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Özet 

Makine bağlantı elemanları (cıvata, somun, pul, vb.) üretim, bakım, onarım ve montaj işlemlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Daha önce 
kullanılmış ancak sağlam olan makine bağlantı elemanları yeni işlemlerde tekrar kullanılabilmektedir. Bu nedenle, genellikle bir 
alanda karışık şekilde toplanmış makine bağlantı elemanları bir ayıklama işleminden geçirilir. Böylece sağlam olan bağlantı 
elemanları sınıflandırılarak ayıklanır ve kullanılamayacak durumda olanlar hurdaya gönderilir. Bu ayıklama işlemi genellikle insan 
gücü ile yapılmaktadır. Burada ortaya çıkan insan kaynaklı hatalar ve iş gücü kaybı verimliliği düşürmektedir. Bu çalışmada, karışık 
halde bulunan makine bağlantı elemanlarını görüntü işleme metodu kullanılarak tür, boyut ve metrik olarak sınıflandıran bir 
otomasyon sisteminin geliştirilmesi anlatılmıştır. Sistem titreşimli besleyici, konveyör bant, görüntü işleme birimi ve paketleme 
mekanizması olmak üzere 4 ana birimden oluşmaktadır.  Bağlantı elemanları, konveyöre gönderilmek üzere titreşim besleyiciye 
yerleştirilmektedir. Sıralanmış elemanlar konveyör ile görüntü işleme ünitesine aktarılmakta ve bu ünitede tür, boyut ve metrik olarak 
sınıflandırılmaktadır. Sınıflandırılmış elemanlar paketleme mekanizmasındaki ilgili kutulara yerleştirilmektedir. Bu işlemler sırasında 
tüm sistem verileri kayıt altına alınarak bilgisayar ortamına aktırılmakta ve geliştirilen arayüz sayesinde kullanıcının bu verilere 
ulaşması sağlanmaktadır. İlk olarak, sistemin elektrik ve mekanik tasarımları belirlenen tasarım kriterlerine bağlı olarak 
gerçekleştirilmiştir. Ardından, grafik kullanıcı arayüzü, kontrol ve görüntü işleme algoritmaları geliştirilmiştir. Mekanik parçaların 
üretiminden sonra sistemin entegrasyonu tamamlanmış ve fonksiyonel testler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Test sonuçları, geliştirilen 
sistemin görüntü işleme tabanlı sınıflandırma başarı oranının % 90' ın üzerinde olduğunu göstermektedir.  
 

Anahtar Kelimeler: Makine Bağlantı Elemanı, Görüntü İşleme, Ayıklama, Titreşimli Besleyici, Konveyor Bant, Kullanıcı Arayüzü.   

Development of a Machine Fasteners Classification System 

Abstract 

Machine fasteners (bolts, nuts, washers, etc.) are an integral part of the production, maintenance, repair, and assembly processes. 
Machine fasteners that have been previously used but are scatheless can be reused in new processes. For this reason, used machine 
fasteners that are generally mixed in an area are subjected to a sorting process, and those that cannot be used are scrapped. In this 
process, the fasteners are sorted with respect to their types, sizes, and metrics. This sorting process is usually done with manpower and 
this leads to errors and loss of labor which diminish productivity. In this study, the development of an automation system that 
classifies mixed machine fasteners as type, size, and metric using the image processing method is presented. The system consists of 
four main units: a vibrating feeder, a conveyor belt, an image processing unit, and a packaging mechanism. The fasteners are put in 
the vibration feeder in order to be sent to the conveyor. The elements lined up are transferred with the conveyor to the image 
processing unit and are classified as type, size, and metric in this unit. Classified elements are placed in the relevant boxes in the 
packaging mechanism. During these processes, all system data are recorded and transferred to the computer environment, and the user 
can access these data thanks to the developed user interface. Firstly, the electrical and mechanical designs of the system are done 
depending on the specified design criteria. Then, graphical user interface, control, and image processing algorithms are developed. 
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After the production of mechanical parts, the integration of the system is completed and functional tests are carried out successfully. 
Test results show that the success rate of the developed image processing algorithm is over 90%.  
 
Keywords: Machine Fastener, Image Processing, Sorting, Vibration Feeder, Conveyor Belt, User Interface. 
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Öz 

Dünya Sağlık Örgütünün 2020 kanser hastalığı raporuna göre meme kanseri en sık görülen kanser türlerinden biridir. Erken teşhis 

ve tedavi daha yüksek yaşam şansı ve daha iyi bir yaşam kalitesi için önemlidir. Radiomics, meme kanseri tanısında ve prognozunda 

yeni ve popüler bir araştırma alanıdır. Manyetik rezonans görüntüleme (MR), mamografi, ultrason (US) ve pozitron emüsyon 

tomografi / bilgisayarlı tomografi (PET / CT) gibi radyografik görüntüleme yöntemleri ile elde edilen görüntülerin sayısal özellikleri 

üzerinde çalışır. Radiogenomics ise radiomics veriyi kanserin teşhisi, prognozu ve tahmini destekleyecek çok sayıda genomics veri 

ile ilişkilendirmeye çalışır. Elde edilen radyografik görüntülerden büyük miktarda kandidatif veri çıkarılarak çok boyutlu büyük veri 

setleri elde edilir. Nitelik seçimi sınıflandırma doğruluğunu artırmak için değersiz nitelikleri veri setinden çıkaran önemli bir işlevdir. 

Nitelik seçim yöntemleri ile ayrılan değerli nitelikler makine öğrenme ya da derin öğrenme yöntemleri ile kanserin yakalanması, 

teşhisi, prognozun değerlendirilmesi amacıyla sınıflandırılır. Son yıllarda birçok araştırmacı yapay zeka yöntemlerinin tıp alanında 

kullanımının hızla gelişmesiyle bu kantitatif -omics verileri ile radiomics modeller geliştirmek amacıyla çok sayıda çalışma 

yapmışlardır. Bu inceleme, meme kanseri tanı ve prognozunda makine öğrenme ve derin öğrenme yöntemleri ile kullanılan 

radiomics ve radiogenomics modelleri hakkında literatür taraması yapmayı amaçlamaktadır. 2012 ile 2020 arasındaki araştırma 

makaleleri incelenmiş ve radyografik görüntüleme yöntemleri, radiomic nitelik çıkarma yöntemleri, nitelik seçme yöntemleri ve 

makine öğrenme ve derin öğrenme algoritmalarını kullanarak sınıflandırma yöntemleri sunulmuştur. Son olarak, meme kanseri 

radiomics modellerinin zorluklarını tartışıyor ve geleceteki bazı araştırma konularını öneriyoruz.   

Anahtar Kelimeler: Derin Öğrenme, Makine Öğrenme, Meme kanseri, Radiogenomics, Radiomics. 

A Review About Radiomics with Artificial Intelligence Methods in 

Breast Cancer Diagnosis and Prognosis 

Abstract 

According to the 2020 World Health Organization report on cancer disease, breast cancer is one of the most frequent cancer types. 

Early diagnosis and treatment are important for higher survival rates and better quality of life. In the diagnosis of breast cancer, 

radiomics is a new and popular research topic. Radiomics works on the numerical features of images obtained by radiographic 

imaging modalities such as magnetic resonance imaging (MRI), mammography, ultrasound (US) or positron emission tomography 

/ computed tomography (PET / CT). Radiogenomics tries to associate the radiomics data with genomics data which may improve 

diagnosis, prognosis and prediction of cancer. Multidimensional large datasets are obtained by extracting large amount of 

candidative features from the radiographic images. Feature selection is an important task to remove non-valuable features to improve 

classification accuracy. Using feature selection methods, most valuable features are obtained and classified by using machine 

learning or deep learning methods to diagnose and prognose cancer. Recently many researchers have studied to develop radiomics 

models using quantitative “-omics” data with the rapid development of the use of artificial intelligence methods in the field of 

medicine. This review aims to provide a literature survey of radiomics and radiogenomics models with machine learning and deep 

learning methods in breast cancer diagnosis and prognosis. We review research papers published between 2012 and 2020 and 

represent the radiographic imaging modalities, radiomic feature extraction methods, radiomic feature selection methods and 

classification methods using machine learning and deep learning algortihms. Finally, we discuss the challenges and propose some 

future research directions of breast cancer radiomics models.  

Keywords: Breast Cancer, Deep Learning, Machine Learning, Radiogenomics, Radiomics. 

 

 

 

2 



 
 
 
 

 

ANN Based MPPT for Grid Connected Systems 

Halil İbrahim TEMEL1*, Tolga YÜKSEL2 

1Department of Energy Systems Engineering, Graduate Institute of Education, Bilecik Şeyh Edebali University, Bilecik, Turkey 
2Department of Electrical and Electronics Engineering, Engineering Faculty, Bilecik Şeyh Edebali University, Bilecik, Turkey 

*Corresponding author: temelhalil72@gmail.com 
+Speaker: temelhalil72@gmail.com 

Presentation/Paper Type:Oral/Abstract 
 
 
Abstract – With the developing technology, PV panels are increasing their share of energy production in total electrical energy 
production. With this increase, the variety and efficiency of operational power panels become more important. In this study, 
based on a 100 kW grid-connected PV array defined under MATLAB Simulink, an ANN-based model that will replace P&O 
for the panels of different companies is created. 
In an MPPT system, the voltage at the PV array output is increased with the help of a boost converter, and then it is inverted to 
AC for the grid. In this study, an ANN-based approximator is defined to set the duty cycle value required for the boost converter 
that will provide the same power of 20 different companies. The ANN approximator takes the panel voltage and current values 
as inputs and gives the appropriate duty cycle value as output. The approximator is a 3-layered ANN with a number of 10 × 10 
× 1 neurons. V-I data for 2 seconds with 100-1000 W/m2 radiation and temperature values between 0-75°C for each panel are 
recorded, and ANN is trained in total (20 × 54609) × 3 dimensional data. 0.00626 MSE is obtained in 428 epochs.  
 
Keywords – PV, MPPT, Neural Networks, P&O, Approximators
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Dinamik Tüketici Talep Yönetimi Yapabilen Blokzincir/Kripto Para 

Tabanlı Elektrik Piyasası İşletme Modeli 
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Öz 

Elektrik enerjisi piyasası tüketiciler ve üreticiler arasındaki arz-talep dengesinin oluşturulması en uygun fiyatlamanın yapılması ve 

enerji kaynaklarının hem üretimde hem de tüketimde farklı kontrol ve denetim araçları ile kontrol edilmesiyle oluşmaktadır. 

Günümüzde farklı ülkelerde hem serbest piyasa koşullarının oluşması için gerekli hukuki düzenlemeler yapılmaktadır. Bu 

düzenlemlerde temel amaç elektrik enerjisi gibi insan yaşamındaki toplumsal yaşam zamanlarına bağlı tüketim ve sanayii elektrik 
kullanımı ile ilgili genel bir denge kurulmasının sağlanarak enerjinin en verimli şekilde tüketilmesini sağlamaktır. Özellikle fosil 

yakıtlara dayalı enerji üretimi yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı temiz enerji üretimi için tüketici tarafındaki enerji 

talebini kontrol edebilmek ve bu talebe yönelik olarak en uygun üretim senaryolarını ve fiyatlandırma optimizasyonunu yapmak çok 
önemli bir konu haline gelmiştir. Özellikle 2020 yılı içerisinde tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci ile birlikte geleneksel tüketici 

davranışları ev tipi ve sanayii tipi tüketimin trendlerinin değişmesine neden olmuştur. Bu makalede tüketicilerin taleplerini bireysel ve 
tüketim senaryolarına göre segmente ederek dinamik fiyatlandırma yapan ama bunu toplu olarak merkezi sistemde düzenleyerek talep 
tarafındaki dalgalanmaları en aza indirerek Gün İçi, Gün Öncesi ve Dengeleme Güç Piyasalarına yönelik yeni nesil piyasa işletme 

modeli ve bu modelin işletilmesinde kullanılacak olan blokzincir tabanlı teklif güvenliği ve tüketicilerin çif taraflı enerji 

kullanımlarına yönelik önerilen kripto para kWhCoin anlatılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Talep Tarafı Yönetimi, Talep Katılımı, Blokzincir, Elektrik Piyasası, Grup Tarifesi, kWhCoin.   

Blockchain / Crypto Money Based Electricity Market Business Model 

with Dynamic Consumer Demand Side Management 

Abstract 

The electricity market is formed by establishing the supply-demand balance between consumers and producers, by making the most 
appropriate pricing and controlling the energy sources with different control and supervision tools in both production and 

consumption. Nowadays, necessary legal arrangements are made in different countries to create free market conditions. In these 
arrangements, the main purpose is to provide a general balance regarding consumption and industrial electricity usage related to 

community life time zonesin order to consume energy in the most efficient way. It has become a very important issue to control the 

energy demand on the consumer side and to optimize the most suitable production scenarios and pricing for this demand, especially 
for clean energy production based on renewable energy sources in order to replace energy production based on fossil fuels. Especially 
with the pandemic process affecting the whole world in 2020, traditional consumer behavior caused changes in domestic and 

industrial consumption trends. In this article, a new generation market operating model for the Intraday, Day-Ahead and Balancing 
Power Markets and blockchain-based to be used in the operation of this model by making dynamic pricing by segmenting the 

demands of the consumers according to individual and consumption scenarios, but by organizing this collectively in the central 
system, minimizing the fluctuations on the demand side. The recommended cryptocurrency kWhCoin for bid security and consumer 

two-way energy usage is described.  
 

 
Keywords: Demand Side Management, Demand Response, Blockchain, Cryptomoney, Electricity Market, Group Tariff, kWhCoin. 
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Evaluation of Product Development Partner Selection Process Using Multi 

Criteria Decision Making Approach 

Sezin Güleryüz1  

1 Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Bartın, Türkiye (ORCID: 0000-0002-9858-7115) 

 

Abstract 

 

In today’s market, product development (PD) emerges as a business strategy to sustain competitive advantage and the complexity of the 

process compels firms to seek collaboration. However, collaborative PD (CPD) comes out as difficult to manage with its multi-cultural, 

multi-spatial, interdisciplinary teams. Hence, the selection of a suitable partner for a firm is not an easy decision and problems featuring 

high uncertainty, conflicting objectives, multi interests and perspectives. For this reason, PD partner selection process needs Multi 

criteria decision-making (MCDM) methods to select the most appropriate partner alternative correctly.  

In this study spherical fuzzy VlseKriterijumska Optimizacija IKompromisno Resenje (SF-VIKOR) method introduced by (Kutlu 

Gündoǧdu & Kahraman, 2019) is used and utilized model implemented to a Turkish decision case. The originality of the paper comes 

from its ability to evaluate an effective framework for both Turkey and literature and apply it to a PD selection process. 

 

Keywords: Multi criteria decision making, Partner Selection, VIKOR, Spherical fuzzy sets.   

Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımıyla Ürün Geliştirme Partner Seçim Sürecinin 

Değerlendirilmesi 

Öz 

Günümüzün rekabetçi pazarında; şirketler, rekabetçi avantajı elde tutabilmek için ürün geliştirme (ÜG) stratejisini benimsemişlerdir. 

ÜG’nin karmaşık yapısı ise, süreci hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla, işbirliği yapılmasını gerekli kılmaktadır. Fakat işbirliksel 

ÜG (İÜG), farklı kültür ve yerlerden gelen disiplinlerarası ekiplerin varlığıyla yönetilmesi güç bir süreçtir. Öyleki uygun bir işbirlikçi 

(partner) seçimi yüksek belirsizlik, çelişen hedefler, çoklu çıkarlar ve perspektifler içeren kolay olmayan bir karar sürecidir. Bu sebeple 

ÜG partner seçim sürecinde en uygun partner alternatifin seçimi için Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) tekniklerinden yararlanılır. 

Bu çalışmada (Kutlu Gündoǧdu & Kahraman, 2019) tarafından önerilen küresel bulanık VlseKriterijumska Optimizacija IKompromisno 

Resenje (KB-VIKOR) metodu Türk karar vakası için kullanılmıştır. Araştırmanın özgünlüğü, hem Türkiye hem de literatür için etkili 

bir yaklaşım ve ÜG seçim sürecine uygulama yeteneğinden kaynaklanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Çok kriterli karar verme, partner seçimi, VIKOR, Küresel bulanık kümeler.   
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Öz 

Asenkron motorlar, endüstride en yaygın kullanılan motor türüdür. Asenkron motorların verimlerinde meydana gelen bozulmalar, 

çalışma performanslarını ciddi şekilde etkilemektedir. Üretim sürecinin aksamaması için bu motorların bakımlarının periyodik bir 

şekilde yapılması ve durumlarının izlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada bir asenkron motorun farklı hız kademelerinde mekanik 

titreşimlerinin ölçülmesi için bir deney düzeneği tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Deney düzeneğinde asenkron motorun gövdesine 

"Z" ekseni yönünde bağlanan bir ivmeölçer yardımıyla titreşim sinyalleri elektrik sinyaline dönüştürülmüş ve bir veri alışveriş kartı 

üzerinden bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bu yöntem ile asenkron motorda gerçek zamanlı durum izleme gerçekleştirilmektedir. 

Motor üzerinde oluşan mekanik titreşimler ayrıca titreşim ölçümü yapabilen test cihazı ile ölçülmüş ve hafıza kartına kayıt edilmiştir. 

Elde edilen sensör verileri FFT dönüşümü kullanılarak analiz edilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Asenkron motor, Gerçek zamanlı izleme, Titreşim ölçümü, FFT dönüşümü. 

Fault Analysis of an Induction Motor by Measuring Mechanical 

Vibration Signals  

Abstract 

Induction motors are the most widely used motor type in the industry. The decrease in the efficiency and health of induction motors 

seriously affects their performance. In order for the production process not to fail, these motors should be maintained periodically and 

monitored for their condition. In this study, an experimental setup is designed and implemented to measure the mechanical vibrations 

of an induction motor at different speed levels. In the experimental setup, the vibration signals were converted into electrical signals 

with an accelerometer connected to the body of the iduction motor in the direction of the "Z" axis and transferred to the computer 

environment via a data acquisition card. With this method, real-time condition monitoring is provided on the induction motor. The 

mechanical vibrations that occur on the motor are also measured with a test device that can measure vibration and are recorded on the 

memory card. The sensor data obtained were analyzed using the FFT conversion and the results were interpreted.  

 

Keywords: Induction motor, Real-time monitoring, Vibration measurement, FFT transform.  
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Öz 

Günümüzde, ters sarkaç sisteminde denge sağlama özellikle kontrol sistemleri üzerine çalışma yapan araştırmacıların kontrol teori ve 

yöntemlerini kıyasladıkları güncel bir konudur. Ters sarkaç sistemi kontrol edilebilirlik açısından kararsız ve doğrusal olmayan sistemler 

arasında yer almaktadır. Yapısının karmaşıklığı ve kontrollerinin zorluğu nedeniyle birçok ileri düzey kontrol teorisi bu sistemler 

üzerinde uygulanarak kontrolcülerin performansları üzerinde değerlendirme yapılabilmektedir. Bu çalışmada, PID ve LQR kontrolcü 

yöntemleri MATLAB ortamında matematiksel olarak modellenen bir çift eklemli ters sarkaç üzerinde uygulanmış ve kontrolcü 

performansları karşılaştırılmıştır. PID ve LQR kontrol yöntemlerinin uygulanabilirliği üzerinde elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Çift eklemli ters sarkaç, PID kontrolcü, LQR kontrolcü, kontrol sistemleri.   

Modelling of PID and LQR Controller for Stability and Position 

Control in Double Inverted Pendulum System 

Abstract 

Nowadays, stability of the inverted pendulum system is an up-to-date topic in which researchers working on control systems compare 

control theories and methods. The inverse pendulum systems are unstable and nonlinear systems in terms of controllability. Due to the 

complexity of the structure and the difficulty of the control process, many advanced control theories can be applied on these systems to 

improving the performance of the controllers. In this study, PID and LQR controller methods were applied on a double inverted 

pendulum modeled in MATLAB environment and their controller performances were compared. The results via experimental studies 

were evaluated on the applicability of PID and LQR control methods.  

 

Keywords: Double inverted pendulum, PID controller, LQR controller, Control systems. 
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Öz 

Bu çalışmada, endüstri ortamında talaşlı imalat yapan bir üretim tesisinde, torna operatörü olarak görev yapan bir insanın ses 

sinyallerinin, istenmeyen dış ortam kaynaklı seslerin filtrelenmesiyle ortaya çıkarılması ve operatör konuşma ses sinyallerinin 

netleştirilmesi sağlanmıştır. Çalışmada bir insanın konuşmasına ait ses sinyalleri mikrofon yardımıyla kaydedilmiş, kaydedilen konuşma 

ses sinyalleri üzerine Matlab ortamında torna sesinin ve ortam ses sinyallerinin benzetimi yapılarak eklenmiştir. Benzetimi yapılan 

gürültülü ses sinyalinde FFT işlemi yapılarak, operatör sesi ve diğer ortam seslerinin frekans spektrumları gözlenmiştir. Benzetimi 

yapılan ses sinyalinde dış ortam kaynaklı ses sinyallerinin frekans dalga boyları tespit edilmiştir. Gürültülü ses sinyalinden FIR band 

engelleyen filtre ve alçak geçiren filtre kullanılarak dış ortam sesleri filtrelenmiş ve operatör sesi net bir şekilde elde edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sinyal işleme, Fast fourier transform, Finite impulse response filtreler.   

Developing Filter to Separate Human Voice from Ambient Sound 
Abstract 

In this study, it is aimed to reveal the sound signals of the lathe operator by filtering them from outside sounds and clarify the sound 

signals in a production plant that produces machining in the industrial environment. In the study, the audio signals of the speech of the 

lathe operator were recorded with the help of a microphone. On the recorded speech audio signals, lathe and ambient audio signals were 

created in Matlab environment and added. In Matlab environment, noisy sound signal simulation that includes operator and environment 

sounds is made. FFT operation was performed on the noisy sound signal and frequency spectra of operator sound and other ambient 

sounds were observed. Frequency wavelengths of noisy signals were determined in the simulated audio signal. Outside sounds are 

filtered using the FIR band stop filter and low pass filter from the noisy sound signal and the operator sound is obtained clearly.  

 

Keywords: Signal processing, Fast fourier transform, Finite impulse response filters. 
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Abstract 

Plants are one of the most important components of the environment. Millions of people are undernourished because of global 

warming whose adverse effects such as drought has made it difficult for sustainable crop breeding programs. This paper is aimed to 

propose and test computer vision and machine learning image-based methods precisely convolutional neural networks; for a 

benchmark suggested by the International Plant Phenotyping Network to help researchers, plant breeders choose desirable crop traits, 

and link them to specific genes that helped in the production of viable plants that could withstand harsher environmental conditions. 

Also as a first of its kind in Turkey and its environ, this paper is aimed to provide a ground base for future research in this area of 

agriculture. The benchmark chosen is the classification of mutants’ benchmark (plant disease detection). In this paper, the dataset 

chosen was two of the main cash crops that can be found in Turkey were used: Maize and Grapes. Three different plant diseases 

affecting Grape and Maize were used respectively and a class of healthy grape and maize annotated images were added amounting to 

a total of 8 different classes and 1600 annotated images for both training and testing for the custom convolutional neural network to be 

proposed. The results show that the custom model achieved 97.03 % accuracy on the test dataset after training. The research thus 

concluded that, the custom model performed better than most currently used convolutional neural network models and can be used as 

a basis for further research in the field of image detection.  

 

Keywords: Digital Plant Phenotyping, Convolutional Neural Network (CNN), Computer Vision, Plant Disease Detection. 

Görüntü Tabanlı Dijital Bitki Fenotiplemesi için Konvolüsyonel Sinir 

Ağları 

Öz 

Bitkiler çevrenin en önemli bileşenlerinden biridir. Küresel ısınmanın, sürdürülebilir ürün yetiştirme programlarını zorlaştıran, 

kuraklık gibi etkileri sebebiyle, milyonlarca insan yetersiz beslenmektedir. Bu çalışmanın amacı bilgisayar görüsü, resim tabanlı 

makine öğrenmesi teknikleri ve evrişimli sinir ağları kullanarak, Uluslararası Bitki Fenotipleme Ağı tarafından araştırmacılara 

yardımcı olmak amacıyla, bitki yetiştiricilerinin arzu edeceği mahsul özelliklerine sahip ve daha zorlu çevre koşullarına 

dayanabilecek, canlı bitkilerin üretimine yardımcı olacak genleri belirlemek için, bir model sunmak ve test etmektir. Ayrıca,  

Türkiye'de ve çevresinde türünün ilk örneği olan bu çalışma, tarımın bu alanında gelecekteki akademik araştırmalar için bir zemin 

sağlamayı amaçlamaktadır. Seçilen ölçüt mutantların sınıflandırılma kriteridir (bitki hastalık tespiti). Bu araştırmada seçilen veri 

kümesi, Türkiye'de bulunabilecek başlıca bitki ürünlerinden mısır ve üzümdür. Üzüm ve mısırı etkileyen üç farklı bitki hastalığı 

sırasıyla kullanılmıştır ve özel evrişimli sinir ağı için toplam 8 farklı sınıfta, eğitim ve test olmak üzere 1600 açıklamalı görüntüye 

karşılık gelen sağlıklı üzüm ve mısır veri kümesi görüntüsü eklenmiştir. Sonuçlar, geliştirilen modelin eğitimden sonra test veri 

kümesinde % 97.03 doğruluk elde ettiğini göstermektedir. Böylece çalışmada, geliştirilen modelin şu anda kullanılan evrişimli sinir 

ağı modellerinden daha iyi performans gösterdiği ve görüntü algılama alanında daha fazla araştırma için bir temel olarak 

kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Dijital Bitki Fenotipleme, Konvolüsyon Sinir Ağları (CNN), Bilgisayar Görüsü, Bitki Hastalığı Tespiti. 
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Abstract 

In this numerical study the effect of embedding two-dimensional least mean square (TDLMS) adaptive filter into various edge 

detection systems is discussed. TDLMS and edge detection modules are arranged in the system scheme in a manner such that they 

work sequentially. TDLMS algorithm is commonly used in many various image processing applications. Due to its ability of updating 

filter coefficients without needing any a priori assumptions, TDLMS provides superior advantegeous in 2-D signal processing 

applications. We investigated the performance increment of TDLMS especially on the commonly used edge detection algortihms in 

the literature such as Canny, Sobel, Prewitt, Roberts and LoG (Laplacian of Gaussian). It is observed that embedding TDLMS is 

particularly useful in edge detection for low SNR images comparing to high SNR images. The simulation results clearly show 

TDLMS filter provides significant improvement for the edge detection implementation on a relatively lower SNR  case comparing to 

a higher SNR case. Especially, TDLMS embedded Sobel, Prewitt and Roberts implementations have relatively better results than 

TDLMS embedded Canny and LoG implementations for a low SNR image. On the other hand, for relatively higher SNR case, 

embedding TDLMS filter into the edge detection system does not provide as much significant improvement as in relatively lower 

SNR case. But still, for a high SNR case, TDLMS embedded Canny implementation have relatively better results than TDLMS 

embedded Sobel, Prewitt, Roberts and LoG implementations. 

 

 

Keywords: 2-D Adaptive Filter, TDLMS, Edge Detection Algorithm, Canny, Sobel, Prewitt, Roberts, LoG. 

Adaptif 2-D LMS Filtre Gömülü Kenar Algılama Uygulaması 

Öz 

Bu çalışmada, iki-boyutlu en küçük ortalama kareler (TDLMS) adaptif filtresinin etkisi çeşitli kenar algılama sistemlerinin içerisine 

gömülerek tartışılmıştır. TDLMS ve kenar algılama modülleri sistem şeması içerisinde seri sırada çalışacak şekilde yerleştirilmiştir. 

TDLMS algoritması birçok değişik görüntü işleme uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle filtre katsayılarının 

herhangi bir öncül varsayıma ihtiyaç duymadan güncellenebiliyor olması, TDLMS filtresine iki boyutlu sinyal işleme 

uygulamalarında çok üstün avantajlar sağlamaktadır. Bu çalışmada, literatürde sıkça kullanılan Canny, Sobel, Prewitt, Roberts ve 

LoG kenar algılama algoritmaları üzerindeki TDLMS’in sağladığı performans artışı incelenmiştir. Gerçekleştrilen benzetimlerde, 

TDLMS’in yüksek SNR değerine sahip görüntülerden ziyade, düşük SNR değerine sahip görüntülerde kenar algılama 

algoritmalarının performasında artışa sebep olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle, düşük SNR durumunda Sobel, Prewitt ve Roberts 

algoritmalarındaki performans artışı, Canny ve LoG algoritmalarındaki performans artışına göre daha fazla olmuştur. Etkisi fazla 

olmamakla birlikte yüksek SNR durumunda ise Canny algoritmasındaki performans artışı Sobel, Prewitt, Roberts ve LoG 

algoritmalarına kıyasla daha fazla olduğu görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: 2-D Adaptif Fitre, TDLMS, Kenar Algılama Algoritması, Canny, Sobel, Prewitt, Roberts, LoG. 

 

10 



 

2nd International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization 
and Robotic Applications 

June 26-27, 2020, Turkey 
 

Parallel Implenetation of the GPR Techniques for Detecting and 

Mapping Ancient Buildings by Using CUDA 

M. Cihat MUMCU1, Salih BAYAR2 

1 Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Bölümü, İstanbul, Türkiye (ORCID: 0000-0001-8097-7214) 
2 Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Bölümü, İstanbul, Türkiye (ORCID: 0000-0002-4600-1880) 

 

 

Öz 

Yere nüfuz eden radar (GPR), bir duvarın arkasına gizlenebilen veya duvarın içine yerleştirilebilen nesnelerin algılanması için 

kullanılan ultra geniş bantlı bir elektromanyetik sensördür. GPR yöntemi, arayüzde yer alan yüksek hızda bir anten tarafından yatay 

yönde yeraltına gönderilen elektromanyetik dalgaların, yine alıcı tarafından yatay yönde yansıtılmasının kaydedilmesi prensibi 

üzerine çalışır. Gömülü yapılar; toplanan veriler, bilgisayar programları ve çeşitli filtreler kullanılarak algılanır. Hava cepleri gibi 

duvarlar arasında gizlenmiş hedeflerin bulunması arkeologlara yardımcı olur. Bu çalışmada, toprağın dağılımı için Lorentz modeli 

kullanılmıltır. Sınır koşullarını sönümleyip açık bir alanı simüle etmek için mükemmel uyumlu katman (PML) kullanılmış ve dağıtıcı 

medyaya uyacak şekilde genişletilmiştir. Sonlu farklı zaman alanı (FDTD) yöntemi, elektromanyetik alanların zaman 

basamaklamasındaki kısmi diferansiyel denklemleri ayrıştırmak için kullanılır. FDTD hesaplaması çok yavaş çalışmaktadır. Bu 

sorunu çözmek için grafik işlem biriminde (GPGPU) genel amaçlı programlama yapılabilmektedir. Bu çalışmada GPU'ya CUDA 

kullanılarak 3-B FDTD yöntemi uygulanmış ve 10 kat hızlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sonlu fark zaman alanı (FDTD), Yere nüfuz eden radar (GPR), Mükemmel uyumlu katman (PML), Gömülü 

nesneler, Paralel Programlama. 

Abstract 

Ground-penetrating radar (GPR) is an ultra-wideband electromagnetic sensor used for the detection of objects which may be hidden 

behind a wall or inserted within the wall. The GPR method works on the principle of recording the reflection of electromagnetic 

waves sent to the underground at high speed from the interfaces by an antenna located in the horizontal direction, again by the 

receiver in the horizontal direction. Embedded structures are detected using collected data, computer programs, and various filters. 

Search for the presence of designated targets hidden between the walls, such as air pockets is help to archaeologists. In this work the 

Lorentz model was used for the distribution of the soil. The perfectly matched layer (PML) used for absorbing boundary conditions to 

simulate an open space and its expanded to match dispersive media. The finite-difference time-domain (FDTD) method is used to 

decompose partial differential equations for time cascading of the electromagnetic fields. FDTD calculation works very slowly. 

General-purpose programming can be done on the graphics processing unit (GPGPU) to solve this problem. In this work, the 3-D 

FDTD method was applied to the GPU by using CUDA and it was 10 times faster. 

 

Keywords: Finite difference time-domain (FDTD), Ground penetrating radar (GPR), perfectly matched layer (PML), buried objects, 

Parallel Programming. 
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Öz 

Çevreden bilgi toplayan ve davranışını buna göre belirleyen bal arısı kolonisi, sürü yaşamının en popüler örneklerinden biridir. Bu 
dinamik yapı, farklı yaklaşımlarla değerlendirilerek, birçok mühendislik problemine çözüm önerisi getirilmiştir. Bilgisayar sistemleri 
alanında, bilgisayar ağları, mobil ağ optimizasyonu, sayısal ve kombinasyonel optimizasyon için geliştirilen birçok çözüm önerisi, bal 
arısı kolonisinin davranışlarını model almaktadır. Yöneylem araştırmacıları ise daha çok, koloni üyelerinin, haberleşme, etkileşim, 
evlilik ve yem arama davranışlarına yoğunlaşmışlardır. Bu bağlamda, yiyecek arama ve toplama görevini üstlenen bal arılarını taklit 
eden Yapay Arı Koloni (YAK) Algoritması, optimizasyon literatüründe önemli bir başarıya sahiptir. Klasik algoritma yapısında, limit 
periyodunda oluşturulan rastgele çözümler, algoritmayı yerel optimumdan kurtarırken, daha başarılı çözümler üretebilmek için rulet 
tekerleği kullanılır. Ancak arılar arasındaki etkileşimi daha verimli kılan algoritma türevleri de geliştirilmiştir. Bu çalışmada bal 
arılarının daha verimli yerel arama yapabilmesi için geliştirilen feromonal YAK (fYAK) algoritması ele alınmıştır. fYAK’ta gözcü 
arıların, işçi arıların tecrübesinden daha fazla yararlanabilmesi için feromon salgısı kullanılır. Böylece gözcü arılar, yeni çözümler 
üreten değil, yeni çözümler oluşturan prosedürler kullanır. Çözüm önerisi olarak sunulan Geliştirilmiş fYAK (gfYAK) modelinde, 
çözüm bileşenleri arasındaki korelasyonu, çözüm başarısıyla daha çok ilişkilendiren hafıza ve algoritmanın daha etkili çözüm 
bölgelerine yönelmesini sağlayan transfer fonksiyonları kullanılmaktadır. Herbir çevrimde hafıza ve buna bağlı olarak feromon 
matrisi güncellenmektedir. İlgili çevrimde, o ana kadarki en iyi çözüm bulunmuşsa feromon matrisi için genel güncelleme yapılır. 
Algoritma yakınsama performansını araştırabilmek ve transfer fonksiyonlarının etkisini analiz edebilmek için, çalışma kapsamında üç 
farklı transfer fonksiyonu kullanılmıştır. Farklı boyutlardaki Gezgin Satıcı Problemi (GSP) üzerinde yapılan denemeler, algoritmanın 
klasik YAK ve fYAK’a oranla daha iyi çözümler üretebildiğini göstermiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: YAK, fYAK, gfYAK.   

An Improved Pheromoal Artificial Bee Colony (ipABC) Algorithm for 
Optimization Problems 

Abstract 

Honey bee colony, which collects information from the environment and determines its behavior accordingly, is one of the most 
popular examples of colonial life. This dynamic structure has been evaluated with different approaches and solutions have been 
proposed for many engineering problems. In the field of computer systems, many solutions proposed for computer networks, mobile 
network optimization, numerical and combinatorial optimization model the behavior of the honey bee colony. Operations researchers 
are mostly concentrated on the communication, interaction, marriage, and foraging behaviors of colony members. In this context, the 
Artificial Bee Colony (ABC) Algorithm, which imitates honey bees, which take on the task of searching and collecting food, has 
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significant success in the optimization literature. In the classical ABC structure to derive more successful solutions the roulette wheel 
is used, and to escape the algorithm from the trap of local optima, random solutions are evaluated during the "limit" period. However, 
algorithm derivatives have been developed that make the interaction between bees more efficient. In this study, the pheromonal ABC 
(pABC) algorithm developed for honey bees to search more efficiently is discussed. In pABC, the pheromone trail is used for the 
onlooker bees to benefit more from the experience of employed bees. Thus, onlookers use procedures that construct new solutions, 
not derive. In the improved pABC (ipABC) model, which is presented as a solution proposal, memory is used, which relations the 
correlation between the solution components with the success of the solution, and transfer functions are used to enable the algorithm 
to move to more effective solution regions. Memory and pheromone matrix are updated in each cycle. In the current cycle, if the best 
solution ever found, a general update is made for the pheromone matrix. Three different transfer functions were used in the study to 
investigate the convergence performance of the algorithm and analyze the effect of transfer functions. Experiments on different sizes 
of Traveling Salesman Problem (TSP) have shown that the algorithm can produce better solutions compared to classical ABC and 
pABC.  
 
Keywords: ABC, pABC, ipABC. 
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Abstract – The need of joining dissimilar materials often increases in industrial application due to demand for decreasing weight 

and improving performance. This investigation deals with the welding of carbon steel to aluminium by solid state diffusion 

technique at 600 °C during 15, 20, 25, and 30 minutes under appropriated atmosphere. Microscopic observation, hardness 

measurements were   the two techniques of characterization. The two materials were succeffully welded at 600 °C. The interface 

between steel and aluminum is the critical zone because it represents the interdiffusion region by formation of new phases such as 

η phase. This interaction was confirmed by micro-hardness measurements, because the hardness in the central zone of the welded 

joint is different to the parent metals.  

 

 

Keywords – Solid State Diffusion; Carbon Steel; Aluminum; Microstructures; Hardness 
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Öz 

Bu çalışmada emoji sınıflandırılması sonucunda iki adet akıllı telefon markasının karşılaştırılması yapılmıştır. Çalışmanın birinci 

kısmında Selenium sayesinde ilgili instagram sayfalarına ulaşılarak ilk gönderilerin yorumları uygulamaya çekilmiştir. Bu kısımda ek 

kütüphane kullanmadan, kullanıcı girişi yapmadan verilerin çekilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla sayfanın yüklenmesini bekleyen 

uygun bekleme süreleri eklenmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında ise çekilen emojiler başlangıçta ayarlandığı üzere pozitif, negatif ve 

nötr olarak sınıflandırılmış ve sonuç pasta grafiğinde oranlara dökülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: İnstagram, Duygu analizi, Veri..   

INSTAGRAM VERİLERİ İLE DUYGU ANALİZİ 

Abstract 

In this study, as a result of  emoji classification, comparison of two smart phone brands was made. In the first part of the study, thanks 

to Selenium, the relevant instagram pages were reached and the comments of the first posts were put into practice. In this section, it is 

aimed to extract data without using additional libraries and user logins. For this purpose,  proper waiting times are added for  loading 

the page. In the second part of the study, the collected emojis were classified as positive, negative and neutral, and the results were 

presented in a pie chart. 

 

Keywords: Instagram, Emotion analysis, Data. 
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Öz 

Bu makalede, Metro İstanbul araçlarında kullanılması için zaman planı oluşturularak maksimum enerji kazanımının optimize 

edilmesine yönelik yapılan araştırma sonuçları paylaşılmıştır. Bu çalışma ile amaçlanan rejeneratif enerji ile enerji kazanımı elde 

ederek enerji tasarrufu sağlamaktır. Rejeneratif enerji ile sağlanan enerji kazanımı, elektromanyetik frenleme yapan trenlerin 

ürettiği enerjiyi hatta bulunan ve hareket etmeye hazır durumunda olan diğer trenlere aktarması ilkesine dayanmaktadır. Trenin 

frenlemesi esnasında kinetik enerji açığa çıkar ve bu enerji elektrik enerjisine dönüştürülür, elektrik enerjisine dönüşen bu enerji 

katenere geri iletilir. Katener de hatta alıcı durumunda bulunan diğer bir trene bu enerjiyi iletir ve böylelikle hatta alıcı 

durumundaki tren bu enerjiyi kullanması ile enerji kazanımı sağlanmış olur. Rejeneratif frenleme enerjisinden en etkin bir şekilde 

yararlanmanın yollarından biri zaman-planı en iyileştirmesi (optimizasyonu) uygulanmasıdır. Zaman-planı en iyileştirilmesi 

yapılarak maksimum enerji kazanımı sağlayacak istasyon bekleme süreleri bulunur. Trenlerin istasyondaki en uygun bekleme 

sürelerini bulmak için bu çalışmada genetik algoritma kullanılmıştır. Genetik algoritma, çok boyutlu ve karmaşık arama uzayında 

en iyinin hayatta kalması ilkesine dayanan arama ve en iyileme yöntemidir. Genetik algoritmalar, evrimsel süreci bilgisayar 

ortamında taklit ederek problemlerin çözümünü ararlar. Başlangıç bireyleri tanımlanan kısıtlamalara dikkat edilerek rastgele 

oluşturulmuştur. Uygunluk fonksiyonu en iyileştirilmiş zaman-planını verecek bekleme sürelerini içeren bireyin değerlendirmesi 

amacıyla kullanılmaktadır. Her yeni nesilde daha iyi bireyler elde etmek üzere, farklı yöntem ve oranlarda elitizm, çaprazlama ve 

mutasyon operatörleri uygulanmıştır. Optimizasyonun nihai haline ulaşması iterasyon sayısı ile sınırlandırılmıştır. Gerçekleştirilen 

çalışma referans olarak alınan çalışmaya kıyasla %30 oranında daha iyi sonuç elde etmiştir. Referans makalede %60 oranında olan 

enerji kazanımının, bu çalışma ile %78 oranına kadar çıkartılabildiği gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yeniden Enerji Kazanımı, Metro Zaman Planı, Genetik Algoritma.   

Time-Plan Optimization with Genetic Algorithm for Regain of Energy from 

Train Tracks 

Abstract 

In this article, the results of the research on optimizing the maximum energy gain by creating a time plan have shared  for use in 

Metro Istanbul vehicles. The purpose of this study is to achieve energy savings by obtaining energy gain with regenerative energy. 

The energy recovery provided by regenerative energy is based on the principle of transferring the energy produced by the trains 

that make electromagnetic braking to other trains that are found and ready to move. During the braking of the train, kinetic energy 

is released and this energy is converted into electrical energy, this energy transformed into electrical energy is transmitted back to 

the catenary. The catenary transmits this energy to another train that is also in the receiver status, and thus, energy gain is 

achieved, by using this energy in receiver train on the line. One of the ways to utilize regenerative braking energy in the most 

effective way is to apply time-plan optimization. By optimizing the time-schedule that provide maximum energy gain, the station 

waiting times is found. Genetic algorithm was used in this study to find the most suitable waiting times of trains at the station. 

Genetic algorithm is the search and optimization method based on the principle of the best survival in multi-dimensional and 

complex search space. Genetic algorithms seek the solution of problems by imitating the evolutionary process in a computer 

environment. Initial individuals were randomly created by taking into consideration the defined restrictions. The fitness function is 

used to evaluate the individual which includes the waiting times that give the optimized time-schedule. Elitism, crossover and 

mutation operators in different methods and proportions have been applied to obtain better individuals in each new generation. 

The finalization of optimization is limited by the number of iterations. The study carried out has achieved 30% better result than 

the reference study. It was observed that the 60% energy gain in the reference article can be increased up to 78% with this study. 

 

Keywords: Regain of Energy, Metro Time-Table, Genetic Algorithm 
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Öz 

Metamalzeme tabanlı sensör uygulamarı; günümüzde fiziksel parametrelerin tespiti, saflık analizlerinde, kanserli hücrelerin 

tespiti, gıda ve petrol ürünlerindeki hilelerin tespitinde aktif olarak kullanılmaktadır. Mevcut literatüre bakıldığında metamalzeme 

tabanlı sensörlerin süt üzerindeki çalışmasını gösteren, yağlı ve yağsız süt arasındaki çok düşük bir dielektrik katsayısı değişimini 

algılayabilecek metamalzeme tabanlı sensöre ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum ise algılama hassasiyeti ve kalite faktörü gibi 

sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışma da bahsedilen sorunların çözümüne yönelik olarak 4 ayrık rezonatörden oluşan yapının 

tasarımı yapılmıştır. Bu yapı düşük dielektrik katsayısına sahip olan Arlon DiClad 527 malzemesinin hem ön hem de  arka yüzlerine 

yerleştirilmiştir. Önerilen tasarımda ön ve arka yüzde yer alan rezonatörler 180° farkla yerleştirilmiştir. Rezonatör boyutları ve 

şekilleri ihtiyaç duyulan yüksek hassasiyet ve yüksek kalite faktörü değerlerini karşılayacak şekilde CST Microwave Studio 

programında tasarlanmış ve boyutları optimize edilmiştir. Yağlı ve yağsız sütün dielektrik katsayı ölçümleri için 85070E açık uçlu 

koaksiyel prob ve vektör network analizörü kullanılarak X bantta ölçülmüş ve her iki süte ait dielektrik katsayı değerlerinin sırasıyla 

62 ve 58 olduğu tespit edilmiştir. Önerilen metamalzeme tasarımının arkasına yerleştirilen örnek tutucunun ve bu dielektrik değerleri 

kullanılarak tanımlanan yağlı ve yağsız süt verilerinin kullanılmasıyla Simülasyon çalışmaları yapılmıştır. Simülasyon çalışmaları 

sonucunda Her iki süt arasında, yapılan çalışmayla metamalzeme temelli sensörün 60 MHz gibi yüksek bir frekans kayması ile yağlı 

ve yağsız süt arasındaki farkı algılayabildiği görülmüştür. Ayrıca metamalzeme temelli sensör çalışmalarının bir diğer gereksinimi 

olan yüksek kalite faktörünü de önerilen çalışma karşılamaktadır. Simülasyon sonuçlarına bakıldığında Q faktör değerinin 288 

olduğu hesaplanmıştır. Bu değer pek çok sensör çalışmasının Q değerinden daha yüksektir. Önerilen yapının dielektrik katsayısının 

40-80 değerleri arasında değişen tüm malzemelere rahatlıkla uygulanabileceği, hem deneysel hem de simülasyon sonuçlarının veri 

değerlerine dayanılarak tespit edilmiştir. Önerilen çalışmada yağlı ve yağsız süte ilişkin yüksek hassasiyet gerektiren bir çalışma 

bulunmaması, çalışmanın sahip olduğu yüksek kalite faktörü , daha önce ortaya atılmamış ve kullanılmamış  olmasıyla tasarımın 

orijinal olduğu söylenebilir.   

 

Anahtar Kelimeler: Metamalzeme, Sensör, Süt, Sıvı, Gıda 

Metamaterial Based High Sensitive Milk and Liquid Sensor Application  

Abstract 

 Metamaterial based sensor applications are actively used in the detection of physical parameters, in purity analysis, in the 

detection of cancerous cells, in the detection of fraud in food and petroleum products. Looking at the current literature, there is a 

need for a metamaterial-based sensor that can detect a very low dielectric coefficient change between fat and skim milk, showing 

the work of metamaterial-based sensors on milk. This raises problems such as sensing sensitivity and quality factor. In this study, 

the structure consisting of 4 different resonators was designed for the solution of the mentioned problems. This structure is placed 

on both the front and back sides of Arlon DiClad 527 material, which has a low dielectric coefficient. In the proposed design, the 

resonators located on the front and back are placed by a margin of 180°. The dimensions and shapes of the resonator are designed 

and optimized in CST Microwave Studio program to meet the required high precision and high-quality factor values. For the 

dielectric coefficient measurements of oily and skimmed milk, the 85070E was measured in the X-band using an open-ended coaxial 

probe and vector network analyzer, and the dielectric coefficient values for these two milks were found to be 62 and 58, respectively. 

Simulation studies have been carried out using the sample holder placed behind the proposed metamaterial design and the fat and 

skim milk data defined using these dielectric values. As a result of the simulation studies, it was seen that the metamaterial-based 

sensor can detect the difference between fat and skim milk with a high frequency shift like 60MHz. In addition, the proposed study 

meets the high-quality factor, which is another requirement of metamaterial based sensor studies.  Considering the simulation results, 

the Q factor value was calculated at 288. This value is higher than the Q value of many sensor operations. It has been determined 

based on the data values of both experimental and simulation results that the dielectric coefficient of the proposed structure can be 

easily applied to all materials ranging from 40-80. In the proposed study, it can be said that the design is totally unique by means of 

the absence of a high-precision study on fat and skimmed milk, the high quality factor of the study and the fact that it has not been 

previously revealed or used. 

 

Keywords: Metamaterial, Sensor, Milk, Liquid, Food 
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Öz 

Her geçen gün internetin yaygınlaşması ve buna bağlı olarak ağa bağlanan cihazların hızlı bir şekilde artması, bazı avantajlarının yanında 

birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan en önemlisi siber tehditlerdir. Kişilere, kurumlara ve devletlere karşı siber 

tehditler, maddi, itibar ve zaman gibi kayıplar verebilmektedir. Saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri, bu kayıpları ortadan kaldırmak 

veya en aza indirilebilmek için kullanılmaktadır. Saldırı tespit sistemleri imza tabanlı veya anomali tabanlı olarak tasarlanmakta ve 

günümüzde anomali tabanlı sistemler makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak geliştirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, bir bilgisayar 

ağına saldırı olup olmadığını yüksek başarı oranı ile tespit etmenin yanı sıra, hangi saldırı türünün sisteme zarar vermeye çalıştığını da 

ayırt edebilen anomali tabanlı bir saldırı tespit sistemi tasarlamaktır. Bu sistemi geliştirmek için makine öğrenmesi yöntemlerinden olan 

yapay sinir ağları kullanılmıştır. Sistemin geçerliliğini sınamak üzere CSE-CIC-IDS2018 veri seti kullanılmıştır. Tehdit türleri olarak, 

yaygın sıklıkta karşılaşılan Botnet, DDOS, DOS, BruteForce saldırıları ele alınmıştır. Yapılan doğruluk sınamaları sonucunda, gelen bir 

paketin tehdit olup olmadığı %99.11 gibi çok yüksek bir başarım oranında doğru bulunmuştur. Ayrıca gelen tehdidin Botnet olduğu 

%93.23, DDOS olduğu %99.31, DOS olduğu %92.26 ve BruteForce olduğu %99.26 oranında doğru şekilde tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Saldırı Tespit Sistemi, Siber Güvenlik, CSE-CIC-IDS2018 Veri Seti, Yapay Sinir Ağları 

Model Application of Anomaly Based Intrusion Detection Using Artificial 

Neural Network 

Abstract 

The spread of the internet day by day and the rapid increase of the devices connected to the network, along with some advantages, 

brings togethor lots of  problems.The most important one of these problems are cyber threats. Cyber threats towards individuals, 

institutions and states can cause losses such as material, reputation and time.Intrusion detection and intrusion prevention systems are 

used to eliminate these losses or to reduce attacks. Intrusion detection systems are being designed as signature-based or anomaly-based, 

and anomaly-based systems use machine learning methods. The purpose of these work is to develop an anomali-based system which 

determine with high success rate whether there is an attack on a computer network, as well as able to separate which type of attack tries 

to harm the system. Artificial neural networks, one of the methods of machine learning, were used to develop this system. CSE-CIC-

IDS2018 data set were used to test the validity of the system. As type of threats, the common faced ones such as Botnet, DDOS, DOS, 

BruteForce  attacks have been considered. As a result of the accuracy tests, it is found that whether an incoming package is a threat at a 

very high performance rate such as 99.11%. In addition, incoming threat was correctly determined 93.23% for Botnet, 99.31% for 

DDOS, 92.26% for DOS, and 99.26% for Brute Force. 

 

Keywords: Intrusion Detection System, Cyber Security, CSE-CIC-IDS2018 Data Set, Artificial Neural Network  
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Öz 

Maksimum olabilirlik, karışım modeli, bayes sonucu ve maksimum entropi gibi parametric yoğunluk kestirimleri dağılımın çeşidi 

bilindiğinde veya tahmin edilebilir olduğunda sıklıkla kullanılmaktadır. Beklenti maksimizasyonu veya değişken adım öğrenme 

algoritması dağılım parametrelerinin maksimum olabilirliğini elde etmenin en başarılı yollarıdır. Bu makalede, üç farklı dağılım 

içeren çok boyutlu Gauss karışım modeline EM algoritmasının uygulanması amaçlanmıştır. Bu çalışmada istatistiksel dağılım, 

Gauss dağılımından elde edilmiştir ve her dağılım için ortalama ve kovaryans matrisi olan parametreler tahmin süreci için 

kullanılmıştır. Orijinal özellik vektörleri ve onların tahminleri benzerlik açısından karşılaştırılmış aynı zamanda elde edilen sonuçlar 

sunulmuş ve detaylı bir şekilde tartışılmıştır. Ek olarak, çatallı veri kümesi için her bir dağılım belirtilmiştir. Son olarak, Bayes, k-

NN ve diskriminant sınıflandırma metotları GMM’ ye uygulanmış ve bu metotların performansları analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bayes Sınflandırması, Yoğunluk Tahmini, EM Algoritması, GMM, k-NN ve LDA. 

 

Analyzing Classifier Performances Based on Implemented Expectation-

Maximization Algorithm to Gaussian Mixture Model 

Abstract 

Parametric density estimations i.e., maximum likelihood, mixture model, bayesian inference, maximum entropy are frequently used 

when type of distribution is known or predictable. Expectation-Maximization (EM) or a variable step learning algorithm are most 

successful ways for obtaining maximum likelihoods of distribution parameters. In this paper, we aim to present implementation of 

the EM algorithm to multidimensional Gaussian mixture model (GMM) that includes three different distributions. In this study, the 

statistical distribution is obtained from Gaussian distribution and parameters which are mean and covariance matrices for each 

distributions are used for estimation process. Original feature vectors and their estimates are compared in term of similarity as well 

as obtained results are presented and discussed in details. In addition, each distribution for bifurcated dataset is indicated. Finally, 

Bayesian, k-NN and Discriminant classifier methods are implemented to GMM and the performance of these methods are analyzed. 

Keywords: Bayesian Classfication, Density estimation, EM Algorithm, GMM, k-NN, LDA. 
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Öz 

Üst ekstremite fonksiyonları ve özellikle el beceresi kişilerin günlük yaşam kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Üst 

ekstremite fonksiyon bozuklukları çoklu sertleşim (multipl skleroz, MS), Parkinson gibi merkezi sinir sistemi hastalıklarının bir 

belirtisi olabileceği gibi, kaza sonrası yaralanmalar ve inme gibi durumlarda da ortaya çıkmaktadır. Üst ekstremitenin 

değerlendirilmesinde basit, ucuz bir yöntem olan dokuz-delik çubuk testi altın standart olarak kullanılmaktadır. Bu testte hastadan 

çubukları istedikleri sırayla deliklere yerleştirmesi ve geri toplaması istenir. Testin süresi uzman tarafından bir kronometre 

aracılığıyla ölçülür. Literatürde bu testi geliştirmek amacıyla yapılmış bazı çalışmalar vardır. Bu çalışmalarda test haptik cihazlar, 

kameralar vb. kullanılarak sanal gerçeklik ortamında yapılmıştır.  Ancak bütün bu yenilikçi yaklaşımlarda testin basitliği ve sistem 

maliyeti göz ardı edilmektedir. Bu çalışmada üst ekstremite fonksiyonlarının özellikle el becerisinin değerlendirilmesi için 

uzmandan bağımsız süre ölçümü yapan, basit ve ucuz bir elektronik dokuz-delik çubuk test cihazı geliştirmek amaçlanmıştır. 

Bunun yanında standart teste ilave olarak testin yönlendirilmiş olarak (hangi çubuğun hangi deliğe yerleştirileceğinin 

belirtilmesiyle) gerçekleştirileceği yeni bir versiyonu önerilmiş ve ayrı bir test seçeneği olarak programlanmıştır. Bu amaçla 

standart dokuz-delik çubuk testi ile aynı ölçülerde lazer kesim ahşap yapıştırma yöntemiyle dış çerçeve oluşturulmuştur. 

Çubukların yerleştirilip yerleştirilmediğini anlayabilmek için deliklerin altında optik sensörler, sonuçların gösterilmesi ve testin 

yönlendirilmesi için bir LCD ekran ve yedi segment gösterge, gelen verileri değerlendirmek ve sistem kontrolünü sağlamak için 

bir mikrodenetleyici kullanılmıştır. Sonuç olarak amaçlanan uzmandan bağımsız, güvenilir bir süre ölçümü sağlayacak elektronik 

test cihazı başarı ile yapılmıştır. Ayrıca her bir çubuğun yerleştirilmesi için harcanan sürenin de ölçülüp testin kapsamı 

genişletilerek uzmana kronometre ile tek tek ölçülmesi mümkün olmayan ekstra veriler sunulmuştur. Ek olarak hastanın zihinsel 

fonksiyonunu değerlendirebileceğini düşündüğümüz yönlendirilmiş test yazılıma ilave edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Dokuz-delik çubuk testi, El becerisi, Multipl skleroz.   

Electronic Nine-Hole Peg Test 
Abstract 

Upper extremity functions and especially dexterity are one of the most important factors affecting the daily life quality of people. 

Upper extremity dysfunction may be a symptom of  central nervous system diseases such as multiple sclerosis (MS) and 

Parkinson's, as well as it also occurs in situations such as post-accident injuries and stroke. Nine hole-peg test, which are a simple, 

inexpensive method for evaluating the upper extremity, are used as the gold standard. In this test, the patient is asked to insert the 

pegs into the holes in the desired order and collect them back. The duration of the test is measured by a specialist via a stopwatch. 

In the literature, some experimental studies conducted to improve this test are encountered. In these studies, test is made in a 

virtual reality environment using haptic devices, cameras, etc.  However, in all these innovative approaches, the simplicity of the 

test and the cost are neglected. In this study, it was aimed to develop a simple and inexpensive electronic nine-hole tester that 

evaluates the upper extremity functions, especially dexterity, which is independent from the expert. Also, in addition to the 

standard test, a new version of the test to be performed guided (i.e. by specifying which rod to insert in which hole) is proposed 

and programmed as a separate test option. For this purpose, the outer frame was created by laser cutting wood gluing method in 

the same dimensions as the standard nine-hole peg test. Optical sensors installed under the holes to determine whether pegs are 

placed to hole, an LCD display and nine segment display to show the results and direct the test, a microcontroller to evaluate 

incoming data and provide system control were used. As a result, the electronic test device, which will provide a reliable time 

measurement independent from expert has been successfully built. In addition, the time spent on the placement of each peg was 

measured and the scope of the test was expanded, and the specialist was provided with extra data that could not be measured 

individually with the stopwatch. Also, the guided test, which we think can evaluate the patient's mental function, has been added 

to the software. 

 

Keywords: Nine-hole peg test, Dexterity, Multiple sclerosis. 
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Öz 

Teknolojinin hızla gelişmesi ve internetin yaygınlaşması, ayrıca modern yaşamın ortaya çıkardığı ihtiyaçlar dolayısıyla Nesnelerin 

İnterneti (IoT)’ne olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. IoT artık yaygın olarak kullandığımız, sürekli duyduğumuz bir kavram 

olmuştur. "Akıllı sistemler” olarak adlandırdığımız IoT uygulamaları, ev, tarım ve sağlık alanları başta olmak üzere neredeyse 

birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada "Akıllı Ev" sisteminin bir parçası olarak algılanabilecek, kapı kontrol IoT 

uygulaması geliştirilmiştir. Projenin motivasyonunu, sık sık karşılaşılan bir durum olan evin dış kapısında kalan birisinin (çocuk, 

bakıcı), uzak konumdaki ev sahibine durumunu haberdar ederek, güvenli bir biçimde IoT teknolojisi ile kapının açılabilmesi 

oluşturmaktadır. Süreç, kapıdaki kişinin telefonunda bulunan Android uygulama ile ev sahibine (genellikle ebeveyn) kapının 

açılması için istekte bulunması ile başlar. Bu istek, Raspberry Pi üzerindeki PHP Web servisinin uyarılması ve Python ile 

kodlanmış yazılım kullanılarak kamera görüntüsünün ev sahibine mail olarak gönderilmesi ile devam eder. Nihai olarak, ev 

sahibinin telefonunda olan diğer Android uygulama ile onay verilirse Raspberry Pi üzerindeki diğer PHP Web servisinin 

uyarılması sonucu elektrikli kapı kilidine yeterli gerilim verilerek kapının açılması ile sonlanır. Özellikle, düşük maliyetli ve 

güvenlik ihtiyaçları gözetilerek geliştirilmiş, pratik olarak uygulanabilir bir çalışmadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Ev Uygulamaları, Nesnelerin İnterneti, Raspberry Pi    

 

Practical and Reliable Smart Door Lock Design Using IoT 

Technology 

 
Abstract 

Due to the rapid development of technology and the widespread of the internet, and the needs of modern life, the interest in the 

Internet of Things (IoT) is increasing day by day. IoT is now a concept that we use extensively and that we constantly hear. IoT 

applications, which we call "smart systems", appear in many areas, especially in the fields of home, agriculture and health. In this 

study, door control IoT application, which can be perceived as a part of "Smart Home" system, has been developed. The 

motivation of the project is the fact that someone (child, childminer) who is at the outer door of the house, which is a frequent 

situation, can be opened safely with IoT technology by informing the home owner in the remote location. The process starts with 

the request by the cell phone of the person on the door using installed Android application to the homeowner (generally parent) to 

open the door. This request continues by activating the PHP Web service on Raspberry Pi and sending the camera image to the 

homeowner via an e-mail, using Python-encoded software. Ultimately, if it is approved by the other Android application on the 

homeowner's phone, it will end with the opening of the door by giving sufficient voltage to the electric door lock as a result of the 

activation of the other PHP Web service on the Raspberry Pi. In particular, it is a practically feasible study, developed with low 

cost and security needs in mind. 

 

Keywords: Smart Home Applications, IoT, Raspberry Pi 
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Öz 

Yapay zekâ ve buna bağlı alt çalışma konularındaki bilimsel yöntemler, neredeyse her alanda yaygın biçimde kullanılmaktadır. 

Özellikle savunma sanayi ve tarım bu alanların en cazip uygulama merkezlerini oluşturmaktadırlar. Tarımda veya bahçelerde 

kullanılmak üzere daha önce geliştirmiş olduğumuz sulama ve ilaçlama prototip mobil robotumuzun, nesne (ağaç veya değil) 

tanıma kısmında yeterli düzeyde başarılı neticeler alınamamıştı. Bu çalışmada, bu mobil robot ile gerçek zamanlı görüntüler 

üzerinde karmaşık (asimetrik) yapıya sahip bitki nesnelerinin tanınması ve bu tanınma sonucuna göre ilaçlama mekanizmasının 

tetiklenmesinin başarımını artırılmıştır. Bitki nesnelerinin tanınması amacı ile Viola-Jones nesne tanıma algoritması kullanılmıştır. 

Bu algoritma ile yapılan eğitim ve parametrik düzenlemeler sonucunda elde edilen modelin 5 farklı senaryo yolu üzerinde 

sınanması sonucunda, mobil sulama/ilaçlama robotunun görme yetisi ve bitki nesnelerini tanıma başarısının yaklaşık olarak %96.5 

gibi oldukça yüksek bir düzeye çıkarıldığı görülmüştür. Ayrıca, ihtiyaç dolayısı ile uygulanan, herhangi bir nesneye ait görüntü 

eğitim setinin oluşturulmasına yönelik hızlı ve kolay bir yöntemin detayları makalede açıklanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Mobil robotlar, nesne tanıma, görüntü seti oluşturma, yapay zeka, akıllı sistemler 

Object Recognition Studies for Irrigation/Medication Robot 

Abstract 

Scientific methods in artificial intelligence and related sub-studies are widely used in almost every field. Defense industry and 

agriculture are the most attractive application areas of these fields. Sufficient successful results could not be obtained in the object 

(tree or not) recognition part of our irrigation and spraying prototype mobile robot, which we developed earlier for use in 

agriculture or gardens. In this study, with this mobile robot, the performance of the identification of complex (asymmetric) plant 

objects on real-time images and the triggering of the spraying mechanism according to this recognition result has been increased. 

Viola-Jones object capture algorithm was used to identify plant objects. As a result of the testing the model obtained through the 

training and parametric arrangements made to this algorithm on 5 different scenario paths, it has been observed that the success of 

recognizing plant objects and vision ability of the mobile irrigation/medication robot has been increased to a very high level of 

approximately 96,5%. In addition, the details of a quick and easy method for creating an image training set for any object that is 

applied due to need are explained in the article. 

 

Keywords: Mobile robots, object detection, creating image set, artifical intelligence, smart systems. 

 

 

 

 

21 



 

2nd International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization 
and Robotic Applications 

June 26-27, 2020, Turkey 

 

Video Duygu Analizi 
Emre Arığ 1*, Metin Turan 2 

1 İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye (ORCID: 0000-0003-3645-8761) 
2 İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye (ORCID: 0000-0002-1941-6693) 

 

Öz 

Bu çalışmada, videodaki görüntülerden tespit edilen insan yüzleri üzerinde CNN derin öğrenme modeli ile duygu analizi 

yapılmıştır. Bu analize ait sonuçlar saniye saniye kayıt edilerek bir duygu analizi grafiği çıkarılmıştır. 

Çalışma 3 ana safhadan oluşmaktadır. İlki CNN modeli için gerekli duygu yüklü görsellerin bulunup etiketlenmesi, ikincisi duygu 

analizi yapabilecek bir CNN derin öğrenme modelinin oluşturulması ve üçüncüsü de videolardan yüz görüntülerinin tespit 

edilmesidir. 

Eğitim veri seti oluşturmak amacıyla, seçilen 61 adet filmden binlerce yüz fotoğrafı analiz edilmiştir. Bunların arasında Bay Evet, 

Karabasan, Yaralı Yüz, Yedi Yaşam gibi farklı duyguların ağırlıklı olduğu filmler bulunmaktadır. İlk olarak 7 duygu türü için 

yüzler toplanmıştır. Bu duygular bıkkınlık, korku, mutluluk, sakinlik, şaşkınlık, sinirlilik ve üzgünlüktür. Yüz tespiti kısmında 

Haarcascade tekniği kullanılmıştır. Tespit edilen yüzlerin duygulara göre etiketlenmesinde, Amazon webservisi olan Face 

Recognition’dan yardım alınmıştır. Çalışmada, 50 bin civarı yüz örneklemi elde edilmiştir. Ancak daha sonra yapılan kontrollerde 

Haarcascade ile bulunmuş görüntüler arasında yüz olmayan birçok görsel tespit edilerek çıkarılmıştır. Ayrıca, Amazon web 

servisinden dönen duygu analizlerinde %40 civarında yanlış duygu tespiti olduğu belirlenerek, eğitim veri setinden çıkarılmıştır. 

Tüm veri seti temizleme çalışmaları sonucunda 7 duygu için etiketlenmiş 20 bin fotoğraf elde edilmiştir.  

Derin öğrenme sonucu, yapılan sınamalarda en çok karıştırılan 4 duygudan 2’sinin bıkkınlık ve şaşkınlık olduğu gözlemlenmiştir. 

Bıkkınlık sakinlikle, şaşkınlık ise korku yüz ifadeleri ile karışmaktadır. Elimizde kalan 5 duygu ile yapılan analizde, önerilen 

model ile %60’lık doğruluk değerine ulaşılmıştır. Videodan yüzleri çıkarıp modele gönderen ve bu sonuçlar ile bir duygu analizi 

grafiği çıkaran yazılımda, yüz tespitinin daha doğru olması için gerçek zamanlı analizde Haarcascade yöntemi yerine bir DNN 

modeli kullanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Duygu Analizi, Derin Öğrenme, Video İşleme, Yapay Sinir Ağları  

Video Emotion Analysis 
Abstract 

In this study, emotional analysis was carried out with the CNN deep learning model on the human faces detected from the images 

in the video. The results of this analysis were recorded in seconds and an emotion analysis graph was created. 

The study consists of 3 main stages. The first is to find and label the emotional images required for the CNN model, the second is 

to create a CNN deep learning model that can conduct emotion analysis, and the third is to identify the facial images from the 

videos. 

In order to create a training data set, thousands of photographs from 61 selected films were analyzed. These include films with 

different feelings such as Yes Man, The Babadook, Scarface, Seven Pounds. First, faces were collected for 7 types of emotions. 

These feelings are boredom, fear, happiness, calmness, confusion, irritability and sadness. Haarcascade technique is used in the 

face detection section. Assistance was received from the Amazon Face Recognition web service for tagging detected faces 

according to emotions. In the study, about 50 thousand face samples were obtained. However, in the subsequent controls, many 

non-facial images were detected and removed from the images found with Haarcascade. In addition, approximately 40% false 

emotion detection was determined in the emotional analysis returned from the Amazon web service and removed from the training 

data set. As a result of the clearing of the whole data set, 20 thousand photos were tagged for 7 emotions. 

 

As a result of the deep learning, it was observed that 2 of the 4 emotions most confused during the tests were boredom and 

confusion. Boredom is confused with calmness, and confusion with fear facial expressions. In the 5 emotion analysis that we 

have, 60% accuracy value has been reached with the proposed model. In the software that extracts faces from the video and sends 

them to the model and displays an emotional analysis graph with these results, a DNN model is used instead of Haarcascade 

method in real-time analysis to make the face detection more accurate. 

 

Keywords: Emotion Analysis, Deep Learning, Video Processing, Artificial Neural Networks 
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Abstract 

Recognizing group activity on still images is a very challenging problem. The difficulty in a distinction between foreground and 

background on images makes this problem more complicated than the problem of recognizing group activity on video due to the 

lack of spatial and temporal information. In this study, we examine the analysis of a still image recognition method on the 

Volleyball video dataset, which is collected for group activity recognition. We feed an additional mean image that is obtained 

from the previous and/or subsequent frames with the target image in order to analyze the temporal information gain. We aim to 

acquire temporal information from the mean images and to use it to train our method. As it is understood from the experimental 

results, our proposed method can get comparable results with the state-of-the-art video-based group activity recognition studies. 

 

Keywords: Group activity recognition, Deep learning, Image classification 

Grup Aktiviteleri Üzerinde Görüntü Tanıma Yöntemi Analizi 

Öz 

Sabit resimler üzerinde grup aktivitesi tanıma oldukça zorlayıcı bir problemdir. Resimler üzerinde ön ve arka plan ayrımını 

yapmak, uzamsal ve zamansal bilginin olmaması nedeniyle, bu problemi video üzerinde grup aktivite tanıma problemine göre 

daha zor kılmaktadır. Bu çalışmada grup aktivite tanıma için oluşturulmuş olan Volleyball video veri kümesi üzerinde, sabit resim 

tanıma tabanlı bir yöntemi incelemekteyiz. Kullanılan veri kümesindeki her bir video için bulunan hedef video karesine ek olarak, 

hedef karenin önceki ve sonraki karelerinden elde edilen ortalama görüntülerin resimler üzerinde zamansal bilgiye yaptığı 

katkının analizi incelenmektedir. Video grup aktivite tanıma problemlerinde sıkça kullanılan zamansal bilgi, ortalama resim 

kareleri üzerinden elde edilmekte ve resim tanıma yönteminin eğitim aşamasında kullanılmaktadır. Deney sonuçlarından 

anlaşıldığı üzere, önerilen yöntemimiz son teknoloji zamansal bilgiyi kullanan video tabanlı çalışmalar ile karşılaştırılabilecek 

sonuçlar alabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Grup aktivite tanıma, Derin öğrenme, Resim tanıma. 
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Öz 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte verilerin elektronik ortamda güvenli bir biçimde transfer edilmesi önem kazanmıştır. Bu amaçla 

birçok yöntem önerilmiş ve kullanılmaktadır. Bu çalışmada, stenografi bilim dalının en az ağırlıklı bit şifreleme tekniği olarak bilinen 

LSB algoritmasının veri güvenliğini cebirsel ifadeler ile iyileştirmek, belli oranda daha fazla sıkıştırma sağlarken, resim üzerinde 

oluşan değişim hata oranını da çok artırmamak amaçlanmıştır. Geliştirilen algoritmada mesajın 24 bit renkli resimlere şifrelenmesi 

sağlanmıştır. Mesajda yer alan her karakter, şifrelenmek istenen resmin 2 pikseline kodlanır. Modelin başarımını ölçmek üzere 

(orijinal resim ile şifreli resmin değişim oranı) MSE ve PSNR metrikleri kullanılmış, LSB algoritması ile önerilen çalışma yaygın 

olarak kullanılan bazı model resimler üzerinde farklı uzunlukta mesajlar için karşılaştırılmışlardır. Elde edilen sonuçlara göre, 

çalışmada önerilen algoritmanın sıkıştırma oranı %33 daha iyi olmasına rağmen, yapılan sınamalarda elde edilen değerlerin 

ortalamasına göre beklendiği üzere MSE hata oranı %29 artmış ve PSNR %2.5 azalmıştır. Her ne kadar metrik değerleri negatif 

gözükse de, orijinal resimdeki bu değişimler çok ufak ve gözle algılanabilir olmaktan uzaktır.  Kazanılan sıkıştırma oranı ve ayrıca 

verinin gizlenme güvenliği göz önünde bulundurulduğunda, güvenliğin önemli olduğu uygulamalara hitap ettiği düşünülmelidir.  

 

Anahtar Kelimeler: Stenografi, Kriptoloji, Metin Şifreleme, En Az Ağırlıklı Bit 

Algebraically Encrypted LSB Method 

Abstract 

With the development of technology, the security of data becomes important. There are many methods that ensure the security of 

digital data with the developing technology. In this study, it is aimed to improve the data security of LSB algorithm which is known as 

the least weighted bit encryption technique of the steganography discipline by providing algebraic expressions, while increasing the 

compression rate some ratio, not to increase the error rate of change on the picture. With this developed algorithm, the message is 

encrypted to 24-bit color images. Each character in the message is encoded to the 2 pixels of the picture to be encrypted. MSE and 

PSNR metrics were used to measure the performance of the model (the rate of change of the original picture and the encrypted 

picture). The proposed study with the LSB algorithm was compared for messages of different lengths on some commonly used model 

pictures. According to the results obtained, although the compression rate of the algorithm proposed in the study was 33% better, the 

MSE error rate increased by 29% and PSNR decreased by 2.5% as expected compared to the average of the values obtained in the 

tests. Although the metric values seem negative, these changes in the original image are very small and far from perceptible. 

Considering the compression rate gained and also the security of data hiding, it should be considered that it addresses applications 

where security is important. 

 

Keywords: Steganography, Cryptology, Text Encryption, LSB 
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Öz 

Nesnelerin interneti sayesinde farklı alanlarda çok fazla sayıda ve çeşitte mekânsal verinin toplanması konum temelli analizlere olan 

ilgiyi arttırmıştır. Yaygın olarak kullanılan konum temelli analiz yöntemlerininden birisi olan coğrafi ağırlıklı regresyon 

(Geographically Weighted Regression - GWR), coğrafya üzerindeki değişen ilişkileri modelleyen bir yerel mekânsal regresyon 

tekniğidir. Coğrafi ve rakım ağırlıklı regresyon (Geographically and Altitudinal Weighted Regression - GAWR) ise GWR 

yaklaşımına rakım (yükseklik) ilişkilerin eklenmesiyle geliştirilen bir yaklaşımdır. GAWR, GWR modelinden farklı olarak, verideki 

mekân (yatay) ve rakım (dikey) bilgilerini gözönüne alarak modelleme yapar ve bu nedenle, hem mekân ve hem de rakım 

ilişkilerinin olduğu veri kümelerinde (meteorolojik veri kümeleri gibi) başarılı sonuçlar verebilmektedir. Literatürde GWR ile 

sıcaklık tahmin çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmada, sıcaklık tahmini için GAWR algoritmasının kullanılması önerilmiştir. 

Çalışmada Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) alınan veriler kullanılmıştır ve bir noktanın sıcaklıkğının tahmini için o 

noktanın rakım, basınç ve nem bilgisi kullanılmıştır. Sonuçlar GAWR algoritmasının GWR algoritmasına göre daha doğru sonuçlar 

ürettiğini göstermiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Coğrafi ve rakım ağırlıklı regresyon, Dikey ağırlık, Hava sıcaklık tahmini, Veri madenciliği.  

Estimation of Air Temprerature Using Geographically and 

Altitudinal Weighted Regression  

Abstract 

The interest in location-based analysis has increased with the collection of data in different application domains using the internet 

of things technologies. Geographically Weighted Regression (GWR), one of the commonly used location-based analysis methods, 

is a local spatial regression technique that models changing relationships on geography. Geographically and Altitudinal Weighted 

Regression (GAWR) is an approach developed by adding altitude relationships to the GWR approach. The GAWR model does 

modeling by considering the spatial (horizontal) and altitude (vertical) information in the data, and therefore it can produce 

successful results in datasets (such as meteorological datasets) that have spatial and altitude relationships. In the literature, 

temperature estimation studies have been done by using GWR. This study proposes to use the GAWR algorithm to estimate the air 

temperature. In the study, the meterlogical dataset, taken from the General Directorate of Meteorology (MGM), was used and 

altitude, pressure, and humidity information was used to estimate temperature value of a location. Results show that GAWR 

outperforms GWR algorithm. 

 

Keywords: Geographically and altidudinal weighted regression, Altitudinal weight, Estimation of Air Temprature, Data mining
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Abstract 

This study presents an artificial neural network (ANN) based adaptive proportional integral derivative (PID) controller algorithm 

which is developed to control the pitch angle of the vertical takeoff and landing (VTOL) system model. To find appropriate 

conventional PID controller parameters, either step response or vibration method might be used in a way of the widely used 

approach. They provide constant values for the conventional PID controller parameters for a closed-loop system however it is 

obvious that the unsatisfied tracking error performances in the closed-loop system might be addressed as a problem to be optimized. 

To overcome this problem, the parameters of the proposed adaptive PID controller might be determined with an ANN constructed 

feedforward multilayer perceptron. The proposed controller algorithm possesses the gradient descent with momentum update rule 

for the adaptiveness of the obtained PID parameters. The proposed adaptive PID controller algorithm is tested for the pitch angle of 

the VTOL system model in the MATLAB/Simulink environment in terms of the sinusoidal and step signals as the desired outputs. 

The obtained results are compared to the conventional PID controller whose parameters are tuned by Simulink PID tuner application 

in terms of mean square error, integral absolute error, the settling time, and the percentage overshoot. 

 

Keywords: Adaptive PID controller, Artificial Neural Networks, VTOL system.   

Dikey Kalkış ve İniş Sistemi Modeli için Yapay Sinir Ağı Tabanlı 

Uyarlanır PID Kontrolör Tasarımı 

Öz 

Çalışmada dikey kalkış ve iniş (VTOL) sistem modelinin eğim açısını kontrol etmek için geliştirilen yapay sinir ağı (YSA) tabanlı 

uyarlanabilir oransal integral türev (PID) denetleyici algoritması tasarlanmıştır. Uygun geleneksel PID denetleyici parametrelerinin 

hesaplanılmasında, basamak yanıtı ve titreşim metodu yaygın olarak kullanılan tekniklerdir. Bu yöntemler kapalı döngü sistemi 

içinde geleneksel PID kontrolör için sabit parametreler bulurlar, ancak kapalı döngü sistemindeki yetersiz izleme hatası 

performansının en iyi hale getirilmesi mevcut bir problem olarak gösterilebilir. Bu sorunun üstesinden gelmek için, önerilen 

uyarlanabilir PID denetleyicinin parametreleri bir ileri beslemeli çok katmanlı algılayıcı YSA yardımı ile sağlanabilir. Önerilen 

kontrolör algoritması, elde edilen uyarlanabilir PID denetleyici parametrelerinin uyarlanabilirliği için devinirlik güncellemeli 

gradyan inişi yöntemini kullanmaktadır. Önerilen uyarlanabilir PID denetleyici algoritması, MATLAB / Simulink ortamında VTOL 

sistem modelinin yunuslama açısı için arzu edilen çıkışlar sinüs ve birim basamak sinyalleri anlamında test edilmiştir. Elde edilen 

sonuçlar, parametreleri Simulink PID ayarlayıcı uygulaması ile hesaplanmış geleneksel PID denetleyici ile ortalama kare hata, 

integral mutlak hata, oturma süresi ve aşım yüzdesi açısından karşılaştırılır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Uyarlanabilir PID kontrolör, Yapay Sinir Ağları, VTOL sistemi. 
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Öz 

Duygu analizi (görüş madenciliği), metin belgeleri içerisinde yer alan nesnelere, ürünlere, servislere ya da organizasyonlara ilişkin 

görüş, duygu, tutum gibi öznel bilgilerin, makine öğrenmesi, istatistik ve doğal dil işleme gibi alanlardan teknik ve yöntemlerin 
kullanılması ile çıkarılmasını amaçlayan bir araştırma alanıdır. Duygu analizi, yapısal olmayan bilgiden, yapısal, anlamlı ve kullanışlı 

bilgiler çıkarılmasını olanaklı hale getirir. Bu bilgi, karar destek sistemleri ve bireysel karar vericiler için önemli bir kaynak olarak 

işlev görür. Evrişimli sinir ağları, veriyi ızgara benzeri bir topoloji ile işleyen bir tür derin öğrenme yöntemidir. Bu çalışmada, Türkçe  
metin belgeleri üzerinde duygu analizi için, evrişimli sinir ağı tabanlı üç temel derin öğrenme mimarisinin etkinliği 

değerlendirilmektedir. Çalışma kapsamında önerilen birinci mimaride, gömme katmanında, metin belgesinde yer alan kelimeler için, 

kelime gömme yöntemleri tabanlı temsil elde edilmektedir. Ardından, evrişim katmanları yığını (1-gram, 2-gram ve 3-gram) 

kullanılarak 1-gram, 2-gram ve 3-gram tabanlı özniteliklerin çıkarımı gerçekleştirilmektedir. Her bir katmanda, öznitelik haritalarının 

oluşturulması için sabit sayıda 80 filtre uygulanmaktadır. İncelenen ikinci evrişimli sinir ağı tabanlı mimaride gömme katmanı sonucu 

elde edilen metin temsili, yinelenen evrişim ve maksimum havuzlama katmanlarına tabi tutulmaktadır. İncelenen üçüncü mimari ise, 

evrişim tabanlı piramit mimarisidir. Metin belgelerinin temsilinde, word2vec, fastText, GloVe ve LDA2vec olmak üzere dört temel 

kelime gömme yöntemi incelenmektedir. İncelenen evrişimli sinir ağı tabanlı mimarilerin, Türkçe duygu analizi için, gelenekse l 

makine öğrenmesi sınıflandırıcılarına (k-en yakın komşu algoritması, destek vektör makineleri, lojistik regresyon ve Naive Bayes 

algoritması) ve temel derin öğrenme mimarilerine (tekrarlayan sinir ağları, uzun kısa süreli bellek birimleri ve geçitli tekrarlayan 

birim) kıyasla daha yüksek başarım elde ettiği görülmektedir. Word2vec (Skip-gram modeli) kelime kodlaması yöntemi ile evrişimli 

sinir ağı tabanlı mimari ile %92.53 doğru sınıflandırma oranı elde edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Duygu Analizi, Derin Öğrenme, Evrişimli Sinir Ağları.   

Sentiment Analysis in Turkish Based on Convolutional Neural 

Network Architectures 
Abstract 

Sentiment analysis is a research field that aims to identify the sentiment orientation (as, positive, negative or neutral) of a particular 

topic in text documents through machine learning, statistics and natural language processing techniques. Convolutional neural 

networks are a type of deep learning methods, which process data with a grid-like topology. In this paper, we present empirical results 

for three deep learning architectures based on convolutional neural network for sentiment analysis on Turkish. The first architecture 
initially employs word-embedding schemes to represent text documents. Then, a stack of convolution layers (i.e., 1-gram, 2-gram and 

3-gram) has been employed to extract 1-gram, 2-gram and 3-gram based features. For each layer, constant number of filters have been  
employed to construct feature maps. The second examined architecture employs recurrent convolution and maximum pooling 

schemes on word embedding based representation. The third architecture is a convolution based pyramid configuration. To represent 

text corpus, word2vec, fastText, GloVe and LDA2vec word embedding schemes have been utilized. The empirical results on Turkish 

sentiment classification indicate that convolutional deep learning based architectures outperform conventional machine learning 

methods (such as, k-nearest neighbor algorithm, support vector machines, logistic regression and Naïve Bayes algorithm) and 

conventional deep learning architectures (such as, recurrent neural networks, long short term memory architecture and gated recurrent 

unit). We obtained a classification accuracy of 92.53% with convolutional neural network based architecture in conjuncton with 

word2vec (skip-gram model) based word embedding scheme. 

 

Keywords: Sentiment Analysis, Deep Learning, Convolutional Neural Networks. 
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Öz 

Hologram teknolojisi günümüzde birçok değişik alanda kullanılmaktır ve uygulamalarda kolaylıklar sağlamaktadır. Lazer 

ışınlarının karışımı ile oluşan hologramlar üç boyutlu bir görünüme sahiptir. Fen bilimlerinden medyaya kadar çok geniş alanlarda 

denenmektedirler. Çoğunlukla güvenlik amaçlı sektörlerde işlenen hologramlar, bir objenin lazerle gösterilmesidir. Günden güne 

yaygınlaşan bir teknolojisiyle, normal hayat düzeninde ve sanayide karşımıza çokça çıkabilecek üç boyutlu modellemedir. Bu 

projede akıllı telefonun veya tabletin üzerine yerleştirilebilen holografik piramit şeklinde cam bir materyal kullanılmıştır. İstemci 

sunucu mimarisiyle bir iletişim modeli kurulup görüntünün eş zamanlı olarak karşıdaki kişiye yansıtılması amaçlanmıştır. Bu tür 

görüntüler, camın üzerindeki piramit üzerindeki kenarların kırkbeş derece konumlandırılması ile çalışmaktadır. Uygulama sçeşitli 

ekran çözünürlükleri ve dpi ayarlarında test edilmiş, ölçeklendirme konusunda herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Uygulama 

sunucu modunda yâda istemci modunda çalışırken cihaz performansını olumsuz etkilememiştir. Aktarılan görüntüde kalite kaybı 

görülmemiştir. Ancak sıkıştırma işlemlerinde kaliteden ödün verilmediği için saniyedeki kare sayısında düşüklük yaşanmaktadır.  

İstemci ile sonucu arasında resimler base64 formatına çevirilerek iletilmektedir. Hernekadar görüntü geleneksel holografik 

piramitte piramidin merkezi etrafında yüzüyor gibi görünse de, görüntünün kendisi üç boyutlu değil iki boyutludur. Yapılan 

uygulama ile 3D görüntü elde edilmiştir. Böylece iyi bir gerçeklik duygusu kazanılmıştır. Önerilen sistem görüntülü iletişim, 

askeri eğitim, tıbbi eğitim, müze sergisi, mağaza sergisi ve temapark cazibe merkezleri gibi çeşitli alanlarda yaygın olarak 

uygulanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Hologram, Mobil İletişim, İnovasyon 

Use of Hologram Technology in Video Mobile Communication 

Abstract 

Hologram that we encounter in many different areas today has managed to attract the attention of few of us, opens the doors of 

many technological facilities. It has a three-dimensional appearance, is a kind of mixture of laser beams and is used in many areas 

from the printing publication to the physics world. Hologram, which is a method developed for security purposes is the expression 

of a product or object through laser beams. It is a technology that is expanding more and more and it is a three-dimensional 

painting technique that we encounter in many places in everyday life and industry branches. In this project, a glass material in the 

form of a holographic pyramid which can be placed on the smartphone or tablet, is used. It is aimed to establish a communication 

model with the client server architecture and reflect the image to the other person simultaneously. These types of images work by 

positioning the edges on the pyramid on the glass fortyfive degrees. The application has been tested in various screen resolutions 

and dpi settings, and no problem has been encountered in scaling. While the application runs in server mode or client mode, it 

does not negatively affect device performance. There is no loss of quality in the transferred image. However, since compression is 

not compromised in quality, the number of frames per second is low. The pictures are converted to base64 format between the 

client and the result. Although the image seems to float around the center of the pyramid in the traditional holographic pyramid, 

the image itself is two-dimensional. A three dimensional image is obtained with the application. Thus, a good sense of reality is 

gained. The advanced framework can be applied extensively in different fields like video communication, military education, 

medical education, museum exhibition, store exhibition and theme park attractions. 

 

Keywords: Hologram, Mobile Communication, Innovation 
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Abstract 

In this study, the design and implementation of a 32-bit ARM microcontroller based measurement system which can measure the liquid 
level with an accuracy and resolution that have maximum 1% error level in liquid tanks under the mechanical vibrations produced by 
the actuators during their work is realized. It is aimed to prevent losses of sensor’s measurement accuracy over time and so preventing 
the erroneous results of the measurements by measuring the liquid level without contact and without adding any measuring material or 
device to the liquid in the tank. The measurement system is created by using hybrid method of ultrasonic, temperature and humidity 
sensors, and unlike conventional tactile liquid level measurement methods, it can measure the level of non-contact liquids such as fuel, 
chemical solutions, and it might be easily adapted to liquid tanks of different sizes and shapes. Since the  of the sound waves sent from 
the ultrasonic sensor can change with the temperature and humidity, for calculation of the actual speed of the sound waves, taking the 
measurement data obtained from temperature, humidity sensors into consideration. Thus, the accuracy of liquid level measurement is 
increased by using this hybrid sensor consisting of ultrasonic, temperature and humidity sensors. Liquid levels are measured in 3 
different vibration intensity as low, medium and high, respectively and the measurement error that might be caused by mechanical 
vibrations is reduced by using different iterations of the median filter, and the remaining measurement error is eliminated by using data 
such as liquid level measurement and liquid tank vibration intensity in a regression analysis. The final liquid level measurement result 
after regression model is transferred from 32-bit ARM based microcontroller to an android application via a Wi-Fi module wirelessly. 

Keywords: Median Filter, Regression Analysis, Hybrid Sensor, Liquid Level Measurement, ARM Microcontroller. 

Titreşim Altında Yüksek Doğruluklu Sıvı Seviyesi Ölçümü için ARM 
Tabanlı Melez Ölçüm Sistemi Tasarımı 

Öz 

Bu çalışmada aktüatörlerin çalışmaları sırasında ürettiği mekanik titreşimler altındaki sıvı tanklarında, sıvı seviyesini hata oranı en fazla 
%1 olacak şekilde bir doğruluk ve çözünürlükle ölçebilen 32-bit ARM mikrodenetleyici tabanlı ölçüm sisteminin tasarım ve 
gerçeklemesi yapılmaktadır. Tank içinde bulunan sıvıya herhangi bir ölçüm maddesi veya cihazı eklemeden sıvı seviyesi temassız 
ölçülerek kullanılan algılayıcının zamanla ölçüm hassasiyetini kaybetmesi ve bundan dolayı ölçümlerin hatalı sonuçlar vermesinin 
önlenilebilmesi amaçlanmaktadır. Ölçüm sistemi, ultrasonik, sıcaklık ve nem sensörlerinin melez biçimde kullanılmasıyla oluşturulup 
geleneksel temaslı sıvı seviye ölçüm yöntemlerinin aksine tank içindeki yakıt, kimyasal çözeltiler gibi temassız sıvıların seviyesini 
ölçebilmekte, farklı boyut ve şekillerdeki sıvı tanklarına da kolayca uyarlanabilmektedir. Ultrasonik algılayıcıdan gönderilen ses 
dalgalarının tank içerisindeki hızı, sıcaklık ve nem ile değişebileceğinden ses dalgalarının gerçek hızının ölçülebilmesi için sıcaklık, 
nem algılayıcılarından alınan ölçüm değerleri de göz önüne alınarak sıvı seviyesi hesaplanmaktadır. Böylece, ultrasonik, sıcaklık ve 
nem algılayıcılarından oluşan bu melez algılayıcı kullanılarak sıvı seviyesi ölçümünün doğruluğu arttırılmaktadır. Düşük, orta ve yüksek 
olarak 3 farklı titreşim şiddetinde sıvı seviyesi ölçülmektedir ve bu mekanik titreşimlerden kaynaklanabilecek ölçüm hatası ise medyan 
filtrenin farklı iterasyonları kullanılarak azaltılıp geriye kalan ölçüm hatası ise sıvı seviyesi ölçümü, tankın titreşim şiddeti verilerinin 
bir regresyon analizinde kullanılmasıyla giderilmektedir. Nihai elde edilen sıvı seviye ölçüm sonucu 32-bit ARM mikrodenetleyiciden 
bir Wi-Fi modül aracılığıyla kablosuz şekilde bir Android uygulamasına aktarılarak takibi yapılabilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Medyan Filtre, Regresyon Analizi, Hibrit Sensör, Sıvı Seviye Ölçümü, ARM Mikrodenetleyici. 
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Öz 

Sürü robotiği, bir görevi üstün yeteneklere sahip birkaç robotun gerçekleştirmesinden farklı olarak, sınırlı ve basit yeteneklere 

sahip benzer robotlarla gerçekleştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım doğada sürü halinde yaşayan 

karıncalar, termitler ve arılar gibi canlılardan ilham alınarak ortaya koyulmuştur. Sürü robotiğinde robotların aralarında 

koordinasyon kurabilmeleri için bir araya toplanmalıdırlar. Bu sebepten toplanma sürü robotiğinde uygulanan temel davranışlardan 

biridir. Bu çalışmada sürü robotları için toplanma davranışı metodu önerilmiştir. Önerilen toplanma metodu aynı özelliklere sahip 

sürü robotlarının, aralarında merkezi bir kontrolcü olmadan sadece sınırlı mesafe ve açı algılama sensör verileri ile bir araya 

toplanmaktadırlar. Önerilen toplanma metodu yaklaşma ve ortak yönde hareket kontrolcüsü ayrıca çarpışmadan ve engelden 

kaçınma kontrolcülerinden oluşmaktadır. Yaklaşma kontrolcüsü sürü robotlarını algılama alanı içerine giren robotlardan çoğunluğun 

olduğu yöne ilerlemelerini sağlamaktadır. Robotlar sınırlı algılama alanına sahip olduğundan sadece algıladıkları robotlarla 

toplanırlar. Böyle bir durumda robotlar kendi aralarında robot grupları oluştururlar. Oluşan robot gruplarının birleşebilmeleri için 

ortak yönde hareket kontrolcüsü kullanılmaktadır. Ortak yönde hareket kontrolcüsü gruplaşan robotları belirli bir yönde koordineli 

bir şekilde aynı yönde hareketini sağlar. Robot gruplarının ortak hareketi ile robotlar karşılaştıklarında birleşirler. Sürü robotlarının 

birbirlerine çarpacak kadar yaklaşmaları ve bir engelle karşılaşması durumunda engelden ve çarpışmadan kaçınmaları için ayrı bir 

kontrolör geliştirilmiştir. Her bir robot toplanma metodu ile sadece kendi kendine karar vererek bir araya gelmektedir. Bir merkezi 

kontrol birimine ihtiyaç yoktur. Robotların toplanma metodu ile hareketi öz örgütlenme (self organizing) organizasyonunu 

oluşturmaktadır. Çalışmada matlab benzetim ortamında sürü robotlarının toplanma davranışını sergiledikleri arena boyutunu ve 

robot sayısını değiştirerek önerilen toplanma metodu sistematik deneyler yoluyla incelenmiştir. Sistematik deneylerden elde edilen 

sonuçlara göre önerilen toplanma davranışının performansı değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Toplanma, Sürü Robotiği, Öz örgütleme, Koordineli Hareket, Flocking. 

Flexible and Scalable Aggregation Behavior Method for Swarm 

Robots 
Abstract 

Swarm robotics has emerged as an approach that aims to perform a task with similar robots with limited and simple abilities, unlike 

a few robots with superior skills. This approach has been revealed by being inspired by living creatures such as ants, termites and 

bees living in flocks. In Swarm robotics, they must be gathered together so that robots can coordinate between them. For this reason, 

Aggregation is one of the basic behaviors applied in swarm robotics. In this study, aggregation behavior method is proposed for 

swarm robots. The proposed aggregation method combines only the limited distance and angle sensing capabilities of the swarm 

robots with the same characteristics, without a central controller between them. The proposed aggregation method consists of 

approach and a common directional motion controller, as well as collision and obstacle avoidance controllers. The approach 

controller allows the robots to move in the direction of the majority of the robots entering the detection area. Because robots have 

limited detection areas, they are aggregated only with robots they detect. In such a situation, robots form robot groups among 

themselves. A motion controller is used in a common direction for the robot groups that are formed to join. The motion controller 

in the common direction allows the grouped robots to move in the same direction, coordinated in a certain direction. With the joint 

movement of robot groups, robots unite when they meet. A separate controller has been developed for swarm robots to come close 

enough to hit each other and avoid obstacles and collisions if they encounter an obstacle. Each robot combines with the self 

organizing aggregation method only by deciding on its own. There is no need for a decentralized control unit. The movement of the 

robots with the method of aggregation constitutes the self organization organization. In the study, the proposed aggregation method 

was performed by systematic experiments by changing the arena size and the number of robots where the swarm robots exhibit their 

behavior in matlab simulation environment. According to the results obtained from systematic experiments, the performance of the 

proposed aggregation behavior was evaluated. 

 

Keywords: Aggregation, Swarm robotic, Self organization, Coordinated movement, Flocking. 

 

30 



 

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Servis Destek Taleplerinin Konu 

Modelleme Tabanlı Analizi 

Aytuğ Onan1 , Adnan Yalçın2, Erdem Atik2 

1 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye (ORCID: 0000-0002-9434-5880) 

2 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 

 
 

 

Öz 

Kurumumuz (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi) bünyesinde Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi(ÜBYS) geliştirilmekte ve kendi 
kurumumuz dışında çeşitli kurumlar tarafından da ÜBYS altındaki farklı bileşenler kullanılmaktadır. Yazılım geliştirmenin 

doğasından kaynaklanan ve yazılımın büyüklüğü ile doğru orantılı olarak süreç içerisinde çeşitli hatalar oluşabilmekte, oluşan 
hatalardan bağımsız olarak çeşitli geliştirmelerin yapılması istenmektedir. Bu çalışmada, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi(ÜBYS) 
geliştirilirken farklı kurum ve bu kurumlardaki kişilerden gelen hata bildirimi ve isteklerin konu modelleme yöntemlerine dayalı 

analizi gerçekleştirilmektedir. Servis destek taleplerinin konu modellemesi sonucunda ortaya çıkan konu modelleri ÜBYS servis 
destek veri koleksiyonundan bulunup çıkartılan anahtar kavramlar olarak adlandırılabilirler. Çıkartılan konular bir terim koleksiyonu 

olarak ifade edilmekle birlikte metin dokümanlarının (ÜBYS servis destek taleplerinin) büyük bir kısmını özetlemek için çok 
değerlidir. Dahası verilerdeki gizlikalmış kalıplar ve anlamsallık ortaya çıkarılmış olmaktadır.  Büyük boyutlu dokümanlardan 

denetimsiz bir şekilde gizli yapıyı keşfeden konu modeleme güçlü bir yöntemdir. Konu modelleme yapılandırılmamış (unstructured) 
metin gövdelerinin büyük koleksiyonlarını anlamamıza, bilgileri düzenlememize ve sunmamıza yardımcı olur. Konu modellemesi için 

kullanılan gizli Dirichlet tahsisi (latent Dirichlet allocation) , her belgenin bir konu koleksiyonu olarak kabul edildiği ve belgedeki her 
kelimenin konulardan birine karşılık geldiği bir konu modelleme yöntemidir. Dolayısıyla, bir belge(metin verisi) verildiğinde LDA, 

belgeyi temel alarak her konu grubunu o grubu en iyi açıklayan bir dizi kelimenin olduğu konu gruplarına kümeler.  Bu çalışmada 
ÜBYS bünyesindeki Öğrenci Bilgi Sistemi  (AIS), Personel Bilgi Sistemi (HRM), Elektronik Belge Yönetim Sistemi(ERMS) ve 

Bilimsel Araştırma Projeleri (SRP) olmak üzere dört bileşen ele alınmıştır. Bu bileşenlere ait servis destek taleplerinin konu 
modellemesi için en temel yöntemlerden biri olan gizli Dirichlet tahsisi ile analizi gerçekleştirilmiştir. Bileşenlerden elde edilen metin 

belgeleri üzerinde temel konulara ve konulara ilişkin temel anahtar sözcüklere ilişkin analiz ve görseller sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yazılım Geliştirme, Servis Destek Talepleri, Metin Madenciliği, Konu Modelleme, Gizli Dirichlet Tahsisi.   

Topic Modelling Based Analysis of Service Support Requests on 

University Information Management System 

Abstract 

University Information Management System (ÜBYS) is being developed within our institution (İzmir Kâtip Çelebi University) and 
various institutions outside of our own institution use different components under UBYS. Various errors may arise in the process in 

line with the size of the software and arise from the nature of the software development, and various improvements are requested 
regardless of the errors that occur. In this study, we present a topic modelling based analysis on service support requests provided by 
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different institutions and people on university information manament system. Topic models that arise because of topic modelling of 

service support requests can be regarded as key concepts derived from the data collection. The issues raised are expressed as a 
collection of terms, but are of great value to summarize most of the text documents (UBYS service support requests). Moreover, 

hidden patterns and semantics in the data are revealed. Topic modeling helps us understand large collections of unstructured text 
bodies, organize and present information. Latent Dirichlet allocation, which is used for topic modeling, is an important method of 

topic modeling in which each document is considered a collection of topics and each word in the document corresponds to one of the 
topics. Therefore, when a document (text data) is given, LDA clusters each subject group into subject groups with a set of words that 

best describe that group based on the document. In this study, four components, namely, Student Information System (AIS), Personnel 
Information System (HRM), Electronic Document Management System (ERMS) and Scientific Research Projects (SRP) within the 

body of information system are taken into account. Analysis of the service support requests of these components has been carried out 
by latent Dirichlet allocation, which is one of the most basic methods for topic modeling. The study presents the main results and 

visualizations obtained by the latent Dirichlet allocation method.  

 

Keywords: Software Development, Service Support Requests, Text Mining, Topic Modelling, Latent Dirichlet Allocation. 
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Öz 

Öneri sistemleri son yıllarda e-ticaret, turizm, film, müzik ve restoran gibi çeşitli alanlarda popüler olarak uygulanmaya başlanmıştır. 

Araştırmacılar çeşitli algoritmalar geliştirmelerine rağmen işbirlikçi filtreleme öneri sistemlerinde en yaygın kullanılan algoritmalardan 

biridir. İşbirlikçi filtreleme ile kullanıcıların geçmiş tercihleri göz önünde bulundurularak gelecekte kullanıcıların beğenebileceği 

ürünleri önermesi hedeflenir. Mevcut tek kriterli sistemlerde kullanıcıların ürünler hakkında tek bir derecelendirme vermesi beklenir. 

Fakat tek bir kriter kullanıcının ürünler hakkında fikrini yansıtmayabilir. Bu nedenle çok kriterli işbirlikçi filtreleme sistemleri 

geliştirilmiştir. Özellikle film, otel ve restoran gibi alanlarda kullanıcılar tek bir kritere göre derecelendirme vermek yerine birden çok 

kritere göre beğenilerini sunmaları onlara gelecekte yeni ürünler önermekteki başarıyı arttırabilir. Çok kriterli işbirlikçi filtreleme 

sistemlerindeki ilk aşama öneri isteyen bir kullanıcıya benzer en yakın kullanıcıları veya ürünleri bulmaktır.  Literatürde benzerlik 

hesaplamak için yaygın kullanılan benzerlik-tabanlı metotlar mevcuttur. Bu metotlarda benzerlik hesaplanırken kullanıcılar / ürünler 

arasında ortak derecelendirilen ürünlerin / kullanıcıların verileri kullanılır. Fakat ortak derecelendirilen ürünlerin / kullanıcıların sayısı 

çok az olmasına rağmen aralarındaki korelasyon çok yüksek hesaplanabilir. Yüksek korelasyon değerleri her zaman en iyi komşular 

olduğunu garanti etmeyebilir. Bu dezavantajlar göz önüne alındığında yüksek korelasyon değerleri her zaman güvenilir ve doğru 

tahminler elde edilmesini engelleyebilir. Makalemizde çok kriterli ürün-tabanlı işbirlikçi filtrelemede benzerlik tabanlı yaklaşımlardaki 

performans artışını sağlamak için mevcut benzerlik hesaplamalarını iyileştirmeyi hedefliyoruz. İki ürünü oylayan ortak kullanıcı sayısı 

arttıkça, iki ürün arasında hesaplanan benzerlikte daha güvenilir olacaktır. Bu nedenle, geleneksel işbirlikçi filtrelemede kullanılan 

Jaccard ve önem ağırlıklandırma yöntemlerini çok kriterli sistemlerde benzerlik hesaplama sürecinde ağırlıklandırma yöntemleri olarak 

kullanılması önerilir. Önerilen ağırlıklandırma yöntemleri ile amaç, her iki ürünü de derecelendirme veren kullanıcı sayısı azaldıkça 

hesaplanan benzerliği azaltmaktır. Ağırlıklandırma yöntemleri, mevcut benzerlik hesaplama işlemlerine entegre edilerek komşu seçimi 

ve tahmin performansı arttırılması hedeflenir. Önerilen yöntemler Yahoo!Movies veri setinin üç farklı versiyonu kullanılarak test 

edilmiştir. Yapılan deneyler gösteriyor ki, önerilen metotlar mevcut metotlara göre tahmin performansını ve kapsam değerlerini büyük 

oranda arttırmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çok kriterli, İşbirlikçi filtreleme, Önem-ağırlıklandırma, Jaccard benzerliği, Ürün-tabanlı. 

Increasing Prediction Performance Using Weighting Methods in 

Multi-Criteria Item-Based Collaborative Filtering 
Abstract 

Recommender systems have been popularly applied in various domains such as e-commerce, tourism, movie, music, and restaurants in 

recent years. Although researchers have introduced various algorithms, collaborative filtering is one of the most widely used algorithms 

in recommender systems. Collaborative filtering aims to recommend items that users might like in the future by taking into consideration 

the past preferences of users. In existing single criteria systems, users are expected to give a single rating about the items. However, a 

single criterion may not reflect the user's opinion. Thus, multi-criteria collaborative filtering systems have been introduced. Multiple 

criteria rating instead of a single criterion can increase the accuracy of future recommendations especially in domains such as movies, 

hotels, and restaurants. The first step in multi-criteria collaborative filtering systems is to find users or items similar to a user who asks 

for a recommendation. There are similarity-based methods commonly used in the literature to calculate similarity. While calculating 

the similarity in these methods, the ones that are co-rated between users / items are used. Although the number of co-rated items / users 

is very small, the correlation between them might be calculated very high. High correlation values may not always guarantee the best 

neighbors. Given these disadvantages, high correlation values might prevent reliable and accurate predictions. We propose to improve 

existing similarity calculations in order to increase performance in similarity-based approaches in multi-criteria item-based collaborative 

filtering. As the number of common users rating two items increases, the similarity calculated between them becomes more reliable. 

Therefore, it is recommended to use Jaccard and significance-weighting methods used in traditional collaborative filtering as weighting 

methods in the similarity calculation process in multi-criteria systems. With the proposed weighting methods, the aim is to decrease the 

calculated similarity as the number of users who rated both items decreases. Weighting methods are integrated into existing similarity 

calculation processes and it is aimed to increase neighbor selection and prediction performance. The proposed methods have been tested 

using three different versions of the Yahoo!Movies dataset. Experiments show that the proposed methods have greatly improved the 

prediction performance and coverage values compared to existing methods. 

Keywords: Multi-criteria, Collaborative filtering, Significance-weighting, Jaccard similarity, Item-based. 

32 



 

Energy Optimization Of Fog Computing And IoT Application 

Ahmed Abbas1 , Abdullahi Abdu Ibrahim 2 
1 AltinbasUniversity, Graduate School Of Science and Engineering, Department of Computer Engineering, İstanbul, Türkiye (ORCID: 0000-0002-4640-4719) 
2 AltinbasUniversity, Graduate School Of Science and Engineering, Department of Computer Engineering, İstanbul, Türkiye (ORCID: 0000-0001-9145-1939) 

 
Abstract 

The Internet of Things (IoT) and the 5G app need many services to be real, as they have very limited processing and storage resources, 

and their cloud computing connection is a relevant factor and great interest for researchers from all over the world. Latency, big data, 

storage, and power processing problems near high-end devices led to the appearance of fog computing. Fog computing is the 

interconnection between IoT devices and cloud computing and can bring processing and storage capacity to IoT devices, making it 

possible for new technologies and applications to address these flaws today. This paper introduces the concept of fog computing, its 

challenges, theoretical context, implementation and implementation of fog computing, and the application of a genetic algorithm for 

the distribution of resources for IoT devices using integrated systems platforms and comparing their re sults with those obtained by a 

high-performance server. The Fog-Sys system was developed with the main objective of simulating, receiving, verifying, and storing 

data from IoT devices to be transferred to the cloud computing, and it works like a fog computing to provide the storage as a service 

(StaaS) service. Also using a fuzzy genetic algorithm (FGA) to try to reduce the energy consumed. The results showed that implementing 

this service in the built-in system devices can be a good alternative to reduce one of these problems, in this case, storing data and 

reducing the energy consumed, which today affects IoT devices. 

 

Keywords: Fog computing, Cloud computing, Fuzzy logic, Fuzzy genetic algorithm, StaaS, IOT. 

 

Sis Bilişim ve IoT Uygulamasında Enerji Optimizasyonu 
Öz 

Nesnelerin İnterneti (IoT) ve 5G uygulaması, çok sınırlı işlem ve depolama kaynaklarına sahip oldukları ve bulut bilişim bağl antıları, 

dünyanın her yerinden araştırmacılar için ilgili bir faktör ve büyük ilgi olduğu için gerçek olmak için birçok hizmete ihtiyaç duyuyor. 
İleri teknoloji cihazların yakınındaki gecikme, büyük veri, depolama ve güç işleme sorunları, sis bilgi işleminin ortaya çıkmasına neden 

oldu. Sis hesaplama, IoT cihazları ile bulut bilişim arasındaki ara bağlantıdır ve IoT cihazlarına işleme ve depolama kapasitesi getirerek 
yeni teknolojilerin ve uygulamaların bu kusurları bugün ele almasını mümkün kılar. Bu makale pus hesaplama kavramını, zorluklarını, 

teorik bağlamını, pus hesaplama işleminin uygulanması ve uygulanmasını ve entegre sistem platformları kullanarak IoT cihazlar ı için 

kaynakların  dağıtımı ve sonuçlarının elde edilenlerle karşılaştırılması için genetik bir  algoritmanın uygulanmasını tanıtmaktadır. yüksek 

performanslı sunucu. Fog-Sys sistemi, bulut bilişime aktarılacak IoT cihazlarından veri simüle etme, alma, doğrulama ve depolama 
temel amacı ile geliştirilmiştir ve depolama hizmeti (StaaS) hizmeti olarak sağlamak için bir sis hesaplama gibi çalışır . Ayrıca bulanık 

bir genetik algoritma (FGA) kullanarak tüketilen enerjiyi azaltmaya çalışın. Sonuçlar, bu hizmetin yerleşik sistem cihazlarında 

uygulanmasının, bu sorunlardan birini azaltmak için iyi bir  alternatif olabileceğini, bu durumda veri depolamak ve bugün IoT cihazlarını 

etkileyen enerji tüketimini azaltmak olduğunu gösterdi. 

 
Anahtar Kelimeler: Sis hesaplama, Bulut hesaplama, Bulanık mantık, Bulanık genetik algoritma, StaaS, IOT. 

 

 

 

 

 

2nd International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization 
and Robotic Applications 

June 26-27, 2020, Turkey 

 

33 

http://www.ejosat.com/
mailto:ahmed.bassal94@aol.com
http://dergipark.gov.tr/ejosat


Turkish Sentiment Analysis System via Ensemble Learning 

Saed Alqaraleh 

Hassan Kalyoncu University, Computer Engineering Department, GaziAntep, Turkey (ORCID: 0000-0002-7146-3905) 

 

 
 

Abstract 

Nowadays, sentiment analysis (SA) also known as opinion mining (OM) is widely used and has an impressive effect in many 

fields, such as marketing, politics, and even, company’s products are now adjusted based on users’ opinions. In this paper, 

a new efficient sentiment analysis system that supports the Turkish language has been introduced. In addition, as Turkish 

is an agglutinative language, which requires special processing, an efficient preprocessing model was also implemented 

as a part of the developed system.  

 

Several experiments using the challenging and benchmark “The Turkish movie reviews” dataset have been conducted, and 

it is obvious that the constructed approach can efficiently support the Turkish language and can achieve a quite good 

performance. 

 

Keywords: Sentiment Analysis; Text Classification; Opinion Mining; Turkish Language; Ensemble learning; Natural Language 

Processing. 
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Öz 

Günümüzde yüksek işlem gücüne sahip işlemcilerin artması ile robot çalışmaları hız kazanmıştır. Araştırma konuları arasına robotların 

gündelik işlerde kulanılması girmiştir. Askeri, sağlık, hizmet, eğlence sektörleri gibi birçok alandaki insan iş gücünün yerini robotların 
aldığı görülmektedir. Güvenlik görevlilerinin güvenliklerini sağladıkları ortamlarda suç  işlenmesini önlemek, can mal emniyetini 

sağlamak, suç işlemeye karşı caydırıcı tedbirlerin alınması ve olaylara müdahale edilmesi için belirli periyotlarla devriye görevi 

yapılmaktadır. Bu durum olası bir durumda güvenlik görevlisinin zarar görmesine neden olmaktadır. Ayrıca insan gözü dar bir açıda 
görmektedir. İnsanın görüsü, algılaması pisikolojik ve fizyolojik etkenlere bağlıdır. Bu çalışmada güvenlik görevlilerinin sorumluluk 
alanı içerisinde tur atma görevini Mekanum tekerli mobil robot platformu ile yapılabileceği gösterilmektedir. Mekanum tekerlerin çok 
yönlü hareket kabiliyeti sayesinde robot, ortam içerisinde ve dar alanlarda rahatça hareket etmektedir. Çevrenin algılanmasında ve 
robotun engellere çarpmaması için LIDAR sensör kullanılmıştır. Deneysel çalışmalarda robot E şekline sahip deney ortamında 5 defa 
tur atmıştır. Her turu aynı noktadan başlatıp aynı noktada bitirmiştir. Kullanılan donanım ve kinematik yapının bu problem için 

kullanılabilir olduğu gözlemlenmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Mekanum teker, Mobil robot, Lazer mesafe sensörü, Bekçi robot .  

Four Mecanum Wheeled Mobile Robot Platform Development and 

Use For Security Purposes 

Abstract 

Robot studies are rising with the increase of processors with high processing power. The use of robots in daily work is among today's 
topics. For this reason, it is seen that robots replace human labor in many fields such as military, health, service and entertainment 

sectors. Security guards are patrolled in their provide security zone for crime prevention, deterrence, safety of life and property and hard 
stop. In a possible situation, the security guard could be damaged. In addition, the human eye sees at a narrow angle. Human's sensation 

and perception depends on psychological and physiological factors. In this study, it is shown that the mobile robot platform with 
Mecanum wheels can perform the task of patrol in the area like security guards. Thanks to the omni directional movement capab ilities 

of the wheels, the robot moves comfortably in confined spaces. Robot sense the environment and obstacle with LIDAR sensor. In 

experimental studies, the robot patrolled 5 rounds in the experimental environment like E shape. He started each round from t he same 

point and finished at the same point. Observed that the hardware and kinematic structure used can be used for this problem.  
 

Keywords: Mecanum wheel, Mobile robot, Laser range sensor, Guardbot. 
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Öz 

Günümüzde, kullanıcıların ve aygıtların iç mekanlarda konumlarının belirlenmesi gelecek vaat eden bir araştırma konusudur. İç 
mekanlar için kullanıcıların konumlarının doğru olarak belirlenmesi halk güvenliği, süper marketler, sağlık hizmetleri uygulamaları, 
seyahat, sosyal ağlar ve turizm gibi birçok uygulamada kullanılmaktadır. Fakat, dış mekanlar için tasarlanmış küresel konumlandırma 
sistemleri iç mekan konumlandırma sistemleri için kullanılamaz çünkü iç mekan konumlandırması için hedefin kesin pozisyonunun 
kestirilmesi bir problemdir. İç mekanlar için, lateration, fingerprinting dead reckoning gibi çeşitli konumlandırma algoritmaları 
bulunmaktadır. Lateration mevcut algoritmalarla karşılaştırıldığında düşük fiyatlı ve kolay uygulanabilirdir. Bu yüzden, bu çalışmada, 
MATLAB dan üretilmiş sentetik veri kullanan alınan sinyal gücü easlı saf lateration önerilmektedir. Lateration’ nın performansı değişen 
erişim noktası sayısının etkisi, değişken Gauss gürültüsü ve iterasyona bağlı değişim gibi çeşitli performans metrikleri açısından 
incelenmiştir. Saf lateration’ nın benzetimleri MATLAB’ da yapılmıştır. Performans metriklerinin etkisi detaylı bir şekilde incelenmiş 
ve tartışılmıştır. Sonuçlara göre, alandaki erişim noktalarının sayısı arttığında, lateration nın doğruluk performansı artmaktadır fakat bu 
bazı donanım maliyetleri getirecektir. Beklendiği gibi, alandaki Gauss gürültüsü arttığında, laterationın hata performansı 
kötüleşmektedir. Bu çalışmanın esas amacı, lateration için gerçek zaman uygulamalarına bir çözüm sağlayacak optimum koşulların elde 
edilmesidir. Gelecek çalışmalar olarak, bu çalışmanın gerçek zaman uygulamaları gerçekleştirilecektir ve doğruluk performansını 
arttırmak için ölçülen değerlere eğri uydurma fikrinin uygulanması amaçlanmaktadır. 
 
 

Anahtar Kel meler: Öz Lateration, İç Mekan Konumlandırma, Üçgenleme, GPS.  

Invest gat ng the Performance of Pure Laterat on n Indoor 
Env ronments Based On Vary ng Number of Access Po nts and 

Iterat ons  

Abstract 

Nowadays, determining the location of the users and devices in indoor buildings is promising research topic. Accurate position 
determination of the users for indoor environments is used for numerous applications such as public safety, supermarkets, health care 
applications, travelling, social networks and tourism. However, global positioning systems created for outdoor localizations cannot be 
used for indoor positioning systems (IPS) because detecting the exact position of a target is an issue for IPS. For indoor environments, 
there are several positioning algorithms such as lateration, fingerprinting, dead reckoning etc. Lateration is low cost and easy to deploy 
when compared to other existing algorithms. Therefore, in this study, received signal strength based pure lateration that uses synthetic 
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data generated from MATLAB is proposed. The performance of pure lateration is investigated in terms of several performance metrics 
such as effect of varying number of the access points (AP), varying Gaussian Noise power and variations based on iterations. The 
simulation of the pure lateration algorithm is conducted in MATLAB. The effect of the performance metrics is investigated and discussed 
in details. According to the results, accuracy performance of lateration is increased when the number of APs increase in the area, however 
this will bring some hardware costs. As expected, when the Gaussian Noise increases in the area, the error performance of pure lateration 
becomes worse. The main purpose of this study is to obtain the optimum conditions for lateration to provide a solution for real time 
applications. For future work, the real time implementations of this study are performed and to improve the accuracy performance, it is 
aimed to use a curve fitting idea to the measured values. 
 
 
 
Keywords: Pure lateration, Indoor Positioning, Triangulation, GPS. 
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Öz 

Tanımlama sistemleri son derece güvenilir kişisel veriler kullanılarak tasarlanmaktadır. Doğruluk oranı ve güvenilirlik bu sistemlerin 

en temel parametreleridir. Elektroensefalografi (EEG) sinyali zamana, içsel ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişir. Yapılan 

çalışmalar sonucunda EEG sinyalinin tanımlama sistemlerinde kullanılabilirliği teyit edilmiştir. Çevresel etkiler en aza indirildiğinde 

vücut tarafından üretilen sinyallerin kişiselleştirilmiş sinyaller olduğu anlaşılmaktadır. Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM) yönteminin 

zaman serilerinde başarılı sonuçlar verdiği bilinmektedir. Bu çalışmada derin öğrenme tekniklerinden biri olan LSTM yöntemi 

kullanılarak bir tanımlama sistemi tasarlanmıştır. LSTM kullanılmadan once, EEG bazı işlemler ile frekans alt bileşenlerine bölünür. 

Bu ayrılan frekans alt bileşenlerinin korelasyon analizi ile delta dalgasının kullanılmasına karar verilmiştir. Hazırlanan system farklı 

koşullar altında incelenmiştir. Üç farklı eğitim serisi üzerinde 200 test yapılmıştır. En yüksek doğruluk oranı %89,5’tir. Ortalama 

doğruluk oranı %86,292’dir. Hazırlanan system farklı koşullar altında çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Sistem çeşitli optimizasyon 

algoritmalrı kullanılarak gelişime açıktır.  

 

Anahtar Kelimeler: EEG, Kimliklendirme, Derin Öğrenme, LSTM  

EEG Based Identification System Design via LSTM 

Abstract 

Identification systems are designed using highly reliable personal data. Accuracy rate and reliability are the most basic parameters of 

these systems. Electroencephalography (EEG) signal varies depending on time, internal and environmental factors. As a result of the 

studies, the usability of the EEG signal in identification systems has been confirmed. It is understood that the signals produced by the 

body are personalized signals when the environmental effects are minimized. Successful results are known in the time series of the 

Long-Short Term Memory (LSTM) method. In this study, an identification system was designed by using LSTM method, which is 

one of the deep learning techniques. Before the LSTM is used, the EEG is subdivided into frequency subcomponents through some 

operations. It was decided to use the delta wave with correlation analysis of these separated frequency subcomponents. The prepared 

system was examined under different conditions. A total of 200 tests were performed on 3 different training series. The highest 

accuracy rate is 89.5%. The average accuracy rate is 86,292%. The prepared system is designed to operate under different conditions. 

The system is open to development using various optimization algorithms. 

 

Keywords: EEG, Identification, Deep Learning, LSTM 
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Abstract 

Pneumatic Artificial Muscles (PAM) are soft actuators with advantages such as high force to weight ratio, flexible structure and low 
cost. Pneumatic Artificial Muscles have inherent compliance that makes them feasible for exoskeletons and rehabilitation robots. 
However, their inherent nonlinear characteristics yield difficulties in modelling and control actions, which is an important factor 
restricting use of PAM.  The compliance of  PAM is associated with nonlinearity, hysteresis, and time varying characteristics, which 
makes it more difficult to model the dynamics and operation with model based high-performance controllers. Although there are  
many  studies to overcome the modelling issue such as virtual work , empirical  and phenomenological models, they are either much 
complicated or very approximate ones as a variable stiffness spring for model with nonlinear input-output relationship. Based on the 
analysis of well known previous modeling works in our PAM test bed,  it has been observed that  efficacy of the those methods are 
limited for representing the physical behaviour of PAM and thus there is still requirement for  simple and effective models .  In this 
work, apart from previous modeling approaches, the behaviour of PAM is foreseen as an integrated  response to pressure input, which  
results in  simultaneous force and muscle length change.  Therefore, standard direct input-output identification methods are not 
suitable for modelling that behaviour. An inverse modeling approach is proposed in order to utilize it in control applications. The 
black box model  is implemented by an Artificial Neural Network (ANN) structure using  the experimental data collected from the 
PAM test bed. According to implementation results, an ANN based inverse model has yielded satisfactory performance deducing that 
it could be a simple and effective solution for PAM modelling and control . 
 
 
Keywords: Soft Actuators, Pneumatic Artificial Muscles, Inverse Modeling, Artificial Neural Network Based Modelling. 
 

Pnömatik Yapay Kaslar için Yapay Sinir Ağı Esaslı Ters Modelleme  

Öz 

Pnömatik Yapay Kaslar (PAM), yüksek kuvvet / ağırlık oranı, esnek yapı ve düşük maliyet gibi avantajlara sahip yumuşak 
aktüatörlerdir. Pnömatik Yapay Kaslar, dış iskelet ve rehabilitasyon robotlarında kullanımını mümkün kılan doğal bir uyumluluğa 
sahiptir. Bununla birlikte, doğrusal olmayan karakteristik özellikleri,  modelleme ve kontrol eylemlerinde zorluklar sağlayan ve 
kullanımını kısıtlayan önemli bir faktördür.  PAM doğal uyumluluğu, doğrusal olmayan, histerezis ve zamanla değişen özellikleri ile  
ilişkilidir, bu durum da PAM dinamik davranışını  ve modele dayalı yüksek performanslı kontrolörlerle çalışmasını modellenmesini 
zorlaştırır. Literatürde modelleme sorununun üstesinden gelmek için,  sanal iş, ampirik ve fenomenolojik modeller gibi birçok çalışma 
olmasına rağmen,  bu çalışmalar  çok karmaşık veya doğrusal olmayan değişken bir sertlikli yay için giriş-çıkış ilişkisi olan model 
gibi çok yaklaşıktır. PAM test düzeneğimizde gerçekleştirdiğimiz iyi bilinen önceki modelleme çalışmalarının deneysel analizine 
dayanarak, bu yöntemlerin etkinliğinin PAM'ın fiziksel davranışını temsil etmek için sınırlı olduğu ve hala basit, etkili modellere 
ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışmada, önceki modelleme yaklaşımlarından farklı olarak, PAM'ın davranışı, giriş işareti 
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olarak basınç uygulandığında,  eşzamanlı kuvvet ve kas uzunluğu değişikliğine yol açan entegre bir sistem tepkisi olarak 
öngörülmüştür. Bu nedenle, standart doğrudan giriş-çıkış tanımlama yöntemleri bu davranışı modellemek için uygun değildir. Bu 
çalışmada, kontrol uygulamalarında etkin kullanmak için bir tersine  modelleme yaklaşımı önerilmektedir. Önerilen kapalı kutu model 
ve PAM test yatağından toplanan deneysel veriler kullanılarak Yapay Sinir Ağı (YSA) yapısı tarafından uygulanmaktadır. Uygulama 
sonuçlarına göre, YSA tabanlı bir tersine model, PAM modelleme ve kontrol sorunu için basit ve etkili bir çözüm olabileceğini 
düşündüren tatmin edici bir performans sağlamıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yumuşak Eyleyiciler, Pnömatik Yapay Kaslar, Tersine Modelleme, Yapay Sinir Ağı Tabanlı Modelleme. 
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Öz 

Her yıl dünya üzerinde 65 yaş ve üzerindeki insanların yaklaşık %28-35'i en az bir kere düşer ve bu sayı önümüzdeki yıllarda 

hızla aratacaktır. Düşme sonrası fiziki yaralanmanın dışında tedavi sonrasında bağımlılık, özerklik kaybı ve depresyon gibi düşme 

sonrası sendromlarda görülür. Düşmenin hem bireye hem de ekonomik olarak topluma olan etkisi göz ardı edilemeyecek 

seviyededir ve giderek artmaktadır. Ancak doğru yaklaşımlarla düşme önlenebilir. Düşmenin engellenebilmesi için yaşlıların sık 

sık denge değerlendirmesinin yapılması ve düşme riski olan yaşlılar için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Denge 

değerlendirmesi için basit anketlerden bilgisayarlı karmaşık testlere kadar geniş yelpazede araçlar bulunabilir. Ancak anketler 

sübjektiftir. Bilgisayarlı testlerin ise maliyet ve yer kaplamaları nedeniyle birinci basamak sağlık kuruluşlarında kullanılmaları 

uygun değildir. Bu yüzden birinci basamak sağlık kuruluşlarında kullanılabilecek basit bir yöntem geliştirmek oldukça önemlidir. 

İvmeölçerler hafif ucuz ve basit yapıları ile giyilebilir teknoloji alanında yerini almış ve denge değerlendirmesinde 

kullanılabilmektedir. Bu çalışmada PhysioNet veri tabanında yer alan 38’i kontrol 35’i düşme riski olan yaşlıdan kayıt edilen üç 

eksen ivmelenme sinyali kullanılarak yaşlılarda düşme riskini tanımlayıcı parametreler bulunmaya çalışılmıştır. Bunun için 

ivmelenme sinyalinden önce yerçekiminden kaynaklanan bileşen çıkarılmış, 0,5 Hz yüksek geçiren 25 Hz alçak geçiren filtre ile 

filtrelenmiş ve en büyük değere normalize edilmiştir.  Daha sonra 25 model derecesinde özbağlanımlı model kullanılarak Burg 

yöntemi ile ivmelenme sinyallerinin güç spektrum yoğunlukları bulunmuştur. Güç spektrumunda oluşan birinci ve ikinci en büyük 

tepelere ait tanımlayıcı özellikler, güç spektrumunun statiksel özellikleri, güç spektrumunun enerjisi ile ilgili özellikleri olmak 

üzere 29 özellik her üç eksen için elde edilmiştir. Bu özellikler bağımsız-örneklem t-testi kullanılarak %99 güvenilirlik 

seviyesinde karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak toplam da dört farklı özelliğin istatistiksel olarak iki grup arasında anlamlı fark 

gösterdiği görülmüştür. Bu özelliklerden güç spektrumunun kurtosisi ve ikinci en büyük tepenin genişliği özellikleri literatüre bu 

çalışma ile eklenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: İvmelenme sinyali, Zaman-domeni özellikler, Yaşlılarda düşme 

Frequency Domain Features of Acceleration Signals to Evaluate 

Fall Risk of Elderly 
Abstract 

Every year, about 28-35% of people aged 65 and over in the world fall at least once, and this number will increase rapidly in the 

coming years. Apart from physical injury after fall, it is seen in post-fall syndromes such as addiction, loss of autonomy and 

depression after treatment. The impact of the fall on the individual and economically on the society is at a level that cannot be 

ignored and is gradually increasing. However, the fall can be prevented by correct approaches. In order to prevent fall in the 

elderly, balance assessment should be done frequently and precaution should be taken for individuals at risk of fall. A wide range 

of tools are available for balance assessment, from simple questionnaires to complex computerized tests. However, questionnaire 

are subjective. Computerized tests, on the other hand, are not suitable to be used in primary health care centers due to their cost 

and volume. Therefore, it is very important to develop a simple method that can be used in primary health care centers. 

Accelerometers have taken their place in wearable technology with their light, cheap and simple structures and can be used in 

balance assessment. In this study, it was tried to find parameters that define fall risk of the elderly by using the three axis 

acceleration signal recorded from the elderly with 38 non-faller 35 faller in PhysioNet database. For this, the component caused 

by gravity was first removed from the acceleration signal, filtered with 0.5 Hz high pass and 25 Hz low pass filter and normalized 

to maximum. Then, power spectrum density of acceleration signals were found using autoregressive model with 25 model order 

by Burg's algorithm. 29 features were obtained for all three axes, namely the descriptive features of the first and second dominant 

peaks in the power spectrum, the statistical features of the power spectrum, and the features related to the energy of the power 

spectrum. These features were compared using the independent-sample t-test at 99% confidence level. As a result, it was observed 

that a total of four different features showed statistically significant difference between the two groups. Among these features, the 

kurtosis of the power spectrum and the width of the second largest hill are added to the literature with this study.  

 

Keywords: Acceleration signal, Time-domain features, Fall in the elderly. 
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Abstract 

Soft computing techniques are frequently used in modeling and control applications of nonlinear systems. However, the fuzzy 

cognitive map method, which is one of the soft computing techniques, is rarely used in control applications as a main controller. In 

this study, a fuzzy cognitive map based PD controller structure is introduced and used for the stabilization of an inverted pendulum 

system which is a nonlinear, unstable, and under-actuated system. The proposed controller has two inputs which are the error and the 

change of error. In the proposed PD controller structure, the crisp input values are fuzzified to be handled in a fuzzy cognitive map 

process. Then, causal relationships between fuzzified inputs and a control output are defined by using weight parameters. Finally, the 

crisp control output value which will be applied to the system is obtained by using an activation function. The types of membership 

functions used for the fuzzification process and the activation function determine the nonlinear characteristics of the proposed fuzzy 

cognitive map based PD controller. The proposed controller has three tuning parameters which are one output gain and two weight 

parameters. To show the effectiveness and robustness of the proposed fuzzy cognitive map based PD controller, simulation studies are 

performed on an inverted pendulum system. Additionally, the performance of the proposed controller is compared with a PD 

controller. All controller parameters are determined by using a genetic algorithm. Comparison results indicate that the proposed fuzzy 

cognitive map based PD controller shows better control performance than the classical PD controller.  

 

Keywords: Fuzzy cognitive map, Membership function, Nonlinear system, Inverted pendulum, PD control, Stabilization. 

Bulanık Bilişsel Harita Tabanlı PD Kontrolörler Kullanılarak Ters 

Sarkaç Sisteminin Stabilizasyonu 

Öz  

Yumuşak hesaplama yöntemleri doğrusal olmayan sistemlerin modellenmesi ve kontrolünde sıklıkla kullanılan yöntemlerdir. Buna 

karşın, yumuşak hesaplama yöntemlerinden biri olan bulanık bilişsel harita yöntemi, kontrol uygulamalarında ana kontrolör olarak 

nadiren kullanılmaktadır. Bu çalışmada bulanık bilişsel harita tabanlı PD kontrolör yapısı önerilmiş ve bu yöntem doğrusal olmayan, 

kararsız ve eksik tahrikli bir sistem olan ters sarkaç sisteminin stabilizasyonu için kullanılmıştır. Önerilen kontrolör hata ve hatanın 

değişimi olmak üzere iki adet giriş değişkenine sahiptir. Önerilen PD kontrolör yapısında, kesin değerlere sahip girişler bulanık 

bilişsel harita hesaplama sürecinde değerlendirilebilmek için bulanıklaştırılmaktadır. Ardından bulanıklaştırılmış bu girişler ile 

kontrolör çıkışı arasındaki nedensel ilişkiler ağırlıklandırma parametreleri kullanılarak tanımlanmaktadır. Son olarak ise bir 

aktivasyon fonksiyonu kullanarak sisteme uygulanacak kesin çıkış değeri elde edilmektedir. Bulanıklaştırma işlemi için kullanılan 

üyelik fonksiyonlarının yapıları ve ayrıca aktivasyon fonksiyonun yapısı, önerilen bulanık bilişsel harita tabanlı PD kontrolörün 

doğrusal olmayan karakteristiğini belirlemektedir. Önerilen kontrolör bir çıkış kazancı ve iki ağırlık parametresi olmak üzere üç adet 

ayar parametresine sahiptir. Önerilen bulanık bilişsel harita tabanlı PD kontrolörün etkinliğini ve dayanıklılığını göstermek için ters 

sarkaç sistemi üzerinden benzetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca önerilen PD kontrolörün performansı geleneksel yapıdaki 

PD kontrolör performansı ile karşılaştırılmıştır. Tüm kontrolör parametreleri genetik algoritma kullanılarak belirlenmiştir. 

Karşılaştırma sonuçları göstermiştir ki önerilen bilişsel harita tabanlı PD kontrolör geleneksel PD kontrolörden daha iyi bir kontrol 

performans göstermektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Bulanık bilişsel harita, Üyelik fonksiyonu, Doğrusal olmayan sistem, Ters sarkaç, PD kontrol, Stabilizasyon. 
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Abstract 

Linear proportional-integral-derivative (PID) controllers are the most widely used process controllers in industrial applications due to 

their simple structures and effective performances. However, performances of these controllers reduce as the nonlinear characteristics 

or the system orders of the industrial processes increases. Therefore, various nonlinear PID controller models are proposed in 

literature to improve the control performances of linear PID controllers. In this study, a new nonlinear PID controller design approach 

is proposed based on the fuzzy cognitive map (FCM) method. Two different FCM based PID controller models are introduced. The 

first controller model is in the conventional parallel PID structure with three inputs as the error, the derivative of the error, and the 

integral of the error. On the other hand, the second controller model is in the conventional fuzzy PID form with two inputs as the error 

and the derivative of the error. In the proposed method, each input signal is firstly fuzzified by using a membership function. Then, 

causal relationships between inputs and the output are determined by using weight parameters. Finally, the FCM inference is 

performed by using an activation function. Therefore, the proposed nonlinear PID controllers have four and six tuning parameters, 

respectively. Simulation studies are performed on a fourth order linear system in order to evaluate the performance of the proposed 

FCM based PID controller models. The performances of these controller models are compared with a conventional PID controller and 

a fuzzy PID controller. The comparison results show that the proposed FCM based PID controller models outperform the 

conventional PID and fuzzy PID controllers. 

 

Keywords: Fuzzy cognitive map, PID, Control, Membership function 

Bulanık Bilişsel Harita Tabanlı PID Kontrolör Tasarımı 

Öz 

Doğrusal oransal-integral-türev (PID) denetleyiciler sahip oldukları basit yapıları ve etkin performansları nedeniyle endüstriyel 

uygulamalarda en yaygın biçimde kullanılan denetleyicilerdir. Fakat, endüstriyel sistemlerin doğrusal olmayan karakteristikleri ya da 

sistem dereceleri arttıkça bu denetleyicilerin performansları düşmektedir. Bu nedenle, doğrusal PID denetleyicilerin performansını 

iyileştirmek için literatürde çeşitli doğrusal olmayan PID denetleyici modelleri önerilmiştir. Bu çalışmada bulanık bilişsel harita 

(BBH) tabanlı yeni bir doğrusal olmayan PID denetleyici tasarım yaklaşımı önerilmiştir. İki farklı BBH tabanlı PID denetleyici 

modeli sunulmuştur. İlk denetleyici modeli, hata, hatanın türevi ve hatanın integralinden oluşan üç girişli klasik paralel PID yapısında 

bir modeldir. İkinci model ise hata ve hatanın türevi olmak üzere iki girişten oluşan klasik bulanık PID yapısında bir kontrolör 

modelidir. Önerilen yöntemde, ilk olarak her bir giriş sinyali üyelik fonksiyonları kullanılarak bulanıklaştırılmaktadır. Daha sonra 

girişler ile çıkış arasındaki nedensel ilişkiler ağırlık parametreleri kullanılarak belirlenmektedir. Son olarak, bir aktivasyon fonksiyonu 

kullanılarak BBH çıkarımı gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, önerilen doğrusal olmayan PID modellerinde sırasıyla dört ve altı ayar 

parametresi bulunmaktadır. Önerilen BBH tabanlı PID denetleyici modellerinin performanslarını değerlendirmek için dördüncü 

dereceden doğrusal bir sistem üzerinde benzetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu modellerin performanları, klasik PID denetleyici 

ve bulanık PID denetleyici performansları ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonuçları, önerilen BBH tabanlı PID denetleyici 

modellerinin klasik PID ve bulanık PID denetleyicilerden daha üstün bir performans sağladığını göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Bulanık bilişsel harita, PID, kontrol, üyelik fonksiyonu   
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Abstract 

Providing a seamless high data rate connectivity to vehicles is a prerequisite for 5G networks. Since the sub-6 GHz bands have 

become crowded and struggled to support high data rate communications, millimeter wave (mmWave) bands have attracted the 

researchers. Thus, in this paper, mmWave technology is investigated for high speed trains (HST) which is considered as one of the 

vertical applications of the 5G. Specifically, two candidate frequency bands, namely 28 GHz and 60 GHz, are considered. An 

advanced system level simulator is used to evaluate the system performance over a 2 km rail track in terms of achievable throughput 

(data rate) and coverage range (inter side distance) at both candidate 5G frequency bands. Moreover, the system performance is 

evaluated for different beamwidths and trains speeds. The results show that for Line-of-Sight (LoS) scenarios, high data rates and the 

seamless connectivity to HSTs can be provided even using a narrow beam (such as 12⁰) at both frequency bands, i.e., 1700 m and 

1400 m coverage ranges with average data rates of 4.5 Gbps and 2 Gbps are achieved at the 28 GHz and the 60 GHz bands 

respectively. When different trains speeds are investigated, it is observed that there are slight reductions in the throughput results, 

which is negligible, when the train speed increases since the considered scenario is the LoS. Based on the extensive simulation results 

and the analysis, it is concluded that 5G mmWave communication is a viable solution to provide the reliable gigabit connectivity to 

the HST applications. 

 

Keywords: 5G, Millimetre Wave Communication, V2X, High Speed Trains.   

Yüksek Hızlı Trenler için 5G Milimetre Dalga Haberleşmesi 

Öz 

Araçlara kesintisiz yüksek veri hızı bağlantısı sağlamak, 5G ağları için bir ön koşuldur. 6 GHz altı bantlar kalabalıklaştığı ve yüksek 

veri hızı iletişimini desteklemekte zorlandığı için milimetre dalga (mmWave) bantları araştırmacıları cezbetmiştir. Bu nedenle, bu 

makalede, 5G'nin dikey uygulamalarından biri olarak kabul edilen yüksek hızlı trenler (HST) için mmWave teknolojisi araştırılmıştır. 

Özellikle, iki aday frekans bandı, yani 28 GHz ve 60 GHz, dikkate alınmıştır. Gelişmiş sistem seviyeli simulator kullanılarak, sistem 

performansı ulaşılabilir veri hacmi (veri hızı) ve kapsama alanı (baz istasyonları arası mesafe) açısından 2 km'lik bir ray hattı boyunca 

her iki aday 5G frekans bandı için değerlendirilir. Buna ilave olarak sistem performansı farklı hüzme genişliği ve tren hızları için de 

değerlendirilir. Sonuçlar, açık görüş hattı (LoS) senaryoları için, dar bir hüzme (12⁰ gibi) kullanılsa bile her iki frekans bandında da 

HST'lere yüksek veri hızları ve kesintisiz bağlantı sağlanabileceğini gösterir. Yani 28 GHz frekans bandı kullanıldığında ortalama 4.5 

Gbps veri hızı ve 1700 m kapsama alanı, 60 GHz frekans bandı kullanıldığında ortalama 2 Gbps veri hızı ve 1400 m kapsama alanı 

elde edilmiştir. Farklı tren hızları incelendiğinde, dikkate alınan senaryo LoS olduğu için tren hızı arttığında, veri hızı sonuçlarında 

hafif bir azalma olduğu gözlenmektedir. Kapsamlı simülasyon sonuçları ve analizlerine dayanarak, 5G mmWave haberleşmesinin 

HST uygulamalarına güvenilir gigabit bağlantısı sağlamak için uygun bir çözüm olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Öz 

Teknolojideki gelişmeyle birlikte güvenlik ihtiyacı bulunan uygulamalarda kişisel erişimi sağlayabilmek amacıyla parmak izi, retina, 
yüz, ses gibi kişiden kişiye değişiklik gösteren biyometrik sinyallerin kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Bu biyometrik 
sinyallerden ses yani konuşma sinyalinin hem kişiden kolaylıkla elde edilebilir olması hem de yüksek mobilite sağlaması otomatik 
konuşmacı doğrulama (Automatic Speaker Verification – ASV) sistemlerini popüler hale getirmektedir. ASV sistemlerinin güvenlik 

alanlarında yaygınlaşmasıyla birlikte bu sistemleri yanıltmaya yönelik farklı saldırı yöntemleri geliştirilerek bu saldırıların ASV 
sistemleri için ciddi birer tehdit oluşturduğu gözlenmiştir. Bu çalışmada, ASV sistemlerine en büyük tehdit oluşturan yöntemlerden 
ikisi olan ses sentezi ve ses dönüştürme yöntemleri kullanılarak ASV sistemlerine yapılan saldırıların tespit edilebilmesi için yeni bir 

sistem önerilmiştir. Önerilen sistemde, daha önce ses dönüştürme ve ses sentezleme yöntemiyle üretilen sahte seslerin tespit 

edilebilmesi amacıyla 2015 yılında düzenlenmiş olan ASVSpoof yarışmasında en iyi performansı gösteren genlik spektrumu tabanlı 
anlık Q kepstral katsayıları (Constant Q Cepstral Coefficients – CQCC) özniteliği ile konuşma sinyalinin ters filtrelenmesiyle elde 
edilen gırtlak akımına ait faz bilgisi içeren değiştirilmiş grup gecikmesi (Glottal Flow Modified Group Delay – GFMGD) özniteliği 

birlikte kullanılarak Gauss Karışım Modeli tabanlı sınıflandırma sistemi oluşturulmuştur. Doğrudan gerçek ses parçaları kullanılarak 
üretilen sahte seslerin sınıflandırılmasında hem CQCC tabanlı temel sistem hem de önerilen sistem için sistem performansları 
arasında belirgin bir fark görülmeyip her iki sistem de %1’in altında sınıflandırma hatası göstermiştir. Ancak, dalga form filtreleme ile 

üretilen sahte seslerin sınıflandırılmasında her iki sistem de benzer şekilde diğer saldırı yöntemlerine göre daha zayıf performans 
göstermiştir. Önerilen sistem, sadece CQCC kullanan temel sistem ile kıyaslandığında özellikle son yıllarda geliştirilmiş olan modern 
yapay sinir ağları ve ses kodlayıcılar tarafından sentezlenen ya da dönüştürülen konuşma sinyallerine karşı %55’e kadar performans 
artışı sağlayabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Konuşmacı Tanıma Sistemleri, Konuşma İşleme, Sahte Konuşmacı Algılama Sistemleri   

Using Magnitude And Phase Based Spectral Features For Detecting 

Synthetic and Converted Speech  

Abstract 

With the advancement in technology, the use of biometric signals that differ from person to person such as fingerprint, retina, face, 
and voice is becoming more popular in order to provide personal access in applications that need security. The fact that among these 
biometric signals, voice, that is, speech signal can be easily obtained from the person and provides high mobility make automatic 
speaker verification (ASV) systems popular. Due to the widespread use of ASV systems in security applications, different spoofing 

attack methods have been developed to mislead these systems and it is observed that these developed spoofing attack methods pose a 
serious threat to ASV systems. In this study, a new system is proposed to detect the spoofing attacks using speech synthesis and voice 

conversion methods, which are two of the biggest threats to ASV systems. Proposed system uses Gaussian Mixture Model based 

classifier using the fusion of magnitude spectrum based constant Q cepstral coefficients (CQCC), that was chosen as best 

countermeasure feature of ASVSpoof challenge for detection of speech produced with speech synthesis and voice conversion 
methods, and glottal flow modified group delay (GFMGD) feature, that contains phase spectrum information of glottal flow obtained 
by applying inverse filtering on speech signal. In the classification of spoof speech produced by using genuine speech signals, due to 
both systems having classification error below 1%, it is not found any major difference in classification performance between 

proposed system and CQCC based baseline system. However, in the classification of spoof speech produced by using waveform 

filtering method both systems similarly performed poorly compared to other attacking methods. On the other hand, the proposed 
system can provide up to 55% performance increase against speech signals synthesized or converted by modern artificial neural 
networks and audio vocoders compared to the baseline system using only CQCC. 

Keywords: Speaker Recognition Systems, Speech Processing, Spoofing Attack Detection Systems. 
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Abstract 

Electromyogram (EMG) signals are signals that contain information about contractions in the muscles. EMG signals are personal and 

express which muscles contract at what intensity. In detecting these signals, Myo armband has been used frequently in recent years. 

There are eight EMG sensors, accelerometer sensors and gyroscopes on the Myo armband. These eight EMG sensors settle on different 

muscles on the arm and measure the contraction intension of the muscles during gesture. In this way, the gesture using the information 

of which of the eight sensors is contracted can be recognized. Myo armband acquire EMG data with a sampling frequency of 200 Hz. 

In this study, EMG data was acquired by repeating 10 times 4 different hand gestures by 4 subject by attaching Myo armband to the 

right forearm. First, a high pass filter was applied to eliminate the noise from the acquired data and then the times when the hand gesture 

started and ended were determined. The aim of this study is to propose a new method to the literature to find the start and the end times 

of hand gesture at this point. Five time domain features of the preprocessed EMG signals were extracted. These features were root mean 

squire (RMS), mean absolute value (MAV), zero crossing (ZC), waveform length (WL) and slope sign change (SSC). Sequential 

forward selection was made in order to find the most successful feature set among the extracted features. For classification, SVM and 

KNN algorithms were used. As a result of the study, SVM algorithm with the WL feature gave the best result and 98.75% performance 

was achieved. The result obtained was compared with the studies in the literature. In addition, other methods in the literature used to 

find the times when the gesture starts and ends were applied to the dataset used in this study and the results were shown. 
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Öz 

İnsan vücudundaki hareketleri algılamayı sağlayan giyilebilir cihazların kullanımı teknolojinin gelişmesi ile birlikte artmaktadır. 

Çalışma kapsamında Thalmic Labs tarafından üretilen myo kol bandı ile protez kol kontrolü gerçek zamanlı olarak 

gerçekleştirilmiştir. İnsan kolundaki kasların kasılması sonucunda myo bileklikteki sensorlar ile EMG (elektromiyogram) ve 

IMU(Atalet Ölçüm Ünitesi) verileri alınmıştır. Bu veriler ile dört el hareket sınıf bilgisi oluşturulmuştur. Bu sınıf bilgileri HM 10 

Bluetooth Modülü ile myo bileklikten arduinoya doğrudan aktarılmıştır. Bu çalışmada protez kol için el, bilek, dirsek ve omuz 

kontrolü için ilk kez anahtarlama mod yöntemi kullanılmıştır. Ampute bireylerde etkin kas sayısı yetersiz olduğundan dolayı az sayıda 

olan kaslardan alınan EMG verileri ile çok az sayıda protez kol hareketleri denetiminin gerçekleştirilmesi önemlidir. Bu çalışmada 

oluşturulan sistem ampute bireylerdeki bu hareket kısıtlamalarına bir çözüm niteliğindedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Elektromiyogram (EMG), Protez Kol, Myo Kol Bandı, Anahtarlama Mod Yöntemi.   

Real Time Prosthesis Arm Control With Myo Armband 
Abstract 

The use of wearable devices, which provide perception of movements in the human body, is increasing with the development of 

technology. Within the scope of the study, prosthetic arm control was performed in real time with the myo armband produced by 

Thalmic Labs. As a result of contraction of the muscles in the human arm, EMG (electromyogram) and IMU (Inertial Measurement 

Unit) data were obtained with sensors on the myo wrist. With these data, four hand motion class information was created. This class 

information was directly transferred from the myo wristband to the arduino with the HM 10 Bluetooth Module. In this study, for the 

first time, switching mode method was used for hand, wrist, elbow and shoulder control for the prosthetic arm. It is important to 

perform a very small number of prosthetic arm movements with EMG data obtained from a small number of muscles due to the 

insufficient number of effective muscles. The system created in this study is a solution to these movement restrictions in amputated 

people. 

 

Keywords: Electromyogram (EMG), Prosthetic Arm, Myo Armband, Switching Mode Method. 
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Abstract 

Recently, in power electronics, studies on creating new semiconductor concept is so popular. As a result of this studies, using of wide 

band gap semiconductors (WBG) such as Silicon Carbide (SiC) Mosfets and Gallium Nitride High Electron Mobility Transistors 
(GaN-HEMT) has gained much attention due to the its high switching frequncy capability and providing high power density feature. 

Furthermore, in the field of illumination, power leds is so eye cathing because of their high efficinecy feature with respect  to other 
kind of illumination such as metal halide and incandesant bulbs. In addition, to operate power leds, DC power is required and the most 
efficient way to provide required DC power is to use one of the DC-DC converter topologies. Buck-boost derived converter topology 
is the best solution fort that purpose. One of the flashiest topologies is single ended primary inductor (SEPIC) converter. Therefore, in 

this paper, comparison of SEPIC DC-DC converter-based power led driver using silicon (Si) and enhancement mode (E-mode) GaN-

HEMT based power switch is made. Also, SEPIC led drivers are designed for 10W power led and implementations for both power 

switches are realized. In addition, switching frequency of converters is chosen as 100kHz and dsPIC30F4011 micro controller is used 

to produce PWM signal for power switches and to limit maximum current of power leds by using ACS712 current sensor.   By means 
of the applications, power led current, power led voltage, input current, input voltage and input side inductor current, switch voltage, 

gate resistor voltage are measured and compared for both Si and GaN based power switches. As a result of comparisons, altough 

similar results are obtained, circuit using Si MOSFET has slightly higher efficiency than E-Mode GaN-HEMT used circuit. Besides, 

circuit using E-Mode GaN-HEMT is more sensitivity to the noises and needs extra care for its soldering.     
 

 

Keywords: GaN, Power Led, SEPIC.   

Si ve GaN Yarı İletken tabanlı SEPIC DC-DC Led Sürücülerin 

Karşılaştırılması  
Öz 

Son zamanlarda, güç elektroniği alanında, yeni yarıiletken konsepti oluşturma üzerindeki çalışmalar çok popülerdir. Bu çalışmalar 
sonucunda, Silisyum Karbit (SiC) ve Galyum Nitrid Yüksek Elektron Mobilite Transistörleri (GaN -HEMT) gibi geniş bant boşluk 
yarıiletkenleri (WBG) kullanımı, yüksek frekans anahtarlama kapasitesi ve yüksek güç yoğunluğu sağlama özelliği nedeniyle, çok ilgi 

çekmektedir. Ayrıca, aydınlatma alanında, güç ledleri, matal halide ve enkandesant lambaları gibi diğer aydınlatma türlerine göre 
yüksek verim özellikleri yüzünden çok göz alıcıdır. Ek olarak, güç ledlerinin çalıştırmak için DC güç gereklidir ve ihtiyaç olan DC 
gücü sağlamak için en verimli yol, bir DC-DC converter yapısı kullanmaktır. Bu amaç için en iyi çözüm düşürücü-yükseltici tabanlı 

dönüştürücü topolojisidir. En gösterişli yapılardan birisi tek sonlu birincil endüktans dönüştürücüdür (SEPIC). Bu nedenle, bu 
çalışmada, Silisyum (Si) MOSFET ve kanal oluşturmalı mod (E-mod) GaN-HEMT Transistor tabanlı yarı iletken anahtar kullanan, 

SEPIC DC-DC dönüştürcü tabanlı güç ledi sürücü devrelerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Ayrıca, SEPIC led sürücüleri 10W güç 

için tasarlanmıştır ve her iki güç anahtarı için uygulaması ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Ek olarak, dönüştürücülerin anahtarlama 
frekansı 100 kHz olarak seçilmiştir ve güç anahtarları için PWM sinyali üretmek ve ACS712 akım sensörü üzerinden güç ledleri 
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maksimum akımını sınırlandırmak için dsPIC30F4011 mikrodenetleyicisi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen uygulamalar üzerinden, güç 

ledi akımı, güç ledi gerilimi, giriş akımı, giriş gerilimi ve giriş tarafı bobin akımı, anahtar gerilimi, kapı direnci gerilimleri 
ölçülmüştür ve hem Si hem de GaN tabanlı güç ledi uygulaması için karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar sonucunda, benzer sonuçlar 

elde edilmesine ragmen, Si Mosfet kullanan devrenin verimi, E-Mod GaN-HEMT li devreye göre çok az yüksek olarak elde 

edilmiştir. Ayrıca, E-Mod GaN-HEMT li devrenin gürültülere karşı daha hassas olduğu tespit edilmiştir ve lehimi yapılırken daha 
fazla dikkat gerekmektedir. 
 

 

Anahtar Kelimeler: GaN, Güç Ledi, SEPIC. 
 

46 

http://dergipark.gov.tr/ejosat


 

2nd International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization 
and Robotic Applications 

June 26-27, 2020, Turkey 
 
 
 
 

Cerrahi Planlamaya Simülasyon Teknikleri Nasıl Katkı Sağlar 
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Amaç: Suprakondiler humerus kırıkları çocuklarda ön kol kırıklarıyla beraber en sık görülen kırıklardır. Tedavilerinde Kirshner 

telleri(K-telleri) ile fiksasyon sıklıkla kullanılmaktadır. Çalışmamızda aynı sure ve kuvvet altında değişik kırık modellerinde K-

tellerine binen yük değişimlerini ortaya koymayı ve buna bağlı cerrahi tedavi modalitesinde yapılabilecek değişiklikleri ortaya 

koymayı amaçladık.  

 

Materyal Metod: 3 boyutlu (3B) humerus modeli Invitalis gibi açık kaynak yazılımlar ve kırıklar ile K-tellerinin yerleştirilmesi 

ise SolidWorks kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

Sonlu Elemanlar analizlerinde lineer elastik isotropik malzeme deformasyon modeli ile birlikte humerus ve K-telleri için Elastisite 

Modülü ve Poisson oranı sırasıyla 16GPa, 200GPa ve 0.3, 0.33 şeklinde seçilmiştir.  

SolidWorks ile hazırlanan farklı kırık ve K-teli modelleri Sonlu Elemanlar ile simülasyon yazılımı Ansys Workbench e import 

edilmiş, 3B Solid187 elemanları ile birlikte güvenilir sonuçlar elde etmek amacıyla 1mm boyutundaki elemanlarla hacimsel ağ 

yapısı oluşturulmuştur. Humerus ile kwlerin temas arayüzeyleri bağlı (bonded) olarak düşünülmüştür. Kırık arayüzeyi ise 

tamamıyla ayrık olarak düşünülmüş olup sürtünme katsayısı 0.2 alınmıştır. Her bir kırık modeli için 6 farklı yükleme ile birlikte 

analizler gerçekleştirilmiştir: Saat ibresi yönünde ve tersi yönde M=1.5 N.m şiddetinde burulma momentleri, aynı şiddette öne, 

arkaya, sağa ve sola olmak üzere eğilme momentleri uygulanmıştır. Her bir kırık modeli için modelin en üst kısmı hareket 

edemeyecek şekilde sabitlenmiş, yüklemeler modelin en alt kısmından uygulanmıştır.   

Sonuçlar: Özellikle kırık hattının yer düzlemine parallel olduğu durumlarda bütün yüklenmelerde tellere binen yük en azdı. 

Özellikle varus(içe acılanması olan kırık) modelinde ise bütün yüklenme modellerinde tellere binen yükler fazlaydı.  

 

Çıkarımlar: Kırığın açılı olması stabilitenin önemini artırmaktadır. Özellikle varus tipi kırıklarda cerrahi sırasında kullanılan  

tellerin kalibrasyon seçimi ve tel sayısının önemli olduğunu düşünmekteyiz. 

 

Keywords – 3D modelleme; Suprakondiler humerus kırığı; Sonlu elemanlar analizi; Tel kalınlıkları; Tel yüklenmeleri
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Öz 

Ahşap endüstrisinde (iç mekan/dış mekan) mobilya ve kereste endüstrsinde yangın geciktrici olarak bir çok madde 

kullanılagelmekte ve bu maddelerin bir çoğu insan/çevreyle dost yapıda olduğu bilinmektedir. Yeni  emprenye maddeleri yüzey 

koruyucular /emmrenye metodları /yeni uygulama sistemleri kullanılagelmektedir. Bu hedefler doğrultusunda Tanalıth CBC, 

Borikasit ,Diamonyumfosfat ,Amonyum sülfat ve modern Taşsuyu  emprenye uygulaması  ASTM D 1413-76 esaslarına gore 30 

dakika vakum /30  dakika difuzyon süresi işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Deney sonuçlarına gore; en yüksek % retensiyon boriakasit’te (% 17.23), en düşük Diamonyumfosfat’ta (% 11.67) belirlenmiştir. 

En yüksek eğilme direnci Taş suyunda (98.23 N/mm2),en düşük Amonyumsülfat’ta (83.98  N/mm2) ; en yüksek elastiklik modülü 

Taş suyunda (14240 N/mm2), en düşük Tanalıth CBC ‘de (11100 N/mm2) belirlenmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde kontrol 

örneğinle oranla eğilme direncinde önemli artış gözlenirken elastiklik modülünde aynı durum gözlemlenmemiştir. 

 

Anahtar Kelimeler:  Larex odunu, mekanik özellikler, ahşap/mobilya endüstrisi, emprenye, taşsuyu 

Effects of Modern / Classic Fire Retardants on Some Technological Properties in Larex 

(Larix decidua Mill.) Wood 

Abstract 

In the wood industry (indoor / outdoor), many materials are used as fire retardants in the furniture and timber industry, and these 

materials are known to be friendly to most people / the environment. New impregnating agents surface protectors / impregnation 

methods / new application systems are used. In line with these targets, 30 minutes vacuum / 30 minutes diffusion time was 

performed according to the principles of Tanalıth CBC, Boric acid, Diammonium phosphate, Ammonium sulfate and modern 

Stone water impregnation application ASTM D 1413-76. 

 

According to the results of the experiment; the highest retention was determined in boriaacid (17.23%) and the lowest in 

diammonium phosphate (11.67%). Highest bending resistance in stone water (98.23 N / mm2), lowest in ammonium sulphate 

(83.98 N / mm2); The highest modulus of elasticity was determined in Stone water (14240 N / mm2), the lowest in Tanalıth CBC 

(11100 N / mm2). When the results are evaluated, a significant increase in flexural strength was observed compared to the control 

sample, while the same situation was not observed in the modulus of elasticity. 

 

Keywords: Larex wood, mechanical properties, wood / furniture industry, impregnation, stone water. 

 

 
[20] Çıtak, O., 2012. Boraks ve Borik Asit İle Emprenye Edilmiş ve Isıl İşleme Tabi Tutulmuş Kayın Odununun Bazı 
Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Karabük, 101 s. 
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Öz 

Ükemiz ve insanın  var olduğu her ortamda doğuştan son ana kadar ahşabın kullanımı / korunması büyük önem taşımaktadır. 

Bütün bunların yanında insan/çevre  sağlık bilinci tüm yönleriyle günümüzde dahada büyük önem kazanmıştır. Tıbbi aromatic 

bitkiler bir çok yönüyle analiz edilmesine karşın insanın yoğunca kullandığı ahşapla irtibatlanmamıştır. Bu amaçla 

antioksidant/antibakteriyel özelliği belirlenmiş çiriş otunun %1-3 oranında özütü hazırlanmak suretiyle (su çözücü) kayın odununa 

(Fagus oreintalis Lipsky) ASTM D 1413-76 standartı doğrultusunda  emprenyeler (20-30 dakika vakum ve 20/30  dakika difuzyon 

süresi) uygulanmıştır. 

Deney sonuçlarına gore; en yüksek % retensiyon %3 ‘lük çiriş çözeltisinde 20 dakika vakum 20 dakika difüzyonda (% 0.43) ,en 

düşük (%1) % retensiyon 20 dakika vakum 20 dakika difüzyonda  (%0.09) tespit edilmiştir. En yüksek dinamik eğilme direnci %3 

çiriş  özütünde 20 dakika vakum /20 dakika difüzyonda (0.66 N/mm2), en düşük dinamik eğilme direnci % 3 çiriş  özütünde 20 

dakika vakum /30 dakika difüzyonda (0.57 N/mm2) belirlenmiştir. Bu durum odun türü, anatomik yapı, emprenye maddesi, 

emprenye türünün dinamik eğilme direnci üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Kontrol örneğine oranla küçükte olsa bir 

yükselme vardır. 

 

Anahtar Kelimeler–Tıbbi aromatik bitki, çiriş bitkisi, Kayın odunu, teknolojik özellikler, ahşap/mobilya endüstrisi. 

 

The Impact of Medicinal Aromatic Herbal Caperella (Asphodeline taurica) Extract on 

Beech Wood and Some Technological PropertiesWood 
 

Abstract 

Today, various technological features have been tried to be determined by making impregnation on beech wood in 

order to create an antioxidant / antibacterial structure in the wood structure, which is organic, to get completely natural 

impregnation material / top surface material and to produce indoor / outdoor furniture (wooden toys, hospitals, 

hygienic environments. , laboratories, etc.) to determine the parameters for use in the industry.  For this purpose, the 

impregnation process (20-30 minutes vacuum and 20/30 minutes diffusion time) according to the principles of ASTM 

D 1413-76 (water solvent) beech wood (Fagus oreintalis Lipsky) by preparing 1-3% extract of the herb, whose 

antioxidant / antibacterial properties are determined) has been implemented. 

 

According to the results of the experiment; 20% vacuum in 20% diffusion (0.43%), the lowest (1%) retention 20 

minutes in vacuum 20 minutes diffusion (0.09%) in the 3% solution solution. The highest dynamic bending resistance 

was determined at 20% vacuum / 20 minutes diffusion (0.66 N / mm2) at 3% gross extract, the lowest dynamic 

bending resistance was determined at 20 minutes vacuum / 30 minutes diffusion (0.57 N / mm2) at 3% gross extract. 

This situation can be said that wood type, anatomical structure, impregnation agent, impregnation type are effective on 

dynamic bending resistance. There is a slight increase compared to the control sample 

 

Keywords: Larex wood, mechanical properties, wood / furniture industry, impregnation, stone water. 
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Öz 

Kriterleri sağlayan çok sayıda alternatif içinden, en yararlı olanı seçebilmek, hayatı meşgul eden problemlerden biridir. Çoğu 
birbiriyle çelişkili kriterler için en doğru tercih, çok fazla zaman alır. Bu bağlamda “optimizasyon” (en iyileme) kavramı, bireysel 
yaşamda farklı örnekleriyle karşılaştığımız ve farklı sektörlerde birçok firmanın, üzerinde titizlikle yoğunlaştığı konulardan biridir. 
Optimizasyon problemleri için genellikle, makul sürelerde geçerli çözümler sunabilen metasezgisel yöntemler tercih edilmektedir. 
Ancak optimizasyon problemlerine başarıyla uygulanabilen bu algoritmalar için en büyük problemlerden biri, algoritma 
parametrelerine uygun değerlerinin atanabilmesidir. Algoritmanın, arama alanına yeterince dağılabilmesi ve bulduğu çözümlerden 
daha iyi çözümler türetebilmesi için kontrol parametrelerine uygun değerler atanmalıdır. Dolayısıyla algoritma performansı, parametre 
değerleriyle doğrudan ilişkilidir. Araştırmacılar son dönemde, optimizasyon algoritmaları için parametre değerlerini en uygun değere 
ayarlayan, çevrimiçi ve çevrimdışı uygulanan birçok yöntem geliştirdiler. Yapay Arı Koloni (YAK) Algoritması da oluşturulduğu 
günden bugüne, yöneylem araştırmacılarının ilgisini çeken, geliştirilen farklı birçok versiyonu ile literatürde yer edinmiş, sürü zekâsı 
temelli bir metasezgisel yöntemdir. Algoritma, çözüm oluşturma ve yeni çözümler türetmede farklı prosedürler kullansa da tüm 
bunları iki kontrol parametresinde birleştirmektedir. Bu çalışmada, YAK algoritmasının keşif ve sömürü performansını geliştirmek 
için, parametre değerlerini, çözüm arama sürecinde değiştiren, Dinamik Parametre Değerli Yapay Arı Koloni (DPD-YAK) Algoritması 
önerilmektedir. Önerilen yöntem, sekiz farklı bilindik sayısal optimizasyon fonksiyonları üzerinde test edilerek, çözüm arama başarısı 
araştırılmıştır. Birbirinden bağımsız olarak 30’ar denemede elde edilen sonuçların aritmetik ortalaması ve standart sapma değeri 
hesaplanmıştır. Bu sonuçlar, literatürdeki farklı bir çalışmada, standart YAK ve diğer popüler metasezgisel yöntemlerle elde edilmiş 
sonuçlarla karşılaştırılmıştır. DPD-YAK, fonksiyonların birçoğu için, en iyi sonucu üretmiş ve YAK algoritması performansını önemli 
seviyede artırmıştır. Sonuçlar, DPD-YAK algoritmasının optimizasyon problemleri için başarıyla uygulanabileceğini ispatlamaktadır. 
 Anahtar Kelimeler: Optimizasyon, YAK, DPD-YAK, Parametre ayarlaması. 

Artificial Bee Colony Algorithm With Dynamic Parameter Values 
(ABC-DPV) 

Abstract 

Choosing the most useful among the many alternatives that provide the criteria is one of the problems that occupy life. For many 
conflicting criteria, the right choice takes a lot of time. In this context, the concept of “optimization” is one of the subjects that we 
encounter with different examples in individual life, and many companies in different sectors are focused on meticulously. For 
optimization problems, generally, meta-heuristic methods, which can provide solutions that are valid at reasonable times, are 
preferred. However, one of the biggest problems for these algorithms, which can be applied successfully to optimization problems, is 
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to assign appropriate values to algorithm parameters. In order for the algorithm to explore efficiently in the search area and to derive 
better solutions from the existing solutions it finds, appropriate values should be assigned to the control parameters. Therefore, 
algorithm performance is directly related to parameter values. Researchers have recently developed several methods that tune optimal 
parameter values for optimization algorithms, applied online, or offline. Artificial Bee Colony (ABC) Algorithm is also a swarm-
intelligence based metaheuristic method with many different versions that have attracted the attention of operations researchers since 
the day it was created. Although different procedures are used in the algorithm, solution evaluation, and deriving new solutions, it 
combines all of these in two control parameters. In this study, Artificial Bee Colony with Dynamic Parameter Value (ABC-DPV) 
Algorithm, which changes parameter values in the searching process, is proposed to improve the exploration and exploitation 
performance of the ABC algorithm. The proposed method was tested on eight different numerical optimization functions to examine 
its searching strategy. The arithmetic mean and standard deviation value of the results, which were obtained in 30 trials 
independently, were calculated. These results were compared with results obtained in a different study in the literature with standard 
ABC and other popular metaheuristic methods. ABC-DPV has produced the best result for many of the functions and significantly 
improved the ABC algorithm performance. The results prove that the ABC-DPV algorithm can be successfully applied for 
optimization problems.  
 
Keywords: Optimization, ABC, ABC-DPV, Parameter tuning. 
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Öz 

EOG gözün korneası ile retinası arasındaki kutuplaşmalar sonucu ortaya çıkan elektriksel potansiyel farkına dayanır. Bu 

potansiyel fark gözün arka tarafındaki düzenli negatif elektriksel dipol ve gözün ön tarafındaki düzenli pozitif elektriksel dipol 

tarafından oluşturulur ve yüze yerleştirilen elektrotlar tarafından algılanır. Göz hareketlerinin takibi günümüzde birçok hastaya ve 

pek çok medikal alandaki çalışmaya kolaylık sağlayabilecektir. Bedensel engelli bireylerin teknolojiye ayak uydurmalarını 

sağlamak ve bilgisayar kullanımını kolaylaştırmak projenin genel amacıdır.  Bu çalışmada EOG sinyalini elde etmeye yarayan 

elektronik devre tasarımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca elde edilen sinyalde gözün çeşitli fonksiyonel hareketleri, tasarlanan devre ile 

tespit edilmiş ardından osiloskopta ve bilgisayar ortamında gözlemlenmiştir. Son olarak bilgisayar ortamında işlenen sinyalin 

entegre edildiği uygun arayüz ile göz hareketlerinin takibi yapılmıştır. Bu takip sayesinde geliştirilen algoritma ile bedensel 

engelli bireylerin bilgisayar kontrolü yapabilmesi sağlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: EOG, Göz takibi, Dipol, Bilgisayar kontrolü.  

Computer Control with Eye Movement Tracking 
Abstract 

EOG is based on the electrical potential difference resulting from polarization between the cornea of the eye and the retina. 

This potential difference is created by the regular negative electrical dipole on the back of the eye and the regular positive 

electrical dipole on the front of the eye and is detected by the electrodes placed on the face. Follow-up of eye movements can 

provide convenience to many patients and to work in many medical fields. This study was carried out to enable physically 

disabled individuals to keep up with technology and to facilitate computer use. In this study, an electronic circuit design was used 

to obtain the EOG signal. In addition, various functional movements of the eye in the obtained signal were detected by the 

designed circuit and observed in the oscilloscope and computer environment. In addition, following the movements of the 

computer is ensured to follow the eye movements with the appropriate interface where the signal is integrated. According to 

detected EGO signals, in line with the developed algorithm, subjects with physical disabilities can provide computer control. 

 

 

Keywords: EOG, Eye tracking, Dipol, Computer control. 
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Öz 

Bu çalışmada çağımızın en tehlikeli hastalıklarından birisi olan ve geç teşhis durumunda tedavisi oldukça zor bir hal alan meme 
kanserinin histopatolojik görüntülerde tespiti için derin sinir ağları kullanılarak bir model önerilmiştir. Çalışma ile bilgisayar destekli 

teşhis sistemlerinin yüksek doğruluk değerlerine ulaşarak meme kanserinin tespitinde yardımcı bir teşhis metodu kullanılması 

sağlanmıştır. Kullanılan veriseti 40X, 100X, 200X ve 400X yakınlaştırma oranlarına sahip ve toplamda 7909 adet histopatolojik 

görüntü içermektedir. Önerilen derin sinir ağı modelinde DenseNet201, Inception V3, ResNet50 ve Xception olmak üzere dört farklı 
ön-eğitimli (pre-trained) ağ kullanılarak daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Modellerin başarımlarını daha da artırmak amacıyla 
bırakma (dropout) ve veri artırma (data augmentation) yöntemleri kullanılmıştır. Kullanılan bu ağlar kendi arasında karşılaştırılmış ve 

Xception ağı ile elde edilen sonuçların diğer ağlara oranla daha başarılı olduğu görülmüştür. Xception ağı ile 200X yakınlaştrıma 
oranında gerçekleştirilen deneysel çalışmalarda, hem diğer ağlara göre hem de diğer yakınlaştırma oranlarına göre en başarılı 

sonuçlara ulaşılmış ve 98.01’lik bir doğruluk (Accuracy) skoru, 97.89’luk bir hassasiyet (Precision) değeri ve 97.47’lik bir hatırlama 
(Recall) değeri elde edilmiştir. Xception ağının 200X yakınlaştırma oranındaki ROC eğrisi altındaki alan değeri ise 0.975 olarak 
hesaplanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, Histopatolojik görüntü, Sınıflandırma, Derin sinir ağları, ön-eğitimli ağlar, Xception  

Breast Cancer Detection on Histopathological Images Using Deep 

Neural Networks 

Abstract 

In this study, a model is proposed using deep neural network on histopathological images for the detection of breast cancer, which is 

one of the most dangerous diseases of our age and is very difficult to treat in case of late diagnosis. Within the study, computer-aided 
diagnosis systems are used as an assistant diagnostic method in the detection of breast cancer by reaching high accuracy values. The 

dataset has magnificationratios of 40X, 100X, 200X and 400X and contains a total of 7909 histopathological images. In the proposed 
deep neural network model, more successful results are obtained using four different pre-trained networks such as DenseNet201, 

Inception V3, ResNet50 and Xception. In order to further increase the performance of the models, dropout and data augmentation 
techniques are used. These networks are compared among themselves and the results obtained with the Xception network are 

performed to be more successful than other networks. In experimental studies carried out with the Xception network at the ratio of 
200X magnification the most successful results are achieved with an accuracy score of 98.01, a precision value of 97.89 and recall 
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value of 97.47 when comparing to other networks and other magnificationratios. . The area value of under the ROC curve for the 

Xception network at 200X zoom ratio is 0.975.  

 
Keywords: Breast cancer, Histopathological image, Classification, Deep neural network, pre-trained networks, Xception 
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Öz 

Manyetik rezonans spektroskopi (MRS) günümüzde beyin tümörlerinin tespitinde kullanılan müdahalesiz araçlardan biridir. Biyopsi 
gibi ameliyata bağlı enfeksiyon ve ölüm riski getirmediği için hekimler tarafından yaygın olarak tercih edilmektedir. MRS beyinle 
ilgili metabolik bir profil sunmaktadır. Tümör ve sahte tümörlerin MRS örüntüleri birbirleri ile benzerlik gösterebilmektedir. Bu 
sebepten dolayı beyin tümörünün doğru teşhisi ve sınıflandırılması, hastanın tedavi planlaması açısından hayati bir önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada, MRS verileri kullanılarak, derin sinir ağları ile gerçek ve sahte beyin tümörlerinin sınıflandırılması sağlanmıştır. 
Çalışma kapsamında yürütülen deneysel çalışmalarda, LSTM (Long Short Term Memory – Uzun Kısa Vadeli Hafıza) ve Bi-LSTM 

(Bidirectional Long Short Term Memory – Çift Yönlü Uzun Kısa Vadeli Hafıza) derin sinir ağları mimarileri kullanılmıştır. 
Çalışmada INTERPRET veritabanında bulunan tümör ve sahte tümörlere ait MRS sinyal örüntüleri kullanılmıştır. LSTM sinir 

ağlarının eğitimi ve test edilmesi için çok sayıda tümör ve sahte tümöre ait MRS verisini elde etmek gerçek dünyada zor bir 

prosedürel süreç olduğundan, ağ eğitilmeden ve test edilmeden önce, MRS veriseti için veri büyütme (çoğaltma) yöntemleri ile veri 
sayısı çoğaltılmıştır. LSTM sinir ağları, hem veri çoğaltma olmadan hem de veri çoğaltma ile eğitilmiş ve test edilmiştir. Kullanılan 

LSTM sinir ağlarının eğitim ve testleri esnasında her model için tekrarlı K-kat çapraz doğrulama yöntemi kullanılmıştır. Eğitimler, 
her model için 5 kat ve 10 tekrar ile yapılmıştır. MRS verilerini bilgisayar destekli sınıflandırmaya dayalı bir yöntem ile sınıflandıran 
bu çalışma sonucunda, geliştirilen uygulama ile veri çoğaltma olmadan yapılan testlerde, kullanılan iki mimari için ortalama %81.15 

doğruluk başarımı elde edilirken; veri çoğaltma yapıldıktan sonra yapılan testlerde, her iki mimari için ortalama %95.15 doğruluk 
başarımı elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Beyin tümörleri, MRS, Sınıflandırma, Derin Öğrenme, LSTM, Bi-LSTM   

Detection of Pseudo Brain Tumors via LSTM Neural Networks using 

MR Spectroscopy Signals 

Abstract 

Magnetic resonance spectroscopy (MRS) is one of the non-invasive tools used in the detection of brain tumors today. It is widely 
preferred by physicians because it does not pose a risk of surgical infection and death such as biopsy. MRS provides a metabolic 

profile about the brain. MRS patterns of tumors and pseudo tumors can be similar to each other. For this reason, accurate diagnosis 
and classification of the brain tumor is vital for the treatment of the patient. In this study, the classification of real and pseudo brain 
tumors with deep neural networks was provided by using MRS data. In experimental studies carried out within the scope of the study, 
LSTM (Long Short Term Memory) and Bi-LSTM (Bidirectional Long Short Term Memory) deep neural network architectures were 
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used. In the study, MRS signal patterns of tumors and pseudo tumors in the INTERPRET database were used.Since obtaining MRS 

data from a large number of tumors and pseudo tumors for the training and testing of LSTM neural networks is a difficult procedural 

process in the real world, the number of data has been increased by MRS data augmentation (replication) methods before the network 
is trained and tested. LSTM neural networks are trained and tested both with and without data augmentation methods. During the 
training and testing of the LSTM neural networks, repeated K-fold cross-validation method was used for each model. Neural network 
trainings were carried out with 5 folds and 10 repetitions for each model. As a result of this study which classifies MRS data with a  
method based on computer-aided classification; in the tests carried out without data augmentation with the developed application, an 
average of 81.15% accuracy was achieved for the 2 neural network architectures while in the tests performed after data augmentation, 

an average of 95.15% accuracy performance was achieved for both networks. 
 

Keywords: Brain Tumors, MRS, Classification, Deep Learning, LSTM, Bi-LSTM
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Öz 

Çoğu mühendislik sistemlerinin gerçekleştirilmesi, daha basit sistemlerin ardışık bağlantıları ile yapılmaktadır. Bu durum el ektrik 

ve elektronik sistemlerinin tasarımında çok önemlidir. Her ne kadar bu alt sistemlerin bağlantı sırası, kullanılan özel tasarım 

yöntemlerine, mühendislik tecrübesine, alışılagelmiş sentez yöntemlerine bağlı olmakla beraber, hassasiyet, kararlılık, doğrusallık, 

gürültüden etkilenme ve dayanıklılık hususları göz önüne alındığında toplam sistemin ana fonksiyonunu değiştirmeden alt 

sistemlerin bağlantı sırasının değiştirilmesi (komütativite) pozitif sonuçlara yol açabilmektedir. Bu nedenle pratik uygulamalar 
açısından komütativite çok önemlidir. Bu çalışmada, Lame diferansiyel denkleminin bir türünün komütativite koşulları 

incelenmiştir. İkinci dereceden doğrusal zamanla değişen sürekli-zaman sistemlerinin komütativitesi için teorik sonuçlar ışığında 

Lame'nin diferansiyel denklemi ile modellenen sistemin denklemin parametrelerine bağlı olarak komütatif çiftleri olduğu 

kanıtlanmıştır. Lame diferansiyel denklemi ile modellenen sistemin komütatif eşleniği oluşturulmuştur. Teorik sonuçları 

desteklemek için açıklayıcı bir örnek ele alınmıştır. Örnek’te MATLAB 2019b'nin Simulink araç kutusu kullanılmıştır. Sabit adım 

uzunluğuna sahip çözücü olarak Ode45 kullanılmıştır. Sayısal sonuçlar sunulmuştur. 𝑥 ∈ [0, 120] için hesaplanan cevapların 
özdeş olduğu, bunun da sıfır başlangıç koşulları altında komütativite sonuçlarının geçerliliğini kanıtladığı görülmüştür. Rasgele 

seçilen başlangıç koşulları ile komütativitenin geçerli olup olmadığı da test edilmiştir. Komütativitenin uygun şekilde seçilmeyen, 

keyfi olarak seçilen başlangıç koşulları için bozulduğu gözlenmiştir. Lame diferansiyel denklemi ile modellenen sistemlerin sıfır 

olmayan başlangıç koşulları ile komütativite teorisi, (Koksal, 2019b) genel formülleri kullanılarak ilerili çalışmalarda 

incelenebilir.  
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Commutativity Conditions of Lame’s Differential Equation 

Abstract 

The realization of many engineering systems consists of cascade connection of systems of simple orders, which is very important 

in design of electrical and electronic systems. Although the order of connection of the systems mainly depends on the special 

design approach, engineering ingenuity, traditional synthetic methods, when the sensitivity, stability, linearity, noise disturbance, 

robustness effects are considered the change of the order of connection without changing the main function of the total systems 

(commutativity) may lead positive results. Therefore, the commutativity is very important from the practical point of view. In this 

study, commutativity conditions of one type of Lame’s differential equations are considered. In the sense of theoretical 

results for the commutativity of second-order continuous-time linear time-varying systems, it is proved that the system 

modeled by a Lame’s differential equation has commutative pairs depending on the parameters of the equation. 

Commutative conjugate of the system modeled by a Lame’s differential equation is constructed. To support the theoretical 

results, an illustrative example is considered for application. For the illustration, Simulink toolbox of MATLAB 2019b is used. 

Ode5 (Dormant-Prince) is used as the solver with a fixed step-length. Numerical results are presented. It is observed that the 

responses computed for 𝑥 ∈ [0, 120] are identical, which proves the validity of the commutativity results under zero initial 

conditions. The validity of commutativity with arbitrary initial conditions is also tested. It is observed that the commutativity is 

spoiled for arbitrarily chosen initial conditions which are not chosen appropriately. Theory of commutativity of the system 

modeled by Lame’s differential equation with non-zero initial conditions can be conducted in future work using the general 

formulas in (Koksal, 2019b). 

 
 

Keywords: Commutativity, Analog System, Lame’s Differential Equations, Time-varying Systems. 
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Abstract 

Continual learning for scene analysis is a continuous process to incrementally learn distinct events, actions, and even noise models 

from past experiences using different sensory modalities. In this paper, an Auditory Scene Analysis (ASA) approach based on a 

continual learning system is developed to incrementally learn the acoustic events in a dynamically-changing domestic 

environment. The events being salient sound sources are localized by a Sound Source Localization (SSL) method to robustly 

process the signals of the localized sound source in the domestic scene where multiple sources can co-exist. For real-time ASA, 

audio patterns are segmented from the acoustic signal stream of the localized source for extraction of the audio features, and 

construction of a feature set for each pattern. The continual learning is employed via a time-series algorithm, Hidden Markov 

Model (HMM), on these feature sets from acoustic signals stemming from the sources. The learning process is investigated by 

conducting a variety of experiments to evaluate the performance of Unknown Event Detection (UED), Acoustic Event 

Recognition (AER), and continual learning using a Hierarchical HMM algorithm. The Hierarchical HMM consists of two layers: 

1) a lower layer in which AER is performed using an HMM for each event and the event-wise likelihood thresholds; and 2) an 

upper layer in which UED is achieved by one HMM with a suspicion threshold through the audio features with their proto 

symbols stemming from the lower layer HMMs. We verified the effectiveness of the proposed system capable of continual 

learning, AER and UED in terms of False-Positive Rates, True-Positive Rates, recognition accuracy and computational time to 

meet the demands in a learning task of multiple events in real-time. The effectiveness of the AER system has been verified with 

high accuracy, and a short retraining time in real-time ASA having nine different sounds. 

 

Keywords: Continual learning, auditory scene analysis, acoustic event recognition, unknown event detection, hierarchical HMM 

Gerçek Ortamlarda Artımlı Öğrenme ile              

Gerçek Zamanlı İşitsel Sahne Analizi 

Öz 

Artımlı öğrenme ile sahne analizi, farklı duyusal modaliteler kullanarak geçmiş deneyimlerden daha önce bilgi sahibi olunmayan 

olayları, eylemleri ve hatta gürültü modellerini aşamalı olarak öğrenmek için durmaksızın gerçekleşen bir süreçtir. Bu çalışmada, 

dinamik olarak değişen gerçek bir ev ortamında akustik olayları aşamalı olarak öğrenmek için artımlı bir öğrenme sistemine 

dayanan İşitsel Sahne Analizi (ASA) yaklaşımı sunulmuştur. Ortamdaki en baskın ses kaynakları olan olaylar, birden fazla 

kaynağın bulunduğu işitsel sahnede bu kaynaktan elde edilen sinyalleri verimli ve kesintisiz bir şekilde işlemek için bir Ses 

Kaynağı Yerelleştirme (SSL) yöntemi ile yer tespiti yapılmaktadır. Gerçek zamanlı sahne analizinde, ses örüntüleri, bu 

örüntülerden ses özniteliklerin çıkarılması ve öznitelik setinin oluşturulması için bu kaynağın akustik sinyal akışından segmente 

edilir. Artımlı öğrenme, kaynaklardan elde edilen akustik sinyallerden bu öznitelik kümelerinde zaman serisi algoritması tabanlı 

olan Gizli Markov Modeli (HMM) kullanılmıştır. Öğrenme süreci, Bilinmeyen Olay Algılama (UED), Akustik Olay Tanıma 

(AER) ve Hiyerarşik HMM yöntemi kullanarak sürekli öğrenmenin performansını değerlendirmek için çeşitli deneyler yapılarak 

geliştirilmiştir. Hiyerarşik HMM iki katmandan oluşur: 1) AER'nin her bir olay için HMM ve olay bazlı eşik değerleri kullanılarak 

gerçekleştirildiği bir alt katman; ve 2) bir ses önitelik seti için ilgili alt katman HMM’inden çıkartılan proto sembolleri ile ses 

özniteliklerinin birleştirilip bir HMM ile bir şüphe eşk değeri kullanılarak UED’nin gerçeklştirildiği bir üst katman. Artımlı 

öğrenme, AER ve UED’e sahip bu sistemin, Yanlış-Olumlu Oranlar, Doğru-Olumlu Oranlar, tanıma doğruluğu ve hesaplama 

süresi gözetilerek birden fazla olayın söz konusu olduğu gerçek zamanlı öğrenme için gereken gereksinimleri karşılayacak 

seviyede olduğunu doğruladık. AER sisteminin etkinliği, yüksek doğruluk ve dokuz farklı ses içeren gerçek zamanlı ASA'da kısa 

bir yeniden eğitim süresi ile doğrulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sürekli öğrenme, işitsel sahne analizi, akustik olay tanıma, bilinmeyen olay algılama, hiyerarşik HMM 
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Abstract – The demands of human life are increasing day by day. With this increase, it also increases expectations. For example, 

in a supermarket, although the sections are determined with plates, people can fall into confusion. In addition, hospitals, gyms, 

schools, airports and many more complex and huge buildings can add difficulties to human life. This complexity increases the use 

of Global Positioning Systems in societies. People use these systems, sometimes according to their demands, for positioning and 

sometimes for navigation purposes, but indoors, signals become weak when passing through obstacles. Weakening signals do not 

work effectively between walls and doors, in buildings and indoor environments. 

 

Many applications of indoor navigation systems based on technologies such as infrared (IR), ultrasound, radio frequency 

identification (RFID), wireless local area network (WLAN), bluetooth, sensor networks, ultra broadband (UWB), magnetic 

signals, image analysis. Criteria such as security and privacy, cost, accuracy and precision, robustness and error tolerance, 

usability are very important for indoor navigation systems. In indoor navigation systems, image-based techniques are frequently 

exposed to disturbing inputs due to the light intensity of the environment and unwanted images. In this application, in order to 

close a big gap, a mobile robot was used to design a mobile robot to take a student to the desired location and a school prototype 

was used as an application area. In this way, the infrastructure (necessary software and robot) has been prepared for students to go 

to any department within the school. The robot, which will operate on the basis of motion sensitive indoor navigation systems to 

be used, has the necessary sensors and decision support components. Sensors used in navigation are inertial measurement unit, 

encoder and distance sensors. The data obtained from these passes through the Kalman Filter and provides navigation within a 

school whose map is already known. Position losses and errors are prevented from accumulating by resetting at the beginning of 

each section in the school with the help of distance sensors. With the study, it is thought that it will contribute to the visually 

impaired patients in hospitals, the car owners in the car parks to find an empty parking area, the visitors in the museums, the guide 

services, the mines and many other location-based areas. 

 

Keywords –indoor navigation, location-based.
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Öz 

Gerek fosil yatkıt reservlerinin yakında tükenecek olması gerekse fosil yakıtlarla çalışan içten yanmalı motorlu araçların çevreye 

verdikleri zararlar nedeniyle Elektrikli Araç (EA)’ların önemi gün geçtikçe artmaktadır. EA’nın hareketinin sağlanabilmesi için 

kullanılan elektrik motorunun gerekli elektrik enerjisi genel olarak bataryalar tarafından sağlanmaktadır. EA’ların verimli ve 

güvenilir bir şekilde kullanılması bataryaların kullanımıyla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, enerji kaynağı olarak kullanılan 

bataryaların durumlarını takip ve kontrol eden bir BYS’nin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada, elektrikli araçlarda 

kullanmak amacıyla 20 hücreli batarya paketi için pasif hücre dengeleme metodu temel alınarak Batarya Yönetim Sistemi (BYS) 

tasarlanmış ve üç hücreli BYS uygulaması gerçekleştirilmiştir. Li-ion bataryalar kullanılarak tasarımda 20 adet seri batarya 

hücresinin dengelenmesini pasif şekilde yapabilecek, aşırı gerilim, düşük gerilim ve sıcaklık koruması olan ve ayrıca bataryaların 

SoC’larını belirleyebilen, merkezi BYS yapısında bir kartın tasarımı gerçekleştirilmiş ve donanımsal devrenin gerçek çalışma 

durumu test edilmiştir. SoC hesaplamasında “terminal gerilimi” yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntem, batarya boşalırken iç 

empedanslar nedeniyle bataryada meydana gelen terminal gerilimi düşüşlerine dayanmaktadır. BYS kartının tasarımında merkezi 

BYS sistemi tercih edilmiş ve SMD devre elemanları kullanılarak kartın sade olması sağlanmış, boyutu küçültülmüş ve maliyeti 

düşürülmüştür.  Prototip olarak yapılan BYS kartında batarya hücreleri için aşırı gerilim, düşük gerilim ve sıcaklık korumaları 

mevcuttur. Ayrıca batarya hücrelerinde azami verim alınabilmesi amacıyla hücrelerin dolumu esnasında pasif dengeleme sistemi 

uygulanmaktadır. BYS ile batarya hücrelerinin her birinin SoC’ları hesaplanmış ve SoH kestirimleri yapılmıştır. Gerçekleştirilmiş 

olan BYS’nin belirtilen özellikleri test edilmiş ve sisteminin başarılı bir şekilde çalıştığı elde edilen deneysel sonuçlar aracılığı ile 

kanıtlanmıştır. Ayrıca BYS tasarımında pasif dengeleme sistemi kullanılarak tasarım hızı, boyutu ile maliyet ve kurulum kolaylığı 

açısından iyileştirmeler de elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Batarya Yönetim Sistemi, SoC, SoH, Li-ion Batarya. 

Designing and Implementing a Low Cost Battery Management 

System  
Abstract 

The importance of Electric Vehicle (EV) is increasing day by day due to the destruction of fossil fuels reserves and the damage 

caused by internal combustion engine vehicles working with fossil fuels to the environment. The necessary electrical energy of the 

electric motor used to ensure the movement of the EV is generally provided by the batteries. Efficient and reliable use of EV's is 

directly related to the use of batteries. For this reason, it requires the use of a BMS that monitors and controls the status of the 

batteries used as energy sources. In this study, the Battery Management System (BMS) was designed based on the passive cell 

balancing method for the 20 cell battery pack to be used in electric vehicles, and a three cell BMS application was implemented. 

Using Li-ion batteries, a card in the central BMS structure, which can passively balance the 20 serial battery cells in the design, 

and which can also determine the SoC of the batteries, has been designed and the actual working condition of the hardware circuit 

has been tested. In the SoC calculation, the "terminal voltage" method was applied. This method is based on terminal voltage level 

devrease occurring in the battery due to internal impedances when the battery is discharged. In the design of the BMS pcb, the 

central BMS system was preferred and the pcb was made simple by using SMD components, the size was reduced and the cost 

was reduced. 

In the BMS pcb made as prototype, there are overvoltage, undervoltage and temperature protections for battery cells. Also, in 

order to maximum efficiency in battery cells, passive balancing system is applied during the charging of the cells. SoC of each of 

the battery cells were calculated with BMS and SoH estimates were made. The specified properties of the realized BMS have been 

tested and proved by the experimental results obtained that the BMS has been operating successfully. In addition, improvements 

in design speed, size, cost and ease of installation have been achieved by using the passive balancing system in BMS design. 

 

Keywords: Battery Management System, SoC, SoH, Li-ion Battery. 
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Öz 

Çoğu mühendislik sistemlerinin gerçekleştirilmesi, daha basit sistemlerin ardışık bağlantıları ile yapılmaktadır. Bu durum elektrik ve 
elektronik sistemlerinin tasarımında çok önemlidir. Her ne kadar bu alt sistemlerin bağlantı sırası, kullanılan özel tasarım 

yöntemlerine, mühendislik tecrübesine, alışılagelmiş sentez yöntemlerine bağlı olmakla beraber, hassasiyet, kararlılık, doğrusallık, 
gürültüden etkilenme ve dayanıklılık hususları göz önüne alındığında toplam sistemin ana fonksiyonunu değiştirmeden alt sistemlerin 

bağlantı sırasının değiştirilmesi (komütativite) pozitif sonuçlara yol açabilmektedir. Bu nedenle pratik uygulamalar açısından 

komütativite çok önemlidir. Bu çalışmada, Heine diferansiyel denkleminin komütativitesi ele alınmıştır. Bir Heine diferansiyel 
denklemi ile modellenen sistemin, denklemin parametrelerine bağlı olarak komütatif bir çifti olduğu ya da olmadığı gösterilmiştir. 

Komütatif olabilmesi için gerekli ve yeterli koşullar belirtilmiştir. Uygulama için bir örnek ele alınmıştır. Bu çalışmada başlangıç 

koşullarının sıfır olduğu varsayılmıştır. Sıfır olmayan başlangıç koşulları (veya geri beslemeli sistemler) için, bu çalışmada türetilen 

Heine diferansiyel sistemleri için komütativite koşullarına ek olarak bazı ilave koşullar gereklidir. Sıfır olmayan başlangıç koşulları 
durumu, genel ikinci dereceden sürekli zamanla değişen doğrusal sistemler için literatürde (Koksal, 2019) daha önce çalışılmış 

olduklarından bu makalede bunun üzerinde orijinal sonuçlar elde etmemektedir. Komütativite varlığının koşullarını sağlayan bazı 
parametreler için komütatif Heine diferansiyel denklem çiftleri elde edilmiştir ve bunların Heine tipi olmadığı görülmüştür. Bu 

nedenle, Heine diferansiyel sistemlerinin komütatif çiftleri, komütatif çiftlerle ilgili keyfi sabitlerin genel seçimi için Heine tipi 

değildir.   

Anahtar Kelimeler: Komütativite, Analog Sistemler, Heine Diferansiyel Denklemi, Zamanla Değişen Sistemler.  

Commutativity Conditions of Heine’s Differential Equation 

Abstract 

The realization of many engineering systems consists of cascade connection of systems of simple orders, which is very important in 

design of electrical and electronic systems. Although the order of connection of the systems mainly depends on the special design 

approach, engineering ingenuity, traditional synthetic methods, when the sensitivity, stability, linearity, noise disturbance, robustness 

effects are considered the change of the order of connection without changing the main function of the total system (commutativity) 

may lead positive results. Therefore, the commutativity is very important from the practical point of view. In this paper, 

commutativity of Heine differential equation is considered. It is shown that the system modeled by a Heine differential equation has a 

commutative pair or not depending on the parameters of the equation. The conditions that must be satisfied for the commutativity are 

set in this contribution. An example is considered for application. The initial conditions are assumed to be zero in this study. For the 

nonzero initial conditions (or for unrelaxed systems), some further relations should hold in addition to the commutativity conditions 

for relaxed Heine differential systems derived in this paper. The case of nonzero initial conditions do not gain original results on the 

paper since they have already been studied in the literature (Koksal, 2019) for general second-order continuous-time linear time-

varying systems. The commutative pairs of Heine differential equation are obtained for some parameters satisfying the existence 

conditions of commutativity and it is seen that they are not of Heine type. So, the commutative pairs of Heine differential systems are 

not Heine type for the general choice of arbitrary constants relating the commutative pairs.  

 
 

Keywords: Commutativity, Analog System, Heine’s Differential Equations, Time-varying Systems. 
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Abstract 

In the modern world, people are more and more interested in interactive technologies. Despite the usefulness of augmented reality, 

which is a novel addition to those interactive technologies, its development still requires knowledge and experience with 

programming and game development tools gained by long-term education and training. People experienced in design and content 

creation can be deprived of the ability to create and maintain AR applications. In this paper, ARgent, an AR authoring tool developed 

in Unity will be introduced. This framework will supply the whole workflow pipeline which involves modules targeting the tree 

fronts: the server, the web interface and mobile application. The server will be responsible for packaging and optimizing objects, 

doing database processes and serving the data to the web interface and mobile application. The web interface will be used for content 

management as web applications are easy to use and easily accessible. The mobile application is the application that will be used by 

the end user. ARgent will provide a way to create applications entirely in a Graphical User Interface (GUI) without needing to write 

any line of code. The User eXperience (UX) will be familiar to the existing tools to keep users engaged with the development process. 

ARgent provides a way to import dynamic assets, create animations and optionally create scripts for custom behavior, all within its 

web interface. ARgent features “asset bundling” method, a novel way to optimize and load dynamic assets, which eliminates 

performance issues arising from using dynamic assets in applications built with Unity. Finally, a JavaScript engine is added to the 

framework so that users can write their own scripts enabling them to create custom user interfaces and to assign behaviors to them. 

 

Keywords: Augmented reality, framework, authoring tool, human computer interfaces 

ARgent: Web Tabanlı Dinamik İçerik Destekli 

Artırılmış Gerçeklik Geliştirme Altyapısı 

Öz 

Günümüzün dünyasında insanlar interaktif teknolojilere daha fazla ilgi duyuyor. İnteraktif teknolojilerin en yenilikçi örneklerinden 

biri olan artırılmış Artırılmış gerçeklik (AG), her ne kadar işe yarasa da, AG uygulamaları geliştirmek programlama ve oyun 

geliştirme araçları hakkında uzun süren eğitimler sonucu kazanılan bilgi ve tecrübeler gerektiriyor. Diğer yandan tasarım ve içerik 

oluşturma konusunda yetenekli insanlar, AG uygulaması geliştirmekten ve yönetmekten mahrum kalabiliyor. Bu makalede ARgent, 

Unity’de geliştirilen bir AR geliştirme aracı tanıtılacaktır. Bu altyapı iş akışının tamamını kapsayan bir yol haritası temin eder ve 

sunucu, web arayüzü ve mobil uygulama gibi üç ayrı cephede hizmet verir. Sunucu objelerin paketlenmesi ve optimizasyonu, 

veritabanı yönetimi ve verinin web arayüzü ve mobil arayüze sağlanması gibi görevleri üstlenir. Web arayüzü kullanımı kolay ve 

herkes tarafından erişilebilir olması neticesiyle bir içerik yönetim sistemi olarak görev görür. Mobil uygulama ise son kullanıcı 

tarafından kullanılacak uygulamadır. ARgent sadece kullanıcı arayüzünü (GUI) kullanarak ve hiçbir programla yapmaya gerek 

kalmadan uygulamalar geliştirilmesini sağlayacaktır. Kullanıcılara alışık oldukları bir deneyim sunmak amacıyla, işlemler halihazırda 

varolan diğer araçlara benzer olacaktır. Unity’de görsellerin dinamik olarak içeri aktarılması sebebiyle ortaya çıkan performans 

problemleri, ARgent’in sunduğu ve yenilikçi bir yöntem olan “asset bundling” yöntemi ile çözülmüştür. Son olarak, altyapı bir 

Javascript motoru barındırır ve böylece kullanıcılar kendi betiklerini entegre ederek isteğe göre kullanıcı arayüzü ve nesne davranışı 

tanılmayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Artırılmış gerçeklik, geliştirme altyapısı, yazarlık aracı, insan bilgisayar arayüzleri 
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Öz 

Son yıllarda dengesiz tıbbi veri kümeleri üzerinde gerçekleştirilen öğrenme problemine verilen önem artmaktadır. Çünkü gerçek 

yaşamda karşılaşılan tıbbi veri kümeleri sıklıkla dengesiz veri kümeleridir. Sınıflandırıcıların dengesiz ortamdaki davranışlarını 

inceleyen pek çok çalışma, başarım değerlerindeki önemli kaybın veri kümelerinde oluşan çarpık sınıf dağılımından kaynaklandığını 

vurgulamıştır. Literatürde, bu çarpıklık sorununu çözmek için Sentetik Azınlık Örneklem Arttırma Yöntemi (SMOTE) algoritması 

önerilmiştir.  Bu çalışmada, hastanelere yapılan şüpheli bir Covid-19 vaka başvurusunda, yaygın olarak toplanan laboratuvar test 

sonuçlarına dayanarak, SARS-Cov-2 test sonucu negatif veya pozitif sınıfa sahip hastaları SMOTE ve YSA modeli kullanarak daha 

yüksek oranla tahmin etmeye yönelik deneysel çalışma yapılmıştır. Orijinal veri kümesinin YSA ile sınıflandırılması sonucunda 

doğruluk değeri 0.86, F-ölçüm değeri 0.48 bulunmuş olup, SMOTE ile dengelenen veri kümesinin yine YSA ile sınıflandırılması 

sonucunda doğruluk değeri 0.90, F-ölçüm değeri 0.68 bulunmuştur. Bu nedenle SMOTE ile dengelenmiş Covid-19 veri kümesinin YSA 

ile sınıflandırılması sonucunda daha başarılı sonuçlar bulunmuştur. Çalışmamızın sonunda orijinal ve SMOTE ile dengelenen veri 

kümesi arasında karşılaştırma yapılmış olup, sınıflandırıcının diğer başarım değerlerini de arttırdığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Dengesiz tıbbi veri kümesi, SMOTE, Yapay sinir ağları. 

Classification of Covid-19 Dataset by Applying Smote-based Sampling 

Technique 

Abstract 

In recent years, the importance given to the learning problem performed on unbalanced medical datasets has been increasing. Because 

real life medical datasets are often unbalanced datasets. Many studies examining the behavior of classifiers in an unstable environment 

have emphasized that the significant loss in performance values is due to the distorted class distribution in datasets. In the literature, the 

Synthetic Minority Sampling Method (SMOTE) algorithm has been proposed to solve this distortion problem. In this study, an 

experimental study was conducted in a suspected Covid-19 case application to predict patients with a negative or positive class with a 

higher rate of SARS-Cov-2 test results based on commonly collected laboratory test results. As a result of the classification of the 

original dataset with Artificial neural network (ANN), the accuracy value was found to be 0.86, the F-measure value was 0.48, and the 

dataset balanced with SMOTE was again classified by ANN, and the accuracy value was found to be 0.90 and the F-measure value was 

0.68. For this reason, Covid-19 dataset balanced with SMOTE was classified with ANN and more successful results were found. At the 

end of our study, a comparison was made between the original and SMOTE balanced dataset, and it was seen that the classifier also 

increased other performance values. 

Keywords: Covid-19, Unbalanced medical dataset, SMOTE, Artificial neural networks.

 

60 



 

2nd International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization 
and Robotic Applications 

June 26-27, 2020, Turkey 

 

Gürültü Filtreleme Uygulamalarının Medikal Görüntüler Üzerindeki 

Performanslarının Değerlendirilmesi  

Furkan Kutan1, Ömer Aynur2 

1SBİ Bilişim A.Ş. Ankara, Türkiye (ORCID: 0000-0001-8219-3640) 
2 SBİ Bilişim A.Ş. Ankara, Türkiye (ORCID: 0000-0002-5808-6367) 

Öz 

Beyin anevrizmaları, beyine giden serebrovasküler kan damarları duvarlarının zayıflığından kaynaklanan damarlardaki şişmelerdir. Bu 

şişmeler, gereğinden fazla zayıflayan damar duvarlarının yırtılmasına sebep olabilir. Bunun sonucunda çok ciddi hastalıklar, sakatlıklar 

ve hatta ölümler meydana gelebilir. Beyin anevrizmalarının tedavi edilmesindeki en önemli etken hastalığın erken tespit edilmesidir. 

Beyin anevrizmalarının ilk aşamalarında, baloncukların küçük boyutlara sahip olmasından dolayı erken teşhis imkânı zorlaşmaktadır. 

Tecrübeli ve yetenekli radyologlar dahi erken aşamadaki anevrizmaları tespit edilmesi noktasında yetersiz kalabilmektedirler. Bu 

sebepten dolayı beyin anevrizmalarının tespitinde ve erken teşhisinde bilgisayar sistemlerinden faydalanılmaktadır. Beyin anevrizmaları 

tespit etmek için kullanılan MR görüntüleri; CT(Computer Tomography), MRA(Magnetic Resonance Angiography) ve DSA(Digital 

Subtraction Tomography) şeklindedir. 

 

CTA ve MRA anevrizma tespitinde en çok kullanılan tekniklerdir. Ancak her iki teknikte de çok küçük boyuttaki beyin anevrizmalarının 

tespitinde yetersiz olabilmektedir. Bu yetersizlik beyin anevrizması tedavilerinde erken teşhis imkanını ortadan kaldırmaktadır. 

CTA ve MRA tekniklerinin aksine DSA görüntüleri beyin anevrizmalarının tespitinde daha başarılıdır. Özellikle hastalığın erken 

teşhisinde DSA teknikleri altın standart olarak kabul edilmektedir.  

Bilgisayar sistemlerinden faydalanılarak beyin anevrizmalarının tespit ve erken teşhis başarılarını artırmak için yukarıda adı geçen MR 

(Magnetic Resonance) tekniklerindeki görüntüler analiz edilmektedir. Beyin anevrizmaları tespitinde kullanılan 2 farklı analiz yöntemi 

vardır. Bunlardan ilki, görüntü işleme tekniklerini kullanarak MR resimlerinden anlamlı karakter bilgilerini çıkartarak yapılan 

çalışmalardır. İkinci yöntem ise derin öğrenme ve yapay sinir ağlarını kullanarak MR resimlerinin karakter bilgilerini otomatik olarak 

çıkartarak yapılan çalışmalardır. MR görüntüleri üzerinden analiz yapılmadan önce bu görüntülere bazı ön işlemlerin uygulanması 

gerekmektedir. Bunun nedeni MR görüntüleri cihazının doğası ve içindeki devrelerin yapısından kaynaklı gürültü bileşenleri 

içermektedir. Bu incelemede MR görüntülerdeki anlamlı kısımları koruyarak, gürültü işlemlerini giderebilecek filtre çeşitleri incelenmiş 

ve uygulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Gürültü filtreleme, Manyetik Rezonan Görüntüleme, Görüntü İşleme, Anevrizma 

Evaluation of Performance of Noise Filtering Applications on Medical 

Images   
Abstract 

A brain aneurysm is cerebrovascular disorder which is caused by weakness in blood vessels. This disorder can result in immediate or 

delayed morbidity and mortality. Brain aneurysms are present in about 2 to 3 percent of the population. In the USA, the estimated 

number of unruptured brain aneurysms is more than 6 million. 

The most crucial factor for clinical treatment of brain aneurysms is early diagnosis. Early diagnosis is a rather difficult procedure. 

Because of aneurysm’s tiny size at an early stage, even experienced radiologists can miss the detection of some aneurysms. Regarding 

this reason, CAD (Computer-Aided Diagnosis) systems are needed to help radiologists to have much more reliable detections. 

There are three most used medical imaging techniques used for brain aneurysm detection. These are CTA (Computed Tomography 

Angiography), MRA (Magnetic Resonance Angiography) and DSA (Digital Subtraction Angiography). 

CTA and MRA are widely known imaging techniques used for general detection. However, these techniques generally fail to detect 

small aneurysms for early diagnosis. On the other hand, DSA imaging technique is said to be the ‘golden standard’ for early diagnosis 

in literature. 

All these imaging techniques mentioned above can be used to built CAD systems for making detection more reliable. 

CAD systems for aneurysm detection can be built using two methods. The first one is using DIP (Digital Imaging Processing) techniques 

and extracting hand-crafted features for classical machine learning algorithms. The second one is using deep neural networks and 

feeding networks directly full of images as inputs. In this technique, there is no feature engineering for feature extraction. Deep neural 

networks learn appropriate features on his own. 

Before using two methods mentioned just above, it’s needed to operate some preprocessing techniques on input images. This is because 

MR (Magnetic Resonance) machines naturally put some noises on output images. In this paper, image filtering techniques are tested 

and applied in order to get rid of the impact that is caused by the noises on the image by preserving meaningful pixels and features of 

the images. 

Anahtar Kelimeler: Denoising, Magnetic Resonance Imaging, Image Processing, Aneurysm 
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Abstract 

Swarm Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) comprise of a group of aircraft that come together to achieve a specific goal. In recent 

years, the Swarm UAVs have been used in commercial, civil and military fields such as search and rescue operations, cargo 

transportation, sensitive agricultural practices, and ammunition delivery to war zones. Swarm UAVs can scan large areas in a short 

time in both military and civilian use. Swarm UAVs, which have the ability to communicate synchronously with each other, can 

perform complex tasks in a minimum energy and time by collaborating with respect to a single UAV. It is very important that swarm 

UAVs can follow the desired route with minimum error in order to perform the task in the shortest time and with least energy. In this 

study, the fuzzy logic controller is proposed for swarm quadrotors to follow the desired route with minimum error. The system 

modeling and mathematical equations of quadrotor have been developed in simulation environment. The performance of swarm 

UAVs to follow the rectangular and circular routes with minimum error is analyzed in this simulation.  The fuzzy logic controller 

proposed for route tracking of the swarm UAVs is handled comparatively with the classical proportional-integral-derivative (PID) 

controller. The fuzzy logic controller developed in this simulation study increases the UAV’s sudden maneuverability and ability to 

complete the task with minimum energy compared to the classical PID controller. The classical PID and fuzzy controller performance 

of each UAV in the swarm is analyzed graphically and it is observed that the performance of the fuzzy logic controller to follow the 

reference route is higher than the classical PID controller.  

 

Keywords: Swarm UAVs, Route Tracking, Quadrotor, PID Controller, Fuzzy Logic Controller.   

Bulanık Mantık Denetleyicisiyle Sürü İnsansız Hava Aracıları 

(İHA)’nın Rota Takip Performansı 

Özet  

Sürü İnsansız Hava Araçları (İHA) belirli bir hedefe ulaşmak için bir araya gelen bir grup hava aracından oluşmaktadır. Son yıllarda 

Sürü İHA'lar, arama kurtarma çalışmaları, yük taşımacılığı, hassas tarım uygulamaları, savaş bölgelerine mühimmat iletilmesi gibi 

ticari, sivil ve askeri alanlarda kullanılmaktadır. Sürü İHA'lar gerek askeri gerekse sivil kullanımlarda geniş alanları kısa sürede 

tarayabilmektedir. Birbiriyle eş zamanlı olarak iletişim kurma yeteneğine sahip sürü İHA’lar, işbirliği yaparak karmaşık görevleri tek 

bir İHA’ya göre minimum enerji ve sürede gerçekleştirebilir. Sürü İHA’ların istenen rotayı minimum hatayla takip edebilmesi, görevi 

en kısa sürede ve en az enerjiyle gerçekleştirebilmesi için oldukça önemlidir. Bu çalışmada, sürü quadrotorların istenen rotayı 

minimum hata ile takip edebilmeleri için bulanık mantık kontrolcüsü önerilmektedir. Quadrotorun sistem modellemesi ve 

matematiksel denklemleri benzetim ortamında geliştirilmektedir. Sürü İHA’ların minimum hata ile dikdörtgen ve dairesel rotaları 

takip etme performansı, bu benzetim ortamında analiz edilmektedir. Sürü İHA'ların rota takibi için önerilen bulanık mantık 

denetleyicisi, klasik PID denetleyicisiyle karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Bu benzetim çalışmasında geliştirilen bulanık mantık 

denetleyicisi, İHA’nın ani manevra kabiliyetini ve görevi minimum enerjiyle gerçekleştirebilme yeteneğini klasik PID denetleyicisine 

göre arttırmaktadır. Sürüdeki her bir İHA'nın klasik PID ve bulanık mantık denetleyici performansı yapılan çalışmada grafiksel olarak 

incelenmekte ve bulanık mantık denetleyicisinin referans rotayı takip edebilme performansı klasik PID denetleyicisine göre daha 

yüksek olduğu gözlemlenmektedir. 
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Abstract 

In this study, the design of embedded system-based data acquisition card is implemented for uninterruptible power supply (UPS) for 
providing dataset of power, current, temperature, battery voltage values. The dataset is acquired with the developed data acquisition 

card designed with by using serial communication protocol and transmission control protocol/internet protocol. The obtained dataset 
is transrecevied with the its designed interface by using the Visual Studio program. Also, the battery life estimation of UPS is 
performed by various regression models with machine learning algorithms. Battery status, battery electrical energy consumption and 

temperature data were analyzed with root mean square error and R2 score tests. Random forest regression performed better than other 
regression models for the obtained dataset for the battery life. The battery life estimatation might be important for UPS performance.  
 

Keywords: data acquisition card, interface, remote monitoring, battery life, machine learning, regression models.   

Kesintisiz Güç Kaynağı için Uzaktan İzlemeyi Sağlayan Veri Paylaşım 

Modül Tasarımı ve Regresyon Modelleri ile Akü Ömrü Tahmini 

Öz 

Bu çalışmada, kesintisiz güç kaynağının (UPS) elektrik güç, akım, sıcaklık, akü voltajı değerlerinin veri kümesini elde etmek  için 
gömülü sistem tabanlı veri toplama kartı tasarımı yapılmıştır. Veri seti, seri iletişim protokolü ve iletim kontrol protokolü / internet 

protokolü kullanılarak tasarlanan geliştirilmiş veri toplama kartı ile elde edilir. Elde edilen veri seti, Visual Studio programı 
kullanılarak tasarlanan arayüzü ile aktarılmaktadır. Ayrıca, UPS'in akü ömrü tahmini, makine öğrenme algoritmalarından çeşitli 

regresyon modelleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Akü durumu, akü elektrik enerjisi tüketimi ve sıcaklık verileri, ortalama karekök 

hatası ve R2 testi ile analiz edilmiştir. Rastgele orman regresyonu, pil ömrü için elde edilen veri seti için diğer regresyon 
modellerinden daha iyi performans göstermiştir. Akü ömrünün tahmini UPS performansı için önemli olabilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Veri paylaşım kartı, arayüz, uzaktan control, akü ömrü, makine öğrenmesi, regresyon modeli 
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Abstract 

Post-traumatic stress disorder (PTSD) is defined as a traumatic injury developed after facing or witnessing a life-threatening experience or 

event such as a natural disaster, a pandemic, a serious accident, a terrorist act, war/combat, rape or other violent personal assault. Machine 

Learning (ML) has been widening its scope on psychological and physical healthcare for a decade by predicting detecting, personalizing, 

digitalizing, preventing risks, monitoring, and classifying PTSD based clinical mental diseases. In this study, we predict PTSD scores of the 

participants obtained from Mississippi-Civilian Version Scale and DSM-5 (PCL-5) Scale by applying ML. For our experiments we used the 

following methods namely k-nearest neighbor (k-nn), support vector machine (SVM), decision tree (DT), Gaussian Naive Bayes (GNB) and 

artificial neural networks (ANN). According to the comparison of the prediction results Considering PTSD prediction classification 

performance results for Mississippi (Civilian version) scale data set in comparison to the above mentioned methods, ANN offers the best 

prediction in terms of accuracy, F1 score and recall. However, Gaussian Naive Bayes (GNB) gives the best prediction score in terms of 

precision.  On the other hand, when we applied all these methods to DSM-5 (PCL-5) scale data set, we have observed that ANN offers the 

best prediction in terms of accuracies, F1 score and precision. Nevertheless, in terms of recall Gaussian Naive Bayes (GNB) gives the best 

prediction score. By applying all the methods to these two different data sets and comparing the results, we demonstrate which method can 

be more efficient in prediction, diagnosis and monitoring the patients with PTSD.  

Keywords: Post-traumatic stress disorder (PTSD), PTSD score prediction, Machine Learning, Artificial Neural Networks (ANN).   

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Yönetimi: Makine Öğrenmesi 

Yaklaşımı 

Öz 

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), doğal afet, salgın, ciddi bir kaza, terör eylemi, kavga/savaş, tecavüz veya benzeri, yaşamı 

tehdit eden bir deneyim veya olay yaşayan veya buna tanık olan kişide meydana gelen travmatik bir yaralanma olarak tanımlanır. 

Makine öğrenmesi (MÖ), TSSB tabanlı klinik ruhsal hastalıkları tespit etme, dijitalleştirme, riskleri önleme, izleme, sınıflandırarak ve 

kişilere özgü sonuçlar çıkararak psikolojik ve fiziksel sağlık üzerinde son on yıldır çalışmalarını arttırarak devam ettirmektedir. Bu 

çalışmada, Mississippi-Civilian Versiyon Veri Seti ve DSM-5 (PCL-5) Veri Setini MÖ’nde kullanarak, katılımcıların TSSB skorlarını 

öngördük. Deneylerimiz için k-en yakın komşu (k-nn), Destek Vektör Makinesi (DVM), karar ağacı (KA), Gauss Naive Bayes (GNB) 

ve Yapay Sinir Ağları (YSA) yöntemleri kullandık. Tahmin sonuçlarının karşılaştırılmasına göre Mississippi Ölçeği Veri Seti için 

TSSB tahmini sınıflandırma performans sonuçları göz önüne alındığında, YSA’nın doğruluk, F1 skoru ve anımsatma açısından en iyi 

tahmin sonuçlarını verdiğini gözlemledik. Hassasiyet alanında ise Gauss Naive Bayes (GNB) en iyi tahmin sonucunu verdi. Öte 

yandan, tüm bu yöntemleri DSM-5 (PCL-5) ölçekli veri setine uyguladığımızda YSA'nın doğruluk, F1 skoru ve hassasiyet açısından 

en iyi sonuçları verdiğini gözlemledik. Anımsatma açısından ise, Gaussian Naive Bayes (GNB) en iyi tahmin skorunu verdi. Tüm 

yöntemleri bu iki farklı veri setinde deneyip sonuçları karşılaştırarak, TSSB olan hastaların tahmin, tanı ve izlenmesinde hangi 

yöntemin daha verimli olabileceğini gösterdik.  
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Özet 

Sürü robotlar, karmaşık görevleri icra edebilen, tekil robotlara göre daha basit yapıda ve birlikte hareket kabiliyetine sahip robotlardır. 

Birden fazla robotun aynı görevin bir parçasını icra edebilmesi ilkesine dayanan bir yaklaşımdır. Günümüzde artan bir şekilde, birçok 

farklı alanda sürü robot uygulamaları üzerine çalışılmaktadır. Sürü robotlar özellikle doğadaki canlıların hayatlarını devam ettirmek için 

gösterdiği dayanışmayı örnek alır. Sürünün ortak bir görevi yerine getirmesi aralarındaki iletişime bağlıdır. Bununla birlikte 

karşılaştıkları sorunları, kendi başlarına çözmeleri gerekmektedir. Robotikte nihai hedeflerden birisi otonom robotlar yapmaktır. Böyle 

robotlar üst düzey görevleri kabul edecekler ve görevlerini insan müdahalesi olmadan yerine getireceklerdir. Günlük hayatta, yapılması 

gereken görevlerde insan faktörünün dezavantajlarını azaltmak, işlem süresini kısaltmak, zor, karmaşık işlemlerin üstesinden gelmek 

veya iş güvenliğini sağlamak için insan müdahalesi olmadan hareket eden akıllı robot çalışmaları kaçınılmaz olmuştur. Hareket planlama 

çalışması, robotun engellere çarpmadan hareket edebileceği ve başlangıç pozisyonundan bitiş noktasına doğru en kısa mesafede 

seyahatini sağlayacak bir yolu arama gayretidir. Özellikle karanlık ve girilmesi zor alanlarda(deprem yıkıntıları, mağaralar, yer altı 

yapıları… gibi) sürü robotların, arama kurtarma veya operatör görevini icra eden ana robota, gideceği yolu bulmada yardımcı olması 

yapılacak görevi hızlandıracaktır. Bu amaçla detayı bilinmeyen bir ortama bırakılan sürü robot üyelerinin gidilecek hedef noktayı 

bulmaları üzerine bir çalışma yapılmıştır. Sürüye ait robot üyelerin yapılandırma alanının hemen her yerinde ortamın sınırları içerisine 

yayılmaları sağlanmıştır. Bu rasgele yayılım düzenine sahip sürü robot üyeleri birbiriyle haberleşme mesafesi kadar yakına 

konumlanmaktadır. Hedef noktaya en yakın üye yoksa üyeler önceden belirlenen kadar mesafe, rastgele hareket edecektir. Hedef noktayı 

gören robot yakınındaki diğer robotlara bildirimde bulunarak komşu robotlara mesafe ve yönelim açısı parametrelerini iletecektir. Tüm 

robotlar komşu robotlara mesafe ve yönelim bilgisini aktararak bu bilgiler sonunda başlangıç noktasındaki ana görev robotuna yakın 

sürü robot üyeleri tarafından ana görev robotuna iletecek ve bu robot kendisine iletilen düğümler arasında arama yöntemlerinden 

Dijkstra algoritması yardımıyla en kısa mesafeyi bulması sağlanarak hedef noktaya yönlendirilmiştir.      

 

Anahtar Kelimeler: Sürü robotlar, Hareket Planlama, Robotlar.   

Using Swarm Robots in Motion Planning  

Abstract 

Swarm robots are robots that can perform complex tasks, have a simpler structure, and move together than individual robots. I t is an 

approach based on the principle that more than one robot can perform a part of the same task. Today, increasingly, lots of robot 

applications are being studied in many different fields. Swarm robots are an example of the solidarity shown by living beings in nature 

to sustain their lives. Whether the swarm robots perform a common task depends on the communication between them. However, they 

have to solve the problems they face on their own. One of the ultimate goals in robotics is to make autonomous robots. Such robots will 

accept high-level tasks and fulfill their duties without human intervention. In everyday life, intelligent robot studies that move without 

human intervention have become inevitable to reduce the disadvantages of the human factor, shorten the processing time, overcome 

difficult, complex processes, or ensure work safety. Motion planning is an effort to search for a way that the robot can move without 

hitting obstacles and travel the shortest distance from the start position to the endpoint. Especially in dark and hard-to-enter areas (such 

as earthquake ruins, caves, underground structures…), with the help of the robots, which will perform the search, rescue, or opera tor 

task, will speed up the task. For this purpose, a study was conducted on the robot members finding the target point to be visited, which 

was left to an unknown detail. The robot members belonging to the swarm were provided to spread within the boundaries of the 

environment almost everywhere in the configuration space. Swarm robot members with this random spread pattern are located as close 

as the communication distance to each other. If there is no member closest to the target point, the distance will move randomly until the 

members are determined beforehand. It will report the distance and direction angle parameters to neighbor robots by notifying other 

robots near the robot that sees the target point. By transferring distance and orientation information to neighboring robots, all of these 

robots will eventually transmit this information to the main task robot by close to the main robot at the starting point, and this robot is 

directed to the target point by enabling it to find the shortest distance with the help of Dijkstra Algorithm among the nodes transmitted 

to it..  

 

Keywords: Swarm robots, Motion planning, Particle Swarm Optimization. 

65 


	HORA2020_Abstract_Book.pdf
	HORA2020_194_v1
	HORA2020_199_v2
	HORA2020_200_v2
	HORA2020_205_v1
	HORA2020_207_v1
	HORA2020_212_v1
	HORA2020_213_v2
	HORA2020_214_v2
	HORA2020_215_v2
	HORA2020_219_v2
	HORA2020_220_v1
	HORA2020_222_v2
	HORA2020_225_v1
	HORA2020_231_v2
	HORA2020_232_v2
	HORA2020_3_v1
	HORA2020_5_v1
	HORA2020_9_v3
	HORA2020_14_v1
	HORA2020_24_v2
	HORA2020_25_v1
	HORA2020_26_v1
	HORA2020_35_v1
	HORA2020_38_v2
	HORA2020_41_v1
	HORA2020_45_v4
	HORA2020_52_v3
	HORA2020_55_v1
	HORA2020_60_v1
	HORA2020_64_v1
	HORA2020_66_v1
	HORA2020_74_v1
	HORA2020_77_v1
	HORA2020_83_v4
	HORA2020_86_v1
	HORA2020_95_v2
	HORA2020_98_v1
	HORA2020_99_v2
	HORA2020_101_v2
	Martens M., Boblan I. (2017). Modeling the Static Force of a Festo Pneumatic Muscle Actuator: A New Approach and a Comparison to Existing Models. Actuators 2017,  6, 33.

	HORA2020_116_v2
	HORA2020_122_v2
	HORA2020_128_v2
	HORA2020_129_v2
	HORA2020_131_v4
	HORA2020_142_v2
	HORA2020_143_v1
	HORA2020_145_v1
	HORA2020_147_v1
	HORA2020_152_v1
	HORA2020_153_v1
	HORA2020_157_v1
	HORA2020_161_v1
	HORA2020_171_v1
	HORA2020_172_v1
	HORA2020_173_v2
	HORA2020_176_v4
	HORA2020_179_v1
	HORA2020_182_v1
	HORA2020_184_v2
	HORA2020_186_v2
	HORA2020_187_v4
	HORA2020_188_v1
	HORA2020_189_v1
	HORA2020_192_v1
	HORA2020_193_v2




