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Öz

Pazarlama ara t rmas çal malar , gerçek dünyayla uyu mazl k problemi olan ikili
mant k üzerine geli tirilmi yaz l mlar kullanmaktad r. Bu durum yap lan çal malarda
mu lak ifadelerin analize do rudan dâhil edilememesine sebep olmaktad r. Bulan k küme
teorisi temelli pazarlama ara t rmas çal malar , daha gerçekçi, daha do ru sonuçlar
üretmektedir.

Ara t rmada, bilgi ke fi sürecinde bulan k mant n avantajlar ndan faydalanarak,
Kayseri de 2004 ve 2007 y llar nda cep telefonu kullan c lar n n cep telefonu teknolojisini
ne derece kulland klar ve son 4 y l içerisinde bu konudaki de i im tespit edilmi , veri
madencili i yöntemleri ile model geli tirilmi tir. Bulan k sistemden elde edilen veriler,
geli tirilen karar a ac modelinde analize dahil edilmi tir. A aç emalar ve kurallar, bilgi
ke fi sürecinin sistem ç kt lar d r. 2004 ve 2007 y llar nda yap lan bulan k gözat m
uygulamalar nda, Kayseri de cep telefonu teknolojilerini ortalama kullan m oranlar tespit
edilmi tir.

Anahtar Kelimeler: Veri Tabanlar nda Bilgi Ke fi Süreci, Veri Madencili i,
Bulan k Mant k, Bulan k Uzman Sistemler, Pazarlama Ara t rmas .

FUZZY QUESTIONNAIRE APPLICATION IN KNOWLEDGE 
DISCOVERY PROCESS

Abstract

Marketing research studies use softwares designed with crisp logic which have
disagreement problem. This situation causes not to include any fuzzy expression to the
analysis directly. Fuzzy set theory based marketing research studies produce much more
realist, true results. 
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In this study, how much mobile phone technology is used in Kayseri in 2004 and
2007 is defined by taking the avantage of fuzzy logic in knowledge discovery process. The
variation happened in 4 years time is determined about this subject. In addition to this, a
description decision tree model is developed with data mining technology by using fuzzy
system s data. Tree schemas and rules are the outputs of the knowledge discovery system.
Mobile phone technologies avarage utilization ratios in Kayseri at 2004 and 2007 are
established from fuzzy questionnaire systems.

Key Words: Knowledge Database Discovery, Data Mining, Fuzzy Logic, Fuzzy
Expert Systems, Marketing Research

1. Giri

A veya A n n de ili eklinde ifade edilen Aristo mant , klasik mant k
ve matemati in temelini olu turur. Dolay s yla, klasik matemati in gerçek dünya
ile uyu mazl k probleminin sebep oldu u hatalardan ve soyut, eksik mant ndan,
sosyal bilimlerde yap lan uygulamalar n kurtar lmas , ancak yapay zeka
tekniklerinin kullan m ile mümkün olacakt r.

Klasik mant n birçok alanda yetersiz hale gelmesi ve insan zekâs n n
i leyi ine uygun olmamas sonucu bulan k mant k kavram popüler hale gelmi tir.
Böylece veriler daha niteliksel olarak tan mlanabilmektedir. Mu lakl klar ve
çeli kiler kesikli bulan k kümelerle kolayl kla kullan l r. çok ve biraz gibi
kelimeleri belirlemek kural diline kolayl kla dahil edilir. (Siler and Buckley,
2005,s.9). Dr. Zadeh in birbirine uymayan önerilerinin prensibine göre,
karma kl k ve belirsizlik ili kisi, Bir ki i gerçek ya amdaki bir problemi ne kadar
yak ndan incelerse, problemin çözümü o kadar bulan kla r eklinde belirtilmi tir
(Ross, 1995, s.106).

Bu çal mada, bulan k mant k tekniklerinden yararlanarak, pazarlama
ara t rmalar nda veri tabanlar nda bilgi ke fi uygulamas gerçekle tirilmektedir.
Bulan k gözat m uygulamas ndan elde edilen verilerden yararlanarak, karar a ac
modeli geli tirilmektedir. Geli tirilen model ile Kayseri de cep telefonu
kullan c lar n n, teknolojide meydana gelen yeniliklerden ne kadar faydaland klar
saptanmaktad r. Bu konuda, Kayseri de son 4 y lda meydana gelen de i im oran 1
üzerinden 0.211282 olarak ölçülmü tür. Ayr ca, Kayseri de 2004 ve 2007
y llar nda, cep telefonu teknolojilerinin kullan mlar s ras yla 0.493874 ve
0.515002 (1 üzerinden) olarak tespit edilmi tir. Uygulama sonucunda, bulan k
mant k sistem ç kt lar , C4.5 karar a ac emalar ve kural ç kt lar elde edilmi tir.

Bulan k mant k sistemleri, do ru ve yanl tan ziyade, günlük hayatta
kulland m z belirsiz ifadeleri uygulayabilmektedirler. Gerçekte ve dolay s yla
sosyal bilimlerde hiçbir ey aras nda, klasik mant kta oldu u kadar keskin bir geçi
yoktur. Bulan k mant k tekni i, bir matematiksel modele ihtiyaç duymamaktad r.
Say sal olarak ifade edilemeyen, ölçülemeyen, bir ba ka deyi le, modele
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kat lamayan do al dil format ndaki mu lak ifadeler analize dahil edilebilmektedir.
Bu sebeple, bulan k kural tabanl sistemler, gerçek dünya problemlerini
çözümleyebilmektedir. Ayr ca, bulan k sistemlerin maliyet azalmas , cevap verme
süresi, güvenilirlik, esneklik, kalite iyile tirmesi gibi avantajlar ndan da
yararlanarak uygulanan bu ara t rma gerçekçi sonuçlar üretmektedir.

2. Ara t rman n S n rlar

Yapay zekâ biliminin halen geli mekte olu u, dünyada bulan k mant k
teknolojisini tam anlam yla kullanan i letmelerin az olu u ve pazarlamada bulan k
mant k kullan m n n çok az olu u, ara t rman n ba l ca s n rlamalar d r. Bunlar n
yan s ra, bulan k uzman bir sistem, konusu ile ilgili bir uzman n verece i yan t
veya çözümü verebilmelidir. Bu sebeple sistemi tasarlayan ki i, o konuda bilgi
sahibi olmal d r veya tasar mc n n bilgisi olan bir uzmana ihtiyac vard r. Kural
tasar m s ras nda geli tirilen kurallara ba l olarak, yanl dü üncenin
modellenmesi sonucu sistem ç kt lar hatal olabilmektedir. Dolay s yla geli tirilen
karar modeli de hatal olacakt r.

Veri madencili i uygulamas s ras nda bulan k gözat m uygulamas
ç kt lar grupland r lm t r. Karar a ac modelinde C4.5 in kategorik hedef veri
kullanmas ve analizin ve yorumlaman n daha kolay olmas aç s ndan bu ekilde
bir tercih yap lm t r.

3. Ara t rman n Metodolojisi

Veri tabanlar nda bilgi ke fi, büyük veri tabanlar ndan model ç kar m
i lemidir ve özetlenmi modelde geçerli, al lm n d nda, önemli örüntüler ve
i aretler arama i lemidir. (Sarker ve Abbas, 2002, s.2). Bilgi ke ifi sürecine
problemin belirlenmesi ile ba lanm t r. Verilerin anket yöntemi ile toplanmas
i leminin ard ndan bulan k sistemlerden giri lere ait ç k lar elde edilmi tir. Elde
edilen yeni verilere ön i lem teknikleri uyguland ktan sonra veri madencili i
yöntemleri ile karar a ac modeli geli tirilmi , modelin uygunlu u saptanm ve
de erlendirilmesi yap lm t r.

3.1. Problemin Çözüm Yönteminin Belirlenmesi

Kayseri deki cep telefonu kullan c lar n n cep telefonlar ndaki teknolojik
yenilikleri ne derece kulland klar n belirleme problemi anket yöntemi ile
çözümlenmektedir. Bu problem yapay zeka tekniklerini kullanmadan, klasik anket
de erlendirme sistemleri ile sonuçland r l rsa, gerçek sonuçlara tam olarak
ula lamaz. Mu lak ifadelerin modellenebilmesi için bulan k giri ler olu turmak
gereklidir.letmede kullan lacak bulan k sistem ile karar h z , verim ve nesnellik
artacak, hata oran azalacak, izlenimler sadece sistemi geli tirirken etkili olacakt r.
Sistem, anket formlar n de erlendirerek ikili mant k kullanan paket programlardan
daha do ru, daha objektif ve dolay s yla daha gerçek sonuçlar üretecektir. Elde
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edilen sonuçlar benzer çal malarda kullanmak üzere genelleyebilmek için, veri
madencili i tekniklerini kullanma karar al nm t r. Bu sebepler uygulamada bilgi
ke fi sürecinde bulan k mant k kullan m n n bu çal ma için en do ru karar
oldu unu göstermektedir.

3.2. Veri Toplama Yönteminin Belirlenmesi

Ara t rma için gerekli birincil veriler, Kayseri de farkl mekanlarda rasgele
seçilmi ki ilerden elde edilmi tir. Anketler 2004 y l nda 150 ve 2007 y l nda 250
ki i üzerinde uygulanm t r.

Bu çal mada geli tirilen sistemde, model de i keni olarak 3 adet dilsel
terim kullan lm t r. Kat lm yorum , kat l yorum ve fikrim yok ifadeleriyle
sisteme eklenilen bu terimler, üçgen üyelik fonksiyonlar na sahiptir.

Anket formunda, kat l mc lar n ya lar n de erlendirmeye katmak amac yla
1 adet aç k uçlu soru ve kat l mc lar n cinsiyetlerini de erlendirmeye katmak
amac yla da 1 adet krisp (ikili mant k) soru bulunmaktad r.

2004 ve 2007 y llar nda yap lan uygulamalarda, anket formlar nda yer alan
ilk 4 soru ayn d r. Geli en teknolojiye ba l olarak 2007 y l nda anket formuna 2
soru daha eklenmi tir. Kat lan ki ilerin cevap vermesini ve ara t rma
de erlendirmesini kolayla t rmak için, Ek-I de verilen anket formunda görüldü ü
gibi bir düzenleme yap lm t r.

Birinci soruda cep telefonu kullan c lar n n cep telefonlar ndaki teknolojik
yenilikleri düzenli olarak takip edip etmedikleri ve ikinci soruda bu teknolojileri
kullan p kullanmad klar ö renilmektedir. kinci sorudaki ters mant k, modelleme
s ras nda dikkate al nm t r.

3.3. Analiz Yönteminin Belirlenmesi

A aç modelleri, n istatistiksel birimlerin kümesi a n n, gözlenmi gruplar n
her birinde cevap de i keninin homojen veya saf bir ölçümünü maksimize etmeyi
amaçlayan bir bölme kural na dayanan gruplara ayr lmas i lemi süresince, bir
rekürsif (yineleme) i lemi gibi tan mlanabilir. (Giudici, 2003 100). Bu sebeple,
bulan k gözat m uygulamas ndan elde edilen verilerin modellenmesi için en uygun
veri madencili i yöntemi karar a açlar  olarak tespit edilmi tir.

Bu çal ma için, CHAID algoritmas n kullanarak geli tirilen model, C4.5
algoritmas n kullanan modele göre yüksek (%36.67) hata pay na sahiptir.
Uygulamada C4.5 algoritmas kullan lm t r.

Karar a ac analizi, sürekli bir hedef de i kenine uygulanamaz. Tercihen
hedef de er bir s n fa ait olma veya olmama eklinde kesin çizgilerle ayr lmal d r.
(Larose, 2005, s.109). Ayr ca bu çal ma için, modelin daha anla l r olmas ve
kural say lar n n az olmas için de bu durum tercih sebebidir. Ara t rmada hedef
de i ken, iyi , orta ve kötü olmak üzere 3 kategoriye ayr lm t r. Bulan k
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sistem ç k lar , 0-4 aras için kötü, 4-6 aras için orta ve 6-10 aras için iyi ifadeleri
seçilmi tir.

3.4. Ara t rman n Varsay mlar

Bulan k sistemde kural taban geli tirilirken, bir tak m sezgisel kararlar
verilmi ve modellenmi tir. Problem tan mlan rken, ihtiyaca uygun kriterler
seçilmektedir. nsan uzman gibi, kural taban na ba l olarak, sistem, ç kar m
gerçekle tirir ve karar verir. Bu sebeple, bulan k sistem kural taban ,
s n rland rmalardan olu mal d r.

4. Ara t rma Uygulamas

4.1. Problemin S n rland r lmas

Problemin s n rland r lmas , bulan k uzman sistem olu turabilmek için
gerekli olan bir durumdur. Problem anket formunun haz rlanmas s ras nda
s n rland r lmaktad r. Uygulamada her soru için bir giri olmas sebebi ile soru
say s azd r. Ayr ca, analizin yap ld bilgisayar n özellikleri ne kadar iyiyse,
model o kadar kapsaml olabilmektedir. Soru say s da buna paralel olarak
artacakt r. Olas kural say s da, artacakt r. Bu durum karma kl art rmakta ve
hesaplama gücünü azaltmaktad r.

4.2. Bulan k De i kenlerin Belirlenmesi

Problemi s n rland rma i lemi s ras nda grupland r lan seçilmi alternatifler
aras ndan, bulan k uzman sistemde kullan lmas gereken anket sorular (giri ler)
sezgisel olarak belirlenmi tir.

1

0

0 0.5 1

kat lm yorum fikrim yok kat l yorum

ekil 2. Bulan k Uzman Sistem Giri lerin Üyelik Fonksiyonlar
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ekil 2. de, belirlenen giri leri bulan kla t rmak için bu de i kenlerin her
birine uygulanan üyelik fonksiyonlar na ait ekil verilmi tir. Kat l yorum, fikrim
yok ve kat lm yorum olmak üzere, her kriter için üç adet bulan k küme
kullan larak, üçgen tipi üyelik fonksiyonu kullan lm t r. Üçgen fonksiyonlar, daha
az hesaplama gücü gerektirir ve genellikle h z ve maliyetin önemli oldu u
durumlarda tercih edilmektedir (King,2000, ss.54-55).

4.3. Bulan k Kurallar n Belirlenmesi

Bulan k uzman sistemlerde ileri do ru kural yap s ve kriterler aras nda
ve ba lac kullan lm t r. Kurallara a rl klar verilmi tir. Soru1, soru2, soru3,

soru4, soru5, soru6 sistem giri leri olmak üzere, Ek-II deki Tablo 1 ve Tablo 2 de
verilen kurallar, if-then (e er-ise) kurallar d r. Tablolarda yer alan önem
de i kenleri sistemlere ait ç k de i kenleridir. Önem ç k de i keni, iyi/kötü/orta
olmak üzere 3 adet üçgen üyelik fonksiyonuna sahiptir.

4.4. Tasar m ve Gerçekle tirme

ekil 3 de görüldü ü gibi, bulan k sistem ç k lar belirlendikten sonra,
bulan k sistem giri ve ç k lar , veri madencili i yöntemlerinden karar a ac
modeline girdi olarak dahil edilmektedir. Karar a açlar , ili kiler, kurallar ve
grafikler sistem ç kt lar d r.

ekil 3. Bilgi Ke fi Süreci

Bulan k
Giri ler

Bulan k
Sistem

ç k

Karar A ac
Modeli

Karar a ac
li kiler ve kurallar

Grafikler
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4.4.1. Bulan k Sistemlerin Tasar m

Geli tirilen bulan k uzman sistemler, ekil 4 ve ekil 5 da
gösterilmektedir. ekil 5 de, 2004 y l nda yap lan anketlere ait sistem (Bulan k
Uzman Sistem A), ekil 6 da ise, 2007 y l nda yap lan anketlere ait sistem
(Bulan k Uzman Sistem B) verilmektedir. 

x1

KURAL
TABANI

ÖNEM

y
x2

x3

x4

S o r u 1

S o r u 2

S o r u 3

S o r u 4

B u l a n k U z m a n S i s t e m

ekil 4. Anket Bulan k Uzman Sistem A n n Modeli

ekil 5. Anket Bulan k Uzman Sistem B nin Modeli
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Ek-I de verilen anket formu, 2007 y l nda yap lan ara t rman n anket
formudur. 2004 y l nda yap lan çal mada, anket formundaki son iki soru eksiktir.
Son iki soru, cep telefonlar ndaki teknolojinin geli mesi, geli en teknolojinin
yayg n olarak kullan lmaya ba lamas göz önüne al narak eklenmi tir. Ayr ca,
bilgisayar teknolojisinin geli mesine ba l olarak da daha fazla giri ayn
performans gösterebilmektedir. Anket formlar ndan elde edilen cevaplar n 0-10
aras de erlere dönü türülmü tür. Böylece, Anket bulan k uzman sistemlerine
girilecek giri ler elde edilmektedir.

Bulan k uzman sistemlerde a rl k merkezi (centroid) bulan kl giderme
yöntemi ve en yayg n kullan lan ifade etme yöntemi olan minimum operatörü ve
bütünle tirme maksimum operatörleri kullan lm t r.

5. Bulgular

Haziran 2004 tarihinde yap lan ara t rma 150 ki iye, Haziran 2007 de
yap lan anketler 250 ki iye uygulanm t r. Sistemlerin giri ve ç k lar birlikte
incelendi i zaman, ç k lar n mant kl , kurallar çerçevesinde do ru ve gerçekçi
oldu u anla lmaktad r. Ayr ca, sistemlere ait kriterler, kurallar, hatta bulan k
kümelerine kadar tüm de erler de i tirilerek, girilen yeni i tan mlar na göre
yeniden tasarlanabilmektedir. Farkl giri de erleri ile farkl ama yine do ru
sonuçlar üretebilmektedir.

Bulan k Uzman Sistem A, 1 üzerinden , 0,49387 ortalama oran nda cep
telefonu teknolojisi kullan m sonucuna sahipken, Bulan k Uzman Sistem B,
0.515002 oran na sahiptir. Dolay s yla, son 4 y l içerisinde, Kayseri de teknolojik
cep telefonu kullan m 1 üzerinden ortalama 0,211282 oran nda de i mi tir.
Ayr ca, 40 ya ndan büyük bayanlar n teknoloji kullan m na verdikleri önem
0,13164 oran nda yüksek bir art a sahiptir.

5.1.Bulan k Uzman Sistem A ya Ait Bulgular

Tablo 5 : 2004 Y l nda Yap lan Ara t rma için, Cinsiyet ve Ya a
göre, Kayseri de Cep Telefonu Teknolojilerinin Kullan m Oran

Cinsiyet

Bayan Erkek

ç k n ç k N

Ya 40 0,52329 48 0,52286 76

Ya Ya >40 0,27703 10 0,40346 16

Tablo 5 de, Bulan k Uzman Sistem A n n ya ve cinsiyete göre ortalama
de i imi gösterilmektedir. Anket sonuçlar ndan elde edilen sistem grafiklerine
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göre, 40 ya n bir ay raç gibi belirginle mesi sebebiyle, Tablo 5 de, 40 ya ayr m
yap lm t r. Bu sebeple Tablo 5 de, ayr ca, ya krisp de i ken olarak kullan lm t r.

Bu sonuçlara göre, cep telefonlar ndaki teknolojilerden, erkekler bayanlara
göre daha fazla yararlanmaktad r. 2004 y l nda Kayseri deki oran 1 üzerinden
0,49387 dir.

5.2. Bulan k Uzman Sistem B ye Ait Bulgular

Tablo 6 da, Bulan k Uzman Sistem B nin ya ve cinsiyete göre ortalama
de i imi gösterilmektedir. Bu sonuçlara göre, cep telefonlar ndaki teknolojilerden,
erkekler bayanlara göre, 40 ya ndan küçükler de di erlerine göre daha fazla
yararlanmaktad r. Ayr ca, di erlerine göre en az teknolojiyi kullanan 40 ya ndan
büyük bayanlard r. 2007 y l nda Kayseri deki ortalama oran 1 üzerinden
0,515002 dir.
Tablo 6 : 2007 Y l nda Yap lan Ara t rma için, Cinsiyet ve Ya a
göre, Kayseri de Cep Telefonu Teknolojilerinin Kullan m Oran

Cinsiyet

Bayan Erkek

cikis n cikis N

Ya 40 0,518571 96 0,527856 129

Ya Ya >40 0,408669 11 0,455645 14

5.3.Karar A ac Modeline Ait Bulgular

Ek-III de, geli tirilen modellere ait karar a ac verilmektedir. 2004 ve
2007 y llar ndaki verilere göre geli tirilen modellere ait kural kümeleri s rayla,

ekil 6 ve ekil 7 de verilmektedir. Kurallar sayesinde, karar verme süreci
netle mektedir. Örne in Bulan k Sistem A dan geli tirilen karar a ac modeline ait

E er soru1>5.5 ve soru3>6 ve soru4>9 ise iyi (Kural-2) kural , cep
telefonlar ndaki teknoloji kullan m n n Kayseri de 2004 y l nda iyi olmas için
bir profil çizmektedir.

2004 y l ndaki verilerden, karar a ac nda %89,33 do ruluk oran ; kural
kümesinde ise, %90 do ruluk oran tespit edilmi tir. 2007 y l ndaki verilerden,
karar a ac nda % 96,8 do ruluk oran ; kural kümesinde ise, %96,8 do ruluk oran
tespit edilmi tir. Modeller, yüksek seviyede kabul edilebilir do rulu a sahiptir.
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ekil 6. 2004 Y l na Ait Sonuç Kural Kümesi
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ekil 7. 2007 Y l na Ait Sonuç Kural Kümesi
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6. Sonuç ve Öneriler

Gerçek dünyaya ait olaylar daha do ru bir ekilde modelleyebilmek için
klasik istatistik tekniklerin d nda yeni analiz tekniklerinin uygulanmas
gerekmektedir. Bu sebeple ara t rmada, veri tabanlar nda bilgi ke fi süreci ad mlar
uygulanm t r. Önceden bilinmeyen, veri içinde gizli olan, potansiyel olarak faydal
olabilecek bilgiler C4.5 karar a ac algoritmas ile ortaya ç kar lm t r. Bulan k
anket sorular n n birbirleri ile ili kileri, sistem kurallar ve a aç diyagram ç kt
olarak elde edilmi tir. Böylece karar destek sistemi otomatikle tirilmi tir. Bilgi
ke fi sürecinde bulan k mant n kullan m sebebiyle modelleme insan dü ünce
sistemine uygun ekilde gerçekle mi tir.

Sistemden elde edilen algoritmalar, herhangi bir yüksek seviyeli
programlama diliyle kolayl kla kodlanabilmektedir. Farkl problemleri
modelleyebilmek için farkl sistem geli tirilmeli ve farkl algoritmalar
programlanmal d r.Pazarlamada bulan k mant n kullan m ile sistemlerin sezgisel ve
sistematik olarak de erlendirilebilmesi sa lanmaktad r. Böylece uzmanl k bilgisi
bir ölçüde kurallar kullan larak bilgisayara aktar lm t r ve bu bilgilerden de uzman 
olmayan kullan c lar n uzman gibi faydalanabilmesi sa lanm t r.

statistiksel paket programlar nda ikili klasik mant ktan kaynaklanan hata
oran , geli tirilen bulan k sistemler için söz konusu de ildir. Bu çal ma için hata,
kural taban n n olu turulmas nda kullan lan dü üncenin do rulu uyla ilgilidir.
Sonuçlar bulan k sistem modellerindeki kurallara ba l olarak hatal olabilir. Kural
taban nda, analistin ki isel özellikleri ve uzmanl etkilidir. Ayr ca bulan k sistem
kural olu turma k sm nda sorular nas l a rl kland r l rsa sonuç ona göre
de i ecektir.

Mu lak ifadeler klasik anketlerde kullan lmaz. Bu da aç k uçlu sorular
gerektirir. Aç k uçlu sorular tam anlam yla ancak bulan k mant k ile
de erlendirilebilir. Bulan k sistemler sayesinde anket sorular n n ve yorumlar n
kesin say sal veri haline dönü mesine gerek kalmam t r. Uygulanan ankette, 0 ile
10 aras ndaki her reel say cevap olarak kabul edildi inden anket sorular nda
esneklik de vard r.Bulan k uzman sistem tasarlan rken geli tirilen kural taban nda yer alan
kurallar n dü ünceye uygun ekilde tasarlanm olmas çok önemlidir. Bu durumda
sistem, kural taban n haz rlayan ki inin dü üncelerine ba l olarak de i ik
sonuçlar verecektir. Farkl analistler, farkl sistemler geli tirecektir. Sonuç olarak,
kural taban , probleme göre tasarlanm olacakt r.

Karar a ac model performans n art rmak için iyi, orta, kötü ç k kümesi
elemanlar n n say s art r labilir. Bulan k uzman sistemlerde, kat l yorum,
kat lm yorum, fikrim yok eklinde olu turulan kümelere daha az kat l yorum,
daha az kat lm yorum gibi bulan k kümeler eklenerek sistem performans
artt r labilir. Ancak bu durumda karma kl k artar ve ihtiyaç duyulan bilgisayar
gücü daha çok olur.
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Bir bilgi ke fi sisteminin yüksek tasar m maliyeti vard r. Bulan k sistemi
çal t rmak için yüksek h zl ve i lem güçlü donan ma sahip bilgisayarlar ve uzman
gerekmektedir. Fakat her gün geli en bilgisayar teknolojisi ve her gün biraz daha
küçülen ve ucuzlayan donan mlar sayesinde yap lan teorik uygulamalar n gerçek
hayatta firmalarda uygulanaca kesinle mi tir. Hatta ço u ara t rma
uygulanmaktad r.

Anketlerden al nan cevaplar geli tirilen basit bir program ve optik okuyucu
ile daha do ru hesaplanabilecektir. Tasar mdaki zaman k s t ve ek maliyet sebebi
ile bu durum bu çal mada tercih edilmemi tir.

Bulan k sistemler, klasik programlardan farkl olarak insan dü ünme
tarz na uygundur ve bu yaz l mlar zeki davran lar göstermektedir. Bulan k
sistemin kural tabanlar ve ald klar sonuçlar etkile imli olarak
de erlendirilebilmektedir. De erlendirme s ras nda, bulan k sistemlere girilen
de erlere göre bulan k sistemler ve karar a açlar ndan elde edilen sonuçlar tutarl ,
mant kl , kurallara uygun ve gerçekçi oldu u görülmektedir. Bulan k uzman
sistemlerin sezgisel ve niteliksel bir yakla m izlemesinden yola ç k larak
uygulanan bilgi ke fi süreci farkl konular için tekrarlanabilmektedir.
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EK-I
ANKET FORMU

Say n Kat l mc : A a daki sorulara size uygun olabilecek ekilde cevap vermenizi
diliyoruz.

Ya n z :

Cinsiyetiniz  : a) Bayan      b) Erkek

A a daki cümlelere ne derece kat l yorsan z, lütfen do ru üzerinde herhangi bir
noktay yukar dan a a do ru çizerek gösteriniz. Cevaplar n zda,
-10 = KATILMIYORUM; 5 = F KR M YOK ve 10 = KATILIYORUM
olarak de erlendiriniz.

1. Cep telefonlar ndaki teknolojik yenilikleri düzenli olarak takip ederim.

0-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Kullanmad m fonksiyonlara sahip cep telefonlar n tercih etmem.

0-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Cep telefonumla internete s k ba lan r m.

0-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Cep telefonumdaki dijital kameram n özellikleri benim için önemlidir.

0-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Cep telefonumun haf za kart n n büyüklü ü benim için önemlidir.

0-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. letim sistemine sahip cep telefonlar tercihimdir.

0-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ANKET M Z DOLDURDU UNUZ Ç N TE EKKÜR EDER Z.
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EK-II (BULANIK UZMAN S STEMLER N KURALLARI)

Tablo 1. Bulan k Uzman Sistem A Kural Taban ndaki Kurallar ve A rl klar

kural no soru1 soru2 soru3 soru4 önem a rl k

1 kat l yorum kat lm yorum kat l yorum kat l yorum iyi 1

2 kat l yorum kat l yorum kat l yorum kat l yorum iyi 0.9

3 kat l yorum kat l yorum kat lm yorum kat l yorum orta 0.9

4 kat l yorum kat l yorum kat l yorum kat lm yorum orta 0.9

5 kat lm yorum kat l yorum kat lm yorum kat lm yorum kötü 1

6 fikrim yok fikrim yok fikrim yok fikrim yok orta 1

7 kat l yorum fikrim yok fikrim yok fikrim yok orta 0.9

8 kat lm yorum fikrim yok fikrim yok fikrim yok kötü 0.8

9 kat lm yorum kat lm yorum kat lm yorum kat lm yorum kötü 0.9

10 fikrim yok kat lm yorum kat l yorum fikrim yok kötü 0.75

11 fikrim yok kat l yorum kat lm yorum fikrim yok kötü 0.75

12 kat l yorum kat lm yorum kat lm yorum kat lm yorum orta 0.5

13 kat lm yorum kat lm yorum kat l yorum kat lm yorum kötü 0.3

14 kat lm yorum kat l yorum kat l yorum fikrim yok kötü 0.5

15 kat l yorum kat lm yorum kat lm yorum kat l yorum kötü 0.75

16 kat lm yorum kat lm yorum kat lm yorum kat l yorum kötü 0.85
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