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Esnek Hesaplama Nedir?

Esnek hesaplamanın temelinde yatan fikir, insan zekasının
bilişsel yaklaşım modelini oluşturmaktır.

Esnek hesaplama, kavramsal bilincin makinelerde
kurulmasıdır.

Esnek hesaplama, belirsizlik, kesinlik göstermeyen
durumlar, kısmi doğruluk ve yaklaşım konularında katı
hesaplama yöntemlerinin aksine daha toleranslıdır.

Esnek hesaplama, bulanık mantığın kurucusu Lotfi A.
Zadeh tarafından önerilmiştir [Zadeh, 1994]



Esnek Hesaplama Nedir?

 “Esnek hesaplama, kolay işlenebilirlik, sağlamlık ve düşük

çözüm maliyetleri elde etmek için belirsizlik ve

kararsızlıkların toleransından faydalanan çeşitli

yöntemlerin toplamıdır. Temel bileşenleri; bulanık mantık,

sinirsel programlama ve olasılık teoremleridir. Esnek

hesaplamanın temelinde yatan fikir, insan zekasının

bilişsel yaklaşım modelini oluşturmaktır. Esnek

hesaplamanın rol modeli ise insan zekasıdır.” [Zadeh,

1994]



Katı ve Esnek Hesaplama İkilemi

Katı hesaplama,

 kesin sonuçlar elde etmek için hassas modelleme ve analiz
kavramlarına dayanır

 basit problemlerde iyi çalışır ancak kesişim kümesinde sınırlıdır.

Esnek hesaplama,

 tam kesişim kümesi problemlerini çözmeyi amaçlar,

 İdeal modellerin geliştirilemediği gerçek dünya problemlerinde
verimli sonuçlar üretir,

 belirsiz, kesinlik göstermeyen, kısmi doğruluğa sahip durumlarda
toleranslı sonuçlar üretir.



Katı ve Esnek Hesaplama İkilemi

Katı Hesaplama Esnek Hesaplama

Geleneksel hesaplama yöntemidir ve 
kesin olarak tasarlanmış model gerekir.

Kesinlik gerektirmeyen modellemelere 
karşı toleranslıdır.

Genellikle çok uzun hesaplama süresi 
gerekir.

Daha kısa sürelerde sonuç üretir.

İdeal model tasarlanamayan gerçek 
dünya problemleri için uygun değildir.

Uygundur. 

Tam doğruluk gerektirir. Kısmi doğrulukla çalışabilir.

Kesin ve tam doğrudur. Kesin değildir.

Sonuç için yüksek maliyet gerektirir. Düşük maliyet.



Katı ve Esnek Hesaplama İkilemi



Esnek Hesaplamanın Karakteristik Özellikleri

Esnek hesaplama,

 sayısal zekaya sahip olan,

 belirli alanlarda bir insan kadar uzmanlığa sahip olan,

 analiz çevresini değiştirebilen ve daha iyi sonuç üretmek için

öğrenebilen,

 kararlarını açıklayabilen,

sistemler tasarlamaya yönelik bir yaklaşımdır.



Esnek Hesaplamanın Bileşenleri

Esnek hesaplama,

 Bulanık Mantık

 Evrimsel Hesaplama yöntemleri,

 Genetik Algoritma,

 Koloni Zekası,

 Arı Koloni Optimizasyonu,

 Sinir Ağları,

 Makine Öğrenme Algoritmaları

bileşenlerinden oluşur.



Esnek Hesaplamanın Bileşenleri

Bulanık küme teorisi, doğal dil tanımlamalarını kullanarak

matematiksel hesaplama yapmak için bir araç olarak Zadeh

tarafından geliştirilmiştir.

Bulanık mantık, ara değerleri hesaplamaya imkan tanıyan

çoklu değerleri olan mantık kümesidir.

Klasik mantık Doğru (T) ve Yanlış (F) tanımlamalarına

dayanan Aristo mantığıdır. Aristo mantığına karşın 3-

değerli, 4- değerli mantıklar geliştirilmiştir.

Bulanık Mantık



Esnek Hesaplamanın Bileşenleri

Bulanık mantık ise sonsuz değerli lojik olarak

tanımlanmakla birlikte elde edilen değer kümesine “Bulanık

Kümeler” denir.

Aristo’ ya göre bir eleman ya o kümeye aittir ya da değildir.

Bulanık mantıkta ise kümeye ait her bir eleman [0 1]

arasında üyelik dereceleri alır ve aynı eleman aynı anda

birden fazla kümeye ait olabilir.

Bulanık Mantık



Esnek Hesaplamanın Bileşenleri

Sinir Ağları ile ilgili ilk çalışmalar 1943’te başlamıştır.

Tek katmanlı geri beslemeyle kontrol edilen ağlar

Rosenblatt tarafından 1962’de bulunmuştur.

Bu ağ tiplerine persepteron denildi ve ilk olarak görsel

algıyı modellemede (retina) kullanıldı.

Bir ileri beslemeli ağın üç parçası vardır :

duyular(sensory), eşleştirme(association), cevap(response)

Sinir Ağları



Esnek Hesaplamanın Bileşenleri

Öğrenim sadece A birimlerinden R birimlerine ağırlıklar
üzerinde meydana gelir (S birimlerinden A birimlerine olan
ağırlıklar sabittir).

Her bir R birimi n tane A biriminden giriş alır.

Verilen bir eğitim örneği için (s:t), hedef çıktıdan (t) farklı
bir y çıktısı hesap edilirse A ve R arasında ağırlıklar
değiştirilir.

Sinir Ağları



Esnek Hesaplamanın Bileşenleri

Persepteronlar, son derece sınırlı olmalarına karşın en eski
sinir ağlarından biridir. Persepteron, bir sinir hücresinin
birden fazla girdiyi alarak bir çıktı üretmesi prensibine
dayanır.

Sinir Ağları

Basit bir perceptron yapısı



Esnek Hesaplamanın Bileşenleri

Persepteron doğrusal bir fonksiyonla iki parçaya
bölünebilen problemlerde kullanılabilir.

Bu problemlere AND, OR, NOT durumları örnek olarak
verilebilir.

Girdi Katmanı, dış dünyadan gelen girdileri alarak ara
katmana gönderir. Bu katmanda bilgi işleme olmaz. Gelen
her bilgi geldiği gibi bir sonraki katmana gider.

Her proses elemanın sadece bir tane girdisi ve bir tane
çıktısı vardır.

Sinir Ağları



Esnek Hesaplamanın Bileşenleri
Sinir Ağları



Esnek Hesaplamanın Bileşenleri

Ara katmanlar girdi katmanından gelen bilgileri işleyerek
bir sonraki katmana gönderir. Çok katmanlı bir ağda birden
fazla ara katman ve her katmanda birden fazla proses
elemanı bulunabilir.

Çıkış Katmanı, ara katmandan gelen bilgileri işleyerek ağa
girdi katmanından verilen girdilere karşılık ağın ürettiği
çıkışları belirleyerek dış dünyaya gönderir.

Bir çıktı katmanında birden fazla proses elemanı olabilir.
Her proses elemanı bir önceki katmanda bulunan bütün
proses elemanlarına bağlıdır.

Sinir Ağları



Esnek Hesaplamanın Bileşenleri

Çeşitli biyolojik evrimlerden esinlenilerek geliştirilen bir
takım hesaplama yönteminin genel adıdır.

Çoğunlukla sezgi ötesi optimizasyon algoritmaları içerir;
 Genetik algoritma gibi evrimsel algoritmalar ,

 arı kolonisi, karınca kolonisi ya da parçacık koloni optimizasyon
algoritmaları,

Genetik algoritmalar, doğal seçim ilkelerine dayanan bir
arama ve optimizasyon yöntemidir.

Evrimsel Hesaplama



Esnek Hesaplamanın Bileşenleri

Geleneksel optimizasyon yöntemlerine göre farklılıkları
olan genetik algoritmalar, parametre kümesi yerine
kodlanmış biçimlerini kullanırlar.

Olasılık kurallarına göre çalışan genetik algoritmalar,
yalnızca amaç fonksiyonuna gereksinim duyar.

Çözüm uzayının tamamını değil belirli bir kısmını tararlar.
Böylece, etkin arama yaparak çok daha kısa bir sürede
çözüme ulaşırlar.

Evrimsel Hesaplama


