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Giriş
Kavram madenciliği:
 Yazılı dokümanlardan, görsel veya işitsel 

dosyalardan anlamlı kavramlar çıkarma işlemine 
kavram madenciliği denir.

 Kavramlar canlı veya cansız nesnelerin daha 
soyut, akılsal gösterimleri olarak ifade edilebilir.



Giriş (ii)
 Kavramlar genelde isim olarak düşünülebilir, o 

yüzden dokümandaki diğer kelime grupları başta 
elenebilir.

 İsimler dokümanlarda ekli durumda bulunabilir 
(kedileri gibi), bu yüzden başta biçimbirimsel 
çözümleyici ve biçimbirimsel muğlaklık giderici 
kullanılarak isimlerin kökleri elde edilmelidir. 
Biçimbirimsel çözümleyici aldığı kelimesini aşağıdaki 
gibi ayrıştırır.

aldığı = al[Verb]+[Pos]-
dHk[Noun+PastPart]+[A3sg]+[Pnon]+YH[Acc]

 Kavram madenciliğinde sözlükten, WordNet’ten veya 
başka sözlüksel veritabanlarından faydalanılabilir.



İlgili Çalışmalar
 Meryem Uzun, 2011

 Türkçe derlemlerden kavram çıkarmak için 
kümeleme metodu izlenmiştir.

 H Liu, P Singh, 2004
 Sağduyu bilgi veritabanı olan ConceptNet

kullanılmıştır.
 Abdelattif Rahmoun ve diğerleri, 2008

 WordNet kullanılarak özellik seçimi (feature
selection) kullanılmıştır.

 Loulwah Al Sumait ve diğerleri, 2008
 Kavram çıkarma için Latent Dirichlet Allocation

algoritması kullanılmıştır.



Geliştirilen Algoritma
 Önceki çalışmalarımızda kümeleme yoluyla 

kavram çıkarmaya çalışılmıştır; ama sonuçlar 
pek başarılı olmayınca sözlük tabanlı 
istatistiksel bir metot izlenmiştir.

 Kavram çıkarmada genellikle WordNet
kullanılmakta, sözlüğe pek başvurulmamıştır. 
Buna rağmen bizim sözlük kullanarak elde 
ettiğimiz sonuçlar başarılı çıkmıştır.



Geliştirilen Algoritma

 Bu çalışmada XML formatındaki sözlükten 
yararlanılmıştır. Burada isim olmayan kelimeler 
elenmiş, kelimelerin anlamı biçimbirimsel araçlar 
tarafından ayrıştırılarak kökleri elde edilmiş ve 
bunlar hesaba katılmıştır.



Geliştirilen Algoritma

 Bazı kelimelerin birden çok anlamı 
bulunabilmektedir, o yüzden kelimelerin doküman 
içindeki bağlamlarına bakarak aşağıdaki formül 
değeri hesaplanmakta ve hangi sözlük anlam 
cümlesi en yüksek değeri veriyorsa o, kelimenin 
kullanılmakta olduğu anlam olarak 
belirlenmektedir.



Geliştirilen Algoritma

 Sözlük yapısından yararlanılarak matrisler 
oluşturulmuştur. Bunun için 2 ve 3 seviyeli 
matrislerde yukarıdan aşağıya inildikçe anlamsal 
benzerlik azalmaktadır, bu yüzden matrise değer 
atarken yukarıdaki seviyede olan kelimelerin 
katsayısı daha fazla, aşağıdakilerin daha azdır.



Geliştirilen Algoritma

 Bu çalışmada, matris hücreleri aşağıdaki 
denkleme göre doldurulmuştur.

Matris(j, k) = Sıklık( j) x Konum(j) x Kapsam(j)



Geliştirilen Algoritma (Alternatif 1)

 Bu ilk alternatife göre matris elemanlarının 
sıraları dokümanda bulunan kelimeleri, sütunları 
ise satır elemanlarının sözlükteki anlam cümlesi 
kelimelerini temsil etmektedir. Önce bahsedilen 
denkleme göre matris doldurulmaktadır.



Geliştirilen Algoritma (Alternatif 1)
 Matristeki sütun değerleri toplanmakta, hangisi 

en yüksek değeri veriyorsa o sütun kelimesi 
dokümanın kavramı olarak belirlenmektedir.

 Bir kelimenin kavramı onun sözlük anlam 
cümlesindeki bütün kelimelerle alakalı 
olmayabilir, kavram genelde bir sözcüğün genel 
anlamıyla (hypernym) ilgilidir, o yüzden bu 
metot pek başarılı sonuçlar vermemiş, yerine 
başka alternatifler geliştirilmiştir.



Geliştirilen Algoritma (Alternatif 2)

 Bu alternatif için 30-kelime büyüklüğünde pencereler 
hesaba katılmıştır, yani kelimenin 15 sağındaki ve 
solundaki kelimelere bakılmıştır. Sözlük anlam 
cümlesindeki kelimelere katsayılar atanmıştır.

2.75

En yüksek değerli sütun 
kelimesi hayvandır



Geliştirilen Algoritma (Alternatif 3)

 Bu metotta, 30 kelimelik bağlamlarda sadece 
en yüksek frekansa sahip kelime hesaba 
katılmıştır. Frekans, ilk konum ve kapsam 
değerleri göz önünde bulundurulmuştur.

2.75

En yüksek değere sahip 
kelime, yani dokümanın 

kavramı, hayvandır



DENEYLER

 Başarı değerlendirme metriği olarak 
kesinlik (precision) kullanılmıştır.

Kesinlik =  Gerçek pozitiflerin sayısı / (Gerçek 
pozitiflerin sayısı + Sahte pozitifler)



DENEYLER

 Dört tane Türkçe derlemden (Spor haberleri, 
yargıtay kararları, yargıtay haberleri, Gazi 
derlemi, toplam 368 doküman) kavramlar önem 
sırasına göre algoritma tarafından çıkarılmıştır.

 Ayrıyeten manüel olarak bu dokümanlardan 
kavramlar çıkarılmış ve bunlar kıyaslanmıştır.



DENEYLER
 Aşağıda değişik derlemlerin kıyaslanması gösterilmiştir. 

Görülebileceği gibi, ikinci algoritma (alternatif iii) en iyi 
sonuçları vermektedir. Ayrıca Yargıtay Kararları ve 
Yargıtay Haberleri derlemlerinin daha iyi sonuç verdiği 
gözlenmiştir, bunun nedeni ise bu derlemlerde konu 
dağılımının geniş olmamasıyken diğer derlemlerin bir sürü 
farklı konulara sahip dokümanları içermesidir. Başarı 
oranı 63.97% olarak ölçülmüştür.
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SONUÇ

 Bu çalışmada dokümanlardan kavram çıkarmak 
için TDK sözlüğü kullanılmıştır.

 Bağlam analizi yapılmış ve bunun etkisinin 
büyük olduğu gözlenmiştir.

 Üç tane alternatif metot geliştirilmiş, 
üçüncüsünün en yüksek başarı oranını verdiği 
gözlenmiştir.

 Frekans yanında Kapsam ve İlk konum 
özelliklerinin hesaba katılmasının başarı oranını 
arttırdığı gözlenmiştir.



İlerki Çalışmalar
 Sözlük tabanlı metodu geliştirmeden önce 

kümeleme yoluyla kavram çıkarmaya 
çalışılmıştır, bu kümeleme metodunu Principal
Component Analysis ile geliştirmeye devam 
edebiliriz.

 Sözlük anlam cümlesindeki kelimelerde 
hypernym olanlara daha fazla katsayı atanarak 
algoritma geliştirilebilir.

 Geliştirdiğimiz algoritmayı başka Türkçe 
derlemleri üzerinde çalıştırabiliriz.

 Geliştirdiğimiz algoritma metin sınıflandırmada 
(text categorization) kullanılabilir.
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