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Özetçe —Bu makalede makine öğrenmesi algoritmalarının
sosyal medya esas gözlemlenemeyen durumun değiştirilmesi için
gerekli algoritmalar dizayn ettik. Burada sistemin gizli iç durumu
bir kişinin bir ürüne olan bağlılığını ya da siyasi parti bağlılık-
larını temsil edebilir. Biz sistemin bu gizli iç durumunu durum
uzay modeli kullanarak modelledik. Bu modellemede sistemin
iç durumunu sosyal medya kullanıcısının tercih ya da bağlılık-
larını, Facebook durum güncellemeleri, paylaşımları, yorumları,
blogları ve tweet’lerini kullanarak elde ettik. Esas sistem tüketici
tercihlerinden siyasi parti tercihlerine birçok alanda kullanıla-
bilmesine rağmen biz sosyal medya kullanıcılarının tercihlerini
modellemekle ilgileneceğiz.

Anahtar Kelimeler—Büyük Veri, Sosyal Ağlar, Makine Öğren-
mesi.

Abstract—In this article, we model the effects of machine
learning algorithms on different Social Network users by using
a causal inference framework, making estimation about the
underlying system and design systems to control underlying latent
unobservable system. In this case, the latent internal state of the
system can be a wide range of interest of user. For example,
it can be a user’s preferences for some certain products or
affiliation of the user to some political parties. We represent these
variables using state space model. In this model, the internal state
of the system, e.g. the preferences or affiliations of the user is
observed using user’s connections with the Social Networks such
as Facebook status updates, shares, comments, blogs, tweets etc.
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I. GİRİŞ

Günümüz iletişim teknolojilerinde ki gelişmeler artan inter-
net ve akıllı telefon kullanımıyla birleşerek kurumların sosyal
ağlar ya da farklı yollarla topladıkları ve işledikleri datanın
hızla artmasına sebep oldu [1] [2] [3]. Kullanıcının Face-
book’da yaptığı paylaşımlardan bloglarda yazdıklarına kadar
birçok bilgi kaynağı kolayca erişilebilir durumda. Bu “büyük
veri”nin verimli ve etkili bir şekilde işlenmesi gerçek hayat

uygulamalarının (ürünlerinin) kalitesinin hızla artmasına sebep
oluyor [4].

Bu eşi benzeri görülmemiş bilgi kaynağı Google, Yahoo
ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin ilgisini çekmiştir [5]
[2]. Günümüzde bu şirketlerin günlük hayatımız hakkında
bu kadar çok bilgiye sahip olduklarından bu bilgileri sadece
ürünlerinin kalitesini artırmak için değil, ayrıca tüketicilerin
davranışlarını değiştirmek için kullanabilirler [2] [3]. Bu kap-
samda, verinin bu kadar çok oluşu ve önceden yapılmış olan
akılalmaz veriye erişim yöntemleri, daha karmaşık algoritmalar
kullanarak sınırlı olan veriden öznitelik çıkarmak olan klasik
makine öğrenmesi anlayışını oldukça değiştirebilecek potan-
siyele sahip [6] [2].

Buna ek olarak, eski(tarihi) makine öğrenmesi anlayışı eski
veriyi işleyerek ve ondan anlam çıkararak bir kullanıcının en
sevdiği filmi tahmin etmek üzerine kuruluydu [7]. Bu aşırı
büyük veriyi işleyen yeni nesil makine öğrenmesi sistemleri
dünya devi şirketler tarafından çalıştırılıyor ve ,örneklerinde
de [6] [8] görülebileceği gibi kullanıcının kendisini, esas
problem yapısını değiştirebilecek potansiyele sahip. Örnek
olarak Google arama motorunu ve onun kullanıcılar üzerindeki
etkilerini ele alalım. Google arama motoru sadece en ilgili
arama sonuçlarını çıkarmakla kalmıyor, kullanıcılar hakkında
bilgi topluyor ve onlara düzgünce ayarlanmış kişiye hitap eden
reklamlar çıkarıyor. Bu kullanıcının davranışlarını, eğilimlerini
ve tercihlerini değiştirebilir [6].

Bu maksatla, biz makine öğrenmesi algoritmalarının
tüketici ve kullanıcılar üzerindeki nedensel etkileri ile ilgileniy-
oruz [9]. Bu nedensel etkileri modellemek için karşı gerçekçi
modelleri veya nedensel geribesleme döngüsü modellerini kul-
lanıyoruz. Makine öğrenmesi algoritmanı daha fonksiyonel ve
etkili kullanabilmek ve çıktılarının(tavsiyelerinin) doğruluğunu
ölçebilmek için de geribesleme döngüsünün çıktılarını kul-
lanıyoruz [10] [6] [11]. Büyük verinin doğru potansiyeli bu
geribesleme döngüsünün ve onun etkilerinin doğru anlaşıl-
masıyla güçlendirilebilir [10].

Özellikle, bir Sosyal Ağ kullanıcısının gizli tercihlerini
ve/veya eğilimlerini, tercih edilen bir şekilde bu temel gö-978-1-5090-1679-2/16/$31.00 c©2016 IEEE



zlemlenemeyen durumunu değiştirmek için özgün makine
öğrenmesi algoritmaları geliştirmesinde dayanak oluşturması
açısından gündelik hayattaki bilinmez bir durum olarak mod-
elledik. Bu durumun temel gelişimini, gizli durumun sadece
kullanıcının tweetlerinden ve Facebook paylaşımlarımdan yani
davranışlarından gözlemlendiği “durum modeli”ni kullanarak
modelledik. Bu bağlamda, Markov zincirinin iç durumu ne-
densel olarak bu sistemin kullanıcı veya çıktıları üzerinde son
gözlemlerden elde edilebilen makine öğrenmesi algoritmasının
çıktılarından (ya da şirketin eylemlerinden) etkilendi. Bu
makine öğrenmesi algoritmasının amacı şu şekillerde örnek-
lendirilebilir, (1) dahili sistem durumunu istenen nihai duruma
doğru götürmek, örneğin yeni tanıtılan bir ürün hakkındaki
görüşü değiştirmeye çalışmak (2) sistem ile ilgili bazı yardımcı
fonksiyonları maksimize etmek, örneğin kullanıcıları yeni ve
daha kârlı bir ürüne ikna etmek, ya da (3) açıklanan bilgilerle
ilgili bazı pişmanlıkları en aza indirmek, örneğin bilinmeyen
sistem parametrelerinin etkilerini en aza indirmek. Alternatif
olarak, makine öğrenmesi sistemi bu hedefleri bir arada elde
etmeyi deneyebilir. Bizim makine öğrenmesi algoritması ve
Sosyal Ağ kullanıcıları arasındaki etkileşimi esas alan matem-
atik modelimiz, daha doğru ve gerçekçi algoritmalar tasarla-
mak için sosyal bilimlerin farklı alanlarında kullanılabilir.

Makalenin organizasyonel planı şöyle. İlk sosyal ağ kul-
lanıcılarının davranışlarının matematiksel modelini durum
uzay modeli kullanan makine öğrenmesi algoritmalarıyla ne-
densel bir döngü olmadan açıklayacağız. Sonra, nedensel etki-
leri gözlemleyebilmek için, makine öğrenmesi algoritmaları ve
onların kullanıcılar üzerindeki etkilerini geribesleme döngüsü
kullanarak açıklayacağız. Biz konunun daha anlaşılabilir ol-
ması için ilgili denklem ve çıkarımları da durum uzay mod-
elinde sunuyoruz. Bu denklemler hem kullanıcı davranışlarını
hem de makine öğrenmesi algoritmalarının çıktılarını iy-
ileştirmek için kullanılabilir. Sonunda, makaleyi belli yorum-
larla bitireceğiz.

II. NEDENSEL GERIBESLEME DÖNGÜSÜ OLMADAN
BASIT MODELLEME

Bu makalede, tüm vektörler sütun vektörleridir ve kalın
küçük harflerle ifade edilmiştir. Matrisler ise kalın büyük
harflerle ifade edilmiştir. Bir u vektörü için, ||u|| =

√
uTu,

vektörün `2-normudur ve uT de bu vektörün devriğidir. a ∈
Rm ve b ∈ Rn vektörleri için, aT devrik, ve [a;b] ∈ Rm+n

art arda bağlanmış vektördür. Burada, Ik ise k × k boyutlu
birim matrisi ifade eder. Altdizinde verilen zaman indisi, yani
xt, birim matris Ik dışında, t zamanında alınan örnektir.

Bu makalede, Sosyal Ağ kullanıcısının “durumu”, durum
vektörünün gizli olduğu yerde, vektör pt ile temsil edilmiştir.
Yani, makine öğrenmesi algoritması tarafından bilinmemekte-
dir. Bir örnek olarak, durum vektörü, benzeşmeyi veya farklı
ürünler için veya gizlilik gibi tartışmalı konularda esas Sosyal
Ağ kullanıcısının görüşlerini temsil edebilir. Bütünlük açısın-
dan, P farklı konu verildiğini varsayalım. Her pt ∈ [0, 1]P

girdisinde, i’nci girdi, o girdi için genellik kaybı olmaksızın
0 (en düşük destek) ile 1 (en yüksek destek) arasında değişen
kullanıcı desteğini ifade eder. Kullanıcı ile ilgili yaş ,cinsiyet,
demografi ve ikametgah gibi bilgiler, toplu olarak yan bilgiler
vektörü st ile ifade edilir. Kullanıcılar hakkındaki Sosyal
Ağların içerdiği yan bilgilerin, kullanıcıların profillerine ve

arkadaş ağlarına dayanarak toplandığını vurguluyoruz. Kul-
lanıcı anket ve incelemeleri ile toplanmış verilerin genellikle
güvenilmez veya düzensiz olduğunu da vurguluyoruz; ancak bu
yanıltıcı bilgi izafi olabilir veya eksik bilgi belli sınırlara kadar
akıllı makine öğrenmesi algoritmaları tarafından doldurula-
bilir [12]. Bu yaklaşımların bu çalışmanın kapsamının dışında
olduğu ve toplanan yan bilginin doğru ve muntazam olduğunu
varsaydığımız unutulmamalıdır.

Makine öğrenmesi sistemi (veya bu sistemi işleten Face-
book gibi bir şirket), kullanıcı verileri toplar, xt, Facebook
paylaşımları, yorumları, durum güncellemeleri, harcama mod-
elleri, demografiler, yaş, cinsiyet, ve anket gibi veriler kul-
lanıcının tercihlerinin bir fonksiyonudur ve yan bilgi st şu
şekildedir.

xt = Ft(pt, st), (1)

Buradaki fonksiyonel ilişki F (·) ise aşağıda netleştirilecektir.
Açıkça, tercihler pt, yan bilgiler st’e de bağlıdır. Örneğin,
tercihlerimiz cinsiyetimize, demografimize, ve kültürümüze
bağlıdır ve bu bağımlılıkları daha sonra değerlendireceğiz.
Bilgi toplama süreci, hatalara ve yanlış bilgilere eğilimli ola-
bildiğinden dolayı, örneğin anketlere verilen uydurma cevaplar,
(1) denklemini geliştirerek bu etkileri de ekleyince

xt = F (pt, st) + nt, (2)

Bu denklemde nt nedensel etkiler pt ve st’den bağımsız, xt

üzerine bir gürültü işlemidir. Toplamsal gürültü modeli yerine
başka yaklaşımlar da kullanabilirdik, ancak toplamsal gürültü
modelinin istenmeyen gözlem gürültü etkilerini doğru olarak
modellediği tespit edilmiştir [13]. Bu makalede xt’dan pt’in
regresyon ve kestirimin göz önünde bulundurulmadığını belir-
tiyoruz, mesela gözlemlerimizden elde ettiğimiz kullanıcıların
tercihlerinin kestirimi. Bu kestirim sorunu makine öğrenimi
literatüründe birçok farklı sistem çerçevesinde kapsamlı olarak
çalışılmıştır [13]. Lütfen en gelişmiş ve daha kapsamlı tartış-
malar için [13] ve referanslara başvurun. Ancak, şu dikkate
alınmalıdır ki bu klasik kestirim sorunu nedensel çıkarım için
sadece formülleştirmemizin bir kısmıdır. Bu makalede, analiz
çalışmasını kolaylaştırmak için, şöyle bir zaman değişimsiz
doğrusal durum modeli kullanılmaktadır.

xt = Fst
pt + nt (3)

Burada Fst belirli bir kullanıcı st’e ait gözlem matrisidir [14],
nt normal dağılım N(0,Q) ile bağımsız özdeşçe dağılmıştır.
Burada Q’in bilindiğini ve doğru olarak kestirim yapıldığını
varsayıyoruz (Bu makine öğrenmesi ve sinyal işleme literatür-
lerinde genel bir varsayımdır). Cinsiyet, eğitim seviyesi gibi
yan bilgilerin çıkarım sürecinde hızlı bir şekilde değişmediğini
varsayabiliriz, mesela st = s ve gözlem matrisi kullanıcılarla
aynı miktarda ve bu da şu anlama gelir.

xt = Fpt + nt. (4)

Yorum: Bir başka araştırma yolu olarak,Saklı Markov Mod-
elinden üretilmesi için, kullanıcının tercih vektörlerini pt şek-
linde gösterebiliriz [15]. Burada saklı durumlar yan bilginin,
st, muhtemel fonksiyonlarıdır. Bir başka yaklaşım olarak,
kullanıcının tercih vektörünü pt Saklı Markov Model kulla-
narak modelleriz ve burada yan bilgi st direk olarak Saklı
Markov Modelini belirler ya da Gausian Karıştırma Model



kullanarak modelleriz [13] ve burada st yüklere, ortalamalara
ve/ya ortak değişintiye karar verir. Bu Saklı Markov Modeli
ve Gausian Karıştırma Modeli yapılarını öğrenmek için, ilk
olarak başlangıç modellerini kullanıcı hakkında Facebook gibi
bir sosyal ağdan alınan mevcut olan tüm veriyle başlangıç
modellerini çıkarırız sonra Saklı Markov Modeli veya Gausian
Karışıklık Modelini belli bir kullanıcıya göre uyarlayabiliriz.
FMMLR ve MLLR gibi bu tarz uyarlama yöntemleri konuşma
tanıma motorlarında kapsamlı olarak kullanılan yöntemlerdir.

Önceki tercihlere, farklı kullanıcı etkilerine ve trendlere
dayanarak, kullanıcıların tercihlerinin şöyle değiştiğini
söyleyebiliriz.

pt+1 = Gt(pt, st), (5)

Burada G(·) bilinmeyen bir fonksiyon. Yan bilginin etkileri
kendini eninde sonunda gösterir ve bunun sonucu olarak her
yan bilginin dizilişine bağlı zaman ve kullanıcı sabiti kullan-
abiliriz; mesela G(·) = Gst(·). Analizi kolaylaştırmak için,
zamandan bağımsız durum-uzay modeli de kullanıyoruz.

pt+1 = Gpt +But, (6)

Burada G durum güncelleme matrisi. G birim matrise benzer
çünkü kullanıcının tercihleri çok hızlı değişmez. Ayrıca ut

rastgele dalgalanmaları ya da kullanıcının bağımsız değişik-
liklerini modeller ve N(0,U), U ile bağımsız özdeşçe
dağılmıştır. B teriminin, (9)’daki kapsamlı modeli sağlamak
için eklendiğini vurguluyoruz. Sonraki bölümde, platform şir-
ketin eylemlerinin (ya da makine öğrenmesi sisteminin çık-
tılarının) gözlemde (4) ve gelişimde (6) etkilerini modelleye-
ceğiz.

III. MAKINE ÖĞRENMESI SISTEMININ EYLEMLERI
ARACILIĞIYLA NEDENSEL ÇIKARIMI

Toplanan veriye göre xt, makine öğrenmesi algorit-
malarının yaptığı işleme at adını verelim. Makine öğrenmesi
algoritmasının ya da platformun yaptığı işlem yani sonuç
olarak yaptığı eylem ayrık değerli ya da sürekli bir değişken
olabilir. Bu uygulamaya göre değişir. Örneğin, eğer sistemin
çıktı olarak yaptığı eylem bir şirketin reklamının bir Facebook
kullanıcısına gönderilmesi ise şirketin reklamları sonlu bir
seri oluşturur. Ayrıca, makine öğrenmesi algoritmasının yaptığı
eylem sürekli de olabilir. Buna örnek olarak belli bir kişiye
bir anketi doldurması karşılığında parasal teşvik edilmesini
verebiliriz. İki farklı duruma da çalışan bir algoritma yapmak
için, makine öğrenmesi algoritmasının çıktı eylemini şöyle
modelliyoruz.

at = W (xt),

Burada W (·) makine öğrenmesi literatüründeki farklı re-
gresyon methodlarına karşılık gelmektedir [13]. Bu analiz
çalışmasını hafifletmek için, eylem oluşturmayı, zaman
değişimsiz doğrusal bir model kullanarak şu şekilde model-
liyoruz.

at = wTxt. (7)

Eğer yapılabilecek sonlu sayıda eylem varsa, mesela, at ∈
{1, . . . ,K}, modelimizi (7) şununla değiştiriyoruz.

at = Q
(
wTxt

)
, (8)

Bu aslında Q(·) uygun bir nicemleyici olarak kabul edildiğinde
satürasyon ya da sigmoit modellerine benziyor [16]. xt ,yaş ve

cinsiyet gibi, daha ayrık değerler içerebileceğinden, (8) den-
klemindeki doğrusal model, daha karmaşık modellerle değiştir-
ilebilir. Ancak, bu tarz karmaşık ilişkileri parçalı doğrusal
modellerle kestirebiliriz [17]. (8) denkleminin parçalı doğrusal
uzantısı açıkça ifade edilmiştir [17].

A. 1. Tip Güncelleme

Makine öğrenmesi algoritmasının uyguladığı eylemlere (ve
önceki tercihler)göre, kullanıcının tercihleri şu şekilde değişir.

pt+1 = G(pt, at, st), (9)

burada G(·) bilinmeyen bir fonksiyon. (9) nin içindeki ilişki
de 1 figüründe de görüldüğü gibi atlayan durum uzay modeli
kullanılarak tanımlanabilir.

pt+1 = Aatpt +But, (10)

eyleme göre değişiklik gösterir ve kullanıcının tercihleri hızlı
değişmediğinden birim matrise yakın seçilmelidir. ut rastgele
salınımları ya da kullanıcının tercihlerindeki bağımsız değişik-
likleri modeller. (10) denkleminde, A direk olarak st bağlı
olmasına rağmen, st dahil edilmedi. Şu kabul edilebilir ki,
yan bilgi st hızla değişmez ve reklam şirketlerinin kullanıcı
tercihleri üzerindeki etkilerinin modellemeye çalışır. Mesela,
Aat

= Aat,st
, burada st sabit kabul edildi.

B. 2. Tip Güncelleme

Modellemeyi daha da kolaylaştırmak için, doğrusal durum
uzay formunu nedensel etki amacıyla direk bir toplamsal
modelle kullanabiliriz. Bu da şu durum modeline sebebiyet
verir.

pt+1 = Apt + cat +But, (11)

Doğrusal durum uzay modeli figürde görülebilir 1.

C. Genişletme Modelleri

Şunu da belirtmek gerekir ki, bazı nedensel çıkarım prob-
lemlerinde, bazı referans serilerinde dt öngörücü olabilmek
için eylem serisi at gerekli olabilir. Mesela, bir stok değeri
kestirimi veya manipulasyonu konusunda, yatırımcıların belli
bir stok değerine dt, inancının pt belli bir yönde kestirimleri
at kapatmadan herkese açık veriyi xt kullanarak salınım
yapmasını isteriz. Bu tip senaryoları açıklamak için, (11)
denklemindeki modeli şu denklem ile tamamlıyoruz.

dt = H(pt) + vt, (12)

Burada vt bağımsız özdeşçe dağılmış, sıfır ortalamalı N(0,V)
ve diğer işlemlerden bağımsızdır. Yine analiz için şu formülü
kullanıyoruz.

dt = Hpt + vt.

Sistemin tamamı figürde görülebilir. 1



Şekil 1: (10) denkleminde verilen tercihlerin modellenmesi için bir atlayan durum modeli.

IV. SONUÇ

Bu makalede, literatürde ilk kere, biz sosyal ağ kul-
lanıcılarının kendi ve makine öğrenmesi algoritmaları arasın-
daki etkileşimi büyük şirketlerin de yaptığı gibi modelledik.
Bu düşünceyle, biz nedensel çıkarım sistemi kullanıyoruz ve
kullanıcıları tek bir durumda modellemekle kalmayıp esas
sistemi de kestiren algoritmalar sunuyoruz. Biz ayrıca esas
gözlemlenemeyen gizli durumu değiştirmek için sistemler
dizayn ediyoruz. Sosyal ağ kullanıcısının gözlemlenemeyen
iç durumunun evrimini, durum uzay modeli kullanarak inşa
ediyoruz. Bunu yaparak da belli ürünlerde kullanıcı tercih-
lerinden, politik düşüncelere kadar her şeyi açıklayabiliy-
oruz. Sistemin iç durumunu yani kullanıcının tercihlerini
v.s. Facebook durum güncellemeleri, paylaşımlar, yorumlar,
bloglar ve tweetler kullanarak gözlemliyoruz. Sistemin zaman
çizgisi üzerindeki evrimini ve farklı matematiksel modellerin
makine öğrenmesi algoritmalarının çıktılarına yaptıkları etkiyi
de sağlıyoruz. Matematiksel modellerimiz farklı alanlardan
araştırma görevlileri tarafından makine öğrenmesi algorit-
malarının popülasyonlar ve özellikle sosyal ağ kullanıcıları
arasındaki etkileşimleri modellemek için kullanılabilir.
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