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Veri Madenciliği 

Dijital verinin toplanması ve saklanmasındaki gelişmeler, saklanan verilerin üstel bir şekilde büyümesine 

sebep olmuştur. Diğer yandan hayatın hızla elektronikleşiyor olması, internetin günlük yaşamın ayrılmaz 

bir parçası haline gelmesi ve teknolojinin alınabilir bir meta olarak toplum nezdinde yaygınlaşması 

toplanan veri artışını hızlandırmıştır. 

Toplanan verilerin çeşidi her gün artmaktadır. Sensörlerden alınan bilgiler, güvenlik amaçlı kullanılan 

retina ve parmak izi verileri, meteorolojik ve jeofizik veriler ve tıbbi kayıtlar dijital veri toplamanın ve 

saklamanın ne kadar yaygın olduğunu göstermektedir. 

Farklı bilim insanlarının veri madenciliği hakkındaki tanımlamalarına bakıldığında veri madenciliğinin ne 

olduğu konusunda evrensel bir fikir birliği olmadığını söyleyebiliriz. Veri madenciliği (data mining) 

konusunda en çok kesişilen tanımı bir kaç kaynaktan toparlamak gerekirse; büyük miktarda verinin 

anlamlı örüntüler bulmak amacıyla otomatik veya yarı otomatik yöntemler ile işlenmesi olduğunu 

söyleyebiliriz., Veri madenciliğinin en çok beslendiği bilimsel disiplinlerin istatistik ve makina öğrenmesi 

olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca yapay zeka alanında yapılan çalışmaların da veri madenciliğine katkıları 

olmaktadır. Çoğu zaman veri madenciliği, makina öğrenmesi ve yapay zeka birbiri yerine kullanılmakla 

birlikte, aslında farklı amaçları olan fakat ortak araçları kullanabilen bilimsel disiplinlerdir. 

Veri madenciliği disiplinler arası bir çalışmadır. İstatistik, veri tabanı teknolojileri, makina öğrenmesi, 

yapay zeka ve görselleştirme gibi bir çok farklı disiplin bünyesinde gelişen yöntemleri kullanır. Bahsi 

geçen disiplinler arasında sınırlar çizmek zor olduğu gibi, veri madenciliği ile bu disiplinler arasında da 

sınır çizmek zordur. 

Bir veri madencisi bahsi geçen bütün bu disiplinlerden yararlanır. Hangi disiplinden hangi tekniğin veya 

teknik kombinasyonunun kullanılacağı gerçekleştirilmeye çalışılan amaç ile bağlantılıdır. 

Veri Madenciliği ve Makina Öğrenmesi 

İlk bilgisayarlar üretildiğinden beri, bilgisayarların insanlar gibi öğrenip öğrenemeyeceği tartışma ve 

merak konusu olmuştur. Bilgisayarların öğrenmesi konusunu inceleyen akademik disiplin makina 

öğrenmesidir. 

Eğer bir şey, davranışlarını ileride kendisine avantaj sağlayacak bir şekilde değiştirebiliyorsa, o şeyin 

öğrendiğini söyleyebiliriz. 

Makina öğrenmesinin genel bir tanımını yaparsak; eğer bir bilgisayar programı, belirli bir işteki 

performansını, tecrübe edindikçe artırıyorsa, makina öğrenmesinden bahsedebiliriz. Makina öğrenmesini 

ilgilendiren bir kaç öğrenme süreci aşağıdaki gibidir: 

 Konuşulan kelimeleri anlamayı öğrenmek 

 Araba kullanmayı öğrenmek 

 Uzay cisimlerini sınıflandırmayı öğrenmek 

 Satranç oynamayı öğrenmek 
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Makina öğrenmesi, veri madenciliği gibi bir çok disiplin ile ilişkili bir disiplindir. Yapay zeka, olasılık ve 

istatistik, bilgi teorisi, psikoloji, felsefe ve sinir bilim disiplinlerinde geliştirilen tekniklerden yararlanır. 

Veri madenciliğinde kullanılan algoritmaların bir kısmı makina öğrenmesi alanındaki çalışmalar sonucu 

üretilmiştir. 

Veri madenciliğinin istatistik ile makina öğrenmesinin arasında durduğunu söylemiştik. Bu önermeye bir 

başka önemli kanıt ise karar ağaçları ve yakın komşuluk algoritmalarıdır. Bu iki algoritma da veri 

madencileri tarafından sınıflama ve kümeleme amacıyla kullanılır. Bu iki algoritmanın başka bir özelliği 

ise tarihsel olarak eş zamanlı bir şekilde hem makina öğrenmesi ile ilgilenen bilim insanları hem de 

istatistik ile uğraşan bilim insanları tarafından üstelik birbirinden habersiz bir şekilde bulunmuş olmasıdır. 

Girdilerin ve çıktıların, modelleme çalışmasını yapan kişi tarafından belirlendiği yönteme gözetimli 

öğrenme denir. Bu çalışmada, kullanılan veri madenciliği algoritması, verili girdiden, olması gereken 

çıktıya en yakın sonucu elde edecek fonksiyonu bulmayı amaçlar. Bir sonraki bölümde bahsi geçecek 

olan öngörü modellemesi teknikleri gözetimli öğrenme teknikleridir. 

Gözetimsiz öğrenmede ise, girdiler ve çıktılar belli değildir. İlgili algoritma bütün verileri girdi olarak alır 

ve bir örüntü saptamaya çalışır. Yine bir sonraki bölümde bahsi geçecek olan birliktelik analizi ve 

kümeleme gözetimsiz öğrenme teknikleridir. 

Veri Madenciliği ve Yapay Zeka 

Yapay zeka, zeki varlıkları anlamaya çalışan bir disiplindir. Aynı amaç ile iştigal eden felsefe ve 

psikolojiden farkı; sadece anlamaya çalışmak ile yetinmeyip, aynı zamanda zeki varlıklar üretmeye 

çalışmasıdır. 

Yapay zeka da veri madenciliği ve makina öğrenmesi gibi çerçevesi net bir tanımdan yoksundur. Yapay 

zeka için yapılmış olan mevcut tanımlar iki ana grupta toplanabilir; muhakeme yeteneği ve rasyonel 

davranma yeteneği. Yine bu iki tanım da kendi içlerinde insan gibi veya rasyonel olmak şeklinde ikiye 

ayrılır. 

Yapay zeka muhakeme yeteneğine sahip veya zekice davranabilen ve düşünce veya davranış açısından 

insana benzeyen veya rasyonel olabilen makinalar geliştirmek üzerine bir disiplindir. 

Yapay zeka felsefe, matematik (özellikle istatistik), dil bilim, psikoloji ve bilgisayar mühendisliğinin 

ürünlerinden sıkça yararlanır. 

Yapay zeka, bir disiplin olarak makine öğrenmesini içerir. Yapay zeka makine öğrenmesi dışında görüntü 

algılama, robotik gibi bilgisayar bilimleri dışında kalan alanlardaki çalışmaları da kapsar. 

Veri madenciliğinde, sınıflandırma amacıyla kullanılan sinir ağları tekniği yapay zeka alanında yapılan 

çalışmaların ürünüdür. 

Verilen örneklere dikkat edilirse, “veri”nin “bilgi”ye dönüşme işleminin vurgulandığı görülecektir. Bilginin 

kimi yöntemler ile analiz edilmesi ve çıkan sonuçların bir uzman gözüyle yorumlanmasıyla geçmiş 

verilerden gelecek tahminleri yapma işlemi veri madenciliği(data mining) olarak belirtilebilir. 
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Veri Madenciliği Nedir? 

Basit bir tanım yapmak gerekir ise veri madenciliği, büyük ölçekli veriler arasından bilgiye ulaşma, bilgiyi 

madenleme işidir. Ya da bir anlamda büyük veri yığınları içerisinden gelecek ile ilgili tahminde 

bulunabilmemizi sağlayabilecek bağıntıların bilgisayar programı kullanarak aranmasıdır. Veri madenciliği 

deyimi yanlış kullanılan bir deyim olabileceğinden buna eş değer başka kullanımlar da literatüre 

geçmiştir. Veritabanlarında bilgi madenciliği (knowledge mining from databases), Bilgi çıkarımı 

(knowledge extraction), data/pattern anaysis (veri ve örüntü analizi), veri arkeolojisi gibi.  

Bunların arasındaki en popüler kullanım Veritabanlarında Bilgi Keşfi (VBK – Knowledge Discovery From 

Databases – KDD) ‘dir. Alternatif olarak veri madenciliği aslında bilgi keşfi sürecinin bir parçası şeklinde 

kabul görmektedir. Bu adımlar:  

1-) Veri Temizleme (gürültülü ve tutarsız verileri çıkarmak)  

2-) Veri Bütünleştirme (birçok veri kaynağını birleştirebilmek)  

3-) Veri Seçme (Yapılacak olan analiz ile ilgili olan verileri belirlemek )  

4-) Veri Dönüşümü (Verinin veri madenciliği tekniğinden kullanılabilecek hale dönüşümünü 

gerçekleştirmek)  

5-) Veri Madenciliği (Veri örüntülerini yakalayabilmek için akıllı metotları uygulamak)  

6-) Örüntü Değerlendirme (Bazı ölçümlere göre elde edilmiş bilgiyi temsil eden ilginç örüntüleri 

tanımlamak)  

7-) Bilgi Sunumu (Madenciliği yapılmış olan elde edilmiş bilginin kullanıcıya sunumunu gerçekleştirmek),  

 

Veri madenciliği adımı, kullanıcı ve bilgi tabanı ile etkileşim halindedir. İlginç örüntüler kullanıcıya 

gösterilir, ve bunun ötesinde istenir ise bilgi tabanına da kaydedilebilir. Buna göre, veri madenciliği 

işlemi, gizli kalmış örüntüler bulunana kadar devam eder. Bir veri madenciliği sistemi, aşağıdaki temel 

bileşenlere sahiptir: 

 Veritabanı, veri ambarı ve diğer depolama teknikleri 
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 Veritabanı ya da veri ambarı Sunucusu 

 Bilgi Tabanı 

 Veri Madenciliği Motoru 

 Örüntü Değerlendirme 

 Kullanıcı Arayüzü 

Veri madenciliği, eldeki verilerden üstü kapalı, çok net olmayan, önceden bilinmeyen ancak potansiyel 

olarak kullanışlı bilginin çıkarılmasıdır. Bu da; kümeleme, veri özetleme, değişikliklerin analizi, sapmaların 

tespiti gibi belirli sayıda teknik yaklaşımları içerir.  

Başka bir deyişle, veri madenciliği, verilerin içerisindeki desenlerin, ilişkilerin, değişimlerin, 

düzensizliklerin, kuralların ve istatistiksel olarak önemli olan yapıların yarı otomatik olarak 

keşfedilmesidir. 

Temel olarak veri madenciliği, veri setleri arasındaki desenlerin ya da düzenin, verinin analizi ve yazılım 

tekniklerinin kullanılması ile ilgilidir. Veriler arasındaki ilişkiyi, kuralları ve özellikleri belirlemekten 

bilgisayar sorumludur. Amaç, daha önceden fark edilmemiş veri desenlerini tespit edebilmektir.  

Veri madenciliğini istatistiksel bir yöntemler serisi olarak görmek mümkün olabilir. Ancak veri 

madenciliği, geleneksel istatistikten birkaç yönde farklılık gösterir. Veri madenciliğinde amaç, kolaylıkla 

mantıksal kurallara ya da görsel sunumlara çevrilebilecek nitel modellerin çıkarılmasıdır. Bu bağlamda, 

veri madenciliği insan merkezlidir ve bazen insan – bilgisayar arayüzü birleştirilir. Veri madenciliği sahası, 

istatistik, makine bilgisi, veritabanları ve yüksek performanslı işlem gibi temelleri de içerir.  

Veri madenciliği konusunda bahsi geçen geniş verideki geniş kelimesi, tek bir iş istasyonunun belleğine 

sığamayacak kadar büyük veri kümelerini ifade etmektedir. Yüksek hacimli veri ise, tek bir iş 

istasyonundaki ya da bir grup iş istasyonundaki disklere sığamayacak kadar fazla veri anlamındadır. 

Dağıtık veri ise, farklı coğrafi konumlarda bulunan verileri anlatır. 

Veri herhangi bir işleme tabi tutulmadan, gözlem veya ölçüm yöntemleri ile ortamdan elde edilen her 

türlü değerdir [1]. Veri ambarı zaman içerisinde olabildiğince birikmiş verilerin oluşturduğu bir veri 

yığınıdır. Veri ambarı bir zaman boyutu içinde analitik işlemlerin yapılmasını sağlamak için gerekli bilgi 

temelini sağlar [2]. Veri tabanı, belirli bir amaç için ya da son kullanıcıların belirli bir kümesi için verilerin 

bilgi alanları ile organize edilerek gruplanmasını ve verinin saklama, gruplama, erişime sunulması ve 

raporlama gibi manipülasyonlarına olanak veren araçları sağlar. Veri tabanı, bibliyografik veri veya 

sayısal, istatistiksel veri içerebilir [3]. Veri madenciliği büyük miktarda verinin anlamlı örüntüler bulmak 

amacıyla otomatik veya yarı otomatik yöntemler ile işlenmesi olduğunu söyleyebiliriz.  

Veri madenciliğinin en çok beslendiği bilimsel disiplinlerin istatistik ve makina öğrenmesi olduğunu 

söyleyebiliriz. Ayrıca yapay zeka alanında yapılan çalışmaların da veri madenciliğine katkıları 

olmaktadır. Çoğu zaman veri madenciliği, makina öğrenmesi ve yapay zeka birbiri yerine kullanılmakla 

birlikte, aslında farklı amaçları olan fakat ortak araçları kullanabilen bilimsel disiplinlerdir. Michael 

Palmer’ın söylediği gibi “Veri, sadece ham petroldür, rafine edilmezse,değeri vardır ama kullanılabilir 

değildir” [4]. Veri madenciliği Şekil 9'da verildiği gibi raporlama [5], modelleme [6], kümeleme [7], karar 
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destek sistemleri, veri hazırlama [8], istatistiksel yaklaşımlar [9], karar ağaçları [10], yapay zeka [11] gibi 

konularla içi içe çalışmaktadır. 

 

 

Şekil 1. Veri madenciliği 

Gelişen ve değişen çevre koşulları, sınırların kalkması ile küreselleşen dünya, farklı pazarlama ve ar-

ge(araştırma geliştirme) yöntemleri “veri”nin değil “bilgi”nin önemini her geçen gün daha da artacak 

şekilde ortaya koymaktadır. İnternetin yaygınlaşması ve kolaylaşması ar-ge ekiplerinin “bilgi”ye 

erişmelerini zorlaştırmaktadır. İnternette arama motorları kullanılarak yapılan araştırmalar çoğu zaman 

istenilenden farklı bir şekilde sonuçlanmaktadır. Tıbbi bir araştırma sonucunda elde edilen verilerin 

yorumlanıp analiz edilmesiyle bilgiye ulaşılabilmektedir. Büyük bir perakendecinin, fatura bilgilerinden 

müşteri eğilimlerini belirleyip ona göre pazarlama taktikleri üretebilmesi, rakiplerinin önüne geçmesini 

sağlayacaktır. Verilen örneklere dikkat edilirse, “veri”nin “bilgi”ye dönüşme işleminin vurgulandığı 

görülecektir. Bilginin kimi yöntemler ile analiz edilmesi ve çıkan sonuçların bir uzman gözüyle 

yorumlanmasıyla geçmiş verilerden gelecek tahminleri yapma işlemi veri madenciliği (data mining) 

olarak belirtilebilir.Basit bir tanım yapmak gerekir ise veri madenciliği, büyük ölçekli veriler arasından 

bilgiye ulaşma, bilgiyi madenleme işidir. Ya da bir anlamda büyük veri yığınları içerisinden gelecek ile 

ilgili tahminde bulunabilmemizi sağlayabilecek bağıntıların bilgisayar programı kullanarak aranmasıdır. 

Veri madenciliği aslında bilgi keşfi sürecinin bir parçası şeklinde kabul görmektedir. Şekil 10'da veri 

madenciliğine ait adımlar verilmektedir. 

VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ 

Veri Madenciliği yöntemlerini denetimli ve denetimsiz olmak üzere iki ana kategoriye ayırmak 

mümkündür. Veri Madenciliğinde iyi tanımlanmış veya kesin bir hedef olduğunda denetimli (supervised) 

ifadesi kullanılır. Elde edilmesi istenen sonuç için özel bir tanımlama yapılmamışsa veya belirsizlik söz 

konusu ise denetimsiz (unsupervised) ifadesi kullanılır [9]. Denetimli ve denetimsiz ifadeleri birbirinin 

tersine karşılık gelmektedir. Denetimli ve denetimsiz yöntemleri sürecin bütünü açısından 

değerlendirmek gerekirse;  
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• Denetimsiz yöntemler daha çok veriyi anlamaya, tanımaya, keşfetmeye yönelik olarak kullanılan ve 

sonraki uygulanacak yöntemler için fikir vermeyi amaçlamaktadır,  

• Denetimli yöntemler ise veriden bilgi ve sonuç çıkarmaya yönelik kullanılmaktadır, denilebilir. Bu 

nedenle denetimsiz bir yöntemle elde edilen bir bilgi veya sonucu, eğer mümkünse denetimli bir 

yöntemle teyit etmek, elde edilen bulguların doğruluğu ve geçerliliği açısından önem taşımaktadır. 

Denetimli (Supervised) Veri Madenciliği yöntemleri:  

• En yakın k komşuluk (k-Nearest-Neighbor)  

• K-ortalamalar kümeleme (K-means clustering)  

• Regresyon modelleri (Regression models)  

• Kural çıkarımı (Rule induction) • Karar ağaçları (Decision trees) 

 • Sinir ağları (Neural networks) Denetimsiz (Unsupervised) Veri Madenciliği yöntemleri: 

 • Aşamalı kümeleme ( Hierarchical clustering)  

• Kendi kendini düzenleyen haritalar (Self organized maps) olarak sınıflandırılabilir [9, 12]. Veri 

Madenciliği ile ilgili kullanılan pek çok yöntemin yanına hemen her geçen gün yeni yöntem ve 

algoritmalar eklenmektedir. Bunlardan bir kısmı onlarca yıldır kullanılan klasik teknikler diyebileceğimiz 

ağırlıklı olarak istatistiksel yöntemlerdir. Diğer yöntemler de genellikle istatistiği temel alan ama daha 

çok makine öğrenimi ve yapay zekâ destekli yeni nesil yöntemlerdir. Veri Madenciliğinde kullanılan klasik 

yöntemlerin başlıcaları; 

 • Regresyon,  

• K - En Yakın Komşuluk,  

• Kümeleme olarak sayılabilir. Yeni nesil yöntemlerin başlıcaları ise;  

• Karar Ağaçları, 

 • Birliktelik Kuralları,  

• Sinir Ağları, olarak sıralanabilir [8]. Ayrıca diğer Veri Madenciliği yöntemlerinin başlıcaları da;  

• Temel Bileşenler Analizi,  

• Diskriminant Analizi,  

• Faktör Analizi,  

• Kohonen Ağları,  

• Bulanık Mantığa Dayalı Yöntemler,  

• Genetik Algoritmalar,  

• Bayesci Ağlar,  



7 
 

• Pürüzlü (Rough) Küme Teorisine Dayalı yöntemler, olarak sıralanabilir [13]. Yukarıda sayılan 

yöntemlerin dışında birden fazla tekniği içine alan hibrid yöntemler ve zaman serilerine dayalı 

yöntemlerden de Veri Madenciliği yöntemi olarak faydalanılmaktadır [14]. Özet olarak, bilgi keşfine 

yarayan her yöntem Veri Madenciliği yöntemi olarak kullanılabilmektedir. Aşağıda yaygın kullanıma sahip 

başlıca veri madenciliği yöntemleri ve kısa tanımları verilmektedir. 

Regresyon Analizi  

Yaygın kullanılan bir modelleme tekniğidir. Doğrusal, doğrusal olmayan ve lojistik modelleme 

alternatifleri imkanı vardır. Bağımsız değişken olarak anılan tahminedici değişkenlerin; bağımlı değişken 

denilen tahmin edilecek değişken değerini belirleyecek ağırlıklandırmaları içerecek bir bağımsız 

değişkenler birleşimidir.  

K-En Yakın Komşuluk  

Özellikle büyük veri tabanlarında kullanılan bir sınıflandırma tekniğidir. Sınıflandırılmak istenen nesnenin 

ait olduğu kümeyi, en yakınında yer alan K birim nesneden en fazla birime ait olanla aynı kümede 

sınıflandırması mantığına dayanmaktadır.  

K-Ortalamalar Kümeleme Analizi  

Segmentasyon, gruplama ve sınıflandırma yöntemidir. N birim nesnenin, K gruba ayrılması mantığına 

dayanır. Sınıf aralıkları belli olmadığında; bir benzerlik veya benzemezlik ölçütüne (metriğine) dayalı 

olarak, grup içinde homojen, gruplar arasında heterojen K adet küme yaratır.  

Aşamalı (Hierarchical) Kümeleme Yöntemleri 

 K-ortalamalar kümeleme analizi gibi sınıf aralıklarının belli olmadığı durumlarda, kullanılan bir 

segmentasyon yöntemidir. K-ortalamalar Kümeleme Analizi’yle arasındaki en büyük fark, hiyerarşik 

kümeleme analizinde küme sayısının, uygulayıcı müdahalesi olmadan, gözlem değerlerinin farklılıklarına 

göre kendiliğinden oluşmasıdır. Dolayısıyla, küme sayısı analize başlarken belirlenememekte; analiz 

sonucunda belirlenebilmektedir. Analizin çıktısı olarak elde edilebilen Dendogram denilen şekiller de, 

analizi görsel olarak desteklemekte ve daha anlaşılır kılmaktadır.  

Karar Ağaçları 

 Veri madenciliği denildiğinde, sinir ağları ile birlikte ilk akla gelen yöntemlerden olan karar ağaçları, yeni 

jenerasyon veri madenciliği yöntemlerindendir. Bir ağaç diyagramı biçiminde, her bir dal ve yaprağı bir 

sınıflandırma sorgusu olacak biçimde dallanan yöntem; nitel, nicel, sürekli, kesikli tüm değişkenlere 

uygulabilen algoritmaları, ağaç diyagramı şeklindeki görsel desteği, SQL sorgusuna kolay dönüştürülebilir 

yapısıyla en popüler segmentasyon yöntemlerinden birisidir. C 4.5, C5.0, C&RT ve CHAID en popüler 

yöntemlerdir. 

Sinir Ağları 

 İnsan beyninin hesaplama mantığı baz alınarak oluşturulmuş (yapay) sinir ağları, karar ağaçları gibi 

yeni jenerasyon veri madenciliği yöntemlerindendir. Girdi ve çıktı arasında, küçük hesaplama 
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birimlerinden elde edilen sonuçları birleştirerek sonuçlandıran bir modelleme yöntemidir. Karar ağaçları 

uygulama, anlama ve yorumlama açısından ne kadar kolaysa, sinir ağları da o derece zordur. Yalnızca 

model oluşturma, sonuçları yorumlama aşamasının ötesinde; doğru bir model kurabilmek için ağın 

eğitimindeki dengenin önemi oldukça büyüktür. Fazla eğitilmiş bir ağ, önceden gözlenmemiş bir gözleme 

yönelik tahmin kabiliyetini yitirirken; az eğitilmiş bir ağ ise yanlış tahmin verebilmektedir.  

Birliktelik (İlişki) Kuralları  

Gözlem değerleri arasındaki ilişkiyi, koşullu olasılık bazlı değerlendirmelerle özet olarak sunan ve 

uygulayıcı tarafından baştan tanımlanmış bir başarı oranının üzerindeki kuralları sıralayan bir yaklaşım 

izlenmektedir. Hesaplama mantığı nedeniyle hızlı sonuç vermesi ve çok büyük veri setlerine kolaylıkla 

uygulanabilmesi Birliktelik Kuralı Analizi’ni ticari veri tabanlarının madenciliğinde gittikçe popülerleşen bir 

araçtır haline getirmiştir. 

Önemli Bileşenler Analizi  

Çok fazla değişkenin etüd edilmesi gereken bir durumda, tüm değişkenleri içerecek bir modelin başarılı 

tahmin yapma kabiliyetinde oluşabilecek zafiyetin ötesinde, tüm bu değişkenleri gözlemlemek, veri 

toplamak ve değerlendirmek; zaman, insangücü ve maliyet açısından önemli bir yük getirmektedir. Bu 

noktada tolere edilebilir düzeyde açıklayıcılıktan fedakarlık, daha az sayıda değişkenle bir model kurmayı 

sağlayabilir. Önemli Bileşenler Analizi, çok sayıda değişken içerisinde, açıklayıcılığa önemli düzeyde katkı 

sağlayan daha az sayıda değişkenin kullanımına imkan tanıyan Doğrusal Regresyon Yöntemi’nin özel bir 

durumudur. Yöntem oldukça kullanışlı olmasına karşın, çok kesin Normal Dağılım varsayımlarının göz 

ardı edilmesi, yanlış sonuçlar elde etme riskini oluşturmaktadır.  

Diskriminant Analizi  

Bir sınıflandırma probleminde, sınıflamanın gerçekleştirilmesi ve oluşturulmuş bir sınıflamada gözlem 

atamalarının doğru yapılması Diskriminant Analizi’yle sağlanmaktadır. 

Kendi Kendini Düzenleyen Haritalar  

Bu yöntem K-ortalamalar Kümeleme Analizinin kısıtlı versiyonu olarak görülebilir; gözlemler iki boyutlu 

bir düzlemde sınıflandırılır. Kendi kendini düzenleyen haritalar, orijinal yüksek-boyutlu gözlemlerin iki 

boyutlu koordinat sistemine indirgenerek haritalandığı kısıtlanmış bir topolojik haritaya işaret etmektedir. 

Orijinal SOM algoritması çevrimiçidir (online) – gözlemler anında işlenir – ve toplu işlem (batch) 

versiyonu daha sonra önerilmiştir. 
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