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 Network Master: Nöral Ağlarn Simülasyonu için 
Çok Yönlü ve Kullanc Dostu Bir Eğitim Yazlm 

Network Master: A Versatile and User-Friendly 
Educational Software for Simulation of Neural 

Networks 
 

 
 

Özetçe—Bu çalşmada, NEURON hoc programlama ile 
biyolojik sinir hücrelerinden oluşan sinir ağlarnn matematiksel 
olarak modellenerek simülasyonlarnn gerçekleştirilebildiği bir 
arayüz tasarm yaplmştr. Tasarlanan bu arayüz ile 
matematiksel modelleri oluşturulan sinir ağlarna istenilen 
uyarmlar yaplabilmekte ve oluşan aksiyon potansiyelleri ve sinir 
ağnn davranşlar detayl bir şekilde incelenebilmektedir. 
Çalşmann en önemli özelliği ise tasarlanan arayüzün tamamen 
kullanc dostu olarak geliştirilmiş olmasdr. Geliştirilen arayüz 
sayesinde, kullanclarn kod yazmadan sinir ağ modellerine ait 
simülasyonlarn kolay bir şekilde gerçekleştirebilmeleri de bu 
yazlmn bir diğer avantajdr. 

Anahtar Kelimeler — NEURON yazlm, sinir hücresi, sinir 
ağlar, modelleme, simülasyon. 

Abstract—In this study, an interface in which neural networks 
consisting of biological cells could be modeled and simulated using 
Neuron hoc programming. With this interface, the resulting action 
potentials and the behavior of the nerve network can be 
investigated in detail by making the desired stimuli to 
mathematical models of neural networks. The most important 
feature of the work is that the designed interface is completely user 
friendly. Another advantage of this software is that users can 
easily perform simulations of the neural network models without 
writing code. 

Keywords —NEURON software, nerve cell, neural networks, 
modelling, simulation. 

I. GİRİŞ 
Hesaplamal sinirbilimi, sinir hücrelerinin ve bu hücrelerden 

oluşan sinir ağlarnn matematiksel olarak modellendiği ve bu 
modeller üzerinden simülasyon çalşmalarnn gerçekleştirildiği 
bir alandr [1]. Yaplan simülasyon çalşmalar bu alan için 
büyük önem taşmaktadr [2]. Matematiksel modelleri 
oluşturulan sinir hücrelerinin ve bu hücrelerden oluşan sinir 
ağlarnn simülasyonlar bilgisayar ortamnda hzl bir şekilde 
gerçekleştirilebilmektedir [3].  

Günümüzde bu simülasyon işlemlerini gerçekleştirmek için 
birçok yazlm geliştirilmiştir. Literatür incelendiğinde bu 

programlar içerisinde en çok kullanlanlar NEURON, 
MATLAB ve Phyton olduğu görülmüştür [4]. Bu programlar 
içerisinden en çok kullanlan Yale Üniversitesi tarafndan 
geliştirilen ve açk kaynak kodlu olan NEURON yazlmdr [5]. 
Açk kaynak kodlu olmasnn verdiği esneklik sayesinde 
kullanclarna bu alanda büyük bir kolaylk ve farkl 
uygulamalar kolay bir şekilde gerçekleştirebilme imkân 
sunmaktadr. Bu sayede kullanclar istedikleri hücre modelleri 
üzerinde esnek bir çalşma yürütebilmektedirler.  

Sinir hücrelerine ait birçok matematiksel modeller 
geliştirilmiş olup bunlardan en önemlisi Hodgkin-Huxley 
modelidir [6]. Bu model sinir hücresinin elektriksel davranşlar 
temel alnarak A. L. Hodgkin ve A. F. Huxley tarafndan 
geliştirilmiştir. Günümüzde birçok simülasyon çalşmasnda bu 
sinir hücresi modeli kullanlmaktadr [7]. Bu modelde, sinir 
hücresine ait zar, elektronik devre elemanlar ile modellenmekte 
ve devre analizi yöntemleri ile simülasyon çalşmalar 
yaplmaktadr. NEURON yazlmnda ve geliştirilen arayüzde 
ise bu model hazr olarak gelmektedir. Sinir hücrelerine ait 
simülasyonlar bu matematiksel modellere dayandrlarak 
yaplabilmektedir.  

Yaplan bu çalşmada bir arayüz tasarm yaplmştr. 
Geliştirilen arayüz sayesinde kullanclar sinir hücreleri arasnda 
sinaptik bağlantlar kurarak ağ modellerini kolay bir şekilde 
oluşturabilmektedir. Oluşturulan sinir ağ modellerinin 
simülasyonlar bu sayede her seviyedeki kullanc tarafndan 
kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Simülasyon 
işlemleri srasnda sinir hücrelerine gerilim kenetleme, akm 
kenetleme ve sinaptik bağlant olmak üzere 3 farkl uyar çeşidi 
uygulanabilmektedir. NEURON programnn kendisine ait GUI 
(arayüz) kütüphanelerinde bulunan belirli uyarmlarn 
uygulanmasna izin vermektedir. Bu arayüzde ise herhangi bir 
platformda (MATLAB, C, C++) kullanclar tarafndan 
oluşturulan uyarm verileri ağ modeli üzerine istenen noktaya 
kolay bir şekilde uygulanabilmektedir. Ayrca Network Master 
üzerinde yaplan simülasyon işlemlerinin tüm çktlarnn bir 
dosya halinde dşa aktarlabilmesi, NEURON GUI’den farkl 
olan bir diğer özelliğidir. 
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II. MATERYAL VE YÖNTEM 
NEURON, Yale Üniversitesi tarafndan geliştirilen, 

hesaplamal sinirbilimi alannda çalşan araştrmaclarn 
sklkla kullandğ bir yazlmdr. Açk kaynak kodlu 
olmasndan dolay kullanclara her türlü esnekliği sağlayabilen 
bir çalşma platformudur. Açk kaynak kodlu olmas ve GUI 
geliştirmeye imkân tanmasndan dolay da kullanclar 
gerçekleştirdikleri simülasyon çalşmalarn çalşmaya özel 
arayüzler ile zenginleştirebilmektelerdir. NEURON 
yazlmnn bu avantajlar göz önünde bulundurulduğunda 
yaplan bu çalşma için uygun bir platform niteliği taşmştr. 

NEURON program üzerinde geliştirilen ve birden fazla 
nöron modelinin yüklenebildiği ve bu modeller arasnda 
sinaptik bağlarn kurulup simülasyonlarnn yaplabildiği 
arayüzün genel görünümü Şekil 1’de verilmiştir. Burada 4 adet 
sinir hücresinden oluşan basit bir sinir ağ modeli 
oluşturulmuştur. Ağda bulunan sinir hücrelerine ait liste  
Şekil 1’de gösterilen “List Of Cells” başlğ altnda 
listelenmiştir. “List Of Synaptic Connections” başlğ altnda 
ise bu sinir ağnda bulunan sinir hücrelerinin birbirleri ile 
yaptklar sinaptik bağlantlarn listesi verilmiştir.  

Geliştirilen arayüz yardm ile basit ve karmaşk sinir ağ 
modellerinin simülasyonlar kolay bir şekilde 
gerçekleştirilebilmektedir. Simülasyonu yaplacak basit bir 
sinir ağnn oluşturulmas için baz admlarn gerçekleştirilmiş 
olmas gerekmektedir. İlk olarak sinir ağ modelinde 
kullanlacak olan sinir hücre modellerinin NEURON 
programna yüklenmesi gerekmektedir. Bu işlemler bittikten 
sonra bu sinir hücreleri arasnda bulunan sinaptik bağlantlarn 
kurulmas gerekmektedir. Sinaptik bağlantlarn yaplmas ile 

sinir ağ modeli oluşturulmuş olur. Bu aşamann akabinde sinir 
ağnn simülasyon işlemlerine geçilebilmektedir. 

A. Sinir Hücre Modellerinin Yüklenmesi 
Sinir ağ modelinde kullanlacak olan sinir hücre 

modellerinin yüklenmesi iki farkl yöntem ile 
yaplabilmektedir. Bunlardan ilki kullancnn kendi istediği 
morfoloji ve biyofiziğe sahip sinir hücresini tasarlamasna 
dayanmaktadr. Burada kullanc sinir ağ modelinde 
kullanacağ sinir hücre modelinin akson, soma, dendrit saysn 
ve bunlarn yerleşimini istediği şekilde ayarlayabilmektedir. Bu 
yönteme örnek olarak Şekil 2’deki sinir hücre modeli 
verilebilir. Burada kullanc sinir ağ modelinde kullanacağ 
sinir hücresinin morfolojisini ve biyofiziğini kendisi 
belirlemektedir.  

 
Şekil 2. Kullanc tarafnda oluşturulan basit bir sinir hücresi modeli 

 
Sinir hücre modelinin oluşturulmasnda kullanlabilecek 

ikinci yöntem ise sinir hücresinin SWC formatnda 
yüklenmesidir. Hesaplamal sinirbilimi alannda çalşan 
araştrmaclar gerçek sinir hücrelerinin 3 boyutlu 
rekonstrüksiyonunu tamamladktan sonra elde edilen 
morfolojik bilgiyi SWC formatnda dosyalarda 
saklamaktadrlar. SWC formatndaki dosyalardan yüklenen 
sinir hücre modelleri morfolojik olarak tamamen gerçek 

 
Şekil 1. Geliştirilen NEURON simülasyon arayüzü 
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hücreleri yanstmaktadr. Bu yöntem ile yüklenen bir sinir hücre 
modeli Şekil 3’te verilmiştir. Bu şekilde taranarak SWC 
formatnda kaydedilen sinir hücresine ait morfoloji dosyasnda, 
sinir hücresinin birimlerinin 3 boyutlu x, y, z koordinat bilgisi 
ve bu birimlerin yarçap bilgileri yer almaktadr. Kullanc 
SWC formatndaki dosyay yükledikten sonra biyofiziksel 
özelliklerini belirlemek durumundadr. Biyofizik değerleri ise 
deneysel çalşmalara uygun olacak şekilde optimize 
edilmelidir. Böylece gerçek bir sinir hücresi matematiksel 
olarak modellenmiş olur. 

 
Şekil 3. SWC formatnda yüklenen sinir hücre modeli 

 

B. Sinaptik Bağlantlarn Kurulmas 
Sinir ağ modelinde sinaptik bağlantlar oluşturmadan önce 

ağ modelinde kullanlacak olan sinir hücre modellerinin 
yüklenmesi gerekmektedir. Sinir hücre modellerinin yüklenmesi 
yapldktan sonra hangi tip sinapslarn kullanlacağ 
belirlenmelidir. Sonrasnda ise bu sinaps tiplerinin sinir 
hücreleri üzerine hangi konumda bulunacağ belirlenmeli ve 
eklenmelidir. Bunun için NEURON programnda en çok 
kullanlan sinaps türü eksponansiyel sinaps türüdür. Bu sinaps 
türünde gerekli eşik gerilimi sağlandğnda eksponansiyel bir 
aksiyon potansiyeli oluşmaktadr. Eksponansiyel sinapslarn 
kullanc tarafndan tasarlanan sinir hücre modelinde 
konumlandrlmş bir örneği Şekil 4’te verilmiştir. Şekil 4’te 
verilen ve mavi renkte gösterilen yerler sinaptik bağlant 
konumlarn göstermektedir. Bu konumlara farkl bir sinir 
hücresinin somas veya aksonu bağlant yapabilmektedir.  

 
Şekil 4. Sinir hücre modeline eksponansiyel sinaps konumlarnn yerleştirilmesi 

Sinir ağ modelinde kullanlacak sinir hücresi modelleri 
yüklendikten ve bu hücre modelleri üzerinde sinaptik 
bağlantlarn yaplacağ yerler belirlendikten sonra geriye kalan 
bağlantlarn oluşturulmasdr. Bunun için de oluşturulan basit 
bir sinir ağ modeli Şekil 5’te verilmiştir. Burada 3 farkl sinir 

hücre modeli kullanlmştr. Bu sinir hücre modelleri ise 
karşlkl olarak birbirlerine sinaptik bağlantlar ile bağlanmştr. 
Böylece basit bir sinir ağ modeli oluşturulmuştur. Şekil 5’te sinir 
hücre modelleri arasndaki bağlant çizgilerinde yuvarlak bir 
işaret bulunmaktadr. Bu yuvarlak işaretin yakn olduğu sinir 
hücre modeli hedef, uzak olduğu ise kaynak olduğunu 
göstermektedir. Sinaptik uyarmlar her zaman kaynaktan hedefe 
doğru gerçekleşmektedir. Şekil 5’te Cell-i-j olarak etiketlenen 
sinir hücre modellerinde ise i sinir hücre modelinin etiketini, j 
ise toplam hücre saysn temsil etmektedir. 

 
Şekil 5. Basit bir sinir ağ modeli 

Bu işlemlerden sonra sinir ağ modeli simülasyon çalşmalar 
için hazr hale gelmektedir.  

C. Sinir Ağ Modelinin Simülasyonu 
Şekil 5’te tasarlanan sinir ağ modeli geliştirilen yazlma 

yüklendiğinde Şekil 6’da bir ksm gösterilen arayüz ile 
karşlaşlmaktadr. Şekil 6 incelendiğinde sinir ağ modelinde 3 
farkl sinir hücre modeli ve toplamda 6 adet sinaptik bağlantnn 
olduğu görülmektedir.  

 

 
Şekil 6. Sinir ağ modelinin geliştirilen programa yüklenmesi 
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Network Master yazlm kullancya ağ içinde bulunan 
sinaptik bağlantlara ait “Gecikme” ve “Ağrlk” parametrelerini 
yönetebilme imkann da vermektedir. Sinaptik bağlantnn 
listeden seçilmesi ile sinaptik bağlantya ait arayüz 
açlabilmektedir. Tüm değişken yönetimi bu arayüz üzerinden 
gerçekleştirilebilmektedir. Gerekli parametre ayarlar 
yapldktan sonra sinir ağ modeli simülasyon için hazr hale 
gelmektedir.  

Simülasyon işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için sinir ağ 
modelinde bulunan sinir hücre modellerine akm, gerilim veya 
sinaptik uyarmlarn yaplmas ve bu uyarmlar sonucunda sinir 
ağ modelinde meydana gelen gerilim değişikliklerinin 
incelenebilmesi için kayt noktalarnn yine sinir hücre modelleri 
üzerine yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu işlemleri hepsi 
Network Master yardm ile kolay bir şekilde yaplabilmektedir. 
Ayrca Network Master NEURON dahilinde varsaylan olarak 
bulunmayan ancak MOD dosyas yazlmas ile elde edilebilecek 
sinüzoidal, periyodik kare dalga, rastlantsal gibi farkl 
uyarmlar da model üzerinde kullanlabilmektedir. 

Şekil 6’da verilen örnek sinir ağ modelinde Cell1 olarak 
etiketlenen sinir hücre modelinin Şekil 7’de sağ tarafta krmz 
ile gösterilen noktasna yine Şekil 7’de sol tarafta gösterilen 
gerilim uyarm, geliştirilen arayüz üzerinden yaplmştr. 
Yaplan bu simülasyon çalşmasnda sinir ağ modelinde sadece 
Cell1 sinir hücre modeli uyarlmştr ve diğer sinir hücre 
modellerinin somalarnda gerilim kayd yaplmştr. 

 
Şekil 7. Cell1 sinir hücre modeline ait uyarm noktas ve grafiği 

Uyarm yerleri ve kayt yerleri, geliştirilen arayüz üzerinden 
belirlendikten sonra simülasyon işlemi başlatlmştr. 
Simülasyon işlemi sonucunda sinir hücre modellerinin 
somalarndan kaydedilen gerilimler Şekil 8, Şekil 9 ve  
Şekil 10’da gösterilmiştir. 

 
Şekil 8. Cell1 sinir hücre modelinin somasndan yaplan gerilim kayd 

 
Şekil 9. Cell2 sinir hücre modelinin somasndan yaplan gerilim kayd 

 
Şekil 10. Cell3 sinir hücre modelinin somasndan yaplan gerilim kayd 

Görüldüğü üzere sinir ağ modelinde sadece Cell1 modelinin 
uyarlmasna rağmen diğer sinir hücre modellerinde de 
uyarlmalara hatta aksiyon potansiyeline rastlanmştr. 

III. SONUÇLAR 
Simülasyon sonuçlarndan da görüldüğü üzere kullanc 

dostu olarak geliştirilen Network Master ile oluşturulan sinir ağ 
modellerinin simülasyonlar görsel olarak da desteklenerek 
kolay bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Hesaplamal sinirbilimi 
alannda çalşan veya çalşacak olan araştrmaclarn tüm 
ihtiyaçlar düşünülerek oluşturulan bu arayüz sayesinde tüm 
çalşmalar görsel olarak ve hiçbir kod yazma gereksinimi 
olmadan yürütülebilmektedir. 
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