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Özet: Benzerlik varlıklar arasındaki yakınlığın ifade edilmesidir. Varlıklar arasında olabildiği 

gibi kişiler arasında benzerlik tanımlanabilir. Kişiler arası benzerlik gerek görünüş olarak 

gerekse de içerik olarak tanımlanmaktadır. Kişisel benzerliğin orantılanabilmesi kişisel 

özelliklerin doğru şekilde tanımlanması sayesinde gerçekleştirilir. Bu amaçla kişisel verilerin 

toplanması ve bu bilgilerin doğru formatta saklanarak kullanılması önemlidir. Bu çalışma 

içerisinde kişisel bilgilerin paylaşılabilir ve birlikte çalışabilir şekilde tanımlanmasını ve tek 

bir kişisel URI olarak kullanılmasını sağlayan FOAF kullanılmıştır. Kişiler arası benzerlik için 

de FOAF içerisindeki özellikler anlamlandırılarak karşılaştırılabilir bir yapı oluşturulmuş ve bu 

amaçla kosinüs benzerlik hesaplanarak kişilerin yakınlığı bulunmuştur. İki kavramın anlamsal 

olarak benzerliğinin bulunabilmesi için WORDNET kullanılmıştır. Bu çalışma içerisinde 

bulunan kişiler arası benzerlik değerleri hem kişisel bilgilere hem de sosyal özelliklere 

dayanması sebebiyle benzer kişilerin kullanıldığı flört web siteleri ya da kişiye özel 

reklamcılık sektörlerinde kullanılabilmektedir.  
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Using Big Personal Data in Similarity Calculation 

 

Abstract: Similarity is definition of likelihood between entities. It can also defined between 

personalities. Personal similarity can be based on both physical and inherent properties of a 

person. To measure the personal similarity, personal information must be described well 

structured. Personal information must be gathered from true sources and stored in a 

constitutional format. In this work, personal information is stored in FOAF. FOAF is an 

exchangeable and interoperable personal information language that can describe personal 

information in a single URI. Personal similarity is based on the properties of FOAF which are 

semantically enriched and stored as an interconnected web. This web is used to calculate the 

cosine similarity between two people. Semantic similarity is achieved by asking the true 

definition of FOAF properties to WORDNET. In this work, personal similarity is based on 

both demographical and social information which can be useful in dating web sites and 

personalized marketing domains.  
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1. Giriş 

İnsanlar kendisine benzeyen insanlardan 

hoşlanır ve ilgi duyarlar. Benzer şeyleri 

başkasında görmek, o benzerlikten bir 

içselleştirme çıkarmak, kişinin rahat bulduğu 

bir durumdur. Benzer özellikler ve 

davranışlar ile karşılaşmak kişinin kendi içsel 

inanışlarında yalnız olmadığı duygusunun 

güçlenmesine yol açar [7]. Benzerlik kişilerin 

kendisine yakın hissettikleri herhangi bir 

varlığa karşı duyduğu ilgi ve kendi 

özelliklerini o varlıkta bulma durumudur. 

Benzerlik kişilerin fiziksel özellikleri 

arasında olabileceği gibi, kişilerin 

tercihlerinin de benzer olması da benzerliktir. 

Ancak böyle bir benzerliği oranlayabilmek 

için öncelikle tanımı yapılmalıdır.  

Benzerlik iki fiziksel olayın, sürecin ya da 

sistemin, uzayda belirli bir noktada ve anda, 

kendisini karakterize eden özelliklere ait 

değerlerin, ikincil bir olay, süreç ve sistem ile 

orantılı olmasıdır1. Her bir değer için 

orantılılığının faktörü benzerlik faktörü 

olarak isimlendirilir. Bu benzerlik faktörü 

benzerlik değerinin orantılanmasının 

sonucudur. Tüm benzerlik araştırmaları bu 

benzerlik orantılılığının farklı yöntemlerle 

hesaplanması üzerine oluşturulmuştur.  

Benzerlik iki varlık arasında düşünüldüğünde 

bu iki varlığın oluşumuna bakmak gerekir. 

Benzer faktörünün oluşabilmesi için benzeşen 

varlıkların aynı süreç ile oluşturulması 

gerekmektedir  [5]. Doğadaki varlıkların 

karmaşık süreçler sonucunda oluştuğu 

düşünüldüğünde benzerlik faktörünün 

hesaplanması varlıkların oluşum aşamalarının 

detaylandırılması sonucunda gerçekleşebilir. 

Bu detaylandırma işlemi sırasında karmaşık 

işlemlerin basit adımlara indirgenmesi 

gerekir. Bu indirgeme işlemi her iki nesnenin 

oluşma süreci için tekrarlanırsa bu durumda 

temel olarak aynı şekilde oluşmuş ancak ufak 

                                                 
1http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/S

imilarity+Theory 

süreçlerin sonucunda farklılaşmış iki 

nesnenin benzerliğinden bahsedilir. Bu 

durumlarda benzerlik faktörü aynı süreçten 

değil aynı kökten oluşmuş ve daha sonrasında 

yabancılaşmış adımlar sonucunda oluşan 

varlıklar arasındaki benzerliği 

tanımlamaktadır. Bu benzerlik aynı özden 

gelmek olarak da düşünülebilir ancak aynı 

zamanda bu özün işlenmesinin de aynı 

metotlarla gerçekleştirilmiş olması 

gerektiğini içermektedir. Doğadaki varlıkların 

oluşum aşamalarına bakarak 

benzeştirilebilmektedir. Ancak bu durum 

insanlar arası benzerlik tanımlanırken 

farklılaşmaktadır.  

 

Kişiler arasındaki benzerliğin tanımlanması 

için kişilerin değişmeyen özelliklerinin, 

davranışlarının ve davranışlarının 

tanımlanması gerekmektedir. Aynı zamanda 

bu karşılaştırma işlemi temelde farklı 

isimlendirilen ancak kendi içinde benzer olan 

varlıklar ile zenginleştirilmelidir. Bu 

zenginleştirme işlemi anlamsal olmayan 

varlıkların anlamlandırılması, eş varlıkların 

bulunması, benzer varlıkların sıralanması 

şeklinde düşünülebilir. Tüm bu işlemlerin 

sonucunda ortaya kişiler arasındaki benzerliği 

ortaya koyan bir tanım konabilmektedir.  

Kişiler arasındaki benzerliği incelemek 

amacıyla geliştirilen sistemler, kişilerin 

benzer olması durumunu en temel özellikleri 

ile başlayarak, en kişisel özelliklerine kadar 

devam ettirirler. 

 

Bildirinin bundan sonraki bölümünde 

kişilerin özelliklerinin paylaşılabilir ve 

genişletilebilir olarak nasıl saklandığı, üçüncü 

bölümde kişilerin benzerliklerinin bulunması 

için önerilen algoritma ve sonuçlar, son 

bölümde ise sonuçların tartışılması ve 

gelecek çalışmalardan bahsedilecektir.  

2. Arkadaşımın Arkadaşı-Friend-of-a-

Friend 



Arkadaşımın Arkadaşı, 2000 yılında kişisel 

verilerin paylaşımı ve kullanımı için 

tanımlanmış bir kartvizittir. Bu kartvizitin 

özelliği genişletilebilir ve paylaşılabilir 

olmasıdır. Resource Description Framework 

(RDF) dilinde yayınlanmış olan Friend-of-a-

Friend (FOAF) kısa sürede Anlamsal Web 

kullanıcıları arasında yaygınlaşmış ve kişisel 

bilginin temsil edilmesi için genel geçer 

format olarak kabul görmüştür. İnternet 

üzerindeki aktif kullanılan RDF verisinin 

%80’i FOAF verisinden oluşmaktadır. Yahoo 

ve AOL gibi geniş sosyal ağlar kişisel verileri 

FOAF olarak saklamakta ve Google Arama 

Motoru aramalarda daha fazla üst veri modeli 

içeren RDF verilerini üst sıralara 

taşımaktadır.  

FOAF kişisel bilginin yayınlanması için 

temel bir format oluşturur. Şekil-1’de 

görülebileceği gibi kişilerin isim, soy isim ve 

e-posta gibi temel bilgilerinin tanımlanmasını 

sağlar. Her bir kişi için dünyanın her yerinden 

ulaşılabilir bir URI atar ve bu URI’yi kişiyi 

tanımlayan eşsiz bir erişim noktası olarak 

kullanılır. Her bir FOAF dosyası eşsizliğini 

eposta özelliğinden almaktadır. Bu nedenle 

SHAL1 algoritması ile şifrelenen eposta 

özelliği bir kişi için tanımlanan URI’nin eşsiz 

olarak ulaşılabilir olmasını sağlamaktadır.  

Literatürde FOAF verisinin üretilmesi için 

yapılan çalışmalar incelendiğinde, kişisel 

verinin hemen oluşturulup paylaşılabilmesi 

için uygulanmış foaf-o-matic [1], FOAF 

bilgisini kullanarak oluşturulabilecek kişisel 

tanışıklık ağı ve kişilerin kişisel bilgilerini 

düzenli olarak paylaşmasını ve göstermesini 

sağlayan foafpress2 uygulamaları karşımıza 

çıkmaktadır. Tüm bu FOAF temelli 

uygulamalar ile FOAF dilinin kullanımı 

arttırılmaya sağlanmış ve kişisel verinin 

saklanmasında FOAF’ın yaygınlaştırılması 

amaçlanmıştır.   

                                                 
2 http://foafpress.org/ 

2.1 FOAF Veri Seti 

 

Şekil 1. FOAF Örneği 

3. Benzerlik Algoritması 

Kişiler arası benzerlik algoritmasının 

tanımlanması için öncelikle kişilerin 

kendisini tanımlayan özelliklerin 

tanımlanması gerekmektedir. Benzerlik 

algoritmasının ilk bölümünde bu özellikler 

tanımlanmıştır. Ardından kişilerin sahip 

olduğu bu özelliklerin karşılaştırılabilmesi ve 

bir orantılılık oluşturulabilmesi için gerekli 

olan yapılar ortaya konmuştur. Bu yapıların 

kullanılarak benzerlik algoritmasının 

gerçekleştirilmesi ise son bölümde 

anlatılmaktadır. 

3.1 Kişisel Özelliklerin Tanımlanması 

Kişiler arası benzerlik birçok farklı benzerlik 

tanımından farklı olarak kişilerin 

içselleştirmiş olduğu tercihleri de içermesi 

birçok farklı kavramı içermektedir. Bir 

kişinin kendisini tanımlayan özelliklere 

bakıldığında:  

 Temelde değişmeyen ya da zor 

değişen özelliklerin yer aldığı,  

 Duruma, zamana ve çevresine bağlı 

olarak yapmış olduğu kararların ve 

tercihlerin olduğu, 

 Belirli bir an ya da mekana bağlı 

olarak değil genel olarak yaşa ya da 

çevreye bağlı olarak tercih ettiği 

özelliklerinin  



bulunduğu görülmektedir.  

Kişiye ait olan ve değişmeyen ya da zor 

değişen özellikler arasında kişinin yaşı, boyu, 

cinsiyeti, yaşadığı yer, uyruğu, adı/soyadı 

gibi özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler 

demografik özellikler olarak FOAF içerisinde 

de tanımlanabilmektedir. Kişileri ayrıştırmak 

için önemli olan bu özellikler aynı zamanda 

yerel olarak düşünüldüğünde ayırıcılığını 

kaybetmektedir. Aynı sınıfta okuyan erkek 

öğrencilerin demografik özellikler 

kullanılarak ayrıştırılması ve kişisel 

benzerliklerin bulunması zordur. Bu sebeple 

demografik özelliklerin yanı sıra kişiler arası 

benzerlik tanımlayabilmek için daha 

özelleştirilmiş tanımlamalara ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

Kişiler kişiliklerini duruma, mekana ve ana 

bağlı olarak yapmış oldukları seçimlerle ve 

tercihlerle ifade ederler. Bu seçimler kişilerin 

geçmiş tecrübelerine, dış etmenlere ya da 

sosyal çevresine bağlı olarak 

değişebilmektedir. Bu sebeple kişilerin 

kimleri tanıdıkları, kimlerle hangi ilişkiler 

içinde oldukları önemlidir. Kişisel benzerlik 

tanımı yapılırken kişilerin kimler ile arkadaş 

oldukları ve bu kişiler ile nasıl bir sosyal 

ilişki içerisinde oldukları da göz önüne 

alınmalıdır. FOAF bu açıdan sadece 

<knows> tanınırlık ilişkisi içermektedir. Bu 

çalışma içerisinde de kişilerin sosyal ilişkileri 

bu özellik ile bulunmaya çalışılmıştır.  

 Son olarak kişinin belirli bir an ya da 

mekana bağlı olarak değil, belirli bir çevre ya 

da yaşa bağlı olarak uzun süreli yapmış 

olduğu tercihlerin tanımlanması gerekir. Bu 

özellikler kişinin alışkanlıkları, ilgi 

duydukları ya da yapmış olduğu hobileri 

olarak görülebilir. FOAF bu özelliklerin 

hiçbirini tanımlamamaktadır. Bu nedenle bu 

özellikler benzerlik işleminin dışında 

bırakılmışlardır.  

Bu üç farklı özellik ile kişinin değişmeyen, 

anlık ve uzun süreli kişisel özelliklerinin 

tanımlanması sağlanabilmekte ve böylece 

kişiler arası benzerlik tanımlanabilmesi için 

bir yapı ortaya koymaktadır.   

 

3.2 Kişilerin Özelliklerinin Orantılanması 

Kişisel özelliklerin orantılanması FOAF 

içerisinde tanımlanmış olan kişisel özellikler 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla 

kişisel özelliklerin FOAF içerisindeki 

tanımlarının karşılaştırılabilir olması gerekir. 

Kişilerin benzerliklerinin orantılanması 

özellikler tanımlandıktan sonra bu özellikleri 

oluşturan süreçlerinde karşılaştırılması 

sonucunda gerçekleştirilmiştir. Özelliklerin 

anlamsal olarak ifade edilmesi aralarındaki 

ilişkilerin bulunmasının yanı sıra anlamsal 

olarak daha genel ve özel tanımların da 

ortaya konmasını sağlamaktadır. Bu başka bir 

anlamda o özellikleri oluşturan süreçlerin 

ortaya konması olarak kabul edilebilir. Bu 

sebeple iki özellik karşılaştırılırken bu 

özelliklerin anlamsal olarak nasıl bir hiyerarşi 

içerisinde yer aldıkları ve aralarındaki 

anlamsal uzaklık karşılaştırılmıştır. Birincisi 

o özelliğin oluşmasındaki süreçleri ifade 

ederken, ikinci karşılaştırma ise özellikler 

arasındaki bağlantının güçlülüğünü ifade 

etmektedir.  

  

Şekil 2. Kişisel Özellikler Vektörü 

İki kişi arasındaki özelliklerin hesaplanması 

amacıyla en basit yakınlık yöntemi olan 

kosinüs yakınlık algoritması [6] 

İş 

      Adı 

Okuduğu Okul 



uygulanmıştır. Kosinüs yakınlık algoritması 

iki vektörel büyüklüğün birbirinden uzaklığı 

olarak özetlenebilir. Temsili olarak Şekil 2 

içerisinde görülen özellikler vektörü özellik 

sayısına bağlı olarak boyut almaktadır. 

Formül 1 içerisinde görüldüğü gibi iki 

vektörün en yakın uzaklığı bir vektörün 

diğerinin üzerine iz düşümünün uzunluğudur.  

Cos(θ)
A×B

‖A‖‖B‖
=

∑ Ai×Bii=1

√∑ (Ai)
2

i=1 ×√∑ (Bi)
2

i=1
      (1) 

Ancak bu dik izdüşümün alınması için 

aralarındaki kosinüs açısının bilinmesi 

gerekmektedir. Bu amaçla iki vektörün 

vektörel çarpımlarının skaler çarpımlarına 

bölümü bulunmaktadır.  

Kişisel benzerliklerin orantılanmasında 

kişisel özellikler vektörel düzlemde birer 

koordinat olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple 

iki vektörel değer arasındaki açı bulunurken 

tüm özellikler de göz ardı edilmeden 

kullanılarak bu özelliklerin ilişkileri de 

hesaba katılmaktadır.  

4. Benzerlik Algoritmasının Uygulanması 

Basit olarak geliştirilen benzerlik algoritması 

içerisinde kişiler arası en basit yakınlığın 

hesaplanması amaçlanmıştır. Kişilerin kişisel 

bilgilerinin ontoloji diliyle tanımlanan FOAF 

içerisinde saklanması ve kişiler arasında 

bağlantıların oluşturulmasını sağlayarak, 

kişisel bilgilerin tek bir yapı altında 

saklanabilmesi için gerekli temel yapıları 

oluşturmuştur. FOAF tanımladığı basit ve 

kullanılabilir yapı nedeniyle oldukça geniş bir 

kullanım sayısına ulaşmış ve şu anda internet 

üzerinde saklanan RDF verisinin büyük bir 

çoğunluğu da bu FOAF verisinden 

oluşmaktadır. 

4.1 FOAF Verisinin Hazırlanması 

Çalışma içerisinde [3] çalışması içerisindeki 

tüm internette tanımlı FOAF açıklamalarının 

toparlandığı FOAF verisi kullanılmıştır. Bu 

veri kümesi 50,559 FOAF belgesi bir ilişkisel 

veritabanında saklanmaktadır. Bu veri 

kümesini kullanılabilmesi amacıyla 

paylaşılan ilişkisel veritabanını bir Derby 

veritabanı sunucusu3 içerisinde açarak, Özne-

Yüklem-Nesne şeklinde tek bir tabloda 

tutulan üçlüleri SESAME 2.6 RDF Veri 

Bankasına4 veri bütünlüğünü koruyarak 

aktarılmıştır. FOAF içerisindeki verinin 

anlamsal düzeyi RDF düzeyinde olması 

sebebiyle SESAME içerisindeki oluşturulan 

anlamsal ağ rdf:description düzeyinde 

saklanabilmiştir. Anlamsal ağ içerisindeki 

verileri sorgularken oluşabilecek problemler 

sebebiyle sorgular hem FOAF yapılarını hem 

de ona bağlı açıklamaları ve aralarındaki 

ilişkiyi de sorgulayacak şekilde 

oluşturulmuştur. Şekil 3 içerisinde görüldüğü 

gibi oluşturulan biçim nedeniyle anlamsal ağ 

üzerinde sorgular oluşturulabilmektedir. 

Sorgunun ilk kısmı rdf : description şeklinde 

SESAME’nin oluşturduğu yapıları içermekte, 

ikinci kısım ise normal bir SPARQL 

sorgusundan oluşmaktadır. UNION ilişkisi ise 

bağlanan bu iki yapı tüm kişilere ait FOAF 

açıklamalarının sorgulanmasını 

sağlamaktadır. 

 

Şekil 2. SPARQL Sorgusu 

4.2 Benzerlik Hesaplama 

Sorgulanabilir bir FOAF anlamsal ağı 

oluşturulduktan sonra FOAF profillerin kendi 

aralarındaki yakınlığın hesaplanması 

amacıyla kosinüs uzaklık kullanılmıştır. 

Benzerlik algoritmasının akışı Algoritma-1 

içerisinde görülebilir. Kosinüs uzaklıkların 

bulunması amacıyla yapılan sorgulardaki 

hataların sonucunda SESAME veri 

bankasındaki verilerin temizlenmesi 

gerekmiştir. FOAF üçlüleri içerisindeki hatalı 

veya yanlış yazımların çıkarılması için bir 

temizleme işleminden geçirilmiştir. Ardından 

kosinüs benzerliğin üst kısmı olan vektörel 

çarpımın uygulanması Algoritma-1 içerisinde 

                                                 
3 http://db.apache.org/derby/ 
4 http://www.openrdf.org/ 



satır 13’te gerçekleştirilmiş ve vektörel 

koordinat düzlemlerinin oluşturulması için iki 

FOAF belgelerinin ortak özelliklerin 

karşılaştırılması ve aralarındaki benzerliğin 

çarpıma eklenmesi satır 14 içerisinde 

sağlanmıştır. Bu işlem sırasında iki kişinin 

ortak özelliklerinden birini bir boyut olarak 

ele alırsak, vektörel çarpım farklı 

boyutlardaki iki skaler vektörün çarpımına 

eşit olmaktadır. Burada bir boyut olarak 

aldığımız ortak özellik ile vektörel çarpımı 

oluşturan boyuttaki skaler değerlerin 

bulunması iki özelliğin birbirine uzaklığını 

bulmak amacıyla WORDNET5 kullanılmıştır. 

WORDNET ilgili boyuttaki iki vektörün 

değerlerinin kelime olarak yakınlığını [0,1] 

aralığında vererek iki vektörün ilgili 

boyuttaki çarpımını bize getirmektedir. 

Kosinüs benzerliğin hesaplanması için 

kişilerin kendi vektörlerinin skaler 

büyüklüklerinin hesaplanması gerekmektedir. 

Ancak bir kişinin FOAF belgesinin skaler 

değeri, tanımlı olduğu FOAF ağı içerisinde 

anlamlı olmaktadır. Bu amaçla tüm FOAF 

belgelerinde hesaplanan boyuta ilişkin skaler 

ortalamalar alınarak o boyut için birim vektör 

olarak kabul edilmiştir. Bu sayede alınan 

birim vektör aslında FOAF ağı içerisindeki 

merkez düğümdür. Bu işlem Algoritma-1 

içerisindeki ilk satırda merkez düğüm 

bulunarak sağlanmıştır. En çok bağlantısı 

olan ve bağlantı veren düğüm merkez olarak 

alınabileceği gibi, birim vektör merkezi 

hesabı veya yakınlık merkezi hesabı [4] ile de 

bu düğüm belirlenebilir. Böylece 

hesaplanacak olan kişiye ilişkin FOAF 

belgesinin ilgili boyutunun değeri skaler 

olarak hesaplanmış olacaktır. Bu şekilde tüm 

boyutlara ilişkin değerler çarpılarak toplam 

skaler değer hesaplanır ve satır 18’deki gibi 

kosinüs yakınlık değeri bulunur. 

 

4. Sonuçlar ve Öneriler 

Kişiler arası benzerlik bulunması sonucunda 

bulunan değerler Şekil 4 içerisinde 

                                                 
5 http://wordnet.princeton.edu/ 

gösterilmektedir. Bu sonuçlar incelendiğinde 

kişiler arası özelliklerin büyük çoğunluğunun 

değişmeyen, zor değişen özelliklerden 

kaynaklandığı görülmektedir. Aynı yaş, aynı 

okulda okuyan ya da aynı yerde çalışan 

kişilerin daha benzer bulunduğu ortaya 

konmuştur. Kişilerin birbirlerini tanıyor 

olması da benzerlikte etkilidir.  

 

Şekil 4. Eirik Newth için Benzerlik Sonuçları 

Bu sonuç kişisel bilgilerin saklanabilmesi 

açısından FOAF’ın yetersiz olduğu ve 

geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Bu amaçla daha önce yapılan çalışma [2] ile 

birlikte kişisel ilişkilerin daha detaylı olarak 

saklanması sağlanmıştır. Bu sayede daha 

detaylı kişisel ilişkiler FOAF içerisinde 

saklanabilmektedir. Bir sonraki adım olarak 

düşünüldüğünde kişisel ilişkilerin yanı sıra 

kişisel tercihlerin anlık ve uzun zamana 

yayılmış olarak modellenerek yine FOAF 

içerisinde temsili kişisel benzerliğin daha 

detaylı olmasını sağlayacaktır.  
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Algoritma 1- Benzerlik Algoritması 

  FONKSİYONLAR 

 Vektörel Yakınlık Fonksiyonu: 𝑉(𝑝1, 𝑝2) 

 FOAF Profil Özelliklerini Sorgulama: 𝐹(𝑝1)  
 Tüm ağ üzerindeki merkez insanı bulur: 𝑀(𝑓) 

 ALGORİTMA 

1 merkez  𝑴(𝐹𝑂𝐴𝐹_𝐷𝐵); 

2 for  𝑘 ∈ 𝐹𝑂𝐴𝐹_𝐷𝐵  do 

3       ö𝑧𝑒𝑙𝑙𝑖𝑘𝑘     𝑭(𝑘); 

4       for 𝑚 ∈ 𝐹𝑂𝐴𝐹_𝐷𝐵 do 

5                  ö𝑧𝑒𝑙𝑙𝑖𝑘𝑚  𝑭(𝑚); 

6            for  𝑝𝑘1  ∈  özellik𝑘  do 

7                  ö𝑧𝑛𝑒𝑙𝑑𝑒𝑔𝑒𝑟  𝑽(𝑝𝑘1, 𝐹(𝑚𝑒𝑟𝑘𝑒𝑧)1); 

8                  𝑘𝑖ş𝑖𝑠𝑒𝑙𝐴𝑔𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘𝑘  𝑘𝑖ş𝑖𝑠𝑒𝑙𝐴𝑔𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘𝑘 + (ö𝑧𝑛𝑒𝑙𝑑𝑒𝑔𝑒𝑟 * ö𝑧𝑛𝑒𝑙𝑑𝑒𝑔𝑒𝑟); 

9                  for  𝑝𝑚1  ∈  özellik𝑚  do 

10                     ö𝑧𝑛𝑒𝑙𝑑𝑒𝑔𝑒𝑟  𝑽(𝑝𝑘1, 𝐹(𝑚𝑒𝑟𝑘𝑒𝑧)1); 

11                     𝑘𝑖ş𝑖𝑠𝑒𝑙𝐴𝑔𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘𝑚  𝑘𝑖ş𝑖𝑠𝑒𝑙𝐴𝑔𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘𝑚 + (ö𝑧𝑛𝑒𝑙𝑑𝑒𝑔𝑒𝑟 * ö𝑧𝑛𝑒𝑙𝑑𝑒𝑔𝑒𝑟);                     

12                     if 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑙𝑠 (𝑡𝑦𝑝𝑒(𝑝𝑘1), 𝑡𝑦𝑝𝑒(𝑝𝑚1))  

13                              𝑣𝑒𝑘𝑡ö𝑟𝑒𝑙𝐷𝑒𝑔𝑒𝑟  𝑽(𝑝𝑘1, 𝑝𝑚1); 

14                              𝑣𝑒𝑘𝑡ö𝑟𝑒𝑙𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚  𝑣𝑒𝑘𝑡ö𝑟𝑒𝑙𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 + 𝑣𝑒𝑘𝑡ö𝑟𝑒𝑙𝐷𝑒𝑔𝑒𝑟; 

15                  end for 

16            end for 

17       end for 

18       𝒃𝒆𝒏𝒛𝒆𝒓𝒍𝒊𝒌  𝒗𝒆𝒌𝒕ö𝒓𝒆𝒍𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 / (√𝒌𝒊ş𝒊𝒔𝒆𝒍𝑨𝒈𝚤𝒓𝒍𝚤𝒌𝒌 + √𝒌𝒊ş𝒊𝒔𝒆𝒍𝑨𝒈𝚤𝒓𝒍𝚤𝒌𝒎) 

19 end for 

 

http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3045302452.html
http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3045302452.html

