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Özet
Bu makalenin amacı, Veri Bilimi ve Veri Madenciliği kavramlarını tanımak, bir örnek proje vasıtasıyla bu kavramları
açıklayabilmek ve bunlar için kullanılan örnek programları, araçları, dilleri ve metotları gösterebilmektir. Genel amaç etiket ve
kategorileri kullanarak veri üzerine sorulan soruları cevaplamaya çalışmaktır ve yapılan modelleme tahminleri ile her zaman
kesin bilgiye daha yakın olmak amaçlanmaktadır. Bu makalede anlatılan projenin farklı sonuçlar elde edildiği bir çok yazı dizisi
de bulunur ancak bu çalışma Veri Bilimi ve Veri Madenciliğine bir giriş amaçlı yazılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Veri Bilimi, Veri Madenciliği, CRISP-DM, Regresyon, Tahmin

Abstract
The aim of this article is to recognize the Data Science and Data Mining, to explain these terms through a sample project,
and to show the sample programs, tools, languages and methods used for them. The general aim is to try to answer the questions
that are asked on the data using labels and categories and to always be closer to the definite knowledge with the predictions of
modellings. There are many articles which have different results of this project which is explained in this article, but this study is
for an introduction to Data Science and Data Mining.
Keywords: Data Science, Data Mining, CRISP-DM, Regression, Prediction

1. Giriş
Bu makalede, “Veri Bilimi, Veri Madenciliği” konularında bir örnek teşkil edecek bir çalışma adım adım
anlatılmaktadır. Bu çalışma kaynaklarda belirtilen verilerin kullanılması sonucunda oluşturulmuştur ve belirtilen
amaçlara yönelik çalışma yapılmıştır:
•
•
•
•
•
•
•

Veri kaynakları bulmak.
Veri kaynaklarını birleştirmek.
Veri kümeleri arasında tutarlılığı sağlamak.
Veriyi anlamlandıracak görselleştirmeleri yaratabilmek.
Matematik ve istatistik modeller oluşturabilmek.
Anlam bulmak.
Anlamı diğer teknik insanlara ve olası olarak teknik olmayan insanlara sunabilmek. [1]
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Söz konusu bu kavramlar tanımlanacak olursa, Veri bilimi isim, sayı veya bir başka deyişle etiket ve kategorileri
kullanarak veri üzerine sorulan soruları cevaplamaya çalışan bilim dalıdır. [2] Veri madenciliği (data mining) ise
yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış datayı anlamak ya da öngörülebilir sonuçlar elde edebilmek için geniş veri
kümeleri üzerinde modeller, anomaliler ve korelasyonlar bulma işlemidir. Diğer bir ifade ile veri madenciliği;
seçilen veri setlerinin analize uygun bir biçimde hazırlanması ile anlamlı çıkabilecek beklenilen ya da beklenmeyen
bilgiye ulaşma sürecidir. [3]
Veri Bilimi ve Veri Madenciliği çalışmalarında her zaman bir akış söz konusudur. Görüleceği üzere sonuç odaklı
çalışma yapılırken belli başlı aşamalar ile ilerlenir ve her aşama birbirleriyle sıkı ilişki içindedir. Gerek Knime
Platformunda node’lar arasında, gerek Python Kodlamasında komutlar arasında bir akış vardır. Bu akışın bir
metodoloji olduğu görülür : CRISP-DM.
Makalede ele alınan proje, Kaggle yarışmalarından olan “House Prices : Advanced Regression Techniques” adlı
projedir. Konusu : ABD’de Iowa eyaletinin Ames şehrindeki evlerin her yönünü tanımlayan 79 kriter ile her bir evin
fiyatını tahmin etmek. [4]
2. Uygulama
Çalışmada kullanılacak olan araçlardan bir tanesi olan KNIME, node‘lar arasında ilişkilendirmeler yapılarak
verinin işlenmesi, yorumlanması, görselleştirmesi ve raporlanmasını sağlayan, kısaca veri madenciliği yapmayı
sağlayan bir platformdur. Çalışmada kullanılacak başka uygulama aracı ise Python programlama dilidir. Python
kodlaması, Anaconda-Spyder platformunda yapılmıştır.
Çalışmada kullanılacak yöntem olan CRISP-DM (Cross Industry Standard Process Model for Data Mining),
endüstri ve kullanılan yazılımdan bağımsız bir veri madenciliği süreç modelidir. CRISP-DM veri madenciliği
süreçlerini, kullanılan yazılımdan ve endüstriden bağımsız standartlaştırmayı amaçlar. [5]
1.Business Understanding
2.Data Understanding
3.Data Preparation
4.Modelling
5.Evaluation
6.Deployment

(İşin anlaşılması)
(Verilerin Anlaşılması)
(Veri Önişleme)
(Modelleme)
(Değerlendirme)
(Uygulama)

2.1. Business Understanding (İşin Anlaşılması)
Business Understanding Veri bilimi çalışmalarında CRISP-DM’in ilk aşamasıdır. Çalışmaların hangi amaçla
yapılacağı ve neden yapılacağı belirlenmesi, çalışmanın oluşumu için önemlidir.
Bu aşamada, yapılacak olan her adımın, hedefe yönelik olması sağlanır. Gerekli kaynakları nereden ve nasıl
temin edileceği, hangi platformda çalışılacağı, proje adımlarını hangi tarihlerde gerçekleştirileceği, hedefin ne
olacağı belirlenmesi gereklidir.
Business Understanding aşaması, projeye uyarlanırsa, başlıktan anlaşılacağı gibi fiyatlar hakkında bilgi
beklendiği anlaşılır. Genelde her evin kendine has özellikleri bulunur. Bu özellikler, müşterinin ihtiyacına ve
talebine göre farklılık gösterebilir ve evin satış fiyatına doğrudan etki edebilir. Toplanan ev özelliklerine göre
evlerin fiyatı bir satıcı tarafından belirlenir. Bu çalışmadaki amaç, toplanılan ev özellik verileri ile bilgisayarın fiyat
tahmininde bulunmasını sağlamaktır.
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2.2. Data Understanding (Verinin Anlaşılması)
İkinci aşamada Veri Bilimi çalışmalarında amaca ulaşmak için kaynaklardan veriler toplanması ve toplanılan bu
verilerin anlaşılması gereklidir. Toplanılan verilerin kalitesi, boyutu, anlaşılabilirliği, alanları gibi unsurlara dikkat
edilir ve analizler yapılır. Görselleştirme ve istatistik yapılarak veri hakkında yorumlamalar yapılır.
Kaggle'da bu proje yanında paylaşılmış olan örnek veriler ele alındı. Bu veriler train ve test verileridir. Train
verisi makinenin öğrenmesi için, test verisi de son aşamada istenilen sonuçlar için modele verilen verilerdir.
Detaylarına ileriki bölümlerde değinelecektir.
İstatistik araçları ile bu veriler incelenir. Her bir kolonun diğer kolonlar arasındaki ilişkiler çözülmeye çalışılır.
Örneğin, evin büyüklüğü ile fiyatın doğru orantılı olduğu görülebilir. Veriler içerisinde fikir sahibi olunmayan ev
özelliklerini de araştırmalar yaparak konuya hakim olunmaya çalışılır.
Verisetindeki kolon adları incelendiğinde genel olarak evlerin özellikleri yer alır. Bu kolonlar nümerik ve
kategorik olarak anlandırılan veri tipilerinin başlıklarıdır. 80 adet kolon train verisetinde, 79 adet kolon ise test
verisetinde vardır. Aralarındaki fark, bağımsız değişken olan ve aynı zamanda test verisi ile Deployment aşamasında
tahmin edilmesi gereken SalePrice kolonudur. Her iki verisetinde de bulunan 79 kolon aynıdır. Her bir satır ise bir
evi temsil eder. Bunların kesişimi ise o eve ait olan özelliğin değerini gösterir.
Örnek: Aşağıdaki örnek, verisetinde bulunan bir kolon adının aldığı değerleri gösterir.
Kolon Adı : Fence

Verideki değeri
GdPrv
MnPrv
GdWo
MnWw
NA

Açıklaması
Good Privacy
Minimum Privacy
Good Wood
Minimum Wood/Wire
No Fence

Tablo 1 Fence Quality (Çit kalitesi ) ve alacağı değerler
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2.2.1. Knime Platformu

Şekil 1 – Knime Platformunda Data Understanding
CSV Reader ile veri dosyası Knime Platformuna yüklenir.
CSV - Comma Seperated Values – genelde veri işlemede kullanılan formattır. Her bir eleman satır satır ve
elemanlara ait her özellik ise virgüller ile ayrılmıştır. Bu tip formattaki veri dosyasını Knime ortamına CSV Reader
ile yüklenmiştir. Sağ tıklanıp, File Table tıklanıldığında verilerin bir tablo halinde geldiği görülebilir. Her bir satır,
bir örnek evi ve her bir kolon ise evlere ait olan özellikleri temsil eder. [6]
Scatter Plot, seçimi yapılan kolonlar arası ilişkiler grafikler ile detaylı görülebilir.
Statistics, kolonlar hakkında (Ev özellikleri) genel istatistik bilgiler verir. (max,min,mean vb.)

Şekil 2 – File Table- verilerin tablodaki gösterimi

Çağdaş ŞENGÜN, Veri Madenciliği Örneği: House Prices, YBS Ansiklopedi, Cilt 5, Sayı 1, Mayıs 2018

18

Şekil 3 – Statistic Table
Şekil 4 – Scatter Plot
Şekil 3’te görüldüğü üzere veri setindeki kolonlar ile alakalı pek çok istatistik bilgiye ulaşılmıştır. Burada
histogramlar incelendiğinde verilerin hangi alanlarda en çok hangi değer aldıkları görülebilir. Bu bölüm özellikle
“Veri ön işleme – İyileştirme” bölümünde bahsedilecek olan koşullu encoding işlemleri konusunda çok yardımcı
olacaktır. Şekil 4’te ise Scatter Plot, SalePrice ile GrLivArea kolonu arasındaki ilişkiyi grafik halinde gösterir.
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2.2.2. Python Kodlaması
'''@@@@@@ KÜTÜPHANELERİN YÜKLENMESİ @@@@@ '''
import pandas as pd #dosya okumak, sütun isimlendirmek vs. işlemler için
import numpy as np # verisetleri oluşturmak, okumak vs işlemler için
import matplotlib.pyplot as plt # yapılan işleri grafik ile görselleştirmek için.
#---------------------------------------------''' @@@@@@ DOSYANIN YÜKLENMESİ @@@@@@ '''
veriler_train = pd.read_csv('train.csv') # Train Verisi yüklendi ve bir değişken içine atıldı.
print (veriler_train) # verilerin nelerden oluştuğunu görmek için bir çıktı alındı.
veriler_test = pd.read_csv('test.csv') # Test Verisi yüklendi ve bir değişken içine atıldı.
print (veriler_test)

Kod 1 – Python’da Verilerin Yüklenmesi
Gerekli kütüphaneler import komutlarıyla yüklenir. Veri dosyaları yüklenmesi için pandas, dataframeler
oluşturulması için numpy, verileri analiz ederken görselleştirerek kolaylık sağlayacak grafikler için de matplotlib
kütüphaneleri yüklenir. Ardından dosyalar ortama yüklendi.

Şekil 5 – Python’da Verinlerin Görüntülenmesi
Variable explorer‘da , içine veriler yüklenilen değişkenleri görülebilir. Kolon sayıları ve Satır sayıları da
görülmektedir.
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''' @@@@@@ VERİYİ ANLAMA @@@@@@'''
print(veriler_train.shape)
print(veriler_test.shape)
print(veriler_train.describe())
print(" SKEW : ", veriler_train.SalePrice.skew() ) # SalePrice'ın dağılımına bakalım. #eğrilik
plt.hist(veriler_train.SalePrice)
plt.show()
##FEATURE ENGINEERING
# Kolonların birbirleriyle ilişkilerinin olup olmadığını anlarız.
korelasyon_matrisi = veriler_train.corr()
#Êksik verilerimize bakalım. Hangi Kolonda kaç tane var.
print(veriler_train.isnull().sum())

Kod 2 – Python Veri Anlama Kodu

Şekil 6 – Korelasyon Matrisi
İstatistiksel sonuçlar görüntülenmesi ile birlikte verilerin dağılımı hakkında yorum yapılabilir. Korelasyon matrisi
(Şekil 6) ile kolonlar arasındaki ilişkiye bakılır ve anlam çıkartılır.

2.3. Data Preparation (Veri Ön İşleme)
Veri bilimi ve Veri madenciliği konularında yapılan çalışmalarda kullanılmak istenen verilerin, bazen işleme
alınmayacak biçimde olduğu, işleme alınsa dahi yanlış sonuçlar doğurabileceği görülür. Verilerin amaca yönelik
sonuçlar için belli bir formata getirilmesi gereklidir.
Bu aşamada verilerin, model oluşturmak için uygun hale getirilmesi beklenir. Eksik olan veriler bir kaç yöntem
ile doldurulur. Uç veriler ve ilişkisiz veriler ayıklanır. Gerekirse yeni veri alanları oluşturulabilir. Ayrıca her veri
modelleme yapılması için uygun olan formata getirilir.
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Yüklenen verilere bakılırsa, çok sayıda eksiklikler olduğu gözlemlenir. Bu eksiklikler, diğer alanlar ile
ilişkileri dikkate alınarak doldurulur. Modele yarar sağlayacağı düşünülen bazı kolonlarda ise birleştime ve çıkarma
işlemi yapılır. Tüm eksiklikler giderildikten sonra tüm verileri makinenin anlayacağı tipe, yani sayısal verilere
dönüştürülür.
2.3.1. Knime Platformu

Şekil 7 – Column Filter ile Bağımlı Değişkenin Ayırılması
Hatırlatma olarak yeniden değinilirse train veriseti bağımlı kolon (SalePrice) içerirken test veriseti bu kolonu
içermez. Bu proje için tüm verilerin aynı anda işlenme aşamasının, train ve test verilerini tek bir verisetinde
birleştirilmesi ile daha kolay olacağı düşünüldü. Train ile Test verileri birleştirildiğinde SalePrice kolonu sorun
çıkartacağı öngörülür. O yüzden bu kolonun ayrılması gereklidir.
Column Filter aracı, seçili olan kolonları filtreler. SalePrice kolunu dışındaki tüm kolonlar seçili olduğu için,
artık train verisetinde sadece bağımsız değişkenler kalmış olur. Yani test verisi ile aynı yapı.

Ardından Şekil 8 ‘de görüleceği üzere train ile test verisetleri altalta birleştirilip tek veriseti haline
getirilir(Concatenate). Artık veriseti Veri Ön İşleme işlemine hazır hale getirildi.
İlk Veri Ön İşleme aşaması, Eksik Veriler doldurma amacıyla Rule Engine kullanılarak başlatıldı. Bu node ile
koşullar belirtilerek Eksik Veriler ( Missing Values) giderilir. PoolQual, MasVnrType ve GarageCars kolonlarında
bulunan Eksik Veriler diğer kolonlar ile olan ilişkiler göz önüne alınarak giderildi.
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Şekil 8 – Concatenate ve Rule Engine Kullanımı

Şekil 9 – Number To String ve Missing Value Kullanımı
İşlenmemiş bir verisetinde, Kategorik Kolonların her zaman String ifade içermelidir. Dikkat edilmediği takdirde,
makine yanlış öğrenebilir ve oluşturulacak olan model de istenilen tahmin sonuçları çıkaramayabilir. Bu yüzden bir
verisetinde Kategorik verilerim String ifadelerden oluştuğuna dikkat edilmeli. Bu Verisetine bakıldığında bazı
Kategorik kolon tipinin nümerik olduğu görülür. Number to Integer aracıyla bu veriler String ifadelere dönüştürülür
(Şekil 9).
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Diğer Eksik Veriler ise Missing Value aracı ile doldurulur (Şekil 9) [6]. İşlem yapılacak olan kolon seçilir,
ayarlanan parameter ya da belirlenen değer ile eksik veri giderilir. Verisetinde Eksik olan kategorik verilere “Na”
(None) değeri, Nümerik verilere ise 0 (sıfır) değerleri verildi.

Şekil 10 – Table Creator ve Column Appender

Modelin daha iyi öğrenmesi için düşünülen bir diğer işlem ise, fazlalık olarak görülen kolonların indirgenmesi
işlemidir. Bazı kolonları gerekli mantıksal ya da matematiksel işlemler yaparak tek kolona düşürerek, modelleme
daha iyi hale getirilebilir.
Veriseti incelendiğinde yakın bilgilerden bahseden kolonlar birleştirilebilir. Birleştirilecek olan kolonlar için
yeni bir kolon oluştulmalı. Table Creator ile kolonlar oluşturulur. Veriseti ile birleştirilmesi ise Column Appender
ile sağlanır. (Şekil 10)
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Şekil 11 – Math Formula ve Column Filter

Oluşturulan kolonlar, Şekil 11’de görüleceği gibi matematiksel işlemler yapılarak doldurulur. Örneğin : Evdeki
toplam taban alanı, evin taban alanı, balkonların taban alanı ile toplanılabilir. Genel olarak her bir birimin artışı
fiyata doğrudan etki edeceği için, toplam taban alanı olarak modele verilmesi daha uygun olur.
Kolonlar veriler ile doldurulduktan sonra, toplanılan kolonlar aynı veriyi barındırır. Bu kolonlara Dummy
Variable denir. Bu verilerin temizlenmesi gereklidir. Veriseti, Column Filter aracıyla Dummy Variable’lardan
arındırılmış olur.(Şekil 11)

Makine modelleme yaparken tüm verilerin sayısal olmasına dikkat eder. Makinenin anlayacağı sayısal değerlere
çevirme işlemlerine Encoding denir. Kategorik veriler encoding yapılır. Kategorik verileri Ordinal ve Nominal
olmak üzere ikiye ayrılır. Ordinal (sıralı, artan azalan) değerlere Label Encoding yapılır. Bu işlem Category To
Number aracı ile yapılır. Nominal değerlere (aralarında bir bağıntı olmayan değerler, sırasız) ise One Hot Encoding
yapılır.
Makine, her bir eşsiz veri için, sayısal değer belirler. Her bir eşsiz Kolon özelliği için, sayısal değer belirlenir.
Şekil 12’de de görüleceği gibi 0 ile 100 arasındaki değerler String ifadeler yerine atanır.
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Şekil 13 – One to Many ile OneHotEncoding
Encoding işlemleri hemen sonrasında, veriler String değerlerden arındırılmak üzere filtrelenir.
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Şekil 14 – Row Splitter, Column Filter ve Column Appender
Veri Ön İşleme aşamasının en başında, train ve test verisetlerini birleştirmiştik. Modelleme aşamasında sadece
train verisine ihtiyaç vardır. Bunun için önişlenmiş verisetini eski formata seçirmek için önce ayırılması gerekli.
Train ve Test veri seti satır indexine göre ayrılır. Train verisine bağımlı kolonu yani SalePrice eklenir (Şekil 14).
Train veriseti bu sayede modellemeye hazır hale gelir.

2.3.2. Python Kodlaması
'''@@@@@@ VERİ ÖN İŞLEME @@@@@@ '''
col_salePrice=veriler_train.iloc[:,-1:] #Sale Price ı tahmin için ayırıldı. Çünkü işlem
görmeyecek
veriler_train=veriler_train.iloc[:,:-1] #SalePrice kolonsuz veriseti
veriler=pd.concat([veriler_train,veriler_test],axis=0,ignore_index=True) # alt alta birleştirsin.
# ignore_index kullanmak zorundayız, çünkü aynı id değerleri oluyor ve uyarı alıyoruz.
# en önemlisi : idleri kaldırmamız gerekli. Çünkü makine overfitting(aşırı öğrenme) yapabilir.
veriler = veriler.iloc[:,1:]

Kod 3 – Veri Ön İşleme Train ile Test veriseti birleştirme
Önişlemeye hazırlık olarak, verisetinin bağımlı ve bağımsız değişkenleri ayırılır. Bu sayede train veritseti de test
veri seti ile aynı formata sahip olur. Ardından modele doğrudan kötü etki yaratacağı ön görülen “id” kolonu
temizlenmeli. Bu kolon modelde aşırı öğrenmeye (overfitting) sebep olabilir.
Bu işlemler ardından Şekil 15’te verisetlerini son hali görülebilir.
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Şekil 15 – Id Kolonunundan Ayırılması ve SalePrice Kolonunun Başka Değişkene Atılması

Eksik veriler ( Missing Values ), tiplerine göre, yani kategorik veriler ‘NA’ (None,Hiçbiri/Yok) ve nümerik
verilerin de bazıları 0 (sıfır) değerleri ile doldurulur.
veriler.PoolQC = veriler.PoolQC.fillna("NA")
veriler.MiscFeature = veriler.MiscFeature.fillna("NA")
…
…
veriler.GarageCars = veriler.GarageCars .fillna(0)

Kod 4 – Missing Values
Diğer nümerik değerler ise ilişkisi bulunan diğer kolonlar ile doldurulmaya çalışıldı. Örneğin: LotFrontage
kolonu, Neighborhood ile ilişkili olduğu için, veri önce Neighborhood’a göre gruplandı, sonra ortanca değere göre
dolduruldu.
print(veriler.LotFrontage)
print(veriler.groupby("Neighborhood").LotFrontage.sum())
veriler.LotFrontage = veriler.groupby("Neighborhood").LotFrontage.transform(
lambda x: x.fillna(x.median()))
x=veriler.isnull().sum() #Kontrol ettiğimizde sadece GrgyrBuilt kaldı.
# garage yapım yılı bilgisi yoksa evin yapıldığı tarihi yazabiliriz.
# GarageYrBlt deki NaN değerlerini dolduralım
veriler.GarageYrBlt = veriler.GarageYrBlt .fillna(veriler.YearBuilt)

Kod 5 – Nümerik Missing Value Doldurma
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Fazla olduğu düşünülen kolonlar ise birleştirildi, tek kolon haline getirildi. Dummy Variable’lar oluştuğu için de
birleştirilen bu kolonların hepsi verisetinden temizlendi. Bu işlemlerden sonra tüm veriler, ilk başta olduğu gibi tek
dataframe haline getirildi.
Total_AreaSF=veriler.GrLivArea+veriler.TotalBsmtSF+veriler.GarageArea+veriler.EnclosedPorch+veriler.ScreenPorch
Total_BsmtFullBath=veriler.BsmtFullBath+(0.5*veriler.BsmtHalfBath)
Total_FullBath=veriler.FullBath+(0.5*veriler.HalfBath)
Total_SF=veriler['1stFlrSF']+veriler['2ndFlrSF']+veriler.TotalBsmtSF
veriler=veriler.drop(['GrLivArea','TotalBsmtSF','GarageArea',
'EnclosedPorch','ScreenPorch'],axis=1)
veriler=veriler.drop(['BsmtFullBath','BsmtHalfBath',
'FullBath','HalfBath','1stFlrSF','2ndFlrSF'],axis=1)

Kod 6 – Kolon indirgeme ve Dummy Variable Kaldırılması
Oluşturulan yeni kolonlar, verisetine katılması için, veriset formatına çevirilir.
Total_AreaSF=pd.DataFrame(data=Total_AreaSF,index=range(len(veriler.values)),columns=['Total_AreaSF'])
Total_BsmtFullBath=pd.DataFrame(data=Total_BsmtFullBath,index=range(len(veriler.values)),columns=['Total_BsmtF
ullBath'])
Total_FullBath=pd.DataFrame(data=Total_FullBath,index=range(len(veriler.values)),columns=['Total_FullBath'])
Total_SF=pd.DataFrame(data=Total_SF,index=range(len(veriler.values)),columns=['Total_SF'])

Kod 7 – Veriset Formatına Çevirilmesi
Oluşturulan verisetler birleştirilir.
veriler=pd.concat([veriler,Total_AreaSF],axis=1)
veriler=pd.concat([veriler,Total_BsmtFullBath],axis=1)
veriler=pd.concat([veriler,Total_FullBath],axis=1)
veriler=pd.concat([veriler,Total_SF],axis=1)

Kod 8 – Verisetlerin Birleştirilmesi
Kategorik verilerin her zaman string ifadelerden oluşması gereklidir. Encoding işleminden önce emin olunması
için stringe çevirme işlemi yapıldı.
stringe_cevrilecek_kolonlar=['Functional','KitchenQual','LandSlope','Utilities' ........
……….. 'SaleCondition', 'MSSubClass','LowQualFinSF']
for kolon in stringe_cevrilecek_kolonlar:
veriler[kolon] = veriler[kolon].astype(str)

Kod 9 – Kategorik Verilerin Stringe Çevrilmesi
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Label Encoding işlemi yapılır.
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
#Encoderlar için gerekli olan kütüphaneleri sklearn'den alıyoruz.
# Biz bu yapıyı verimiz çok olduğu için döngüye sokacağız.
#Label Encoder yapacağımız kolon isimlerini belirledik ve bunları bir liste değişkenine
yazdık.
Label_Encoder_yapilacak_kolonlar=['Functional','KitchenQual','LandSlope',…
…… ,'HeatingQC','PoolQC','OverallCond']
for kolon in Label_Encoder_yapilacak_kolonlar: #sırasıyla uygulatacağız
veriler[kolon]= veriler[kolon].values
le=LabelEncoder() #Label Encoder nesnesi oluşturduk.
veriler[kolon]=le.fit_transform(veriler[kolon])
veriler[kolon]=pd.DataFrame(data=veriler[kolon],index=range(len(veriler)),columns=[kolon]
)

Kod 10 – Label Encoding İşlemi
Şekil 16’da görüldüğü üzere Label Encoding sonrası string değerlere rastlanılmaz. Tüm kategorik veriler,
Modelin anlayacağın formata yani nümerik değerlere çevrilmiştir.

Şekil 16 - Label Encoding Öncesi ve Sonrası
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Nominal veriler için ise One Hot Encoding işlemi yapılmadır. One Hot Encoding, bir kolonda bulunan eşsiz
değer (birbirinden farklı olan değer) satırlarını, sütun adı haline çevirir. Ardından o veri satırı, sonradan oluşan sütun
adı ile ilişkisi var ise 1 yok ise 0 değerini alır.
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder
One_Hot_Encoder_yapilacak_kolonlar=['Functional','KitchenQual','LandSlope','Utilities',
..................
'SaleType', 'MSSubClass']
for c in One_Hot_Encoder_yapilacak_kolonlar:
a= veriler[c].values
a=pd.DataFrame(data=a,index=range(len(veriler)))
ohe=OneHotEncoder(categorical_features='all')
a=ohe.fit_transform(a).toarray()
dataframe=pd.DataFrame(data=a,index=range(len(veriler)) )
veriler = pd.concat([veriler,dataframe],axis=1)

Kod 11 – One Hot Encoding ile Nominal Verilerin Nümeriğe Çevrilmesi

Şekil 17 – Örnek : LotConfig Encodering Öncesi, LE ve OHE Sonrası
Encodering işlemlerinden sonra String ifadelerin ve Dummy Variable ların temizlenmesi gereklidir.
veriler=veriler.drop(['Functional','KitchenQual','LandSlope','Utilities','MSZoning',
...................

'SaleType', 'MSSubClass',],axis=1)

Kod 12 – String ve Dummy Variable Temizlenmesi
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Train veriseti Modelleme için ayırılması gereklidir. Train verisetinde bir diğer eksiklik ise bağımlı kolon:
SalePrice. Bu, modelleme aşaması öncesi son Veri ön işleme adımıdır.
veriler_train=veriler.iloc[:1460,:]
veriler_test=veriler.iloc[1461:,:]
veriler_train=pd.concat([veriler_train,col_salePrice],axis=1)

Kod 13 – Train -Test veriseti Ayırılması ve Bağımlı Kolon Eklenmesi

Veriseti artık modellenmeye uygun hale geldi. Şekil 18’ de de görüleceği gibi tüm veriler sayısal tiptedir.

Şekil 18 – Train Verisetinin Modellemeye Uygun Hali

2.4. Modelleme
Modelleme, makinenin verileri öğrenip, sonuç üretmesi sağlandığı bölümdür. Modelleme Train veriseti ile
yapılır. Train verisi, tüm konu hakkındaki bilgiyi içerdiği için, makinenin öğrenmesinde kullanılır. Ardından
modellerin yaptığı tahminler ile gerçek sonuçlar karşılaştırılır, değerlendirmeler yapılır. Bu değerlendirmeler “Veri
Madenciliği” alanında yapılan değerlendirmelerdir. Modellerden hangisinin daha doğru ya da yakın sonuçlar
tahmin ettiği incelenir, istatistik bilgiler çıkarılır ve bu sayede modellerin başarısı ölçülür. Eğer modelleme
genelinde bir sorun görülüyorsa, Data Preparation aşamasına geri dönülür ve veriler tekrardan düzenlenir. Model
çıkarılan önemli bilgilerden biri olan P-Value ile , hangi kolonda yüksek değer alıyorsa model başarısı arttırılacağı
düşünüldüğü için o kolonun çıkartılma işlemi yapılabilir. Bu işlemlere de Elimination denir. [6]
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Makinenin ne yapılması hedeflenmiş ve hangi tip değerler bekleniyor ise ona göre modelleme aracı kullanılır.
a- Prediction (Tahmin) : Sayılar değerleri tahmin etmek
(Örn : Kütlesi 50 olan birinin boyunun 156cm tahmin edilmesi )
b- Sınıflandırma : Verileri bir kategorize etmek
(Örn: Kütlesi 50 kg ve boyu 165 cm olan birinin kadın olarak sınıflandırılması)
c - Bölütleme, Kümeleme (Clustering) :
(Örn: Kütlesi 50-60 arası, boyu 169-180 olanlarla bir küme oluşturulması)
Bu çalışmada bağımlı değişkenimiz (SalePrice) sayısal olduğu için, Prediction (tahmin) araçları kullanılmalıdır.
Bir çok model çeşidi vardır. Linear Regression, Random Forest Regression, SVM, vb. bunlardan bir kaçıdır.
Bu çalışmada kullanılan modellerin hepsi tahmin (predict) yapabilen araçlardır.

2.4.1. Knime Platformu
Model oluştuluracak olan verisetinin Parçalanması gereklidir. Bu parçalama işlemi verisetini kendi içinde train ve
test olarak ikiye ayırır. Knime’da Partitioning ve X-Partitioner araçları bulunur. X-Partitioner diğerine göre daha iyi
olduğu söylenebilir. Çünkü verisetinin, Partitioning aracı ile verisetinin parametresi ayarlanan bir kısmı sadece train
bir kısmı ise sadece test için kullanılırken, X-Partitioner aracıyla tüm veriler, bir döngü ile hem train hem test
olabilirler. Bu sadece modellemede verisetinin tümü eğitim ve test için kullanılmış olur. Ardından X-Aggregator ile
parçalanmış veriler toplanır, bütünlük sağlanır. Oluşan tahminler genelde Double sayı tipinde değer döndüğünden
dolayı Double To Int aracı ile sayının tamsayı değerlerden oluşması sağlandı.
Model oluşturma iki parçadan oluşur. Bunlardan birisi olan Learner, parçalanma işleminden sonra alının train
verisiyle tahmin modeli oluşturmak için eğitilir. Çıkışı ise bir modeldir ve o learner’a ait olan tahmin aracının girdisi
olarak kullanılır.
a) Doğrusal Regresyon (Linear Regression)

Şekil 18 – Linear Regression ile Genel Modelleme
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Linear Regression, verilerin doğrusallığına göre tahmin edebilen bir modeldir. Veriseti incelendidiğinde de kolon
adlarının geneli ev fiyatları ile doğru orantılıdır. Bu modelin iyi başarı sağlayabileceği düşünülebilir.
b) Polinomal Regresyon (Polynomial Regression)

Şekil 19 – Polynomial Regression ile Genel Modelleme
Linear regression gibi çalışır, farkı ise oluşturulacak olan modelden önce girdi polinomal formata çevrilir.
Verilerde doğrusallıktan ziyade sapmalar var ise bu model tercih edilebilir. Polinom derecesi ayarlanabilir.
c) Basit Ağaç Regresyonu (Simple Tree Regression)

Şekil 20 – Simple Regression ile Genel Modelleme
Verileri gruplandırarak ve dallandırarak çalışır. Ne kadar da bir sınıflandırma algoritması olsa da Knime bu
algoritmayı sayısal değerler tahmini için Regression versiyonunu da sunar.

d) Rassal Ağaçç Regresyonu (Random Forest Regresion)
Şekil 21 – Random Forest ile Genel Modelleme
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Simple Tree’nin geliştirilmiş halidir. İşlem esnasında birden fazla karar ağacı üreterek tahmin değerini
yükseltmeyi hedefleyen bir algoritma aracıdır.
e) Tree Ensemble Regression

Şekil 22 – Tree Ensemble ile Genel Modelleme
Tree Ensemble da diğerleriyle benzer sınıflandırma algoritmasıdır. Çalışma sistemi farklıdır.
2.4.2. Modellerin Değerlendirilmesi
a) Modellerin Sonuçları
Modellerin başarısına bakılırsa, daha da iyileştirilebilceği görülür. Knime’da yapılacak olan iyileştirmelerle

modellerin değerlendirme oranlarının yükseleceği gözlemlenebilir.
Şekil 23 – Modellerin Skor Karşılaştırmaları
b) Yorumlamalar

Şekil 24 – Kolonların Histogram ile Yorumlanması
-

Ev yeniden düzenleme yılı bilgisinde, 1995 yılından sonra Ev satış fiyatlarında artış olduğu görülür.
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-

Ev Kondisyonu bilgisinde, 4 ten yukarı olan değerlerde, fiyata etki ettiği görülür.

-

Satış şartı bilgisinde, ‘Partial’ verisinin daha çok olduğu görülür.
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c) Knime Platformunda Yapılan İşlemler

Şekil 25 – Rule Engine ile Koşul Belirtilerek Encoding Yapılması
YearRemodAdd 1995 yılı sonrası için 1, diğer yıllar için 0 değeri verilerek, bu kolon binomial kolona
çevrilmiş olur. (Encoding)
OverallCond , 4 üzeri için 1 değeri, diğer değerler için ise 0 değeri verildi. Bu kolon binomial kolona
çevrilmiş oldu.
-

SaleCond, Partial değerine 1, diğer değerlere ise 0 verildi.
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Şekil 26 – Korelasyon Matrisi ve Kolon Filtreleme

Eliminasyon İşlemleri ve Korelasyonu bulunmayan kolonlar ayırıldı.

d) Python Kodlamasında Yapılan İşlemler
Knime’da yapılan iyileştimeler, Pyhton ortamında da yapıldı.
# 1995 yılının altı 0 , üzeri 1 olacak şekilde bir encoding yapılsın, bir yapı oluşsun
def encoding_YearRemodAdd(x): return 1 if x>=1995 else 0
veriler['encoded_YearRemodAdd'] = veriler.YearRemodAdd.apply(encoding_YearRemodAdd)
def encoding_OverallCond(x) : return 1 if x>4 else 0 ## değerler hep 4 ve yukarısı. o yüzden 4 sonrası 1
kabul edelim
veriler['encoded_OverallCond'] = veriler.OverallCond.apply(encoding_OverallCond)
print(veriler.encoded_OverallCond)
def encoding_SaleCondition(x): return 1 if x=='Partial' else 0
veriler['encoded_SaleCondition'] = veriler.SaleCondition.apply(encoding_SaleCondition)
veriler=veriler.drop(['SaleCondition', 'YearRemodAdd', 'OverallCond'],axis=1)

Kod 14 – Python Veri İyileştirme
e) İyileştirme Sonuçları
Genel olarak, İyileştime ile modellerde Polynomial hariç, az da olsa başarı sağlandığı görülür.

36
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Şekil 27 – İyileştirme Sonrası Modellerin Skor Karşılaştırması
2.4.3. Python Kodlaması
Train verisi model oluşturcak fonkiyona girmek üzere parçalandı (Partitioning işlemi).Python Kodlamasında,
Knime’da yapılan işlemlerden farkı olarak verinin parçalanacak kolonları, kodu yazacak kişi tarafından belirlenir.
Knime’da bu işlem Partitioning araçlarıyla otomatik bir şekilde gerçekleşiyordu.
Parçalama fonksiyonu parametre olarak, train verilerin bağımsız veriler olan bölümü ve bağımlı olan bölümünü
alır. Parçalama oranı da eğitim için %67, test için ise %33 olarak ayarlanır. [7]
from sklearn.model_selection import train_test_split
x_train,x_test,y_train,y_test = train_test_split(veriler_train.iloc[:,:1],col_salePrice,random_state=0,test_size=0.33)

Kod 15 – Python Veri Parçalama

Şekil 28 – Parçalanan Verisetlerinin Karşılaştırılması

X’ler (x_train ve x_test) bağımsız değişkenler, Y’ler (y_train ve y_test) bağımlı değişkendir. Model
oluşturulmada çalışma mantığına bakılacak olursa x_train,y_train , modele verilir ve makine eğitilir.
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(fit(x_train,y_train)) Eğitim yapıldıktan sonra bağımsız değişken tahmini için x_test kullanılır. (predict()). Üretilen
değerler (y_tahmini), y_test ile karşılaştırılır ve değerlendirmeler yapılıp modelin başarısı ölçülebilir. Modelin
başarısı OLS ile de ölçülebilir. [7]
Parçalama işleminden sonra verilerin sonra durumu Şekil 28’de görülebilir.
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a) Lineer Regresyon (Linear Regression)
Modeller kütüphaneden import edilir. Ardından oluşturulacak olan model nesnesi oluşturulur. Fit() fonksiyonu
ile, sadece train parametreleri alarak eğitim sağlanır. Modelin tahminler oluşturması için predict() fonksiyonu
kullanılır. Tahmin değerleri bir değişken içine atılır. Model Başarısı ölçülmesi için statsmodel kütüphanesi yüklenir
ve istatistik model nesnesi oluşturulur.
"""@@@@@@@@@@@@ LINEAR REGRESSION @@@@@@@@@@"""
from sklearn.linear_model import LinearRegression
lr=LinearRegression()
lr.fit(x_train,y_train)
y_tahmini_lr = lr.predict(x_train)
#Modelin başarısını ölçmek için.
import statsmodels.api as sm
model_LR = sm.OLS(y_tahmini_lr,x_train)
print (model_LR.fit().summary())

Kod 16 – Pythonda Linear Regression

Şekil 29 – Linear Regression OLS Sonuçları
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b) Polinomal Regresyon (Polynomial Regression)
Polinomal Regression ile model oluşturulması, verilerin önce polinomal formata çevrilip, ardından linear
regresyon ile eğitilmesi ile olur.
Sklearn‘den PolynomialFeatures kütüphanesi içeri aktarılır. Train verisinin polinomal ifadeye dönmesi için,
öncelikle Polinom nesnesi oluşturulur ve fit_transfor fonksiyonu ile uygulanır. Oluşan yeni polinomal veri, yine bir
önceki modelde olduğu gibi doğrudan Linear Regression nesnesiyle eğitilir, ardından tahmin ettirilir.
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures
poly_reg=PolynomialFeatures(degree=2) #2. dereceden polinom objesi oluşturuduk
##polinom olarak ifade etme linear to poly
x_poly = poly_reg.fit_transform(x_train.values)
#egitim seviyesi sayılarını ikinci dereceden polinom şeklinde hazırladı. çıktılardan anlaşılır.
print(x_poly)
# tahmin için bir regresyon nesnesi oluşturduk
from sklearn.linear_model import LinearRegression
pr=LinearRegression()
pr.fit(x_poly,y_train)
y_tahmini_pr = pr.predict(x_poly)
##Modelin başarısını ölçmek için.
import statsmodels.api as sm
model_PR = sm.OLS(y_tahmini_pr,x_train)
print (model_PR.fit().summary())

Kod 17 – Pythonda Polynomial Regression

Şekil 30 – Polynomial Regression OLS Sonuçları
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c) Destek Vektör Regresyonu (Support Vector Regression)
SVR kullanılmadan önce verilerin normalize edilmesi gereklidir. SVR modeli, ölçeklenmiş olan veriler ile işlem
yapar.
Normalizasyon için, öncelikle StandartScaler import edilir, nesne oluşturulur. Ardından SVR kütüphanesi içer
aktarılır, model nesnesi oluşturulur. Ölçeklenmiş veriler, bu model ile eğitilir ve modele tahmin ettirilir.
Model başarısı, statsmodel aracılığyla nesne oluşturulduktan sonra OLS fonksiyonu ile değişkene aktarılır ve
görüntülenir.
#veriyi ölçeklendirmek lazım. standar scaler kullanmak zorundayız
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
sc1=StandardScaler()
x_train_olcekli=sc1.fit_transform(x_train)
sc2=StandardScaler()
y_train_olcekli=sc2.fit_transform(y_train)
from sklearn.svm import SVR
svr=SVR(kernel='rbf')
svr.fit(x_train_olcekli,y_train_olcekli)
y_tahmini_svr = svr.predict(x_train_olcekli)
#Modelin başarısını ölçmek için.
import statsmodels.api as sm
model_SVR = sm.OLS(y_tahmini_svr,x_train)
print (model_SVR.fit().summary())

Kod 18 – Pythonda Support Vector Regression

Şekil 31 – Support Vector Regression OLS Sonuçları
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d) Karar Ağacı Regresyonu (Decision Tree Regression)
Decision Tree, bir sınıflandırma algoritması olmasına ragmen, regression için de bir modeli vardır ve sayısal
değerler tahmin edebilir.
Diğer modeler gibi öncelikle kütüphane import edilir, nesne oluşturulur, eğitilir ve tahmin yaptırılır. Model
başarısı yine olduğu gibi statsmodel ile görüntülenir.
from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor
dt=DecisionTreeRegressor(random_state=0)
dt.fit(x_train,y_train)
y_tahmini_dt = dt.predict(x_train)
#Modelin başarısını ölçmek için.
import statsmodels.api as sm
model_DT = sm.OLS(y_tahmini_dt,x_train)
print (model_DT.fit().summary())

Kod 19 –Pythonda Decision Tree Regression

Şekil 32 – Decision Tree OLS Sonuçları
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e) Rassal Ağaçlar Regresyonu (Random Forest Regression)
Random Forest, Decision Tree ‘nin daha iyi halidir. Birden fazla ağaç yapısı oluşturduğu için, başarısı Decision
Tree’ye göre daha fazla olduğu görülebilir.
Diğer Modellerde olduğu gibi yine aynı kalıp ile model oluşturulur.
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
rf=RandomForestRegressor(n_estimators = 10,random_state=0)
# kaç decisiton tree çizilecek: 10
rf.fit(x_train,y_train)
### ortalamalar, ortak bir değer döndürebiliyor. (tahminde)
y_tahmini_rf = rf.predict(x_train)
#Modelin başarısını ölçmek için.
import statsmodels.api as sm
model_RF = sm.OLS(y_tahmini_rf,x_train)
print (model_RF.fit().summary())

Kod 20 –Pythonda Random Forest Regression

Şekil 33 – Random Forest OLS Sonuçları

OLS Sonuçları kullanılarak Elimination yapılıp modelin kalitesi arttırılabilir. Görüleceği üzere Modellerin OLS
sonuçlarında P-Valuelar, 1’e çok yaklaşmadığı için ve değerlerin ideal olduğu düşünüldüğü için Eliminasyon
işlemine gidilmedi. Eğer yapılmak istenirse veriseti, Data Preparation bölümünde, Kolon Filtreleme yapılır ve tekrar
Modelleme işlemi yapılır. Sonuçlara bakılır ve P-Valuelar en ideal seviyeye gelene kadar bu işlemler tekrarlanır.

Çağdaş ŞENGÜN, Veri Madenciliği Örneği: House Prices, YBS Ansiklopedi, Cilt 5, Sayı 1, Mayıs 2018

44

2.5. Evaluation (Değerlendirme)
Model oluşturulduktan hemen sonrasında değerlendirmeler yapılmıştı. Bu değerlendirmeler “Veri Madenciliği”
alanında yapılan değerlendirmelerdi. Bu aşamada ise Business Understanding aşamasında belirlenen amaçlara göre
değerlendirmeler yapılmalıdır.
Oluşturulan modeller arasından en verimli olanın seçilmesi gerekli. Unutulmamalıdır ki makinenin tahmin
ettiği sonuçlar, gerçek değerleri bulabiliyorsa, o model iyi model olarak değerlendirilmemelidir. Makine aşırı
öğrenme (overfitting) yapmış olabilir.

2.5.1. Knime Platformu
a) Lineer Regresyon (Linear Regression)

Şekil 34 – Linear Regression Tahminleri, Grafiği ve Skoru
Görüldüğü üzere linear regression tahmin modeli kullanıldığında Rsquare değeri 0.738. Tahmin değerlerinin
genel olarak, gerçek değerlerinden yüksek tahmin edildiği görülebilir. Değerlerin, diagonalin üstünde kaldığı
görülür.
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b) Polinomal Regresyon (Polynomial Regression)

Şekil 35 – Polynomial Regression Tahminleri, Grafiği ve Skoru
Polynomial regression modelinin derecesi 2 olarak ayarlanmıştı.
Modeli değerlendirildiğinde tahmin
değerlerinin linear modeldeki gibi gerçek değerlerden yukarı tahmin edildiği görülebilir. Rsquare değeri 0.693.
c) Basit Ağaç Regresyonu (Simple Tree Regression)

Şekil 36 – Simple Tree Regression Tahminleri, Grafiği ve Skoru
Bu modelde, grafiğe bakıldığında verilerin diagonal üzerinde olduğunu fakat dağıldığını görebiliriz. Tahmin ile
gerçek değer arasındaki fark, diğer model sonuçlarına nazaran düşük görülüyor. Rsquare değeri 0.704.
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d) Rassal Ağaçlar Regresyonu (Random Forest Regression)

Şekil 37 – Random Forest Regression Tahminleri, Grafiği ve Skoru
Model sonuçlarına bakıldığında diğer üç modele göre gayet iyi başarı sağladığı görülür. Diagonal üzerinde veriler
toplanmış ve gerçek değerler ile tahmin değerleri arasında fark oldukça az. Rsquare ise 0.853.
e) Ensemble Tree Regression

Şekil 38 – Ensembe Tree Regression Tahminleri, Grafiği ve Skoru
Diğer modellere göre gayet iyi başarı sağladığı görülebilir. Rsquare 0.856. Tahminler ile gerçek değerlerin
arasındaki fark diğer dört modele göre çok daha azdır.

Çağdaş ŞENGÜN, Veri Madenciliği Örneği: House Prices, YBS Ansiklopedi, Cilt 5, Sayı 1, Mayıs 2018

47

NOT: Knime platformunda yapılan her değerlendirme sonucu, bir önceki değerlendirme sonuçları ile az da olsa
farklılık gösterebilir. Nedeni: modelleme için hazırlık yapılan partitioning (parçalama) işleminde, her program
çalıştırıldığında herhangi bir veriseti satırı, eğitim ya da test için rasgele (random) seçilebilir. Örneğin programı ilk
çalıştırmada 56. satırdaki veri train için seçilirken, ikinci çalıştırmada test için seçilebilir. Diğer veriler için de böyle
bir durum olacağı varsayılır ise değerlendirme sonuçlarına az da olsa doğrudan etki edebilir.
Python Kodlamasındaki ve Knime platformundaki değerlendirme sonuçları karşılaştırıldığında da
sonuçların farklı olduğu görülebilir. Nedenlerden bir tanesi: önceden de bahsedildiği gibi parçalama işleminde
rasgele seçim yapılmasıdır. Diğer bir neden ise farklı platformlar olmasıdır. Yapılan tüm işlemler her iki ortamda da
aynı olsa da modelleme sonrası beklenilen değerlere ulaşılması için rötuşlar yapılmıştır. Bu rötuşlar için Knime
platformunda node’lar kullanılırken, Python ortamında yapılmasına gerek duyulmadı.

2.5.2. Python Kodlaması
a) Lineer Regresyon (Linear Regression)
plt.scatter(y_tahmini_lr,y_train)
plt.xlabel("tahmin")
plt.ylabel("gerçek")
plt.show()
print(" ////////////////// R2 değeri :", lr.fit(x_train,y_train).score(x_test,y_test))

Kod 21 –Pythonda Linear Regression Değerlendirme

Şekil 39 – Linear Regression Grafiği ve Skoru
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b) Polinomal Regresyon (Polynomial Regression)
plt.scatter(y_tahmini_pr,y_train)
plt.xlabel("tahmin")
plt.ylabel("gerçek")
plt.show()

Kod 22 –Pythonda Polynomial Regression Değerlendirme

Şekil 40 – Polynomial Regression Grafiği ve Skoru
c) Destek Vektör Regresyonu (Support Vector Regression)
plt.scatter(y_tahmini_svr,y_train_olcekli)
plt.xlabel("tahmin")
plt.ylabel("gerçek")
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
sc3=StandardScaler()
x_test_olcekli=sc3.fit_transform(x_test)
sc4=StandardScaler()
y_test_olcekli=sc4.fit_transform(y_test)
plt.show()
print(" ////////////////// R2 değeri :",
svr.fit(x_train_olcekli,y_train_olcekli).score(x_test_olcekli,y_test_olcekli))

Kod 23 –Pythonda Support Vector Regression Değerlendirme
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Şekil 41 – Support Vector Regression Grafiği ve Skoru
d) Karar Ağacı Regresyonu (Decision Tree Regression)
plt.scatter(y_tahmini_dt,y_train)
plt.xlabel("tahmin")
plt.ylabel("gerçek")
plt.show()
print(" ////////////////// R2 değeri :", dt.fit(x_train,y_train).score(x_test,y_test))

Kod 24 –Pythonda Decision Tree Regression Değerlendirme

Şekil 42 – Decision Tree Regression Grafiği ve Skoru
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e) Rassal Ağaçlar Regresyonu (Random Forest Regression)
plt.scatter(y_tahmini_rf,y_train)
plt.xlabel("tahmin")
plt.ylabel("gerçek")
plt.show()
print(" ////////////////// R2 değeri :", rf.fit(x_train,y_train).score(x_test,y_test))

Kod 25–Pythonda Random Forest Regression Değerlendirme

Şekil 43 – Random Forest Regression Grafiği ve Skoru

2.6. Deployment
Bu aşamada seçilen model gerçek hayat uygulamasında kullanılır. Test verisi ya da verilen başka veri setleri ile
makine tahminde bulunmaya başlar.
Öğrenmiş olan model, Modelling aşamasından sonra dosya olarak kaydedilebilir (Model writer). Böylelikle diğer
veriler için de sonsuza dek uygulanacak hale gelir.
Test verileri, Business Understanding bölümünde de belirtildiği gibi, makine tarafından fiyatı tahmin edilmesi
beklenen evlerin özelliklerini barındıyordu. Bu veriler, kullanmada en son karar verilen modele verilir ve beklenilen
tahminler yapılır. Böylece proje tamamlanmış olur.
Sonuç:Model Seçimi R2 değeri en yüksek olanı, yani Random Forest Regression seçilebilir. Grafiklerdeki
diagonale bakılırsa, hem linearlik hem de gerçek değer ile tahmin değerlerinin bir çizgi üzerine yığılı olduğu
görülebilir. Bu durum da verinin yapısına göre beklenen bir modeldir.
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2.6.1. Knime Platformu [6]

Şekil 44 – Deployment Knime Şeması

Şekil 45 – Model Kullanılarak Prediction Sonuçları Görüntülenmesi
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2.6.2. Python Kodlaması
import pickle
pickle.dump(rf,open("modelimiz", 'wb')) #sonsuza kadar modeli kullanmamız için dosya
oluşturuldu.
#oluşturulan dosyayı kullanma.
yuklenen_rf = pickle.load(open("modelimiz",'rb'))
tahminler_final=yuklenen_rf.predict(veriler_test)

Kod 26– Pythonda Deployment Aşaması

3. Sonuç
Veri Bilimi ve Veri Madenciliği dünyasına bir örnek proje ile girilmiş olundu. Proje, Veri Bilimi ve Madenciliği
çalışmalarında kullanılan yöntem ve aşamalar ile uygulandı. Veri ile ilgili işlemlerde kullanılan KNIME Platformu
ve PYTHON Kodlaması kullanılarak proje uygulandı. Adım adım gidilen bu çalışmada, gerçek hayatta da
kullanılacak model üretilmiş olup ve sonuçlar üretilip, projenin amacına ulaşılmış olundu.
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