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YAPA Y SINIR AGLARINDA GIZLI KATMAN
NÖRON SAYýLARýNIN
HARMONÝKT ANIMADA ETKÝsÝ

R.GÜNTÜRKÜN

Özet

Bu çalýþmada, ileri beslemeli yapay sinir aðýnda kullanýlan gizli katman nöron
sayý.larýnýnharmonik dedeksiyonuna etkisi araþtýnlýnýþtýr.Bu amaç için gizli katrnan
nöron sayýlarý90, 60, 30, 20 ve ýo olarak deðiþtirilmiþtir. Ýlk olarak stanciart geriye
yayýlým ve hýzlý geriye y;ýyýlýmöðrenme algoritmasý i.le üç katmanlý(giriþ, giz.li ve
çýkýþ)bir~.að kullaný.lýnýþtir: Bu aðýn giz.li katmanýnda ve ÇýkýÞkatmanýnda doðrusal
o.lmayan aktivasyon fonksiyonu kullanýlýnýþtýr.Karþý.laþtýrmayapabilmek için aðlarýn
çýkýþnöron.larýndadoðrusal ve sigmoid aktivasyon.larýkullanýlýnýþtýr. Eðitim ve test
iþlemlerinde, sinir aðlarýnýn giriþ sinyalleri, bir periyod'luk bozulmuþ dalgalarýn
gen.likleridir. Gen.liklerden zaman ekseninde düzen.li aralýklarla 128 örnekleme
sinyali alýnýnýþtýr.IOen.likler hiçbir ön iþleme tabi tutulmadan sinir aðlarýnýn giriþ
sinyalleri olarak kullanýlýnýþtýr.

1. GÝRÝþ
Yapay sinir aðlan(YSA), birbirlerine belirli aðýrlýk deðerleri üzerinden baðlanmýþ
bir çok elemanýn"oluþturduðu bütünsel paralel bir yapýdýr ve biyolojik sinir
sisteminin anlaþýlmasýndansonra oluþturulmuþtur [1]. Bir yapay sinir aðý, örnekleri
daðýtýlmýþkodlam~;ile saklar ve eðitilebilir doðrusalolmayan dinamik bir sistem
oluþturur [2]. Aynca bir yapay sinir aðý ardýþýI sayýsal bir bilgisayardan, insan
beynindeki sinirlerin paralel çalýþma prensebine benzemesi ile daha hýzlý bir cevap
ve daha yüksek bir performansa sahiptir [3,4]. Yapay sinir aðlannm ortaya çýkan
günümüz teknolojisi, sýnýflandýrma,kontrol, iþaret iþleme, arýza erken tanýsýgibi bir
çok alanda baþarýlýbir þekildekullanýlmaktadýr [5]. Yapay siniý:aðý. insan beyni gibi
biyolojik sinir sisteminden ilham edilen bir bilgi iþlem paradigmasýdýr. Bu
paradigmanýn anahtar elemaný, bilgi iþlem sisteminin yapýsýdýr [6]. Belirli
problemleri uyum içinde çözmek için iþlem elemanlan arasýnda yüksek sayýda
baðlantý oluþturulur [7]. Yapay sinir aðlan insanlar gibi örneklerle öðrenir. Bir
yapay sinir aðý, öðrenme iþleme içerisinde veri sýnýflandýrma,veya numune tanýma
gibi kesin (belirli) uygulama için þekillendirilir. Öðrenme, sinirler arasýnda var olan
baðlantýlarda biyolojik sinirlerdeki kurallarý gerektirir. Kohonen; yapay sinir aðlann
adaptif elemanlann yoðun bir þekilde paralelolarak baðlanmasýyla oluþan ve gerçek
dünyadaki cisimlerle aynen biyolQjik sinir sisteminin yaptýðý gibi iliþkide
bulunabilmeleri için hiyerarþik organizasyonlarý düzenlenmiþ yapýlar olduðuna
dikkat çekmektedir [8].

