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yön vermektedirler. Bu sayede yem bulmak için harcamalarÕ
gereken süre ve efor hatÕrÕ sayÕlÕr úekilde düúmektedir.
Benzer bir yaklaúÕmÕn, da÷ÕtÕk bir a÷daki her bir
algÕlayÕcÕnÕn karar vermede kullanaca÷Õ optimum eúik
seviyesinin ve tümleútirme merkezindeki karar mekanizmasÕnÕn belirlenmesinde kullanÕlabilece÷inden hareketle
baúlatÕlan bu çalÕúmada, PSO'nun performansÕnÕ test etmek
üzere, PSO ile elde edilen sonuçlar, tüm eúik de÷er ve
tümleútirme kuralÕ kombinasyonlarÕ üzerinden yapÕlan (brute
force, BF) aramanÕn sonuçlarÕ ile karúÕlaútÕrÕlmaktadÕr.

ÖZETÇE
Do÷adan esinlenerek geliútirilen optimizasyon yöntemleri,
kullanÕm kolaylÕklarÕ ve yüksek performanslarÕ nedeniyle pek
çok farklÕ disiplinde kendilerine uygulama alanÕ
bulmaktadÕrlar. Bu çalÕúmada, son yÕllarda yo÷un ilgi gören
da÷ÕtÕk tespit problemine, literatürde ParçacÕk Sürü
Optimizasyonu olarak bilinen yöntem uygulanmÕútÕr. Temel bir
paralel da÷ÕtÕk topoloji üzerinde denenen senaryolarda
PSO'nun performansÕnÕn do÷ruluk ve güvenilirlik ve hÕz
açÕsÕndan oldukça yüksek oldu÷u gözlenmiútir.

2.

ABSTRACT

GøRøù

Da÷ÕtÕk tespit 1980'lerden özellikle de 1990'larÕn baúÕndan bu
yana üzerinde yo÷un olarak çalÕúÕlan bir konudur. Da÷ÕtÕk
tespitin, alternatifi olan merkezi tespite göre en büyük
avantajÕ,
kabul
edilebilir
performans
seviyelerini
tutturabilmesi için merkezi tespite göre çok daha düúük
iletiúim bant geniúliklerine ihtiyaç duyuyor olmasÕdÕr [1], [2].
Bunun yanÕsÕra tümleútirme merkezindeki iúlem yükünün daha
düúük oluúu; karar verme ve tepki sürelerinin kÕsa oluúu di÷er
önemli avantajlarÕ olarak sÕralanabilir. Yöntemin en önemli
dezavantajÕ ise do÷ruluk seviyesinin merkezi yönteme göre
düúük kalÕyor olmasÕdÕr. Bu problemin çözümüne yönelik
olarak, literatürde, iletiúim bant geniúli÷i gereksinimini
asgaride tutarak tespit do÷rulu÷unu arttÕrmayÕ hedefleyen pek
çok çalÕúma bulunmaktadÕr [3], [4], [5].
Bu çalÕúmada, do÷adan esinlenerek geliútirilmiú olan
ParçacÕk Sürü Optimizasyonu (PSO) yönteminin da÷ÕtÕk tespit
performansÕnÕn iyileútirilmesine yönelik olarak kullanÕmÕ iki
algÕlayÕcÕ ve bir tümleútirme merkezinden oluúan temel bir a÷
topolojisi üzerinde incelenmektedir.
PSO, do÷adaki kuú ve balÕk sürülerinin yem arama
esnasÕnda topluca ve bireysel olarak yaptÕklarÕ hareketler
gözlenmek suretiyle geliútirilmiú bir yöntemdir [6]. Kuúlar ve
balÕklar, yem ararken, bireysel olarak ve komúuluklarÕndaki
kuúlarÕn ve balÕklarÕn hareketlerine ba÷lÕ olarak kendilerine
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Da÷ÕtÕk algÕlayÕcÕ a÷larÕ topolojilerine göre üç ana grupta
toplanabilirler: Paralel, seri ve a÷aç yapÕlÕ [1]. Paralel
topolojide, tüm yerel algÕlayÕcÕlar, hedeften elde ettikleri
gözlemlere (y1, y2,…, yN) dayanarak verdikleri kararlarÕ (u1,
u2,…, uN) dar bantlÕ bir iletiúim kanalÕ üzerinden tümleútirme
merkezine gönderirler. Tümleútirme merkezi de yerel
algÕlayÕcÕlardan gelen kararlarÕ kullanmak suretiyle kendi
kararÕn (u0) verir.
Yerel algÕlayÕcÕlarÕn yaptÕ÷Õ gözlemler sürekli
de÷erlidir. E÷er bir ikili (binary) karar kuralÕ uygulanÕrsa yerel
algÕlayÕcÕ seviyesindeki karar mekanizmalarÕnÕn çÕkÕúlarÕ ikili
olmaktadÕr. Bunlar, tipik olarak, sÕrasÕyla hedefin yoklu÷unu
ve varlÕ÷ÕnÕ gösteren H0 ve H1 sembolleri ile ifade edilirler.
Tümleútirme merkezindeki tespit performansÕ,
aúa÷Õdaki denklemle verilen risk fonksiyonunu minimize
etmek suretiyle optimize edilir [3].

Nature inspired optimization methods have been finding many
application areas in different disciplines due to their ease of
use and high performance. In this study, Particle Swarm
Optimization, a nature inspired optimization method, is
applied to the distributed detection problem which is a
popular topic of recent years. In the scenarios, experimented
on a basic distributed topology, the performance of the PSO
has been observed cosiderably high in terms of accuracy,
reliability, and speed.
1.

oarikan@ee.bilkent.edu.tr
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Burada, cij’ler Hj do÷ru iken Hi kararÕ vermenin maliyeti; Pj,
Hj hipotezinin önsel olasÕlÕ÷Õ; P(u0 = i | Hj) ise Hj do÷ru iken
Hi karasÕ verme olasÕlÕ÷ÕdÕr. økili karar verme yönteminde risk
fonksiyonu aúa÷Õda de÷iúiklikler yapÕlmak suretiyle alternatif
bir úekilde ifade edilebilir.

P u0

1| H 0 o PFA

P u0

1| H1 o PD

(2)

Burada, PFA bütün sistemin yanlÕú alarm olasÕlÕ÷Õ ve PD bütün
sistemin tespit olasÕlÕ÷ÕdÕr. E÷er yerel algÕlayÕcÕlarÕn
kararlarÕndan oluúan vektör [u1, u2, …, uN]c, u ile gösterilirse
bu durumda bütün sistemin yanlÕú alarm ve tespit olasÕlÕklarÕ
aúa÷Õdaki gibi tanÕmlanÕr.
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Burada,

¦ . karar

vektörünün olasÕ tüm de÷erleri üzerinden

Öteleme:
1.
Tüm parçacÕklarÕn hÕzlarÕnÕ ve konumlarÕnÕ güncelle:

u

toplamÕ ifade etmektedir. Böylelikle risk fonksiyonu aúa÷Õdaki
gibi ifade edilir.

R

c00 P0 1  PFA  c01 P1 1  PD 
c10 P0 PFA  c11 P1 PD

vi = Z vi + u1(xpbesti – xi) + u2(xgbest – xi)
xi = xi + vi

(4)
2.

Son olarak da aúa÷Õdaki de÷iúiklikler yapÕldÕ÷Õnda,

c00 P0  c01 P1

c
cFA

c10 P0  c00 P0

cD

c01 P1  c11 P1

(5)

Denklem (6) elde edilir.

R
3.

c  cFA PFA  cD PD

3.
(6)

burada, u1 ve u2, sÕrasÕyla [0, )1] ve [0, )2] aralÕklarÕnda
de÷iúen düzgün da÷ÕlÕmlÕ rastgele sayÕlardÕr.
Her bir parçacÕk için:
 Risk fonksiyonunun de÷erini parçacÕ÷Õn konumu (xi)
için hesapla.
 Hesaplanan de÷eri pbesti ile karúÕlaútÕr. E÷er de÷er
daha iyi ise yeni de÷eri pbesti’ye yaz ve parçacÕ÷Õn
yeni konumunu xpbesti’ye yaz.
 pbesti ile gbest’i karúÕlaútÕr. E÷er de÷er daha iyi ise
gbest’e pbesti’yi ve xgbest’e xpbesti’yi yaz.
E÷er öteleme sayÕsÕ bir maksimum de÷eri aúmÕúsa veya
gbest de÷eri yeterince iyi ise ötelemeyi sonlandÕr; aksi
takdirde 1. AdÕma dön.

Bu kÕsÕmda PSO algoritmasÕnÕn da÷ÕtÕk tespit probleminin
çözümüne uygulanmasÕ incelenmektedir. Uygulamada, yerel
algÕlayÕcÕlarÕn optimum eúik seviyelerinin ve tümleútirme
merkezinin kullanaca÷Õ optimum karar kuralÕ PSO algoritmasÕ
kullanÕlarak aranacaktÕr. YukarÕda verilen PSO algoritmasÕ ile
sürekli bir uzayda arama yapÕlabilir. Bu yerel algÕlayÕcÕlarÕn
optimum eúik seviyelerinin belirlenmesinde iyi bir çözüm
üretebilir. Ancak tümleútirme merkezinde uygulanacak olan
optimum karar mekanizmasÕnÕn belirlenmesi bütünüyle ayrÕk
de÷erlerden (0 ve 1’lerden) oluúan bir uzayda arama yapmayÕ
gerektirmektedir.
økili PSO bu problemin çözümüne yönelik uygun bir
yöntemdir. økili PSO’da parçacÕklarÕn konum ve hÕzlarÕ ayrÕk
de÷erlerdir. Bu da orijinal algoritmanÕn ilklendirme ve
öteleme prosedürlerinde bazÕ de÷iúikliklerin yapÕlmasÕnÕ
gerektirmektedir. Bu çalÕúmada, [8]’de verilen ikili PSO
algoritmasÕ kullanÕlmÕútÕr. Buna göre;
x

Algoritma
Kuú ve balÕk sürülerinin yem arama yöntemleri gözlemlenmek
suretiyle geliútirilmiú olan PSO algoritmasÕ kolay anlaúÕlabilir
bir yapÕdadÕr. Aúa÷Õda, algoritmanÕn ilklendirme ve öteleme
adÕmlarÕ maddeler halinde verilmektedir.

x
x

Her bir parçacÕ÷Õn baúlangÕç konumu {0, 1} kümesinden
rastgele seçilmekte,
Her bir parçacÕ÷Õn baúlangÕç hÕzÕ {-1, 0, 1} kümesinden
rastgele seçilmekte,
Her bir parçacÕ÷Õn hÕz ve konum güncellemeleri aúa÷daki
bir gerçekleútirilmektedir.
vi = vi + d1(xpbesti – xi) + d2(xgbest – xi)
xi = xi + vi
xi = (4 + xi ) mod 2
vi = (3 + vi ) mod 3 – 1

ølklendirme:
Aúa÷Õdaki alanlardan oluúan bir Sürü yapÕsÕ oluútur:

x

(7)

3.1. PSO Yönteminin Da÷ÕtÕk Tespit Optimizasyonuna
UygulanmasÕ

PARÇACIK SÜRÜ OPTøMøZASYONU

PSO, çok farklÕ tipte probleme yönelik olarak kolayca
uygulanabilen do÷adan esinlenerek geliútirilmiú bir
optimizasyon aracÕdÕr [6]. Algoritma, genel olarak, hareketli
parçacÕklarÕn hareket yönünün ve miktarÕnÕn, parçacÕklarÕn
kendilerinin önceki baúarÕmlarÕna ve komúulu÷undaki di÷er
parçacÕklarÕn baúarÕmlarÕna göre belirlenmesi úeklinde ifade
edilebilir. Çember, tekerlek, yÕldÕz gibi çeúitli komúuluk
topolojileri mevcuttur ve algoritma farklÕ topolojiler için farklÕ
performans gösterebilmektedir. Tüm problemler için, bu
topolojilerden birinin di÷erlerine göre genellikle daha iyi
sonuç verdi÷ini gösteren bir öneri henüz yapÕlmamÕútÕr [7]
KomúuluklarÕ iki ayrÕ kategoriden ele almak
mümkündür: Dura÷an ve dinamik. Dura÷an topolojide
parçacÕklarÕn komúularÕ bir simüalsyon koúusu boyunca
de÷iúmeden kalmaktadÕr; di÷er taraftan, dinamik topolojide
komúular de÷iúebilmektedir. Bu çalÕúmada, Global Best
(Gbest, [7]) olarak da adlandÕrÕlan dura÷an komúuluk
topolojisi uygulanmaktadÕr. Gbest topolojisinde tüm
parçacÕklarÕn birbirleriyle komúu olduklarÕ varsayÕlmakta ve
herhangi bir parçacÕ÷Õn hareketi bütün sürüdeki en baúarÕlÕ
parçacÕ÷Õn hareketinden etkilenmektedir.

x

Global En øyi Konum (xgbest)
øvme KatsayÕlarÕ ()1, )2): xpbesti ve xgbest yönünde
uygulanan rastgele kuvvetlerin büyüklükleri.
Atalet KatsayÕsÕ (Z): ParçacÕklarÕn içinde hareket etti÷i
ortamÕn akÕúkanlÕ÷Õ olarak düúünülebilir [7].

ParçacÕklar: Her bir parçacÕk için, Konum (xi), HÕz (vi),
Önceki En øyi De÷er (pbesti), Önceki En øyi Konum
(xpbesti) alanlarÕndan oluúan yapÕ dizisi.
Global En øyi De÷er (gbest)

(8)

Burada, d1 ve d2, {-1, 1} kümesinden seçilen rastgele
de÷erlerdir.
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4.

x S2 KuralÕ: Sadece ikinci sensörden gelen kararÕ kullan.
Buna göre, S1 ve S2 kuralÕnÕn hata olasÕlÕklarÕ aynÕ ve
di÷erlerinden gözle görülür úekilde büyüktür. Bu nedenle S1
ve S2 kurallarÕnÕn Durum-I için kullanÕmÕ uygun de÷ildir.
Di÷er kurallara bakÕldÕ÷Õnda, P0 < 0.5 için VE kuralÕnÕn; P0 >
0.5 ise VEYA kuralÕnÕn hata olasÕlÕ÷ÕnÕn en düúük oldu÷u
gözlenmektedir. Böylelikle, P0’Õn 0.5’ten düúük oldu÷u
durumlarda VE kuralÕnÕn; büyük oldu÷u durumlarda da VEYA
kuralÕnÕn uygulanmasÕnÕn optimum sonucu verece÷i
anlaúÕlmaktadÕr. MantÕsal olarak da böyle bir çÕkarÕmÕ yapmak
mümkündür.
ùöyle
ki;
aynÕ
yapÕda
algÕlayÕcÕlar
kullanÕldÕ÷Õnda, e÷er hedefin P0 önsel olasÕlÕ÷Õ 0.5’ten
büyükse; yani P1, 0.5’ten düúükse bu durumda her türlü hedef
tespit bilgisi kritik öneme sahiptir ve dikkate alÕnmak
durumundadÕr. DolayÕsÕ ile VEYA kuralÕnÕn kullanÕmÕ
gerekmektedir. Di÷er taraftan, e÷er hedefin bulunma olasÕlÕ÷Õ
yüksekse (P1 > 0.5), bu durumda da tümleútirme merkezinde
yanlÕú alarm kaynaklÕ iúlem yükünü azaltmaya yönelik olarak
VE kuralÕnÕn kullanÕmÕ gerekmektedir.
Benzer bir grafik Durum-II için de çizdirilmiú (ùekil
2) ve özellikle S1 ve S2 kurallarÕnÕn hata olasÕlÕklarÕnda
önemli farklar gözlenmiútir. BunlarÕn temel nedeni DurumII’deki ikinci algÕlayÕcÕnÕn ortalama de÷erinin daha yüksek
olmasÕ; baúka bir deyiúle alÕcÕ çÕkÕúÕndaki Sinyal/Gürültü
oranÕnÕn daha yüksek olmasÕdÕr. Bu sayede ikinci algÕlayÕcÕnÕn
hata olasÕlÕ÷Õ daha düúük çÕkmaktadÕr. Ancak burada da S2
kuralÕnÕn hata olasÕlÕ÷Õ VE ve VEYA kurallarÕnÕn hata
olasÕlÕklarÕnÕn altÕna inemiútir.

BENZETøM

PSO’nun performansÕ bazÕ benzetimler üzerinde test edilmiú
ve uzaydaki tüm “eúik de÷er – tümleútirme kuralÕ”
kombinasyonlarÕ üzerinden yüksek çözünürlükle (bu
uygulama için 0.05’lik adÕmlarla) arama yapan BF
yönteminden elde edilen sonuçlarla karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr.
Benzetimlerden elde edilen optimum eúik de÷erleri ve
tümleútirme kurallarÕ P0 önsel olasÕlÕ÷Õna ba÷lÕ olarak
gösterilmektedir. AyrÕca benzetimlerde minimum hata
olasÕlÕ÷Õ maliyet atamasÕ (c00 = 0, c01 = 1, c10 = 1 ve c11 = 0)
yapÕlmÕútÕr.
Tablo 1’de benzetimde kullanÕlan yerel algÕlayÕcÕlarÕn
ortalamalarÕ (Pi) ve standart sapmalarÕ (Vi) sunulmaktadÕr.
Buna göre iki durum dikkate alÕnmaktadÕr: (i) Durum I – Her
iki algÕlayÕcÕ da aynÕ karakteristiklere sahiptir; (ii) Durum II –
AlgÕlayÕcÕlarÕn ortalama de÷erleri farklÕdÕr. Her iki durum için
de algÕlayÕcÕlarÕn standart sapmalarÕ 1 olarak tanÕmlanmÕútÕr.
Tablo 1: AlgÕlayÕcÕ parametreleri
Durum
I
II

AlgÕlayÕcÕ
1
2
1
2

P0

P1

V0

V1

0
0
0
0

1
1
1
1.5

1
1
1
1

1
1
1
1

Benzetim sonuçlarÕ Bütün Sistemin Hata OlasÕlÕklarÕ ve
Optimum
AlgÕlayÕcÕ
Eúikleri
grafikleri
úeklinde
sunulmaktadÕr.

ùekil 2: Hata olasÕlÕklarÕ – Durum-II
ùekil 1: Hata olasÕlÕklarÕ – Durum-I

4.1. KarúÕlaútÕrma

ùekil 1’de Durum-I için BF yöntemi ile elde edilen bütün

Bu kÕsÕmda PSO’nun performansÕ BF benzetim sonuçlarÕ ile
karúÕlaútÕrÕlmak suretiyle do÷ruluk, güvenilirlik ve hÕz
açÕsÕndan de÷erlendirilmektedir.

sistemin hata olasÕlÕklarÕnÕ gösteren benzetim sonuçlarÕ
gösterilmektedir. Sonuçlar açÕklamalarÕ aúa÷Õda verilen dört
olasÕ tümleútirme kuralÕ için ayrÕ ayrÕ gösterilmektedirler. øki
algÕlayÕcÕlÕ durum için toplamda 16 adet tümleútirme kuralÕ
tanÕmlanabiliyor olmasÕna ra÷men bunlarÕn büyük bir bölümü
uygulanabilir olmadÕ÷Õ için burada dikkate alÕnmamÕúlardÕr.
x
x
x

Tablo 2: PSO parametreleri
Parametre
ParçacÕk sayÕsÕ
øvme katsayÕlarÕ
Atalet katsayÕsÕ
Topoloji
Max. Öteleme SayÕsÕ
Eúik Arama Bölgesi

VE KuralÕ: E÷er her iki algÕlayÕcÕ da 1 kararÕ vermiúse 1
kararÕ ver; aksi takdirde 0 kararÕ ver.
VEYA KuralÕ: E÷er her iki algÕlayÕcÕ da 0 kararÕ vermiúse
0 kararÕ ver; aksi takdirde 1 kararÕ ver.
S1 KuralÕ: Sadece birinci sensörden gelen kararÕ kullan.

588

De÷er
80
)1 = )2 = 1.49618
0.7298
Gbest
200

[-5, 5]

2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU 2011)

yönteminin, do÷ruluk, güvenilirlik ve hÕz açÕsÕndan yüksek bir
performansa sahip oldu÷unu ve da÷ÕtÕk tespit probleminin
çözümünde kullanÕlabilece÷ini göstermektedir.
Konu ile ilgili olarak, ikiden fazla sayÕda algÕlayÕcÕ
barÕndÕran alternatif a÷ topolojileri için, PSO’nun ve farklÕ
optimizasyon yöntemlerinin performanslarÕnÕn analiz edilece÷i
kapsamlÕ çalÕúmalara ihtiyaç oldu÷u de÷erlendirilmektedir.

Tablo 2’de benzetimde kullanÕlan PSO algoritmasÕnÕn
parametre de÷erleri sunulmaktadÕr. øvme katsayÕlarÕ ve atalet
katsayÕsÕ [7]’de verildi÷i gibi, yakÕnsama garantisi sa÷layan
kÕsÕtlÕ PSO’ya karúlÕk gelecek úekilde, 1.49618 ve 0.7298
olarak seçilmiúlerdir. AlgÕlayÕcÕlarÕn ortalama de÷erleri [0,
1.5] aralÕ÷Õnda de÷iúti÷inden ve her durum için standart
sapma de÷erleri 1’e eúit oldu÷undan eúik aramasÕna [-5, 5]
aralÕ÷Õ her iki algÕlayÕcÕ için de uygundur.
ùekil 3’te Durum-I için BF ve PSO ile belirlenen
optimum algÕlayÕcÕ eúikleri karúÕlaútÕrÕlmaktadÕr. ùekilde
görüldü÷ü gibi PSO ile belirlenen eúik de÷erleri BF ile
belirlenenlerle hemen hemen aynÕdÕr. Burada PSO
yönteminin do÷rulu÷u açÕkça gözlenmektedir. P0 = 0.5’teki
sÕçrama
tümleútirme
kuralÕnÕn
VE’den
VEYA’ya
geçmesinden kaynaklanmaktadÕr. KuralÕn de÷iúimine ba÷lÕ
olarak optimum algÕlayÕcÕ eúikleri de de÷iúmektedir. Bunlara
ek olarak, PSO’nun tüm P0 de÷erleri için sonuç vermiú olmasÕ
ve dolayÕsÕyla herhangi bir Õraksama problemi yaúanmamÕú
olmasÕ da yöntemin güvenilirli÷ini ortaya koymaktadÕr.

ùekil 4: Birinci algÕlayÕcÕ optimum eúiklerinin
karúÕlatÕrÕlmasÕ – Durum-II

ùekil 3: Optimum eúiklerin karúÕlaútÕrÕlmasÕ – Durum-I
ùekil 5: økinci algÕlayÕcÕ optimum eúiklerinin
karúÕlatÕrÕlmasÕ – Durum-II

Benzer sonuçlar Durum-II için de elde edilmiútir.
Ancak
Durum-II’de
algÕlayÕcÕlarÕn
karakteristikleri
birbirlerinden farklÕ oldu÷u algÕlayÕcÕlarÕn optimum eúikleri de
farklÕ çÕkmaktadÕr (ùekil 4 ve 5). Burada da PSO ile elde
edilen sonuçlarÕn BF ile elde edilenlerle hemen hemen aynÕ
olduklarÕ ve herhangi bir Õraksama probleminin yaúanmadÕ÷Õ
açÕkça gözlenmektedir.
Son olarak, benzetimlerde, PSO’nun çalÕúma hÕzÕ BF
ile karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr. Intel® Core™2 CPU @ 2.16 GHz, 2
GB RAM özelliklerine sahip bir bilgisayar kullanÕlarak
gerçekleútirilen koúularda BF yöntemi kullanÕlarak [0.1, 0.9]
aralÕ÷Õnda 0.1’lik adÕmlarla belirlenen tüm P0 de÷erleri için
optimum eúik seviyelerinin ve tümleútirme kurallarÕnÕn
belirlenmesi yaklaúÕk olarak 450 s sürerken PSO’da bu sadece
10 s sürmüútür. Bu da PSO yönteminin performansÕ hakkÕnda
önemli bir göstergedir. AyrÕca, algÕlayÕcÕ sayÕsÕnÕn artmasÕyla
aradaki oranÕn çok daha büyüyece÷i; hatta, belli bir sayÕdan
fazla algÕlayÕcÕ için BF’nin kullanÕmÕnÕn mümkün olmayaca÷Õ
açÕkça görülmektedir.
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SONUÇ

[6]

Bu çalÕúmada, da÷ÕtÕk tespit probleminin çözümünde PSO
yönteminin kullanÕmÕnÕn mümkün oldu÷u, temel bir da÷ÕtÕk a÷
topolojisi baz alÕnmak suretiyle koúturulan benzetimler
üzerinden gösterilmeye çalÕúÕlmÕútÕr. Benzetim sonuçlarÕ, PSO
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