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DESIGN GUIDE  
 

This PowerPoint 2007 template produces a 

91cmx122cm presentation poster. You can use it 

to create your research poster and save 

valuable time placing titles, subtitles, text, and 

graphics.  

 

We provide a series of online tutorials that will 

guide you through the poster design process and 

answer your poster production questions. To 

view our template tutorials, go online to 

PosterPresentations.com and click on HELP 

DESK. 

 

When you are ready to print your poster, go 

online to PosterPresentations.com 

 

Need assistance? Call us at 1.510.649.3001 

 
 

QUICK START 
 

Zoom in and out 
 As you work on your poster zoom in and 

out to the level that is more 

comfortable to you. Go to VIEW > 

ZOOM. 

 

Title, Authors, and Affiliations 
Start designing your poster by adding the title, the 

names of the authors, and the affiliated institutions. 

You can type or paste text into the provided boxes. 

The template will automatically adjust the size of 

your text to fit the title box. You can manually 

override this feature and change the size of your text.  

 

TIP: The font size of your title should be bigger than 

your name(s) and institution name(s). 

 

 

 

 

Adding Logos / Seals 
Most often, logos are added on each side of the title. 

You can insert a logo by dragging and dropping it from 

your desktop, copy and paste or by going to INSERT > 

PICTURES. Logos taken from web sites are likely to be 

low quality when printed. Zoom it at 100% to see 

what the logo will look like on the final poster and 

make any necessary adjustments.   

 

TIP: See if your school’s logo is available on our free 

poster templates page. 

 

Photographs / Graphics 
You can add images by dragging and dropping from 

your desktop, copy and paste, or by going to INSERT > 

PICTURES. Resize images proportionally by holding 

down the SHIFT key and dragging one of the corner 

handles. For a professional-looking poster, do not 

distort your images by enlarging them 

disproportionally. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image Quality Check 
Zoom in and look at your images at 100% 

magnification. If they look good they will print well.  
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QUICK START (cont. )  
 

How to change the template color theme 
You can easily change the color theme of your poster 

by going to the DESIGN menu, click on COLORS, and 

choose the color theme of your choice. You can also 

create your own color theme. 

 

 

 

 

 

 

 

You can also manually change the color of your 

background by going to VIEW > SLIDE MASTER.  After 

you finish working on the master be sure to go to 

VIEW > NORMAL to continue working on your poster. 

 

How to add Text 
The template comes with a number 

of pre-formatted placeholders for 

headers and text blocks. You can 

add more blocks by copying and 

pasting the existing ones or by 

adding a text box from the HOME 

menu.  

 

 Text size 
Adjust the size of your text based on how much 

content you have to present.  

The default template text offers a good starting 

point. Follow the conference requirements. 

 

How to add Tables 
To add a table from scratch go to the 

INSERT menu and  click on TABLE. A drop-

down box will help you select rows and 

columns.  

You can also copy and a paste a table from Word or 

another PowerPoint document. A pasted table may 

need to be re-formatted by RIGHT-CLICK > FORMAT 

SHAPE, TEXT BOX, Margins. 

 

Graphs / Charts 
You can simply copy and paste charts and graphs from 

Excel or Word. Some reformatting may be required 

depending on how the original document has been 

created. 

 

How to change the column configuration 
RIGHT-CLICK on the poster background and select 

LAYOUT to see the column options available for this 

template. The poster columns can also be customized 

on the Master. VIEW > MASTER. 

 

How to remove the info bars 
If you are working in PowerPoint for Windows and 

have finished your poster, save as PDF and the bars 

will not be included. You can also delete them by 

going to VIEW > MASTER. On the Mac adjust the Page-

Setup to match the Page-Setup in PowerPoint before 

you create a PDF. You can also delete them from the 

Slide Master. 

 

Save your work 
Save your template as a PowerPoint document. For 

printing, save as PowerPoint or “Print-quality” PDF. 

 

Print your poster 
When you are ready to have your poster printed go 

online to PosterPresentations.com and click on the 

“Order Your Poster” button. Choose the poster type 

the best suits your needs and submit your order. If you 

submit a PowerPoint document you will be receiving a 

PDF proof for your approval prior to printing. If your 

order is placed and paid for before noon, Pacific, 

Monday through Friday, your order will ship out that 

same day. Next day, Second day, Third day, and Free 

Ground services are offered. Go to 

PosterPresentations.com for more information. 
 

Student discounts are available on our Facebook page. 

Go to PosterPresentations.com and click on the FB icon.  
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Yapay sinir ağları insan sinir sisteminden esinlenilerek oluşturulmuş karar verme 

mekanizmalarıdır. Tıp, ekonomi, makine öğrenmesi gibi birçok alanda yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu ağlar girişlerine aldıkları değerleri katmanlardan geçirerek bir çıkış 

değeri üretirler. Giriş değerleri öncelikle bazı ağırlık değerleri çarpılarak aktivasyon 

fonksiyonlarına gönderilmekte ve bu sayede ağın eğitimi gerçekleştirilmektedir. Bu eğitimin 

amacı uygun ağırlık değerlerinin bulunmasını sağlamaktır. Bu ağırlık değerlerinin 

bulunmasında meta-sezgisel yöntemler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada ağırlık 

değerlerinin bulunmasında Kaotik Haritalı Cırcır Böceği Algoritması kullanılmıştır. 

Algoritmanın çalışması sırasında elde edilen ağırlıklar ağa gönderilmiş ve minimum hatayı 

sağlayan ağırlık matrisi elde edilmiştir. Cırcır böceği algoritması ile yapay sinir ağı eğitimi 

konusunda ilk çalışma olmasından dolayı algoritmanın performansı Parçacık Sürü 

Optimizasyonu ile karşılaştırılmalı olarak uygun veri setleri üzerinde gösterilmeye 

çalışılmıştır. 

Yapay Sinir Ağları (YSA) veri madenciliği alanında son yıllarda sıklıkla kullanılan 

araçlardır. Bu ağlar her türlü bilgiyi işlemek ya da analiz etmek amacıyla kullanılmaktadır. 

YSA’da ağırlıklı bağlantılar aracılığıyla birbirine bağlanan ve her biri kendi belleğine sahip 

işlem elemanları mevcuttur[1]. YSA sınıflandırma, tahmin, modelleme gibi başlıca uygulama 

alanlarında kullanılmaktadır. İleri beslemeli çok katmanlı ağlar son yıllarda üzerinde 

yoğunlukla çalışılan bir YSA çeşididir. Bu ağlarda doğruluk oranının artırılması için bazı 

gereksinimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu gereksinimler: a) ağ mimarisinin seçilmesi, b)  

bağlantı ağırlıklarının seçilmesi gibi önemli faktörlerdir[2]. Bağlantı ağırlıklarının 

seçilmesinde meta-sezgisel yöntemlerin kullanılması ile doğruluk oranında verimli bir artış 

görülmüştür. Bu yöntemlerden Parçacık Sürü Optimizasyonu[3], Yapay Arı Kolonisi[4], 

Genetik Algoritmalar[5] YSA eğitiminde kullanılmış, eğitim sonunda elde edilen optimum 

ağırlıklar ile ağ, uygun veri setleri üzerinde test edilmiştir.  

Bu çalışmanın amacı meta-sezgisel yöntemlerden olan Cırcır Böceği Algoritması(CBA) ile 

YSA’nın eğitilmesi ve optimum ağırlıkların bulunmasını sağlamaktır. CBA sürü tabanlı bir 

meta-sezgisel yöntem olup, mühendislik optimizasyon problemlerinde[6], imge işleme 

uygulamalarında[7], veri madenciliği alanında[8] verimli sonuçlar vermiştir. Kaotik haritalı 

CBA ilk kez bu çalışmada denenmiştir. Bu çalışma kapsamında bilindik veri setleri üzerinde 

PSO ile karşılaştırılmalı olarak performansı gösterilmeye çalışılmaktadır. Çalışmada sırasıyla 

CBA, kaotik haritalar, deneysel sonuçlar ve sonuç kısımlarına yer verilmektedir.  

 

ÖZET  

CIRCIR BÖCEĞİ ALGORİTMASI 

 

DENEYSEL SONUÇLAR 

 Bodyfat Veri Seti:13 özellikten oluşan bu veri seti 252 örnek içermektedir. Verilen giriş 

değerlerine göre vücut şişmanlık yüzdesini tahmin etmeye çalışmaktadır. 

Abalone Veri Seti: 8 özellikten oluşan bu veri seti 4177 örnek içermektedir. Her kabuk için 

halka sayısını tahmin etmeye çalışmaktadır.  

Chemical Veri Seti:8 özellikten oluşan bu veri seti 498 örnek içermektedir. Kimyasal işlemlerde 

verilen bu 8 özelliğe göre bir tahmin yaparak dokuzuncu bileşenin miktarını tahmin etmeye 

çalışmaktadır. 

Çalışma için yapılan Matlab programında hazırlanan uygulama I7 işlemcili 8 GB RAM’a sahip 

makine üzerinde birbirinden bağımsız şekilde 30 defa çalıştırılmıştır. Algoritmaların uygunluk 

fonksiyonu olarak Normalleştirilmiş Ortalama Kare Hata(NMSE) seçilmiştir.  

 

SONUÇLAR 
Bu çalışmada yapay sinir ağlarının eğitiminde sürü tabanlı meta-sezgisel algoritmalardan 

olan CBA’nın Gauss kaotik haritası kullanılan K-CBA versiyonunun veri setleri üzerinde 

performansı gösterilmeye çalışılmıştır. Yaptığımız denemelerde kaotik haritalardan en iyi 

sonuçları veren Gauss haritası olduğundan dolayı bu çalışmada kaotik harita olarak 

seçilmiştir. Bu sayede algoritmanın optimum çözümden uzaklaşma veya yerel minimumda 

takılma gibi sorunlarından kaçınılmaya çalışılmıştır. YSA eğitiminde önemli bir problem 

olan ağırlık değerlerinin seçimi K-CBA ile yapılmaktadır. Hata değerlerinin karşılaştırıldığı 

tablolara bakıldığında K-CBA’nın CBA’dan daha iyi sonuçlar verdiği görülmektedir. Yine 

elde edilen minimum hata değerlerinin PSO ile yakın sonuçlara sahip olduğu gözlenmiştir. 

Bu konuda hem CBA hem de K-CBA’nın ilk kez kullanılıyor olmasından dolayı 

araştırmacılara yapacağı çalışmalarda fikir vermesi amaçlanmaktadır. İleriki çalışmalarda K-

CBA’nın farklı derin öğrenme uygulamalarında etkinliği gösterilmeye çalışılacaktır. 
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Cırcır Böceği Algoritması[6] (CBA) cırcır böceği olarak adlandırılan böcek türünün 

hareketinin modellenmesi sonucu ortaya çıkan bir meta-sezgisel algoritmadır. Sürü tabanlı 

olan bu algoritma optimizasyon problemlerinde optimumun bulunmasına yönelik aday 

çözümler sunmaktadır. Algoritmaya ait adımlar aşağıda verilmektedir. 

 

Adım 1: Verilen problemdeki limitlere uygun ilk popülasyon değerleri rastgele oluşturulur. 

Bu değerler uygunluk fonksiyonuna gönderilerek böceklerin çıkardıkları sesin şiddeti için ilk 

değer atamaları yapılır. 

Adım 2: Kanat çırpış sayısı rastgele üretilir. Üretilen kanat çırpış sayısı ile havanın sıcaklığı 

Dolbear yasasına göre elde edilir. 

Adım 3: Bu sıcaklıktaki sesin hızı hesaplanır. Bu hızdaki frekans değeri hesaplanır. 

Adım 4: Bu frekans ve hız değerlerine göre böceklerin koordinatları güncellenir. 

Güncellenen bu değerler hedef fonksiyona gönderilir. 

Adım 5: Mevcut değerden daha küçük bir değer elde edilirse en iyi değer olarak bu değer 

kabul edilir. Aksi takdirde yeni değerler elde edilerek çözüme devam edilir. 

Adım 6: Maksimum iterasyona veya tolerans değerine ulaşana kadar en iyi çözüm aranır. 

Adım 7: Algoritmanın sonunda en iyi çözümler ve bu çözümlerden elde edilen uygunluk 

fonksiyonu değeri gösterilir. 

 Algoritmaya ait akış diyagramı Şekil-1’de, kullanılan denklemler Tablo I’de 

gösterilmektedir.  
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KAOTİK HARİTALI CIRCIR BÖCEĞİ 
ALGORİTMASI İLE YSA EĞİTİMİ 

 

Kaotik Haritalar 

 

CBA’da aday çözümler üretilirken 

optimum noktadan uzaklaşmak 

veya yerel minimumda takılmak 

gibi problemleri engellemek 

amacıyla kaotik haritalar 

kullanılmıştır.Literatürde test 

amaçlı kullanılan Gauss 

haritası[10] aşağıdaki gibi temsil 

edilmektedir: 

  

   

 z’den küçük en büyük tamsayıyı 

temsil etmektedir. Bu harita da (0, 1) 

aralığında sayılar üretilmektedir. 

Algoritma Min Hata Max Hata Ort.Hata Std.Sapma 

CBA 0,4895 2,4823 1,0510 0,0155 

K-CBA 0.4813 4.0320 0.8243 0.2232 

PSO 0,4840 3,1380 0,6190 0,0836 

ABALONE VERI SETI IÇIN ELDE EDILEN SONUÇLAR 

 

Algoritma Min Hata Max Hata Ort.Hata Std.Sapma 

CBA 0,5078 2,3906 0,9841 0,0810 

K-CBA 0.2669 2.2555 0.5778 0.0885 

PSO 0,2615 1,9539 0,3763 0,0494 

BODYFAT VERI SETI IÇIN ELDE EDILEN SONUÇLAR 

 

CHEMICAL VERI SETI IÇIN ELDE EDILEN SONUÇLAR 

 
Algoritma Min Hata Max Hata Ort.Hata Std.Sapma 

CBA 0,2361 2,5742 0,8534 0,0747 

K-CBA 0.0867 3.0024 0.3741 0.1291 

PSO 0,0901 1,8575 0,1804 0,0603 

Şekil 4: Abalone veri seti minimum 

hata grafiği 

Şekil 5: Bodyfat veri seti minimum 

hata grafiği 

Şekil 6: Chemical veri 

seti minimum hata 

grafiği 
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