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Ozetre -Bu bildiride, ozellikle biiyiik veri sinyal i§leme 
uygulamalan iI.;in tasarlanml§ kiime iiyeligi siizge<; (SMF) bir
le§imi iizerine in§a edilmi§ yeni bir uyarlanabilir siizge<; birle§imi 
yakla§lml sunuyoruz. Bu yontemle filtre birle§im yontemleri i<;in 
biiyiik miktarda hesaplama aglrhgmdan kurtuluyoruz ve ge<;erli 
olan birle§im yontemlerine gore yakmsama ve kararh durumdaki 
hata performansl apsmdan daha iyi sonu<;lar elde ediyoruz. 
Uretilen veriler iizerinde yaptIglmlz deneylerde de bu sonu<;lan 
dogruluyoruz. 

Anahtar Kelimeler-biiyiik veri, kiime iiyeligi siizger algo
ritmasl, siizger birle�imi, afin birle�im, konveks birle�im, etkili 
hesaplama. 

Abstract-In this work, we propose a new approach for 
mixture of adaptive filters based on set-membership filters (SMF) 
which is specifically designated for big data signal processing 
applications. By using this approach, we achieve significantly 
reduced computational load for the mixture methods with better 
performance in convergence rate and steady-state error with 
respect to conventional mixture methods. Finally, we approve 
these statements with the simulations done on produce data. 

Keywords-big data, set-membership filtering, mixture of ex
perts, affine combination, convex combination, computational effi
ciency. 

I. GiRi� 

Son ydlarda, bireyse1 algoritmalara gore daha iyi per
formans sergilemek i9in farkh ozelliklerdeki bir90k slizgecin 
birle§itirilmesi yakla§lml one sliriilmektedir [1], [2]. Ozellikle, 
bu bir1e§im yakla§lmml kullanarak daha geni§ bir alandaki 
uyarlanabilir slizge9 uygulamalan i9in arttmlml§ bir perfor
mans e1de edebiliriz. 

Karl§lm modeli 91ktl olarak bin;;ok uyarlanabilir slizge9 
algoritmasmm 91ktlSlmn agrrhkh dogrusal bir1e§imini verir. 
Bu aglrhkh birle§ik tahmin istenilen sinyali daha iyi tahmin 
eder. [3], [4] Bu aglrhklar e1deki verilere gore sabit olarak 
belirlenebilecegi gibi bu aglrhklan gozlemlenen verilere gore 
mah bir §ekilde de uyarlayabiliriz. 
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Ancak ozellikle belirtmemiz gerekir ki bu bir1e§im algo
ritmalan paralel olarak kullandlgl bir90k uyarlanabilir slizge9 
nedeniyle 9arplmsal olarak hesaplama karma§lkhgml arttJr
maktadlr. Bu sebeple bu tarz bir yakla§lm bliylik veriler 
igeren uygulamalar i9in olu§turacagl yliksek hesaplama ihtiyacl 
nedeniyle e1veri§li olmamaktadlr. Bu ama9la, biz bu bildiride 
klime liyeligi slizge9 algoritmalanm kullanan yeni bir birle§im 
yakla§lml sunarak daha dli§lik hesaplama karma§lkhgl ve art
tmlml§ bir performans gosteriyoruz. Yaygm olarak kullamlan 
en kli9lik ortalama kare algoritmalannda, om. LMS algorit
maSl, hatamn olarak tammlanan bir fonksiyonu maliyetlendi
rerek mah bir §ekilde en kli9lik maliyete ula§maYl hedefieriz. 
Buna kar§m, klime liyeligi slizge9 algoritmasmda (SMF) ise 
onceden belirlenen bir hata list smmm saglayan herhangi bir 
parametre vektoriinli 90zlim olarak kabul ederiz. Bu sebeple, 
hata list smmm yakaladlglmlz takdirde glincellemeye ihtiya9 
duymayan SMF yakla§lml sayesinde daha hlZh bir yakmsama 
performansl ve azaltilml§ bir hesaplama karma§lkhgl elde 
ediyoruz [5]. 

II. PRO BLEM TANIMI 

Sadece t 2' 1 amnda d(t) verisine kar§lhk ge1en ozellik 
vektOrli x(t)'in kullamlabilir oldugu 1 ortam dli§linlildliglinde, 
bizim amaClmlZ mah olarak d( t) = f (x( t)) elemamm tahmin 
sonucumuz olarak kullamp, istenilen veri olan d(t) elemamm 
tahmin etmektir. Bunu gergek1e§tirmek i9in ise parale1 uyarlan
abilir slizge9lerin dogrusal birle§im yontemini kullanacaglz. 

Kullandlglmlz bu birle§im yaplsl genel olarak iki par9adan 
olu§maktadlr. ilk par9a, �ekill 'de de goriilebilecegi gibi iste
nilen sinyal olan d(t)'yi tahmin etmek lizere birbirine parale1 
olarak 9ah§an m tane uyarlanabilir slizge9ten olu§maktadlr. 
Her bir slizge9, Wi (t),i = 1,··· ,m, parametre vektOrli ve 
x(t) girdi vektOrli ile di(t) = XT(t)Wi(t) tahminini olu§tur-

1 Bu bildiri boyunca, kahn kU9Uk hariler sUtun vektiirlerini ve kahn bUyUk 
harfler ise matrisleri ifade elmektedir. Vektiir a (ya da matris A) i9in. aT 
(ya da AT) trasnpozunu ifade eder. Operatiir col{-l. elemanlan all alta SHah 
sUlun vektiirU ya da matris Urelir. Vektiir w i9in wei) elemanl vektiirUn i'inci 
girdisini ifade eder. Aym §ekilde matris G i9in G(i) elemam matrisin i'inci 
salmm ifade eder. Bir vektiir i�in. diag{·} operatiirU vektiirUn elemanlanndan 
olu§an diyagonal bir matris Urelir. 
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�ekil 1: Paralel sUzge<;lerin birle§imi 

makta ve her yeni adlmda ei(t) £ d(t) -di(t) tahmin hatasma 
gore kendilerini glincellemektedir. 

Sistemin ikinci pan,;asl ise birle�im a�amasml 
olu§turmaktadlr. Bu noktada bile�en siizgeglerden 
gelen tahminleri dogrusal olarak birle�tirerek nihai 
tahmini elde ediyoruz. Dogrusal birle§tirmeyi, tahmin 
vektOrli y(t) col{dl(t), . . .  ,drn(t)} ve aglrhk 
vektOrli w(t) col{ w(1 ) (t), . . .  ,w(rn) (t)} kullanarak 
d(t) = wT(t)y(t) �eklinde yaplp, nihai tahmini elde ediyoruz 
ve daha sonra dogrusal birle§im aglrhklanm nihai tahmin 
hatasl e(t) £ d(t) -d(t) verisine gore uyarlanabilir bir �ekilde 
giincelliyoruz. 

�imdi ise izleyen kIslmlarda, once klime liyeligi slizgeg
lerinin yaplsml gosterip sonra bu siizgeglerin dogrusal olarak 
birle�imi igin geli�tirdigimiz yontemleri sunacaglZ. 

III. KUME UY ELi6i SUZGECiNiN YAPISI 

Genel dogrusal parametrik modeller dii§iiniildiigiinde, iste
nilen veriyi gergek sayl d, ozellik vektorlinli x E lR n, tahmin 
igin kullamlan slizgecin parametre vektOrlinli w E lRn ve 
slizgeg glktlSlm (d igin tahmin) d = xT w olarak tammlayabil
iriz. Klime liyeligi slizgecinde, parametre vektorli model uzaYI 
S'de bulunan biitiin veri ve ozellik vektOrii ikilileri igin tahmin 
hatasl onceden belirlenen list smlr '"'(dan az olacak �ekilde 
giincellenir. Bu ko§ulu saglayan biitiin parametre vektorleri 
ise r £ n(d,x)ES{ w E lRn : Id -xT wl2 � ,2} §eklinde 
tammlanan olurluluk klimesini olu�turur. Model uzaYI onceden 
biliniyor olsaydl, bu olurluluk kiimesi igin ya da olurluluk 
klimesinin igindeki bir parametre vektOrli igin bir tahminde 
bulunabilirdik. Fakat uygulamada bu model uzaYI ya tam 
olarak bilinemez ya da zamam bagh olarak degi�im gosterdigi 
igin model uzaYI S'yi kapah bir formda ifade edemeyiz. Bu 
sebeple olurluluk kiimesinin bir iist kiimesi olan klslt kiimesini 
kullanarak olurluluk klimesini yakmslYoruz [5]. 

Sadece anhk Olglilen veri ikilisi (dt, Xt) E S kullamlabilir 
oldugu dii§iiniildiigiinde, klslt kiimesi 

H(t) £ {w E lRn : Id(t) -wT x(t)1 � ,} (1) 

olarak tammlanabilir. Elde edilen bu klslt kiimelerini kulla
narak, olurluluk klimesi igin bir tahmin olan liyelik klimesini 
cPt £ n�=l H( T) olarak tammhyoruz ve her adlmda parametre 
vektOrlinlin kISlt klimesi lizerine iz dli�limlinli alarak bu liyelik 
klimesi igin bir yakla�lm olu�turuyoruz. Parametre vektorlinlin 
belirlenmesi igin elde edilen bu algoritma 

ve 

x(t)e(t) 
w(t +1)=w(t)+!l(t) 

T( )  ( )  x tx t 

{ 1-� 
!l(t) = 0 le(t)1 if le(t)1 >" 

otherwise. 

(2) 

olarak tammlanabilir. SM-NLMS olarak adlandlrdlglmlz al
goritmada �unu da belirtmek isteriz ki kullamlan parametre 
vektOrli ile yapllan tahmin hatasl list slmrdan kliglik ise algo
ritma parametre vektoriinii yeniden giincellememektedir ve bu 
ozellik hesaplama karma�lkhgml ciddi oranda azaltmaktadrr. 

Bir sonraki klSlmda, burada tammlanan SMF sistemini 
bile§en siizgeglerde ve dogrusal birle�tirme aglrhklannm elde 
edilmesinde kullanarak etkili bir hesaplamaya ve hlZh bir 
yakmsama performansma sahip tahmin sistemi elde edecegiz. 

IV. ONERiLEN BiRLE�TiRME METODLARI 

Burada istenilen sinyal d(t) tahmini igin farkh hata 
iist slmrlanna sahip paralel olarak gah§an bile§en kiime 
liyeligi slizgeglerinin birle�imi igin SMF sistemini farkll 
�ekillerde uyguluyoruz. �ekill 'de de gorebileceginiz gibi m 
adet SMF slizgecinin paralel olarak gah�tlgl bir sistem kul
lanmaktaylZ. Her slizgeg kendi parametre vektOrli Wi(t) E 
lRn hata iist smm ,i uygun olacak �ekilde giincelleyerek, 
di ( t) = X T ( t) Wi ( t) tahminini liretmektedir. Bu m adet 
bile§en siizgeci birle�tirme a�amasmda, her siizgecin glktlsml 
list hata smm 1 olan SMF algoritmasl ile belirlenen ve 
zamana bagh olarak degi§en aglrhk vektorleri ile dogrusal 
olarak birle�tirmekteyiz. Birle§tirme a§amasma verilen girdi 
y(t) £ col{dl(t), ... , drn(t)} ve birle�tirme a�amasmdaki aglr
hk vektorli w(t) £ col{ w(1 ) (t), ... , wrn(t)}. olarak tammlan
abilir. Birle�tirme a§amasmm glktlsl ve nihai tahmin d( t) = 
yT(t)w(t) olarak ifade edilirken nihai tahmin hatasl ise e(t) £ 
dt -d( t) olarak gosterilmektedir. 

�imdiki izleyen klSlmlarda ise birle�tirme a�amasmda kul
lamlan bu aglrhk parametrelerini farkh parametre uzaylannda 
nasIl buldugumuzu sunacaglz. 

A. Smlrlandmlmaml� Birle§·tirme Parametreleri 

Kullandlglmlz ilk parametre uzaYI slmrlandmlmaml§ 
dogrusal birle�tirme aglrhklan igin. Oklit uzaYI olarak da 
adlandmlan bu uzay WI £ {w E lR rn} �eklinde tamm
lanabilir. SMF slizgeci baglammda bu agrrhklan bulmaYI ve 
glincellemeyi �u �ekilde ifade edebiliriz; 

w(t + 1) = arg min Ilw -w(t)112 (3) wE1il(t) 

E§itlik (3)'de yer alan HI (t) £ {w E WI : Id(t) -wT y(t) I � 
1 ifadesini goziim ve giincelleme igin klsltlama kiimesi olarak 
tammlayabiliriz. KlSltlama klimesi (1) ile aym oldugundan 
dolaYI bu problem igin gozlim (2)'de sundugumuz gibi ola
caktlr. Smlrlandmlmaml� birle�tirme yontemi igin algoritma 
Algoritmal'de verilmi§tir. 



Algoritma 1 Kiime Uyeligi Smlrlandmlmaml§ Birle§tirme 
Algoritmasl 

1: Secim 1 
2: Baslat w(O) 
3: a +--- S abit 
4: for i = 1 to m do 
5: 
6: 

Secim /i 
Baslat Wi(O) 

7: end for 
8: for all t ::.:: 0 do 
9: 

10: 
11: 
12: 
13: 

14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 

22: 
23: 

for i = 1 to m do 
di(t) = XT(t)Wi(t) 
ei(t) = d(t) -di(t) 
if lei(t)1 > /i then 

jLi (t) = 1 - le�(t)1 
(t 1) - (t) (t) x(t)e.;(t) Wi + - Wi + jLi o+xl (t)x(t) 

end if 
end for 
y(t) = [d1 (t) ... dm(t)]T 
d(t) = yT(t)w(t) 
e(t) = d(t) -d(t) 
if le(t)1 > 1 then 

jL(t) = 1 - le(tJl 
w(t + 1) = w(t) + jL(t) a':;;

)
(��;(t) 

end if 
24: end for 

B. Afin Birle§im Parametreleri 

Afin birle§im aglrhklan igin parametre uzaYI W2 £ {w E 
lRm : IT w = I} §eklinde tammlanabilir. Burada 1 E lRm 
aglrhklann toplammm bir etmesi igin birlerden olu§an vekti:irii 
temsil etmektedir. Bu parametre uzayml kullanarak klsltlama 
kiimesi H2(t) £ {w E W2 : Id(t) - wTy(t)1 :::; 1} 
olarak tammlanabilir. Tammlanan bu afin klSltlamaYl izleyen 
parametrizasyon ile kaldlrabiliriz. Yeni bir parametre vekti:irii 
z(t) E lRn-1 tammlarsak ve bu parametre vekti:iriinii §u §ekilde 
ifade edersek 

z(i) (t) £ w(i) (t), vi E {I, 2, ... , m -I} 

ve 
rn-l 

w(rn) (t) = 1 - L z(i) (t) (4) 
i=l 

klsltlandmlmaml§ bir parametre vektorii olan z ( t) 'yi elde ed
eriz. Burada a(t) istenilen sinyal ve c(t) ise klsltlandmlmaml§ 
olan yeni problemimize girdi vektorii olarak tammlanml§tIr. 
Yeni problemi §u §ekilde ifade edebiliriz 

z(t + 1) = arg Illin liz -z(t)112, (5) 
zEHdt) 

E�itlik (5) klsltlama kiimesi H2(t) £ {z E lRrn-1 : la(t) -
z c( t) I :::; /} olarak tammlanml§tlr ve tammlanan a( t) ve c( t) 
elemanlan 

a(t) = d(t) -drn(t); c(t) = 

[ A A 1 T d1 (t) - dm(t) 

drn-1 (t)
: 
-drn (t) 

olarak eski degerlerin yeniden parametrize edilmesiyle elde 
edilmi§tir. Sonug olarak yine kIsltlandmlmaml§ durumda (3) 

e§itligindeki gibi bir optimizasyon problemi elde ettigimiz igin, 
bu problem igin goziimii 

ve 

c(t)e(t) 
z(t + 1) = z(t) + jL(t) 

( )T ( ) et c t 

if le(t)1 > /, 
otherwise. 

(6) 

§eklinde ifade edebiliriz. Bunun ardmdan e§itlik (4)'de ifade 
edilen ili§kilendinneyi kullanarak, goziimii eski parametre vek
torii cinsinden 

ve 

Gy(t)e(t) 
w(t + 1) = w(t) + jL(t) 

y(t)TGy(t) 
(7) 

if le(t)1 > /, 
otherwise. 

§eklinde ifade edebiliriz. Burada G vekti:irii 

-1 ] 
m-1 

§eklinde tammlanml§tIr ve -1 E lRrn-1 vekti:irii biitiin e1e
manlarl eksi bir olan bir vektor olarak tammlanml§tIr. 

�unu da belirmemiz gerekir ki afin birle§im igin algoritma 
G matrisinin tammlanmaslyla ve Algoritmal'de 22. satlrdaki 
giincelleme ifadesinin w(t + 1) = w(t) + jL(t) a+�(�W�;(t) 
ile degi§tirilmesiyle kolayhkla elde edilebilir. 

C. Konveks Birle§im Parametreleri 

Son olarak ise konveks birle§im aglrhklarl igin parametre 
uzaYI W3 = {w E lRrn : 1Tw = 1/\ wei) ::.:: O,vi E 
{I, ... , m}} olarak tammlanml§tIr. Yukarldaki kISlmda yap
tIglmlz gibi yine kIsltlanmaml§ bir optimizasyon problemi e1de 
etmek igin [I l'daki gibi vekti:ir w( t)'yi yeniden parametrize 
ederek 

-z(i ) (t) 
(i) _ 

e 
w (t) -

L:rn -z(k ) (t) 
(8) 

k=le 

e§itlik (8)'deki gibi z(t) E lRm vektoriinii elde ediyoruz. �unu 
not etmek gerekir ki, SM-NLMS algoritmasl baYlr ini§i metodu 
igin olaslhksal maliyet fonksiyonunu 

{ (le(t)I-,)2 
F(e(t)) £ 

0 
� le(t)1 > / 

otherwise. 

§eklinde tammlayarak da e1de edilebilir. Bu baglantIYl ve e1de 
ettigimiz klsltlanmaml§ z(t) parametre vektoriinii kullanarak 

1 
z(t + 1) = z(t) - ·;{VzF(e(t)) (9) 

§eklindeki baYlr ini§i algoritmasml yazabiliriz. Sonrasmda, (9) 
e§itligindeki bagmtI zincir kurah ile 

1 
z(t + 1) = z(t) - 2 [Vzw(t)]T-VwF( e(t)). (10) 

e§itligine sonug vermektedir. Biliyoruz ki V z w( t) 
w(t)w(t)T - diag{w(t)} [l ] ve bunu kullanarak 

z(t + 1) = z(t) + jL(t) [w(t)w(t f - diag{w(t)}] �(��e(�\ y t y t 
(11) 



�ekii 2: Sunulan algoritmalarm NLMS algoritmalan ile zamanla biriken hata 
performansianmn kar�lia�tlflimasL 

sonucunu elde edebiliriz. Burada 

ve 

p,(t) = { � -
Ie�ll if le(t)1 > /, 

otherwise. 

e-z(tl 
w(t) = 

IIe-z(tllll' 
olarak tammlandlgml da belirtmeliyiz. Sonug olarak, kon
veks birle�im yontemi igin algoritmaYI, klSltlanmaml� parame
tre vektOriinti e�itlik (8)'de oldugu gibi tammlayarak ve 
Algoritma I 'de 22. satIrdaki gtincelleme satmm (10) e§itligi ile 
degi�tirerek kolayhkla e1de edebiliriz. 

Bir sonraki kIslmda ise burada tammlanml§ olan birle�im 
algoritmalannm performanslanm ge�itli durumlar igin deger
lendirecegiz. 

V. PERFORMANS DEGERLENDiRMESi 

Bu boltimde bir klslm deneyler araclhgl ile sundugu
muz SMF birle�im algoritmalanmn periormansml gostere
cegiz. Aynca sunulan algoritmalann hesaplama karma�lkhgl 
aglsmdan diger yontemlere, om. normalize en ktigtik ortalama 
kare (NLMS) birle�im yontemleri, gore daha etkili oldugunu 
gosterip yakmsama performanslan ve kararh haldeki hatalanm 
kar§lla§tIracaglz. Bu boltim boyunca, slraslyla slmrlandml
maml�, afin olarak smrrlandmlml� ve konveks olarak Slmr
landmlml� birle§im algoritmalanm SM-UNC", "SM-AFF" ve 
"SM-CONV" olarak adlandlracaglZ. 

Deneyleri, verilerin kaynak istatistiklerinin zamanla 
degi§medigi sabit veri ortammda gergekle§tirdik. 

Fig.2'de, sundugumuz SM-UNC, SM-AFF ve SM-CONV 
algoritmalarmm 100 adet baglmslz deney igin ortalama za
manIa biriken hata performanslanm NLMS birle§im algo
ritmasmm ve tek bir NLMS siizgecinin periormansl ile 
kar§lla§tIrdlk. Burada da gortildtigti tizere yakmsama perfor
mansl olarak birle�im algoritmalan tek NLMS stizgecinden 
daha iyi sonug vermektedir. Aynca burada sundugumuz bir
le�im algoritmalan standart NLMS birle�im algoritmasmdan 
kararh hal hata performansl olarak daha iyi sonug vermektedir. 

Sunulan algoritmalarm bir diger onemli tarafi ise NLMS 
birle�im ve stizgeg yontemlerine gore azaltIlml� hesaplama kar
ma�lkhklanna sahip olmalarl. Bunu gostermek adma deneyler 

�ekii 3: Algoritmalann gUncelleme saytlannm zamanla geli§imi 

srrasmda her algoritmamn aglrhk vektOrleri tizerinde yaptlklarl 
giincelleme sayllanm kaydettik. Fig.3'de de gortilecegi tizere 
NLMS birle§im ve stizgeg algoritmalan stirekli gtincellemeye 
devam ederek hesaplama karma�lkhgml arttlrrrken, sunulan 
algoritmalar belirlenen hata payma ula�tIktan sonra gtincelleme 
yapmaYI durdurdular ve sonug olarak daha az hesaplama geregi 
ile verilen deneyi tamamlaml� oldular. 

V I. SONU<:;: 

Bu bildiride, stizgeg birle�imi yakla�lmlarmm hesaplama 
karma§lkhgml azaltmak ve performanslanm arttIrmak tizere 
yeni bir birle�im algoritmasl sunduk. Bu amagla ktime iiyeligi 
stizgeglerini(SMF) bile§en stizgegler olarak kullamp birle�im 
aglrhklanm ise yine SMF algoritmasl ile slmrlandmlmaml§, 
afin olarak smrrlandmlml� ve konveks olarak slmrlandmlml� 
konfigtirasyonlarda belirleyerek onemli olgtide hesaplama kar
ma�lkhgml dii�iirdtik. Son olarak ise e1de edilen bu algorit
mal arm performans olarak NLMS algoritmalarmdan ve bir
le�im yontemlerinden tisttin oldugunu gosterdik. Aynca bu 
deneyler slrasmda sunulan algoritmalann, NLMS siizgeg ve 
birle�im algoritmalarma gore daha az hesaplama karma�lkhgl 
gerektirdigini bu nedenle btiyiik veri sinyal uygulamalan igin 
daha avantajh olabileceklerini gosterdik. 
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