve çözümleri sundu. Veriler
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üzerinde derin öğrenme görevlerini eskiden çok daha kısa bir sürede –
günler yerine saatlerce – gerçekleştirdiklerini kanıtladılar.
Bugün DL, hayal bile edemeyeceğimiz şekillerde aramızda bulunuyor.
Örneğin, Google'ın ses ve görüntü tanıma özelliği, Netflix ve Amazon'un
öneri motorları, Apple'ın Siri'si, otomatik e-posta ve metin yanıtları, sohbet
robotları ve çok daha fazlası. Tablo 1, son 60 yılda DL'nin gelişimini
özetlemektedir.
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6. SİNİR AĞLARININ TEMELLERİ
Yapay Sinir Ağları (YSA), beynin sinirsel yapısını kopyalayan modellerdir.
Bu makine öğrenimi modelleri sınıfı biyolojik olarak esinlenmiştir ve çeşitli
hesaplama uygulamalarında kullanılmıştır. Gürültüye karşı daha az
duyarlılık, düşük maliyetli uygulama ve çeşitli gerçek dünya
problemlerinde tatmin edici sonuçlar sağlama yetenekleri nedeniyle
popülerlik kazandılar.
YSA'lar, insan beyninin karmaşık, çok yönlü ve sağlam yapısını
kopyalama konusunda neredeyse evrimleşmiştir. Bir YSA'nın temel işlem
elemanı, girdileri almak, bunları işlemek, bunlar üzerinde doğrusal
olmayan bir işlem gerçekleştirmek ve nihai sonucu elde etmek için
yapılandırılmış bir nörondur. Yapay nörondaki bu süreç, insan beynindeki
nörona benzer. Bir uygulama perspektifinden, girdiler bir dizi nörondan
oluşan ağa verilir. Her girdi sırayla bir bağlantı ağırlığı ile çarpılır. Son
olarak, elde edilen ürünlerin toplamı, bir çıktı üretmek için bir transfer
fonksiyonu (aktivasyon fonksiyonu) aracılığıyla beslenir. Basit bir sinir ağı,
Şekil 6'da gösterildiği gibi giriş, çıkış ve gizli katmanlardan oluşur. Giriş
katmanı, dış dünyadan girdileri alan, nöronlar ise hesaplamayı
gerçekleştiren ve dış dünyaya bilgi gönderen bir dizi nörondur. çıktı
katmanı. Girdi katmanı ile çıktı katmanı arasındaki nöronlar gizli katmanı
oluşturur.
Bazı ağlar, girdinin girdi katmanında sunulduğu ve çıktının işlemden sonra
çıktı katmanından alındığı ileri beslemelidir. Çıktı bilgisinin daha fazla
işlem için tekrar gizli katmana geri gönderildiği geri bildirim mimarileri
vardır. Çıktı katmanı ayrıca en iyi sonucu seçmek için nöronları arasında
gerçekleştirilen yarışmalara sahiptir. Sinir ağı mimarisi çerçevelendikten
sonra, model eğitim veya öğrenim süreci için hazırdır. Bir sinir ağını
eğitmek için başlangıç ağırlıkları rastgele seçilir. Eğitim veya öğrenim iki
geniş kategori altında sınıflandırılır - denetimsiz öğrenme ve denetimli
öğrenme. Denetimsiz öğrenmede, ağ, dış ortamdan yardım almadan
girdileri anlamlandırmak zorundadır. Eğitim sürecinde nöronların ağırlıkları
değiştirilir. Bu bir kerede olmaz, ancak öğrenme kuralları tarafından
belirlenen birkaç yinelemede gerçekleşir. Denetimli öğrenme, ağın
performansını manuel olarak "derecelendirerek" veya istenen çıktıları
girdilerle teslim ederek ağa istenen çıktıyı sağlamayı içerir.
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Şekil 6. Basit Bir Sinir Ağı.

YSA'lar, öğrenme hızını kontrol eden öğrenme hızı adı verilen bir oranda
öğrenir veya kendilerini eğitir. Yavaş bir öğrenme hızıyla, öğrenme
sürecinin gerçekleşmesi için hesaplama süresi daha uzundur. Buna
karşılık, daha hızlı öğrenme oranları ile ağ, daha yavaş öğrenen bir
sistemle ince ayrımları mümkün kılamayabilir. Bu nedenle, öğrenme oranı
seçimine karar verirken bir ödünleşim gereklidir. Öğrenme, kuşkusuz,
öğrenme yasalarının temsil ettiği basitleştirmelerden daha karmaşıktır.
Öğrenme yasalarından bazıları Hopfield Yasası, Hebb Kuralı, Delta kuralı,
Genişletilmiş Delta kuralı, Rekabetçi öğrenme kuralı, Korelasyon öğrenme
kuralı, Boltzmann Öğrenme Yasası, Outstar öğrenme kuralı ve Hafıza
Tabanlı Öğrenme Yasasıdır.
Sinir ağı mimarilerinin çoğu, uygulandıkları problemlere göre
modellenmiştir. YSA uygulamalarının çoğu, (i) Tahmin, (ii) Sınıflandırma,
(iii) Veri İlişkilendirme ve (iv) Veri Kavramsallaştırma olmak üzere dört
farklı kategoriye ayrılır. Perceptron, Back Propagation, Delta Bar Delta,
Extended Delta Bar Delta, Directed Random search ve Higher Order
Neural Networks gibi YSA'lar tahmin ağları kategorisine girer.
Öğrenme Vektör Niceleme, Karşı Yayılım ağı ve Olasılıksal Sinir Ağları,
mükemmel sınıflandırma algoritmaları olarak hizmet eder. Veri
ilişkilendirme ağları, Hopfield ağı, Boltzmann Makinesi, Hamming Ağı ve
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Çift Yönlü İlişkisel Bellektir. Uyarlanabilir Rezonans Ağı ve Kendi Kendini
Düzenleyen Harita, ağların veri kavramsallaştırma grubuna aittir.

6.1. Avantajlar
YSA'nın faydalarından bazıları şunlardır:
• Daha az resmi istatistiksel eğitim gerektirir
• Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki karmaşık doğrusal
olmayan ilişkileri dolaylı olarak tespit etme yeteneği
• Tahmin değişkenleri arasındaki tüm olası etkileşimleri algılama
yeteneği • Çoklu eğitim algoritmalarının mevcudiyeti

6.2. Dezavantajları
YSA'nın dezavantajları şunları içerir:
•
•
•
•

YSA'nın "kara kutu" yapısı
daha fazla hesaplama yükü
fazla uydurmaya yatkınlık
model geliştirmenin pratik yapısı.

6.3. Uygulamalar
•
•
•
•
•

Görüntü işleme
Sinyal İşleme
Hava tahmini ve tahmini
Örüntü tanıma
Sınıflandırma vb.
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7. SIĞ SİNİR AĞLARI
“Sinir Ağları” terimini duyduğumuzda, genellikle birçok gizli katman
olduğunu varsayıyoruz, ancak Sığ Sinir Ağları adı verilen bir veya iki gizli
katmana sahip bir tür sinir ağı var. Sığ bir sinir ağını anlamak, derin bir
sinir ağı içinde neler olup bittiğini anlamanızı sağlar. Bu bölümde, sığ sinir
ağının matematiksel bir temsili tartışılmaktadır. Şekil 7, bir giriş, bir çıkış
ve bir gizli katman içeren tipik bir sığ sinir ağını göstermektedir.

Şekil 7. Tipik bir sığ ağ.

A1, A2 iki girdi, Z1, Z2, Z3, Z4 ve Z5 gizli katman ve Y1 çıktı katmanıdır.
Bir sinir ağının temel bileşenine nöron denir. Bir girdi verildiğinde, bu
nöronlar çıktıyı sağlar ve bu çıktıyı ardışık katmana girdi olarak iletir. Bir
nöron 2 kısımdan oluşan bir kombinasyon olarak düşünülebilir:
• Girdileri ve ağırlıkları kullanarak Z çıktısını hesaplayan kısım.
• Z üzerinde aktivasyonu gerçekleştiren kısım nöronun A çıkışını
üretir.

Yukarıdaki şemada, beş gizli katman, her biri yukarıdaki iki hesaplamayı
gerçekleştiren çeşitli nöronlardan oluşmaktadır. Örneğin, yukarıdaki sığ
sinir ağının gizli katmanında bulunan beş nöron aşağıdakileri hesaplar:
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Gördüğümüz gibi, Z ve A'nın beş denklemi (Denklem (3) ve (4)) aşırı
görünüyor ve bu yüzden onları aşağıdaki gibi vektörleştirmemiz gerekiyor
(ilk gizli katman için)
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Ara çıkışlar z, tekli matris çarpımında hesaplanır ve aktivasyon işlevi A da
tekli matris çarpımında hesaplanır.
Bir sinir ağı genellikle çok sayıda gizli katman kullanılarak oluşturulur. Artık
belirli bir katmanda meydana gelen hesaplamalar tanımlandığına göre,
tüm sinir ağının belirli bir X girişi için çıktıyı nasıl hesapladığının daha iyi
anlaşılır. Bunlara "ileriye yayılma" denklemleri de denilebilir. Çıkış katmanı
şu şekilde hesaplanabilir:

burada 𝑦̂ çıkış fonksiyonudur.

7.1. Aktivasyon Fonksiyonları
Basitçe söylemek gerekirse, sinir ağı bir dizi matematiksel denklem ve
ağırlıktan oluşur. Aktivasyon işlevleri adı verilen teknik, sinir ağlarını esnek
hale getirmek ve farklı senaryolarda iyi performans göstermelerini
sağlamak için kullanılabilir.
Bu "Aktivasyon İşlevleri", ağa doğrusal olmayan özellikler getirir.
Aşağıdaki bölüm, sığ sinir ağı örnekleri kullanan herhangi bir sinir ağı için
aktivasyon işlevlerinin neden çok önemli olduğunu açıklamaktadır. Daha
önce gösterildiği gibi, sığ sinir ağı, aktivasyon fonksiyonu olmadan şu
şekilde temsil edilebilir:

Denklem 10'u denklem 11'e dahil ederek, şunu elde ederiz:
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veya

Çıktı, yeni bir Ağırlık Matrisi W, Giriş X ve yeni bir Önyargı b'nin doğrusal
bir kombinasyonu haline gelir ve bu, nöronların ve gizli katmanda bulunan
ağırlıkların hiçbir etkisinin kalmadığını gösterir. Sonuç olarak, ağa
doğrusal olmayanlığı getirmek için aktivasyon fonksiyonları tanıtılır.
Sigmoid, Tanh, ReLU, Leaky ReLU, kullanılabilecek birçok etkinleştirme
işlevinden birkaçıdır. Tüm katmanlar için belirli bir aktivasyon
fonksiyonunun kullanılması zorunludur. Belirli bir katman için bir
etkinleştirme işlevi ve başka bir katman için farklı bir işlev seçilebilir, vb.

7.2. Ağırlık Başlatma
Daha önce tartışıldığı gibi, bir Sinir Ağının Ağırlık Matrisi W rastgele
başlatılır. W'nin neden 0'larla veya belirli bir değerle başlatılamadığı
sorulabilir. Sığ Sinir Ağımızın yardımıyla bu açıklanabilir. W1 ve W2 ise,
birinci katmanın ağırlık matrisi ve ikinci katmanın ağırlık matrisi sırasıyla 0
veya başka herhangi bir değerle başlatılır. Ağırlık matrisleri aynıysa, gizli
katmandaki nöronların aktivasyonları da aynı olacaktır. Ayrıca,
aktivasyonların türevleri aynı olacaktır. Sonuç olarak, her bir gizli
katmandaki nöronlar, ağırlıkları karşılaştırılabilir şekilde modifiye ediyor
olacaktır, yani, o gizli katmanda birden fazla nörona sahip olmanın hiçbir
önemi olmayacaktır. Ancak amaç, gizli katmandaki her bir nöronun
benzersiz olması, farklı ağırlıklara sahip olması ve benzersiz bir işlev
olarak çalışmasıdır. Buna göre, ağırlıklar rastgele başlatılmalıdır.
Başlatma için en iyi uygulama, Xavier'in başlatmasını kullanmaktır ve bu
şu şekilde tanımlanabilir:
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Tüm katmanlar için önyargı sıfıra başlatılır.

7.3. İleri ve Geri Yayılım
Önceki bölümde tartışıldığı gibi, bir sinir ağının ağırlıkları rastgele
başlatılır. Sinir ağını doğru bir şekilde tahmin etmek için kullanmak için
ağırlıkların güncellenmesi gerekir. Bu ağırlıkları güncellediğimiz tekniğe
Gradient Descent denir ve ileriki bölümlerde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
Bu, aşağıda bir hesaplama grafiğinde gösterilebilir:
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8. DERİN SİNİR AĞLARI
Bu bölümde, ağ derinliği, ileri ve geri yayılımlar ve derin temsiller açısından
kısa bir genel bakış sunulmaktadır.

8.1. Derin L Katmanlı Sinir Ağı
Bu bölümde, bir Sinir Ağının basit bir temsili ve onun daha derin temsili
sunulmaktadır. Perceptron, basit bir adım aktivasyon fonksiyonu ile Sinir
Ağının en basit biçimlerinden biridir. Lojistik regresyon, sigmoid aktivasyon
fonksiyonunu kullanan bir Sinir Ağının en basit başka bir şeklidir. Bu iki sığ
ağ modeli, doğrusal ayrılabilir problemlerin sınıflandırılması ile sınırlıdır.
Daha sonra, iki katmanlı model olarak bilinen bir Sinir Ağının en basit
biçimine bir gizli katman tanıtıldı. Ne yazık ki, doğrusal ayrılabilir
problemlerle sınırlı olmamasına rağmen, karmaşık veri kümelerini
işleyemedi.
Ayrıca, ağın karmaşık veriler üzerindeki kapasitesini test etmek için iki gizli
katman tanıtıldı. Verilerin karmaşıklığı arttıkça, gizli katmanların sayısı arttı
ve bu da L katmanlı Derin Sinir Ağı'na yol açtı. Tablo 2, gizli katmanlarda
artış olan basit modelleri göstermektedir.
Tablo 2. YSA'ların mimari modelleri
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Şekil 8. Altı katmanlı bir ağ (5 gizli katman).

Şekil 8'de verilen ağda 5 adet gizli katman ve bir adet çıkış katmanı
bulunmaktadır. Her katmandaki birim sayısı şu şekilde verilir:

Ağın uygulanmasına dahil olan prosedür aşağıdaki adımları içerir:
• Ağ parametrelerini sıfırlayın
• Aktivasyon fonksiyonunu ve her katmanın çıktısını alın – ileri
yayılma
• Kayıp fonksiyonunu değerlendirin
• Hatayı geriye doğru yayınlayın
• Parametreleri güncelleyin
• Modeli eğitin
• Modeli test edin Burada L katman sayısını gösterir. Şekil 8'de
gösterilen ağ için,

L = 6; katman sayısını belirtir

Herhangi bir rastgele katmanın girdisi, önceki katmandan, (l-1)inci
katmandan gelen aktivasyonlar olacaktır ve bu katmanın çıktısı,
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aktivasyonları olacaktır. Ağda kullanılan ağırlıklar ve bias, ağın
eğitiminden önce başlatılır. Bir katmandaki her nöronda benzer çıktılardan
kaçınmak için ağırlıklar rastgele değerlere başlatılır ve önyargı sıfıra
başlatılır. Hesaplama için izlenen kurallar şu şekilde verilmiştir:

Aktivasyon ve çıktı, her katman için değerlendirilir ve ardından geri yayılır.

8.2. İleri ve Geri Yayılma
Denklemler (18) ve (19) kullanılarak ileri yayılma değerlendirilir. Geriye
yayılımı değerlendirmek için ağırlıklar türevleri kullanılarak güncellenir.
Geri yayılım sırasında girişler da[l] ve çıkışlar da[l-1] olarak temsil edilir.
Ağırlıklar ve sapma, sırasıyla dW[l] ve db[l] olarak temsil edilir. Geriye
yayılımdaki parametreleri hesaplamak için gerekli denklemler şunlardır:

Bu, derin öğrenme modelinin oluşturulduğu en basit yöntemdir. Ancak,
büyük ağları eğitmek için uygun parametreleri ve hiper parametreleri
seçmek, umut verici performansla sonuçlanır. Derin öğrenme modelinin
parametreleri ağırlıklar ve önyargıdır. Aynı zamanda, hiperparametreler,
öğrenme oranını, yineleme sayısını, gizli katman sayısını, aktivasyon
fonksiyonunun türünü ve gizli katmandaki nöron sayısını içerir.

8.3. Derin Temsiller
Sinir ağlarının tarihinden, sinir ağlarının birkaç gerçek dünya uygulaması
için umut verici sonuçlar sağladığı açıktır. Karmaşık sorunları çözmek için,
Sinir Ağlarının çok sayıda gizli katmanla derin olması gerekir. Verilerle
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ilişkiler karmaşıklaştıkça ağ derinleşir. Bir görüntü işleme uygulaması
durumunda, birinci katman, görüntünün temel özelliklerinin veya
kenarlarının belirlenmesinde yer alabilir. Ağ derinleştikçe, uygulama daha
karmaşık özellikleri tanımlamayı içerir, böylece ağın daha derin olmasını
gerektirir. Örneğin, kenarlar başlangıçta birkaç yüzü algılayabilir. Ancak
tam yüz tespiti, bir gözü veya burnu, yani yüz özelliklerini tanımlamak için
nöronlara sahip olmakla mümkündür. Bu nedenle, daha derin özelliklere
sahip sınıflandırma problemleri için derin temsiller gereklidir.
Örnek olarak: Yüz tanımada, derin temsiller aşağıdaki akış şemasına göre
gelişir
Giriş Görüntüsü --> Kenarlar --> Yüz özellikleri
Yüz

Daha fazla yüz özelliği

istenen çıktı
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9. TOPLU ÖĞRENME (ENSEMBLE LEARNING)
Komite tabanlı öğrenme veya çoklu sınıflandırma sistemlerini (committeebased learning or learning multiple classification systems) öğrenme olarak
da bilinen topluluk yöntemleri, sabit problemi çözmek için çoklu teoriler
eğitir. En önde gelen tipik topluluk örnekleri arasında modelleme, sonuçları
tahmin etmek için birden fazla karar ağacının kullanıldığı rastgele orman
ağaçlarıdır. Topluluk yöntemleri, tek bir ağaç algoritmasından daha iyi
tahmin performansı oluşturmak için birkaç ağaç tabanlı algoritmayı
birleştirir. Topluluk modelinin temel amacı, bir grup zayıf öğrencinin bir
araya gelip güçlü bir öğrenci oluşturması ve böylece modelin doğruluğunu
arttırmaktır. Ek olarak, torbalama ve artırma modelleri, ağ modelinin
önceki sınıflandırma veya eğitimden öğrenmesini ve gelişmesini
sağlamıştır.
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10. GERÇEK DÜNYA ÖRNEKLERİ
Derin Öğrenme, son yıllarda çok disiplinli mühendislik ve bilim alanlarında
gelişmiş ve kendine bir rol bulmuştur. DL'nin uygulandığı ve güçlü olduğu
kanıtlanan bazı itici ve umut verici alanlardan bazıları, kendi kendini süren
arabalar, doğal dil işleme, Kendi Kendini Süren Arabalar, Doğal Dil İşleme,
Görüntü ve Görsel Tanıma, Dolandırıcılık Tespiti, Sanal Asistanlar, Sağlık,
Çocuklarda gelişimsel bozukluklar ve daha fazlası.

10.1. Kendi Kendini Süren Arabalar
Otonom arabalarda Derin Öğrenme, otonom araçları sürmede ortaya
çıkmıştır. Bu akıllı algoritmalar, uygulamalarını veri miktarlarını işlemede
buldu. DL modelleri, bu tür kapsamlı verileri güvenli bir ortamda işlemek
için geliştirilebilir, eğitilebilir ve test edilebilir. Sürücüsüz otomobillerde
karşılaşılan önemli zorluklardan biri, benzeri görülmemiş durumlarla başa
çıkmaktır. Ele alınması gereken zorluk, farklı çevresel koşullarda güvenli
sürüş sağlayan bir model geliştirmektir. Yolları belirlemek, karmaşık
trafikte gezinmek, işaretleri anlamak ve gerçek zamanlı durumlara uyum
sağlamak için karmaşık modellerin gerekli olduğu kameralardan, jeouydudan, sensörlerden, telematikten vb. gelen büyük miktarda veri vardır.
Barikatlar, vb. olarak, bu alandaki araştırmalar, DL modellerinin bu tür
durumlarla başa çıkma becerisine sahip olduğunu kanıtlamıştır.

10.2. Doğal Dil İşleme
İnsan dilini otomatik olarak analiz edebilen ve temsil edebilen hesaplama
algoritmalarına Doğal Dil İşleme (NLP) denir. Amazon'un sesli asistanı
NLP konseptine dayanmaktadır. NLP, makine çevirisinde de
kullanılmaktadır. Bir dilde sözdizimi, ifadeler, anlambilim vb. ile ilgili
karmaşıklıklar, insanların öğrenmesi için karmaşıktır. Bu çok fazla eğitim
gerektirir ve insanlık dışıdır; doğumdan itibaren elde edilir. Bu durum
etrafında geliştirilen derin öğrenme modelleri, uygun yanıtların verilmesini
kolaylaştırır. Görsel soru ve yanıtlama, metni sınıflandırma, duygu analizi,
dil modelleme vb. gibi görevler Derin öğrenmenin evrimi ile ivme
kazanıyor. Başlangıçta, DVM ve lojistik regresyon kullanıldı, ancak
bunların zaman alıcı ve karmaşık olduğu bulundu. Bu nedenle, Evrişimli
Sinir Ağları, Tekrarlayan Sinir Ağları, Takviyeli Öğrenme ve Bellek
Artırılmış ağlar, NLP'de daha fazla popülerlik kazanmaktadır.
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10.3. Görüntü ve Görsel Tanıma
Görüntü tanıma, bir görüntünün tanımlanması ve önceden tanımlanmış
sınıflardan birine sınıflandırılması sürecidir. Bir nesneyi diğerinden ayırt
etmeye yardımcı olur. Görüntü sınıflandırmasının bilgisayarlı görme
problemlerini çözmede birincil görevlerden biri olduğu daha geniş alana
bilgisayarla görme denir. Görüntü ve görsel tanıma kapsamındaki çeşitli
uygulamalar, yerelleştirme ile görüntü sınıflandırma, nesneleri algılama,
nesnelerde anlamsal bölümleme, örnek bölümleme, örüntü tanıma ve
daha birçok uygulamadır. DL, makinelere örneklerle öğrenmeyi öğrettiği
için tüm bu uygulamalarda geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Önemli bir
avantaj, DL modellerinin özelliklerin ayrı ayrı çıkarılmasını
gerektirmemesidir. Bunun yerine, algoritmanın eğitim aşamasında özellik
mühendisliği yapabilirler.

10.4. Dolandırıcılık Tespiti
Yaşadığımız yerleşik dijitalleşme dünyası nedeniyle bankacılıkta
dolandırıcılık işlemleri her geçen gün artmaktadır. Finansal işlemlerimizin
çoğu çevrimiçi olarak gerçekleştirilir ve gizli verilerin sızdırılma olasılığı çok
yüksektir. Bankalar ve finans sektörleri, müşterilerinin güvenliğini
sağlamak için gerçek zamanlı senaryolarda hileli eylemleri tespit etmek
için araçlar ve teknikler bulmaya çalışıyor. Tipik işlemler, DL modelleri
(otomatik kodlayıcılar) aracılığıyla öğrenilir ve bu tür karmaşık bir öğrenme
modeli ile herhangi bir anormal işlem tespit edilebilir.

10.5. Sanal Asistanlar
Amazon'un Alexa, Cortana, Google Asistan ve Apple'ın Siri gibi Sanal
Asistanları, insanlarla verimli bir şekilde etkileşim kurmak için kullanılır.
Sonunda bize ikincil bir insan etkileşimi deneyimi sağlar. Bu sanal
asistanlar, kullanıcıları hakkında favori mekân noktaları, favori restoranlar,
şarkılar, film türleri vb. hakkında daha fazla bilgi edinmek için derin
öğrenme modellerini kullanır; NLP kullanarak insanın verdiği komutları
öğrenir, anlar ve uygular. Ayrıca not alma, sesi metne dönüştürme, sinema
bileti rezervasyonu yapma, hastane randevularını yönetmeye yardımcı
olma, toplantı hatırlatıcıları, e-posta hatırlatıcıları vb. konularında eğitim
alırlar.

Haluk Tanrıkulu || Tüm Yayın Hakları Yazarına Aittir.

33

10.6. Sağlık Hizmetleri
NVIDIA, “Tıbbi görüntülemeden genomları analiz etmeye ve yeni ilaçları
keşfetmeye kadar, tüm sağlık sektörü bir dönüşüm halinde ve GPU
hesaplama kalbinde. GPU ile hızlandırılmış uygulamalar ve sistemler, yeni
verimlilikler ve olanaklar sunarak doktorları, klinisyenleri ve diğerlerinin
hayatlarını iyileştirme konusunda tutkulu olan araştırmacıları en iyi işlerini
yapmaları için güçlendiriyor.” DL modelleri, hayatı tehdit eden hastalıkların
erken teşhisinde, doktorların eksikliklerini ele almada, patoloji sonuçlarına
yardımcı olmada, gelecekteki hastalık riskini tahmin etmede vb. etkili
performanslarını kanıtlamıştır. DL, klinik araştırmalarda tedavi edilemeyen
hastalıklara tedavi bulmak için büyük ölçüde kullanılmasına rağmen,
doktorların şüpheciliği ve büyük veri kümelerinin eksikliği, tıpta derin
öğrenme için hala zorluklar yaratıyor.

10.7. Çocuklarda Gelişimsel Bozukluklar
Otizm, konuşma bozuklukları, fiziksel gelişim bozuklukları çocukların
yaşam kalitesini etkileyen spesifik problemlerdir. Doktorlar, bu tür
çocukları teşhis ve tedavi edebilecek erken teşhis mekanizmalarının olup
olmadığını her zaman merak etmişlerdir. DL'nin yeni uygulamalarından
biri, küçük çocuklarda ve bebeklerde bu tür gelişimsel bozuklukların erken
tespitidir. MIT ve Massachusetts General Hospital Sağlık Meslekleri
Enstitüsü'ndeki Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı'ndaki
araştırmacılar ve bilim adamları, bu vakaların çoğu geleneksel olarak gün
ışığına çıkmaya başladığında, anaokulundan önce bile dil ve konuşma
bozukluklarını tespit edebilen bir sistem geliştirdi ve uyguladı. Birkaç
araştırmacı, muhteşem beyin görüntüleme verilerini eğiterek otizm
spektrum bozukluğu (ASD) hastalarını tanımlamak için derin öğrenme
algoritmaları uygulamak için çalışmalar yürütüyor, böylece farklı engelli
çocuklarda beyin aktivasyon modellerini keşfediyor.
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ÖZET
Derin öğrenme, araştırmacıların büyük miktarda veri kullandığı tahmine
dayalı modelleme ve istatistik üzerine kuruludur. Bu, bir veri bilimcisinin bu
büyük miktardaki veriyi işlemek için uygun modelleri analiz etmesine ve
geliştirmesine izin verdi, böylece süreci daha basit ve daha hızlı hale
getirdi. Geleneksel makine öğrenme algoritmaları ve sinir ağı algoritmaları
doğrusal modeller olup tahmin uygulamaları için kullanılabilirken, derin
öğrenme algoritmaları otomatik tahmin uygulamalarında kullanılan yüksek
düzeyde karmaşıklık ve soyutlama içeren hiyerarşik modellerdir. Herhangi
bir veri bilimi paradigmasının kritik yönü, verileri standart bir biçimde temsil
etmek ve veri parametreleri arasındaki matematiksel ilişkiyi anlamaktır. Bu
nedenle, matris lineer cebirde Özdeğerler ve Özvektörler kavramını ve
kapsamlı verileri işlerken boyutsallık azaltmadaki rollerini anlamak esastır.
1943'ten bugüne mimari modellerin evrimi, NN modellerinin tarihinin bir
parçası olarak sunulmuştur. Denetimli, denetimsiz, pekiştirmeli öğrenme
gibi temel makine öğrenimi algoritmaları, okuyucunun kategorize edilen
temel kavramları ve algoritmaları hatırlaması için özetlenir. Bir araştırma
problemine başvurmadan önce AI, ML ve DL arasındaki temel farklılıkları
takdir etmek gerekir. Bu bölüm aynı zamanda hatayı geri yayarken sığ sinir
ağlarına, aktivasyon fonksiyonlarına ve öğrenme kurallarına da ışık
tutuyor. Bu, okuyucunun derin ve sığ NN modelleri arasında ayrım
yapmasını sağlar. Topluluk öğrenme yaklaşımlarına kısa bir giriş de Bölüm
5'te ele alınmakta ve ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. Kendi kendini süren
arabalar, doğal dil işleme, Görüntü ve Görsel Tanıma, Sahtekarlık Tespiti
gibi DL'nin performansını kanıtladığı bazı geniş araştırma alanlarından
bazıları. , Sanal Asistanlar, Sağlık, Çocuklarda gelişim bozuklukları vb.
hakkında bilgi verilir.

SORULARI İNCELE
• Neden Derin öğrenme modellerine ihtiyacımız var?
• Farklı makine öğrenimi algoritmaları nelerdir? Onları Listele.
• Denetimli öğrenme algoritmaları kullanılarak uygulanabilecek uygun
gerçek dünya uygulamalarını belirleyin.
• Denetimsiz öğrenme kategorisine ait algoritmaları listeleyin ve ilgili
gerçek dünya uygulamalarından bahsedin.
• Veri bilimlerinde pekiştirmeli öğrenmenin rolü nedir? Uygun bir
örnekle açıklayınız.
• Derin Öğrenme, Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka arasında ayrım
yapın.
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• Derin Öğrenme, Makine Öğrenimi ve Yapay Zekada Yapay Sinir
Ağının rolü nedir?
• Güncel DL modellerini ilgili uygulamaları ile tanımlayabilecektir.
• İstediğiniz herhangi bir veri kümesini seçin, verileri matris biçiminde
gösterin, Özdeğerleri ve Özvektörleri manuel olarak hesaplayın.
• Soru 9'da seçilen aynı veri seti için Python kullanarak Özdeğerleri
ve Özvektörleri hesaplayın ve sonuçları karşılaştırın.
• Sığ sinir ağlarına uygulanan tüm aktivasyon fonksiyonları nelerdir?
• Sığ sinir ağlarında hata nasıl geri yayılır?
• Sığ ve derin sinir ağlarını karşılaştırın.
• DL'nin diğer geleneksel yöntemlere göre daha iyi performans
gösterdiğini kanıtladığı birkaç yeni uygulama alanını listeleyin.
Kaynak :
• Advanced Decısıon Scıences Based On Deep Learnıng And
Ensemble Learnıng Algorıthms A Practıcal Approach Usıng Python
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