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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

1. HAFTA
DERS NOTU
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İÇİNDEKİLER
Doğrusal Programlamaya Giriş
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu bölümde optimizasyona olan gereksinim ve optimizasyon problemlerinin matematiksel
formda gösterilmesi konu olacaktır.
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DOĞRUSAL PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
Gündelik hayatta bir çok problem bir amaç fonksiyonunu sağlamak olarak düşünülebilir.
Örneğin canlılar sürekli hayatta kalma savaşı içerisindedirler. Bir başka bakış açısıyla
canlılar, hayatta kalmak şeklinde tanımlanabilecek bir amaç fonksiyonunu sürekli
maksimize etme yolunda çalışırlar. Bununla birlikte yaşam, tek bir amaç fonksiyonunu
optimize etmek biçimine indirgenemeyecek kadar karmaşıktır. Örneğin canlılar bir
yandan yer yüzünde geçirdikleri süreyi uzatmak isterken diğer bir taraftan yiyecek
sınırlıdır. Aynı anda bir çok tür yaşamak istemektedir ve her birinin amacı, diğerleri için
bir kısıt teşkil etmiş olabilir.
Görüldüğü gibi, optimizasyon problemlerinde belirli bir amaç fonksiyonu bazı kısıtlar
altında optimize edilmek istenebilir. Şu örnek problemi inceleyelim:

Örnek Problem:
Çevresi 16 birim olan bir dörtgenin alanı en fazla kaç olabilir?
Bu örnek soru da bir optimizasyon problemidir. Söz konusu dörtgenin alanı, çevre kısıtı
altında en büyüklenmek (maksimize - maximize) istenmektedir. Dörtgenin kenarlarına a
ve b dersek kısıtı oluşturan çevre formulü

şeklinde yazılabilir. Çevrenin 16 birim olduğu söylendiğine göre bu dörtgenin alanı
için yazılan

ifadesi

kısıtı altında en büyüklenmek istenmektedir. Problem bir Lagrange çarpanı problemidir ve
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şeklinde yazılabilir. Denklemin tüm değişkenlere kısmi türevleri alınıp sıfıra eşitlenirse

olur. Denklemler birlikte çözülürse

elde edilir. Bu iki eşitlik son denklemde yerine konursa

olur. Buradan

değeri

olarak elde edilir. Böylece

ve

sonucu bulunur

ki, “çevresi 16 birim olan bir dörtgenin alanını maksimum yapacak olan geometrik şekil
bir kenarı 4 birim olan bir karedir” sonucu çıkarılmıştır.
Bu örnek bazı yönleriyle bir doğrusal programlama problemine benzer ancak bazı yönleri
yüzünden bir doğrusal programlama problemi değildir. Bu problemde bir amaç
fonksiyonu belirli bazı kısıtlar altında en büyüklenmek istenmektedir. Bu haliyle problem
bir doğrusal programlama problemine benzemektedir. Karar değişkenlerinin hepsinin
birden sıfırdan büyük değerler alıyor olması da bu problemi doğrusal programlama
problemlerine benzer kılmaktadır. Ancak bir doğrusal programlama probleminde amaç
fonksiyonu ve kısıtlar doğrusal olmalıdır. Diğer bir değişle, iki değişkenli durumda amaç
fonksiyonu ve kısıtlar birer doğruyu; üç değişkenli durumda birer düzlemi, dört ve daha
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fazla değişkenli durumda ise bir hiperdüzlemi göstermelidir. Örneğimizde amaç
fonksiyonu a ve b gibi iki değişkenin çarpımı şeklinde oluşturulmuştur ve

denklemi z ‘nin çeşitli sabit değerleri için

şeklinde, eğrisel grafiklere sahip olacaktır. Bu bağlamda problem bir doğrusal
programlama problemi değildir.
Bir doğrusal programlama problemi aşağıdaki 3 temel elemanı içerir:
a) Karar değişkenleri
b) Optimum kılınacak amaç fonksiyonu
c) Kısıtlar
Aşağıdaki örnek problemi inceleyelim:
Örnek Problem 2 (Taha, Örnek 2.2-1)
Renk Ltd. Şti., M1 ve M2 hammaddelerinin karışımından elde edilen iç ve dış duvar
boyaları üretmektedir. Aşağıdaki tabloda problemin temel verileri sunulmuştur:
Ton başına hammadde

Günlük maksimum

miktarı (ton)

kullanılabilirlik

Dış boyada

İç boyada

M1 Hammaddesi

6

4

24

M2 Hammaddesi

1

2

6

Ton başına kâr
(1000 pb)

5

4
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Ayrıca, yapılan bir pazar araştırmasından da, günlük iç boya talebinin en çok 2 ton olduğu
belirlenmiştir. Yine aynı araştırmadan, günlük iç boya talebinin günlük dış boya
talebinden fazla olduğu ve bu fazlalığın günde en çok 1 ton olduğu saptanmıştır. Renk
Ltd. Şti. günlük karını maksimum kılacak şekilde, dış ve iç boyanın optimum üretim
miktarlarını belirlemek istemektedir.
Üç temel eleman gereği, problemin karar değişkenleri belirlenmelidir. Problemde iç ve dış
olmak üzere iki tür boyanın üretimi konuları yer almaktadır. Sonuç olarak da kârı
maksimum yapacak iç ve dış boya üretim miktarları istenmektedir. O halde karar
değişkenleri

olarak belirlenebilir. Amaç fonksiyonu, toplam kârın maksimizasyonu olduğu için

ifadesini içermelidir çünkü dış boyadan birim başına 5, iç boyadan birim başına 4 para
birimi kâr elde edilmektedir. Bu bağlamda amaç fonksiyonu

olarak ifade edilir. Karar değişkenleri ve amaç fonksiyonunu ifade etmek problemin
büyük bir kısmını oluşturur ancak kısıtların yerlerini almadığı problem anlamsızdır. Amaç
fonksiyonuna dikkat edilirse iç ve dış boya miktarlarının artan değerlerine karşılık,
fonksiyonun da sürekli arttığı görülür. Yani bu haliyle problemin en büyük değeri, her iki
boyadan da sonsuz miktar üretildiğinde oluşur. Bu çözüm anlamsızdır. Probleme
eklenecek kısıtlar, problemin anlamlı bir çözümünü elde etme konusunda oldukça
önemlidir.
Tablo kontrol edildiğinde M1 ve M2 hammaddelerinin özgürce kullanılamadığı hemen
farkedilir. Örneğin dış boya üretiminde 6 ton M1 hammaddesi, 1 ton M2 hammaddesi
kullanmak gereklidir. Buna karşın M1 hammaddesinden günlük en fazla 24 ton, M2
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hammaddesinden ise günlük 6 ton kullanılabilmektedir. Bu durumda M1 hammaddesinin
kullanım durumu tablodan yararlanarak

olarak yazılabilir. Benzer şekilde M2 hammaddesine ait kullanım durumu

ton olarak ifade edilebilir. Bu kullanım miktarları M1 için en fazla 24, M2 için en fazla 6
ton olabilmektedir. O halde bu kullanım miktarları aşağıdaki şekilde sınırlandırılabilir:

Soruda, yapılan pazar araştırmasına göre günlük iç boya talebinin en çok 2 ton olduğu
belirtilmişti. Bu ifadeye göre

kısıtı probleme eklenmelidir. Yine aynı araştırmadan, günlük iç boya talebinin günlük dış
boya talebinden fazla olduğu ve bu fazlalığın günde en çok 1 ton olduğu saptanmıştır.
Eğer yalnızca, günlük iç boya talebi günlük dış boya talebinden büyüktür denseydi

ve aynı şekilde

ifadesi yeterli olurdu. Ancak ikisi arasındaki farkın günde en çok 1 ton olduğu da
söylendiği için
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olarak yazılmalıdır. Problem ek bir kısıt içermemektedir. Ancak problemin çözümü için
daha sonra kullanacağımız algoritmalar için gerekli olacak pozitif olma kısıtlarını da
probleme eklememiz gerekecektir. Pozitif olma kısıtları tüm değişkenler için

şeklinde probleme eklenir. Negatif değerler alabilen değişkenlerin pozitif iki değişkenin
farkı olarak nasıl ifade edilebildiği daha sonraki bölümlerde incelenecektir.
Amaç fonksiyonu ve kısıtlarıyla birlikte problem aşağıdaki şekilde yazılabilir.

Yukarıdaki problemde kısıtların tümünü sağlayan her hangi bir çözüm “uygun çözüm”
adını alır. Örneğin

değerleri tüm kısıtları sağladığı için uygun bir

çözümdür. Buna karşın bu uygun çözüm, diğer uygun çözümlerden daha iyi olmayabilir.
Burada bir uygun çözümün daha iyiliği, onun amaç fonksiyonunu optimize etmede ne
derece başarılı olduğudur.
bir uygun çözüm

değerleri için

olmaktadır. Eğer farklı

‘dan daha büyük bir değer veriyorsa (amaç fonksiyonu

maksimizasyon olduğundan) daha iyidir. Uygun çözümler içerisinden diğer tüm uygun
çözümlere göre daha büyük bir z değeri veren çözüm “optimum çözüm” adını alır.
Optimum çözüm değeri tek bir

ikilisi ile elde edilebildiği gibi, birden fazla uygun

çözüm optimum değeri veriyor olabilir. Bazı problemlerin bir optimum değeri
bulunmayabilir. Bu durumlar daha sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak işlenecektir.
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Meraklı bir araştırmacı, kısıtları sağlayan uygun çözümleri keşfetme oyununa
başvurabilir. Ancak hemen farkedilir ki, kısıtları sağlayan sonsuz sayıda uygun çözüm
vardır. Dolayısıyla bu sonsuz uygun çözüm içersinden hangi çözüm veya çözümlerin
optimum olduğuna da karar verilemez. Bu yüzden doğrusal programlama problemlerinin
çözümü için bazı algoritmalar geliştirilmiştir. Bir sonraki bölümde bu algoritmalardan biri
olan grafik çözüm, sonrasında da simpleks algoritması anlatılacaktır.

ÇALIŞMA SORULARI
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DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE GRAFİK ÇÖZÜMÜ
Birinci hafta Renk Ltd. Şti. için yazılan doğrusal programlama problemi aşağıdaki gibiydi:

Söz konusu problemde iki karar değişkeni bulunduğuna değinilmişti. Bu durumda
amaç fonksiyonu ve kısıtlar 2 boyutlu uzayda birer doğru gösterirler. Kısıtlardaki
eşitsizlikler ise karşılık gelen doğruların sırasıyla üstü , kendisi veya altı ifade ediliyor
olabilir. Şekil 2.1 ‘de söz konusu doğrusal programlama probleminin kısıtları ve bu
kısıtların taradığı ortak alan gösterilmektedir. Grafikte mavi çizgi ile belirtilen kisit1
doğrusu, doğrusal programlama probleminin

ile belirtilen kısıtını göstermektedir. Söz konusu kısıtın eşitsizlik tipi “küçük eşittir”
olduğundan çizilen doğrunun alt kısmı taranmıştır. Problemin tüm kısıtları aynı türden ve
“küçük eşittir” kısıtına sahip olduğundan tüm doğruların altında kalan kısımlar
taranmıştır. Şekildeki mavi renkli taralı alan ise tüm kısıtların taradığı alanların “kesişim
kümesi” ‘dir. Bu taralı alana “uygun çözüm kümesi” adı verilmektedir.
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Şekil 2.1. Renk Ltd. Şti. Doğrusal Programlama Probleminin Kısıt Denklemleri

Şekil 2.1 ‘de kısıtları oluşturan eşitsizliklerin kapalı bir çokgen oluşturduğu
görülmektedir. Bu çokgen bazı problemlerde tek bir taraftan açık kalabilir. Ancak her bir
köşenin birleştirilmesi yöntemi bakımından bazı ortak noktalara sahiptir. Doğrusal
programlama problemlerinde kısıtların oluşturduğu kapalı bölge, diğer adıyla uygun
çözüm kümesi, aynı zamanda bir konveks küme oluşturur (Konvex set). Bir kümenin
konveks veya konveks olmayan kümeler şeklinde ayrılması oldukça basittir. Şekil 2-3 ‘te
bir konveks küme, Şekil 2-4 ‘te ise konveks olmayan bir küme gösterilmektedir.
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Şekil 2.2. Bir Konveks Set

Şekil 2-2 ‘de görüldüğü gibi, kırmızı ile taranan kapalı geometrik nesne üzerinden 2 doğru parçası
geçirilmiştir. Bu doğru parçalarının rasgele yerlerde ve açılarda çizildiğini belirtelim. Bu iki
doğrunun ortak özelliği, ikisinin de kapalı geometrik nesneyi yalnızca iki noktadan kestiğidir.
Çizilebilecek herhangi bir doğru parçasıyla aynı özelliğin korunacağı kolayca gösterilebilir. Bu
özellik şekildeki kırmızı geometrik nesneyi bir konveks küme kılar. Şekil 2.1 ‘de kısıtların taradığı
ortak mavi alanın da bu şekilde bir konveks küme olduğu gösterilebilir.
Şekil 2.3’te gösterilen kırmızı kapalı geometrik nesne bir takım özellikleri bakımından Şekil
2.2’deki nesneden farklılıklar gösterir. Örneğin bu şekil üzerinde çizilebilecek bazı doğru parçaları
kapalı nesneyi iki noktadan kesebileceği gibi, bazı doğrular aynı şekli ikiden fazla noktadan da
kesebilir. Şekil 2.3. ‘te kapalı nesneyi ikiden fazla noktada kesen en az bir doğru parçası
çizilebildiği için bir konveks küme değildir.
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Şekil 2.3. Konveks olmayan bir küme

Şekil 2.4 ‘te Renk Ltd. Şti. ‘nin kısıtlarının oluşturduğu “uygun çözüm kümesi” tekrardan
çizilmiştir. Mavi renkle gösterilen bu alan, “konveks küme” özelliklerini sağlamaktadır.
Asıl peşinde olduğumuz soru, bu sonsuz sayıdaki uygun çözümden hangisi optimumdur?
sorusudur. Çözümün A-B-C-D-E-F çokgeninin içinde, kenarlarının veya köşelerinin
birinde veya birkaçında olduğunu biliyoruz. Çünkü daha önce çözümün kısıtların
belirlediği “uygun çözüm kümesi” ‘nde yer aldığına değinilmişti. Peki çözüm tam olarak
nerededir?
Şekil 2.4’ü dikkatle inceleyelim. Eğer amaç fonksiyonunun değeri

olsaydı, bu doğru denkleminin grafiği şekilde z=35 ile belirtildiği gibi olurdu. Bu doğru
uygun çözüm kümesinin çok dışındadır ve hem kısıtları sağlayan hem de z=35 yapacak bir
ve bulamayız. Eğer

denseydi, söz konusu doğru uygun çözüm kümesinin uzağına düştüğünden z değerini 30
yapacak bir
ve
bulamayız. Aynı durum grafikte görülebileceği gibi, z=25 için de
geçerlidir.
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Şekil 2.4. Optimum çözümün yerinin grafik ile belirlenmesi

Ancak öyle bir değer vardır ki, hem z değeri olabildiğine büyük olsun, hem de z ‘nin bu
değerini veren

ve

değerleri uygun çözüm kümesinin içine düşsün. Grafikte

görüleceği üzere, C noktasının sağından geçen hiçbir çözüm, uygun çözüm kümesinden
geçmediğinden uygun değildir. C noktasının sağında elde edilen çözümler uygundur
ancak C noktasında elde edilen çözümden feragat etmek gerekir (Örneğin z = 20 veya z =
19 için çözümler uygun çözüm kümesindedir ancak artık maksimum değildir çünkü zaten
z = 21 de uygundur).
Problemde C noktası, Şekil 2.2 ‘de gösterilen kısıt1 ve kısıt2 kısıtlarını oluşturan doğru
denklemlerinin kesişim noktasıdır. C noktası
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doğru denklemlerinin kesişim noktası olduğundan,

ve

olarak elde edilir.

Karar değişkenlerinin bu değerleri için elde edilen amaç fonksiyonu değeri z = 21 ‘dir. Bu
değerin uygun tüm çözümler içinde z ‘yi en büyükleyen değer olduğu da Şekil 2.4 ‘te
gösterilmektedir.
Problemin optimum çözümünün köşe noktalardan birinde gerçekleşmesi, yukarıda
değinilen sebepten dolayı bir raslantı değildir. Gerek maksimizasyon gerek de
minimizasyon problemlerinde, eğer problemin tek bir çözümü varsa, optimum çözüm,
uygun çözüm kümesini çevreleyen kapalı geometrik şeklin (konvex-hull) köşelerinin
birinde gerçekleşir. Bu bağlamda grafik çözümde, kısıtların çevrelediği ortak çözüm
kümesini bulduktan sonra köşelerin hangi noktalarda yer aldığını bulmak, sonra da,
optimum amaç fonksiyonu değerini veren köşeyi aramak alternatif bir çözüm yöntemidir.
Örnek soru - 1: Aşağıdaki doğrusal programlama problemini grafik yöntemle çözünüz.

Problem iki adet karar değişkeni içerdiğinden grafik yöntemle çözüm mümkündür.
Belirtelim ki karar değişkenlerinin sayısının üç olduğu durumda da grafik yöntem
kullanılabilir ancak bilgisayar desteği almadan böyle bir çözümü elde etmek oldukta
güçtür. Dört ve daha fazla karar değişkeni, dört ve daha fazla boyutlu uzayda
hiperdüzlemler çizmeyi gerektirdiğinden, grafik çözüm olanaksız hale gelmektedir.
Problemin grafiği Şekil 2.5 ‘te gösterilmiştir. Mavi çizgi ile gösterilen birinci kısıt
doğrusunun altının tarandığına dikkat edilmelidir. Çünkü birinci kısıtın eşitsizlik türü
“büyük eşittir” olarak belirlenmiştir. Eflatun renkle gösterilen ikinci kısıt doğrusunun ise
altı taranmıştır. Bunun sebebi de ikinci kısıtın eşitsizlik tipinin “küçük eşittir” şeklinde
belirlenmiş olmasıdır.
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Şekil 2.5. Örnek Soru – 1 ‘deki doğrusal programlama probleminin grafiği

Daha önce optimum çözümün, uygun çözüm kümesini çevreleyen geometrik nesnenin
köşelerinde yer aldığından bahsedilmişti (Dikkat! : Eğer tek bir çözüm varsa bu böyledir.
Birden fazla çözüm durumu alternatif çözüm adıyla anılır ve bu durumda alternatif
çözümler köşelerde değil, kenarlarda yer alırlar). Şekil 2.5 ‘deki kapalı cisim 4 köşeye
sahiptir. Bu köşeler, köşeleri oluşturan kısıt doğrularının ikili ortak çözümleriyle elde
edilebilirler. Köşeleri oluşturan karar değişkenlerinin hangisi en büyük z değerini
veriyorsa, optimum çözüm olarak etiketlenir.
Problemdeki köşeler

noktaları üzerindedir. Bu noktalar sırasıyla amaç fonksiyonunda yerlerine konduğunda
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elde edilir. Görüldüğü gibi birinci ve ikinci köşeler amaç fonksiyonunda aynı değerin
gerçekleşmesine sebep olmuştur. Bunun sebebi, amaç fonksiyonu ile ikinci kısıtın paralel
olması ve bu yüzden amaç fonksiyonu doğrusunun ikinci kısıt üstünde yalnızca
köşelerden değil tüm doğru boyunca ortak çözüme sahip olmasıdır.
Şekil 2.6. Birden fazla optimum çözüm

Şekil 2.6 ‘da amaç fonksiyonu

için çizilmiştir. Bu doğrunun uygun

çözüm kümesine ulaştığında birinci kısıt doğrusuyla kesişeceği görülmelidir. Bu
yüzdendir ki problem hem (0,10) hem de (6,4) değerleri için maksimumdur. Dikkatli bir
okuyucu (7,3) çözümünün de kısıtları sağladığını farkedecektir. Bu durumda amaç
fonksiyonu yine 10 değerini alır. Problem sonsuz sayıda x ve y değerleri için 10 değerini
alacak ancak z=10 ‘dan daha büyük z değeri verecek bir uygun çözüm bulunamayacaktır.
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İÇİNDEKİLER
1. Simpleks Algoritması
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ÖZET (TÜRKÇE)
Geçen bölümde değinilen grafik çözüm çoğu zaman iki, bazen de üç karar değişkenine
sahip doğrusal programlama problemlerinin çözümünde uygundur. Bunun sebebi üç karar
değişkenli problemlerin grafik üzerinde gösteriminin zor olması, daha fazla karar
değişkenli problemlerin de grafik çözümünün imkansız olmasıdır.
Bu bölümde tüm doğrusal programlama problemleri için genel bir yöntem olan simpleks
algoritmasına değinilecektir.
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SIMPLEKS ALGORİTMASI
Daha önceki konularda, grafik yönteminin, karar değişkenlerinin sayısı iki iken
kullanılabilir olduğuna değinmiştik. İki karar değişkenli bir problemde tüm kısıt
denklemleri bir doğru denklemi ile ifade edilebildiğinden, iki boyutlu uzayda çizimler
yapılabiliyordu. Karar değişkenlerinin sayısı iki değil de üç olduğunda, kısıt denklemleri,
üç boyutlu uzayda birer düzlem göstermektedir. Kağıt üzerinde bu düzlemlerin ve
düzlemlerce oluşturulan eşitsizliklerin grafikle ifade edilmesi oldukça güç bir iş haline
gelmektedir. Dört ve daha fazla karar değişkeni olduğu durumda düzlemlerin yerlerini
hiperdüzlemler aldığından çizim işlemleri imkansız hale gelmektedir. Bu bağlamda bu tür
problemler için daha genel algoritmalara ve yöntemlere ihtiyaç duyulur.
Simpleks algoritması karar değişkenlerinin sayısı ne olursa olsun tüm doğrusal
programlama problemlerine uygulanabilir. Yöntem tüm karar değişkenlerinin sıfır olduğu
noktadan başlatılır ve grafik yöntemde görülen “çözümlerin köşelerde yer alması” ilkesine
dayanarak uygun çözüm kümesinin köşelerinde ilerletilir. Tabi ki bu ilerletme işi cebirsel
olarak yapılır ve grafik çizimine gerek kalmaz. Yöntem, daha iyi çözüm bulamayıncaya
kadar köşeler üzerinde çözümler arar. Çözüm olmaması veya birden fazla çözüm olması
durumları da meydana gelebilir ki, bu tür istisnai durumlar daha sonraki bölümlerde
anlatılacaktır.
Simpleks algoritması doğrusal programlama problemi üzerinden dolaysız olarak
işletilemez. Öncelikle problemin standart hal denilen (standart form da denir) bir şekle
büründürülmesi gerekir. Bir doğrusal programlama probleminin standard hali aşağıdaki
özellikleri sağlamalıdır:
a) Değişkenlerin negatif olmaması koşulunu içeren kısıtların dışındaki tüm kısıtlar,
negatif olmayan sağ tarafa sahip eşitlikler haline dönüşmüş olmalıdır.
b) Tüm değişkenlerin sıfır ya da pozitif olması (negatif olmaması) gerekir.
c) Amaç fonksiyonu maksimum ya da minimum olabilir.
Kısıtların bir eşitlik haline getirilmesi için “artık” ve “dolgu” değişkenlerden faydalanılır.
Dolgu değişkenler, “küçük eşittir” tipi eşitsizliklerde kullanılırken; artık değişkenler ise
“büyük eşittir” tipi eşitsizliklerde kullanılır. Örneğin
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kısıtı, eşitsizliğin sol tarafında bir dolgu değişken eklenerek

haline getirilir. Buradaki mantık basittir. Eşitliğin sol tarafı eğer 10 ‘dan küçükse, onu 10
‘a tamamlayacak negatif olmayan bir reel sayı her zaman bulunabilir. Benzer şekilde

eşitsizliğinin sol tarafı 8 ‘den küçük olduğuna göre, bir artık değişken çıkartılarak sol taraf
8’e eşitlenebilir:

Yukarıdaki denklemde

pozitif değerler alan bir artık değişkendir. Eşitsizliğin sol

tarafındaki fazlalığın azaltılıp bu değerin 8 ‘e eşitlenmesini sağlayacak negatif olmayan
bir reel sayı her zaman vardır. Standart hale dönüştürme işleminde

şeklinde zaten eşitlik olarak yer alan kısıtlar için bir dönüştürme işlemi gerekmez. Ancak
ileriki konularda görüleceği üzere M yöntemi gibi yöntemlerde bu tip kısıtlara da
müdahale etmek gerekecektir.
Standart halin diğer bir gereksinimi, tüm değişkenlerin sıfır veya pozitif olmasıdır. Ancak
bazen değişkenlerin bir veya bir kaçının negatif değerler alması gerekebilir. Bazen de
değişkenin işareti hakkında bir önbilgi bulunmaz. Böyle değişkenlere “sınırlandırılmamış”
değişkenler adı verilir.

Sınırlandırılmamış bir değişken, örneğin

, pozitif değerler

alabilen iki değişkenin farkı olarak yazılırsa bu sorun ortadan kalkar. Örneğin söz konusu
değişken
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şeklinde yazılabilir. Bunun altında yatan mantık da basittir. -5 gibi negatif bir sayısı 5 ve
10 gibi negatif olmayan iki sayının farkıyla ifade edebiliriz. Okuyucu için tüm reel
sayıların, pozitif iki reel sayının farkı olarak yazılabileceğini göstermek iyi bir alıştırma
olabilir. Hemen belirtelim ki, simpleks algoritması esnasında bu iki değişken birbirine
bağımlı olduğundan, değişkenlerden biri sıfır değerini alacaktır.
Standart haldeki bir problemin amaç fonksiyonu bir maksimizasyon veya minimizasyon
olabilir. Ancak bazen belirli türden bir problem diğer türden bir probleme dönüştürülmek
istenebilir. Örneğin

fonksiyonunu maksimize etmek,

fonksiyonunu minimize etmekle eşdeğerdir. Bu haliyle amaç fonksiyonunu -1 ile çarparak
optimizasyonunun türününü değiştirebilir. Bu değiştirme işleminden sonra kısıtlarda
herhangi bir işaret değiştirme işlemine gerek kalmaz.
Örnek Problem – 1 (Taha 3.2.1, p:69) : Aşağıdaki doğrusal programlama problemini
standard hale getiriniz:

Öncelikle birinci kısıtın sağ tarafı negatif olduğu için kısıtın her iki tarafı -1 ile çarpılır:

değişkeni sınırlandırılmamış bir değişken olduğundan iki negatif olmayan değişkenin
farkı olarak tekrardan yazılır:
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Söz konusu kısıtın türü “büyük eşittir” olduğundan bir dolgu değişken eklenir:

İkinci kısıtın türü “küçük eşittir” olduğundan bir dolgu değişken eklenir. Ayrıca
sınırlandırılmamış değişken için de gerekli düzenlemeler yapılır:

parantez açılırsa:

olur. Son kısıt bir eşitliktir ve herhangi bir dolgu veya artık değişken eklenmesine gerek
yoktur. Sınırlandırılmamış değişken için de düzenlemeler yapılır:

olur. Doğrusal programlama problemi aşağıdaki biçimde yazılabilir:

Simpleks algoritmasının nasıl çalıştığını bir örnek üzerinden açıklamaya çalışmak oldukça
faydalıdır. Daha önceki bölümlerde işlenen Renk Ltd.Şti. problemini simpleks
algoritmasıyla çözmeye çalışalım.
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Daha önce de bahsedildiği gibi, Simpleks algoritması, problemin standart hale
dönüştürülmesini gerektirir. 1 Hafta ders notları, Problem 2 ‘nin standard hali aşağıdaki
gibidir:

Problem Simpleks tablosu adı verilen bir tabloya dönüştürülecektir. Bu tabloya başlangıç
simpleks tablosu adı verilecektir. Bu tabloda amaç fonksiyonu ve kısıtlar için birer satır
yer alacaktır. Kısıtlara ait her bir satırda karşılık gelen “dolgu” değişkenin adı ve değeri
yer alır. Başlangıçta bu dolgu değişkenlerinin değerleri kısıtların sağ taraflarına eşittir. Bu
değişkenlere “temel” değişkenler adı verilir. Tabloda kendisine ait bir satır yer almayan
değişkenler ise “temel olmayan” değişkenler adını almaktadır.
Çözüm

Temel
1

-5

-4

0

0

0

0

0

0

6

4

1

0

0

0

24

0

1

2

0

1

0

0

6

0

-1

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

1

2

Tablo 3.1. Renk Ltd.Şti. Başlangıç Simpleks Tablosu
Tablo 3.1 ‘deki z satırı, amaç fonksiyonunun
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şeklinde yazımı sonucu oluşan denklemin katsayılarını içermektedir. Diğer satırlarda ise
ilgili kısıta ait değişkenlerin katsayıları yer almaktadır. Çözüm kısmında ise her bir kısıta
ait sağ taraf değeri yer alır. Bu haliyle tabloyu şöyle okumak gerekir: Problemde temel
değişkenler

‘tür ve sırasıyla 24, 6, 1 ve 2 değerlerine sahiptir. Diğer

değişkenler

temel olmayan değişkenlerdir ve değerleri sıfırdır. Bu değişkenler

tablodaki değerleriyle amaç fonksiyonunda yerlerine konulduğunda, z ‘nin de sıfır olduğu
görülür.
Simpleks algoritmasının başlangıç tablosundaki çözüm uygundur. Bir sonraki aşamada
algoritma başka bir uygun çözüm daha bulacaktır. Beklenen durum, yeni uygun çözümün
amaç fonksiyonunda daha iyi bir değer vermesidir. Bunun için temel olmayan
değişkenlerden biri temel çözüme dahil edilir. Mevcut temel çözümdeki değişkenlerden
biri de temel değişken kümesinden çıkartılır. Burada önemli olan nokta, hangi değişkenin
temel kümeye gireceği, hangi değişkenin ise temel kümeden çıkacağıdır.
Amaç fonksiyonuna bakıldığında

olduğu görülür. Temel olmayan değişkenlerden

ve

için

‘nin kismi türevleri

ve

olduğu görülür. Diğer bir deyişle, diğer değişkenler sabit kalmak koşuluyla,

’deki 1

birim artış amaç fonksiyonunda 5 birim artışa sebep olmaktadır. Benzer şekilde

’deki 1

birim artış amaç fonksiyonunda 4 birim artışa sebep olur. Bu bağlamda, amaç fonksiyonu
maksimizasyon tipinde olduğuna göre,
sonraki aşamada

’in katkısı

’ye göre fazladır. Bu durumda bir

’in giren değişken olduğuna karar veririz. Problemin tipi

minimizasyon olsaydı tam tersi bir şekilde karar alacağımıza dikkat ediniz. Çıkan
değişkene ise şöyle karar verilir. Her bir satırın çözüm değeri, giren değişkene ait
sütunundaki değerlere bölünür. Pozitif değerli bölümler içerisinden en küçük değeri veren
değişken çıkan değişken olarak belirlenir.

giren değişken olduğuna göre
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Çözüm

Temel

Oran

1

-5

-4

0

0

0

0

0

0

6

4

1

0

0

0

24

24/6=4

0

1

2

0

1

0

0

6

6/1=6

0

-1

1

0

0

1

0

1

1/-1=-1

0

0

1

0

0

0

1

2

2/0=tanımsız

Tablo 3.2. Giren ve Çıkan değişkenlerin belirlenmesi
giren değişkene ait sütundaki değerler, çözüm değerlerine bölünerek Tablo 3.2 ‘de
gösterilen “Oran” ‘lar elde edilmektedir. Bu oranların tanımlı ve pozitif olanları
içerisinden en küçük değeri veren satıra ait temel değişken çıkan değişken olarak
belirlenir. Tabloya göre

giren değişken,

ise çıkan değişkendir. Giren değişkene ait

sütun ile çıkan değişkene ait satırın kesiştiği noktadaki eleman “anahtar eleman” adını alır.
Tablo 3.2 ‘ye göre anahtar eleman 6 ‘dır. Anahtar elemanın bulunduğu satır ise “anahtar
satır” adını alır. Bir sonraki aşamada anahtar satırın tüm elemanları anahtar elemana
bölünür. Tablonun yeni hali Tablo 3.3 ‘te gösterilmektedir.
Çözüm

Temel
1

-5

-4

0

0

0

0

0

0

1

2/3

1/6

0

0

0

4

0

1

2

0

1

0

0

6

0

-1

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

1

2

Tablo 3.3. Anahtar satırın düzenlenmesi
Algoritmanın aşamaları gereği, bir sonraki adımda, anahtar satır kullanılarak anahtar
elemanın içinde bulunduğu sütundaki tüm elemanlar sıfırlanmaya çalışılır. Gauss-Jordan
eliminasyon yöntemine aşina olan okuyucular benzerliğin farkına hemen varacaktır.
İşlemlere şöyle örnek verilebilir: Anahtar satır hangi sayıyla çarpılıp z satırına eklensin ki,
z satırındaki ilgili değer 0 olsun? Benzer şekilde anahtar satır hangi sayıyla çarpılıp
satırına eklensin ki,

satırındaki ilgili sütun elemanı sıfır olsun. Tablodan görünmektedir
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ki, anahtar satırın tüm elemanları 5 ile çarpılıp z satırına eklenirse, z satırının ilgili
sütunundaki değer sıfırlanacaktır. Diğer bir gösterimle

olur. Benzer şekilde anahtar satır sırasıyla -1 ile çarpılıp
çarpılıp

satırına eklenirse ve 1 ile

satırına eklenirse simpleks tablosunun yeni hali Tablo 3.4 ‘teki gibi olur.
Çözüm

Temel
1

0

-2/3

5/6

0

0

0

20

0

1

2/3

1/6

0

0

0

4

0

0

4/3

-1/6

1

0

0

2

0

0

5/3

1/6

0

1

0

5

0

0

1

0

0

0

1

2

Tablo 3.3. Gauss-Jordan eliminasyonu
İşlem sonunda anahtar sütunda değeri 1 olan eleman yalnızca az önce giren değişkene
aittir. Bu aşamada temel değişkenler

,

,

ve

’tür. Bu değişkenlerin geçerli değerleri

ise sırasıyla 4,2,5 ve 2 ‘dir. Bu değerler amaç fonksiyonunda yerine konduğunda 20 değeri
elde edilir. Eğer bulduğumuz sonuç optimumsa yeni bir değişken temel değişken
olmayacaktır.

Diğer

bir

deyişle,

algoritma

sonlacak

ve

çözüm

daha

iyiye

götürülemeyecektir. Eğer temel değişken olmaya aday bir değişken varsa araştırılacaktır.
Amaç fonksiyonu tablodan faydalanarak

olarak yazılabilir. Tüm elemanlar eşitliğin sağ tarafına atılırsa
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olduğu görülür. Kısmi türevlere bakıldığında

‘deki bir birim artışın fonksiyonda 2/3

birim artışa sebep olacağı görülecektir. Bu durumda

giren değişken olarak belirlenir.

Çıkan değişkene ise karşılık gelen oranlara bakarak karar vereceğiz.
Çözüm

Temel

Oran

1

0

-2/3

5/6

0

0

0

20

0

1

2/3

1/6

0

0

0

4

4/(2/3)=6

0

0

4/3

-1/6

1

0

0

2

2/(4/3)=3/2

0

0

5/3

1/6

0

1

0

5

5/(5/3)=3

0

0

1

0

0

0

1

2

2/1=2

Tablo 3.3. İkinci Aşama
Çözüm değerleri, giren değişkene ait sütundaki tüm elemanlara bölünerek oranlar
hesaplanmıştır. Bu oranlar içerisinden en küçük pozitif değeri

vermiştir. Böylece

’nin çıkan değişken olduğuna karar verilir. Anahtar satır ve sütunlar Tablo 3.3 ‘te yeşil
ve kırmızı renklerle gölgelendirilmiştir. Anahtar elemanın buradan 4/3 olduğu görülür.
Anahtar satırdaki tüm elemanlar anahtar değere bölünecektir. Aşama Tablo 3.4’teki gibi
elde edilir.
Çözüm

Temel
1

0

-2/3

5/6

0

0

0

20

0

1

2/3

1/6

0

0

0

4

0

0

1

-1/8

3/4

0

0

3/2

0

0

5/3

1/6

0

1

0

5

0

0

1

0

0

0

1

2

Tablo 3.3. Anahtar satırın dönüştürülmesi
Anahtar satır uygun değerlerle çarpılıp diğer satırlara eklenecektir. Burada hedef yeşil
renk ile gölgelendirilen anahtar sütundaki tüm elemanların sıfırlanmasıdır. Burada anahtar
satır -2/3 ile çarpılıp

’e , -5/3 ile çarpılıp

’e, 1 ile çarpılıp

’e ve 2/3 ile çarpılıp z ‘ye

eklenir. İşlemler sonrası sonuçlar Tablo 3.4 ‘te gösterildiği gibi olur.
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Çözüm

Temel
1

0

0

3/4

1/2

0

0

21

0

1

0

1/4

-1/2

0

0

3

0

0

1

-1/8

3/4

0

0

3/2

0

0

0

3/8

-5/4

1

0

5/2

0

0

0

1/8

-3/4

0

1

1/2

Tablo 3.3. Gauss-Jordan Eliminasyonları
Amaç fonksiyonu düzenlenip tekrar yazıldığında çözümü iyileştirecek yeni bir giren
değişken bulunamayacağı görülür. Bu durumda algoritma sonlandırılır. Görüleceği üzere
başlangıç simpleks tablosunda yer almayan

ve

değişkenleri, son simpleks

tablosunda 3 ve 3/2 değerleriyle çözümde yer almışlardır. Değişkenlerin bu değerleri için
amaç fonksiyonu 21 değerini almıştır. Bu sonuçlar önceki bölümlerde görülen grafik
yöntemle elde edilmiş sonuçların aynısıdır.
Özetlemek gerekirse, giren ve çıkan değişkenlerin seçiminde kuralları belirlerken
optimumluk ve uygunluk koşullarına başvurulur. Optimumluk koşulu ise şöyle tanımlanır:
Bir maksimizasyon (minimizasyon) probleminde giren değişken, z satırındaki en büyük
negatif (pozitif) katsayıya sahip temeldışı değişkendir. Eşitlik durumunda değişkenlerden
herhangi biri seçilir. Optimuma ulaşıldığında, z satırındaki tüm temel dışı değişkenlerin
katsayıları negatif olmama (pozitif olmama) koşuluna uymuşlardır. (Taha,2007: 81).
Uygunluk koşulu ise şöyle tanımlanır: Gerek maksimizasyon gerekse de minimizasyon
problemlerinde çıkan değişken, negatif olmayan oranlardan en küçüğüne sahip temel
değişken olarak belirlenir. Eşitlik durumunda değişkenlerden herhangi bir seçilir
(Taha,2007: 81).
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İÇİNDEKİLER

Simpleks Algoritmasında Yapay Başlangıç Çözümler
M Yöntemi
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu bölümde, < ve <= dışında bir kısıt bulunduran doğrusal programlama problemleri için
yapay değişkenler ve M yönteyle çözüm arama yoluna gidilecektir.
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SİMPLEKS ALGORİTMASINDA YAPAY BAŞLANGIÇ ÇÖZÜMLER
Bir önceki bölümde çözümünü Simpleks algoritmasıyla elde ettiğimiz problemin tüm
kısıtları “küçük eşittir” içeren eşitsizlikler halindeydi. Başlangıç simpleks tablosunu
düzenlerken z ve kısıt denklemleri için birer satır oluşturmuştuk ve kısıt denklemlerine ait
satırlarda dolgu değişkenleri temel değişken olarak belirlemiştik. Gerçekten de, üstüne
tam olarak değinilmese de, kısıtlara ait simpleks tablosu satırlarında dolgu değişkenlerin
yer alması hayati önem taşır.
“küçük eşittir” şeklinde bir eşitsizlik olmayan kısıtlara dolgu değişken eklenemez. Bu
haliyle, eğer bir doğrusal programlama probleminin tüm kısıtları “küçük eşittir” şeklinde
değilse Simpleks algoritmasıyla doğrudan çözülemeyeceğini söyleyebiliriz. Bu tür
durumlar için yapay değişkenler ile yapay başlangıç çözümlerinin oluşturulması yoluna
gidilir.
Yapay değişkenler ile yapay başlangıç çözümlerinin elde edilmesi genelde M Yöntemi ve
İki Aşamalı Yöntem başlıkları altında incelenir. Bu derste yalnızca M Yöntemi
incelenecek, İki Aşamalı Yöntem hakkındaki okumalar okuyucuya bırakılacaktır. Gerek
M Yöntemi gerek de İki Aşamalı Yöntem için Hamdy Taha ‘nın (Taha, 2007: 86-95) eseri
incelenebilir.

M YÖNTEMİ
M Yönteminde, dolgu değişken içermeyen kısıtlara yapay değişkenler eklenir ve bu yapay
değişkenler büyük ceza katsayıları ile amaç fonksiyonunda yer alırlar. Beklenti şu
yöndedir: Yapay değişkenler büyük ceza katsayıları ile amaç fonksiyonunda yer aldıkları
için tekrarlanan simpleks iterasyonlarında çözüm dışına itilmesi yani sıfır değerini
almasıdır. Tabiki bu yalnızca bir beklentidir. Yapay değişkenlerin son simpleks
tablosunda sıfır değeri almadığına da raslanabilir. Bu durum, özel durumlar içinde ayrıca
işlenecektir.
Bir amaç fonksiyonu maksimizasyon tipindeyse, negatif işaretli ve büyük katsayılı
terimler eklemek, bu amaç fonksiyonu için bir ceza teşkil eder. Tersine, amaç fonksiyonu
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bir minimizasyon problemi ise amaç fonksiyonuna pozitif işaretli ve büyük katsayılı
terimler yerleştirilir. M yöntemini bir örnekle incelemek faydalı olacaktır.
Örnek Problem 4-1: (Taha, 2007: 87 – Örnek 3.4.1)
Aşağıdaki doğrusal programlama problemini çözününüz.

Problem simpleks yöntemiyle çözülmeden önce standart hale dönüştürülmelidir.
Problemin standart hali aşağıdaki gibidir:

Standart halde yazılan problem yalnızca üçüncü kısıtında bir dolgu değişken içerir ( ).
Birinci ve ikinci kısıtlarda dolgu değişken yer almamaktadır. Bu halde problemin
başlangıç tablosu kurulamaz. Çözüm olarak, dolgu değişken içermeyen kısıtlara dolgu
değişken görevi üstlenecek birer yapay değişken ekleyeceğiz. Eklenen yapay
değişkenlerin amaç fonksiyonunda birer ceza biçimde nasıl yer aldığına dikkat
edilmelidir. Yapay değişkenler

ile gösterilirse, standart hal aşağıdaki şekilde yeniden

düzenlenebilir:
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Problemde tüm kısıtlar eşitlik halindedir, kısıtların sağ tarafları negatif değildir. Her kısıt
için bir dolgu değişken veya dolgu değişken rolü üstlenen bir yapay değişken vardır.
Problem için başlangıç simpleks tablosu hazırlanabilir.
Tablo 4.1. Minimizasyon problemi için başlangıç simpleks tablosu
Çözüm

Temel
-4

-1

0

-M

-M

0

0

3

1

0

1

0

0

3

4

3

-1

0

1

0

6

1

2

0

0

0

1

4

Tablo 4.1 ‘de amaç fonksiyonu

‘nin

şeklinde yeniden yazıldığına dikkat edilmelidir. Başlangıç simpleks tablosunu
şöyle okuyabiliriz: Temel değişkenler

,

ve

’dir ve değerleri sırasıyla 3, 6 ve 4 ‘tür.

Diğer değişkenler temel olmayan değişkenlerdir ve değerleri her biri için sıfırdır. Ancak
burada bir tutarsızlık var gibidir. Temel değişkenlerin mevcut değerleri amaç
fonksiyonunda yerlerine konursa

elde edilir. Ancak başlangıç simpleks tablosunun çözüm sütununda z’nin değerinin 9M
değil sıfır olduğu görülür. Bu bir tutarsızlıktır. Bu tutarsızlığı gidermek için aşağıda
belirtilen şekilde bir düzeltme yapmak gerekir:
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Düzeltme için belirtilen formül uygulanırsa
Tablo 4.2. z satırındaki tutarsızlığın giderilmesi
-4

-1

0

-M

-M

0

0

3M

M

0

M

0

0

3M

4M

3M

-M

0

M

0

6M

-4+7M

-1+4M

-M

0

0

0

9M

olacaktır. Yeni z satırı tutarlı bir şekilde 9M değerini vermektedir. Yapılan dönüştürme
sonrasında başlangıç simpleks tablosunu tekrardan oluşturabiliriz.
Tablo 4.3. Başlangıç simpleks tablosunun tekrar düzenlenmesi
Çözüm

Temel
-4+7M

-1+4M

-M

0

0

0

9M

3

1

0

1

0

0

3

4

3

-1

0

1

0

6

1

2

0

0

0

1

4

Başlangıç simpleks tablosu Tablo 4.3 ‘teki gibi düzenlenmişken, giren ve çıkan
değişkenlerin belirlenmesine başlanılabilir. Amaç fonksiyonun z satırına bakılarak

olduğu görülür. Kısmi türevler incelendiğinde, diğer değişkenler sabitken

’in 1 birim

artışına karşılık z ‘nin (4-7M) birim artacağı görülür. M çok büyük bir sayı yerine
kullanıldığına ve -7M ‘in çok daha büyük negatif bir sayıyı gösterdiğine göre x’in 1 birim
artışına karşılık amaç fonksiyonunda oldukça büyük bir azalma görüleceği açıktır. Diğer
bir taraftan

’nin 1 birim artışı karşısında z (1-4M) kadar artar. -4M de büyük bir negatif

sayıyı gösterdiğine göre bu değişkenin de amaç fonksiyonunu minimum kılma konusunda
etkisi kuvvetlidir. Ancak
Çünkü

ve

arasında bir tercih yapmak gerekirse,

seçilmelidir.

değişkeninin amaç fonksiyonunu azaltma konusundaki marjinal katkısı diğer

değişkene göre daha fazladır (Problemin bir maksimizasyon problemi olması durumunda
tam tersi bir seçim yapacağımıza dikkat ediniz). Sonuç olarak

‘in giren değişken

9 / 16

olmasına karar verilir. Çıkan değişkenin hangisi olacağına karar verirken simplex
algoritmasındaki uygunluk kuralı gereği oranlara bakacağız.
Tablo 4.4. Giren ve çıkan değişkenlerin belirlenmesi
Çözüm

Temel

Oran

-4+7M

-1+4M

-M

0

0

0

9M

3

1

0

1

0

0

3

3/3=1

4

3

-1

0

1

0

6

6/4=1.5

1

2

0

0

0

1

4

4/1=4

Tablo 4.4 ‘te görüldüğü gibi çözüm değerleri giren değişken sütunundaki değerlere
sırasıyla bölünmüş ve oranlar elde edilmiştir. Bu oranlar içerisinden en küçüğünü veren
satırdaki temel değişken, çıkan değişken olarak belirlenir. Bu durumda

değişkeni,

çıkan değişkendir. Anahtar sütun ve anahtar satır elemanlarının kesiştiği yerde yer alan
anahtar eleman, şimdiki adımda, 3’tür. Anahtar satırın tüm elemanları, anahtar elemana
bölünür. Bu durum Tablo 4.5 ‘te gösterilmektedir.
Tablo 4.5. Anahtar satırın düzenlenmesi
Çözüm

Temel
-4+7M

-1+4M

-M

0

0

0

9M

1

1/3

0

1/3

0

0

1

4

3

-1

0

1

0

6

1

2

0

0

0

1

4

Oran

Bir sonraki adımda anahtar sütunda yer alan ve anahtar eleman dışındaki tüm değerleri 0
yapacak Gauss-Jordan eliminasyon işlemleri gerçekleştirilir. Örneğin anahtar sütundaki
değeri 4 olan

değişkeni için şu düzenleme yapılmalıdır: Anahtar satırı -4 ile çarp,

çıkan sonucu

satırına ekle. Benzer şekilde anahtar satır -1 ile çarpılıp

eklenirse, anahtar sütunda

satırına

satırına ait eleman sıfırlanmış olur. Burada ilginç olan nokta

anahtar sütunda z satırına ait elemanın nasıl sıfırlanacağıdır. Aslında işlem zor değildir.
Örneğimizde anahtar satır (4-7M) ile çarpılıp z satırına eklenirse, z satırında anahtar
sütunda yer alan (-4+7M) ifadesi sıfırlanmış olur. İşlemin sonucu Tablo 4.6 ‘da
gösterilmektedir.
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Tablo 4.6. İkinci iterasyon
Çözüm

Temel
0

-M

0

0

4+2M

1

1/3

0

1/3

0

0

1

0

5/3

-1

-4/3

1

0

2

0

5/3

0

-1/3

0

1

3

Oran

Tablo 4.6, algoritmanın birinci iterasyondan sonraki halini gösterir. Son durumda temel
değişkenler

’dir ve değerleri sırasıyla 1, 2 ve 3 ‘tür. Diğer değişkenler temel

olmayan değişken durumundadır. Temel değişkenler 1,2 ve 3 değerleri ve temel olmayan
değişkenler sıfır değerini almışken, z ‘nin değeri 4 + 2M ‘dir (Çok büyük bir sayıdır). z
‘nin çok büyük değerler almasının sebebi, hala bir yapay değişkenin temel çözümde yer
alıyor olmasıdır. z satırını düzenleyip tekrardan yazarsak

elde edilir. Görüleceği gibi

veya

’i temel değişkenlere dahil etmek amaç

fonksiyonunda bir azalmaya sebep olacaktır. Her ne karar

’nin giren değişken olarak

belirlenmesi durumunda amaç fonksiyonunda daha fazla bir azalmaya sebep olsa da
(çünkü problem bir minimizasyon problemi) giren değişken olarak belirlemiyoruz. Çünkü
başından beri yapay değişkenleri, dolgu değişkenleri gibi davranmaları için modele
eklediğimizi söylemiştik. Bu bağlamda, yapay olmayan değişkenler içerisinden amaç
fonksiyonunda en fazla iyileşmeye sebep olacak değişkeni giren değişken olarak
belirliyoruz. Çıkan değişkene ise oranlara bakarak karar vereceğiz.
Tablo 4.7. Giren ve çıkan değişkenler
Çözüm

Temel
0

-M

0

0

4+2M

Oran

1

1/3

0

1/3

0

0

1

1/(1/3)=3

0

5/3

-1

-4/3

1

0

2

2/(5/3)=6/5

0

5/3

0

-1/3

0

1

3

3/(5/3)=9/5

11 / 16

Tablo 4.7 ‘de en küçük oranı veren değişken

olduğundan çıkan değişken olarak

belirlenir. Anahtar satır, anahtar sütun ve anahtar eleman söz konusu tabloda farklı
renklerde gölgelendirilmiştir. Tüm anahtar satır anahtar elemana bölünür. Bu durum Tablo
4.8 ‘de gösterilmiştir.
Tablo 4.8. Anahtar satır için dönüştürme işlemleri
Çözüm

Temel
0

-M

0

0

4+2M

Oran

1

1/3

0

1/3

0

0

1

1/(1/3)=3

0

1

-3/5

-4/5

3/5

0

6/5

2/(5/3)=6/5

0

5/3

0

-1/3

0

1

3

3/(5/3)=9/5

Anahtar sütundaki elemanların sıfırlanması gerekmektedir. Gerekli satır dönüşümleri
yapılırsa son durum Tablo 4.9 ‘daki gibi olacaktır.
Tablo 4.9. Üçüncü iterasyon
Çözüm

Temel
0

1/5

0

54/15

1

0

1/5

9/15

-1/5

0

3/5

0

1

-3/5

-4/5

3/5

0

6/5

0

0

1

1

-1

1

1

Tablo 4.9 ‘a bakıldığında,

Oran

’in temel değişken kümesine girmesi durumunda olumlu bir

etki yaratacağı açıktır (Amaç fonksiyonunda sıfırdan farklı bir değer aldığında,
fonksiyonu küçülteceğine dikkat edin). Bu bağlamda

giren değişken olarak belirlenir.

Çıkan değişkeni belirlemede tekrardan oranlar dikkate alınır.
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Tablo 4.10. Son iterasyon
Çözüm

Temel
0

1/5

0

54/15

Oran

1

0

1/5

9/15

-1/5

0

3/5

3

0

1

-3/5

-4/5

3/5

0

6/5

-2

0

0

1

1

-1

1

1

1

Tablo 4.11. Tablonun son durumu ve nihai çözüm
Çözüm

Temel
0

0

-1/5

51/15 = 17/5

1

0

0

2/5

0

-1/5

2/5

0

1

0

-1/5

0

3/5

9/5

0

0

1

1

-1

1

1

Temel değişkenlere dahil olması durumunda amaç fonksiyonunda katkı yaratacak bir
değişken daha bulunamamaktadır. Bu bağlamda yeni bir değişken temel değişken olarak
çözüme girmez. Algoritma sonlanmıştır. Çözüm içerisinde her hangi bir yapay değişken
kalmadığından, sonucun bir optimum olduğu yargısına varılabilir. Sonuç olarak tablodan
,

ve

değişkenleri sırasıyla 2/5 , 9/5 ve 1 değerlerini almıştır. Amaç fonksiyonunun

bu noktadaki değeri 17/5 ‘tir.
M yönteminin kullanılması ile ilgili iki husus vardır:
a. M ceza katsayısının kullanımı, sonucu veren son simpleks yinelemesindeki bir yapay
değişkeni sıfır almaya zorlayamaz. Eğer doğrusal programlama probleminin uygun
bir çözüm uzayı yoksa (kısıtların tutarlı olmayışı gibi nedenlerle) sonuç simpleks
yinelemesi en az bir tane pozitif yapay değişken içerecektir. Bu, problemin uygun
çözümü olmadığının bir belirtisidir.
b. Teorik olarak M yönteminin uygulanması

olmasını gerektirir. Bununla

birlikte, bilgisayar kullanımı açısından M sonlu ve yeterince büyük olmalıdır. Bu
“yeterince büyük” ifadesi ucu açık bir sorudur. Kesin olan, M’nin yeterince büyük bir
13 / 16

ceza işlevini yerine getirmesidir. Çünkü, M’nin çok büyük olması bu sefer de
hesaplamaların doğruluğunu bozacaktır. Böyle durumlarda ana ilgi büyük ve küçük
sayıların modelde birarada olmaları sonucunda ortaya çıkan yuvarlatma hatalarına
yönelmelidir (Taha, 2007: 89).
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İÇİNDEKİLER
SİMPLEKS ALGORİTMASINDA KARŞILAŞILAN ÖZEL DURUMLAR
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bazı durumlarda doğrusal programlama problemlerinin tek bir çözümü olmayabilir.
Hiçbir çözüme sahip olmama, birden fazla çözüm gibi durumlar araştırmacının bilgisi
dahilinde olmalıdır. Bu bölümde simpleks algoritmasında karşımıza çıkabilecek özel
durumların ne olduğu ve bu durumların nasıl teşhis edilebileceğine değinilecektir.
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SİMPLEKS ALGORİTMASINDA KARŞILAŞILAN ÖZEL DURUMLAR
Bir doğrusal programlama problemini simpleks algoritması ile çözerken bazı özel durumlarla
karşılaşılabilir. Çoğu zaman aynı problemler, grafik yöntem ile çözülmek istendiğinde, bu
özel durumlar anında farkedilebilecek durumdadır. Ancak bu durumların bazıları simpleks
algoritmasında bazen çözümden önce, bazen de çözüm aşamasında ortaya çıkabilir.
Simpleks algoritmasında karşılaşılan özel durumlar dört başlık altında incelenecektir. Bunlar
a) Yozlaşma (Dejenerasyon)
b) Alternatif optimum
c) Sınırlandırılmamış çözüm
d) Uygun çözümün olmayışı
şeklinde sınıflandırılabilir.
a) Yozlaşma: Kısıt sayısının gereğinden fazla olduğu durumlarda karşılaşılır. Bu durumu
aşağıdaki örnek ile açıklamak faydalı olacaktır:
Örnek 5-1 (Taha,2007: 98):

Problemin standard hali aşağıdaki gibi oluşturulabilir:
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Görüldüğü gibi standard form oluşturulurken, tüm kısıtlar “küçük veya eşittir” tipinde
olduğundan birer adet dolgu değişken eklenmiştir. Bu dolgu değişkenlerinin amaç
fonksiyonundaki katsayıları sıfır olduğundan, amaç fonksiyonunda birer terim olarak
yazılmamıştır.
Tablo 5.1 – Başlangıç simpleks tablosu
Çözüm

Temel
-3

-9

0

0

0

1

4

1

0

8

1

2

0

1

4

Tablo 5.1 ‘e göre temel değişkenler olan

ve

‘nin değeri sırasıyla 8 ve 4 ‘tür. Amaç

fonksiyonun bu noktalar için değeri sıfırdır.

’nin amaç fonksiyonundaki kısmi katkısı daha

büyük olduğundan ve amaç fonksiyonu maksimizasyon tipinde olduğundan giren değişken
olacaktır. Çıkan değişkenin hangisi olduğuna oranlara bakılarak Tablo 5.2 ‘de olduğu gibi
karar verilir.
Tablo 5.2 – Çıkan değişkene karar verilmesi
Çözüm

Temel

Oran

-3

-9

0

0

0

1

4

1

0

8

8/4 = 2

1

2

0

1

4

4/2 = 2

Tablo 5.2 ‘de hesaplanan oranlar

ve

‘den birinin çıkan değişken olabileceğini

göstermektedir. Oranların farklı olması durumunda ufak olan ait değişkenin, aynı olması
durumunda ise tercihen birinin çıkacağı açıktır. Burada bir tercih kullanıp

’nin çıkan

değişken olacağına karar verebiliriz. Anahtar satır, anahtar elemana bölünür ve satır işlemleri
yapılırsa Tablo 5.3 ‘e ulaşılır:
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Tablo 5.3 – İkinci iterasyon
Çözüm

Temel
-3/4

0

9/4

0

18

1/4

1

1/4

0

2

1/2

0

-1/2

1

0

Tablo 5.3’e bakıldığında, temel çözüme girmesi durumda amaç fonksiyonda iyileşme
sağlayacak tek değişkenin

olduğu görülür (Giren değişkenin nasıl seçildiği bir hafta önceki

derste ayrıntılı işlenmiştir). Çıkan değişkene karar vermek için ise oranlara bakmak gerekir.
Bu oranlar ve çıkan değişkenin seçimi Tablo 5.4’de gösterilmektedir.
Tablo 5.4 – İkinci iterasyon ve çıkan değişkenin belirlenmesi
Çözüm

Temel

Oranlar

-3/4

0

9/4

0

18

1/4

1

1/4

0

2

2/(1/4)=8

1/2

0

-1/2

1

0

0/(1/2)=0

Tablo 5.4’te görüldüğü gibi negatif olmayan oranlar içersinden en küçüğü ikinci kısıta aittir.
Böylece

‘nin çıkan değişken olacağına karar verilir. Çıkan değişkene ait anahtar satır,

anahtar elemana bölünüp gerekli satır işlemleri yapılırsa Tablo 5.5’e ulaşılır:

Tablo 5.5 – Son iterasyon
Çözüm

Temel
0

0

3/2

3/2

18

0

1

1/2

-1/2

2

1

0

-1

2

0

Tablo 5.5’in z satırına bakıldığında, çözüme girdiği durumda amaç fonksiyonunda bir
iyileşmeye sebep olacak bir değişken bulunmadığı görülür. İşlemler sonuçlandırılmış ve
optimum çözüm 18 olarak bulunmuştur. Ancak burada, asıl konumuz olan, özel bir durum
meydana gelmiştir. Tablo 5.4 ve Tablo 5.5’ de z ‘nin değeri 18 ‘tir. Tekrarlanan son iki
işlemde yeni bir değişkenin temel çözüme dahil edilmesi, bir temel değişkenin de çözümden
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itilmesi, z ‘de bir artışa sebep olmamıştır. Bu durum, doğrusal programlama probleminde
fazladan bir kısıtın yer almasından kaynaklanmaktadır. Bu özel duruma yozlaşma
(dejenerasyon) adı verilmektedir. Problemin grafik çözümü incelenirse, durumun algılanışı
daha da pekiştirilebilir.

Şekil 5.1 – Yozlaşma.
Şekil 5.1 ‘de problemin yozlaşma durumunda olduğu görülür. Kırmızı renk ile ifade edilen
doğru z=35 doğrusudur. Çözüm turuncu renkle ifade edilen uygun çözüm kümesinin üzerinde
gerçekleşecektir. Oysaki yeşil renk ile ifade edilen kısıtın varlığı turuncu bölgenin
belirlenmesi üzerinde etkisizdir. Yeşil renkle gösterilen kısıtın olmadığı durumda çözüm (0,2)
noktasında yer alacaktır. Böylece kısıt 1 ‘in fazla olduğu görülebilir. Ancak dikkat edilirse
yozlaşma, çözümün elde edilememesi gibi bir duruma sebep olmamıştır. Yozlaşma geçici
olabilir ve sonraki iterasyonlarda amaç fonksiyonu daha iyi değerler alabilir. Bu bağlamda
yozlaşma durumunda alınabilecek bir karar yoktur. Fazladan işlem yapmak zorunda kalmak,
bu durumun yarattığı en önemli sorundur.

9 / 16

b) Alternatif Optimum: Amaç fonksiyonu doğrusu optimumun bulunmasıyla ilgili bir
kısıta paralel olduğu zaman, amaç fonksiyonu, bir çözüm noktası yerine birden çok
noktada aynı optimum değeri sağlayacaktır. Bu yüzden söz konusu olan birden çok
nokta alternatif optimum diye adlandırılır. Konuyu bir örnek üzerinde anlatalım:
Örnek 5-2 (Taha, 2007: 101):

Problemin grafik çözümü Şekil 5.2 ‘deki gibidir:

Şekil 5.2 Alternatif Çözümler
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Şekil 5.2 ‘de yeşil renk ile gösterilen birinci kısıt doğrusu ile kırmızı renk ile gösterilen
amaç fonksiyonu doğrusu paraleldir. Amaç fonksiyonu sol tarafa doğru sürüklendiğinde
belirli bir aşamada kısıt doğrusu ile çakışacaktır. Çakışmanın meydana geldiği noktalar
kümesi üzerinde ise amaç fonksiyonu doğrusu aynı değerleri alacaktır. Bu bağlamda sonsuz
sayıda çözüm oluşur. Problemin başlangıç simpleks tablosu Tablo 5.6 ‘da gösterilmiştir.
Tablo 5.6 Başlangıç Simpleks Tablosu
Çözüm

Temel

Giren değişken

-2

-4

0

0

0

1

2

1

0

5

1

1

0

1

4

olacaktır. Çıkan değişkene ise oranlara bakılarak karar verilecektir:

Tablo 5.7 Çıkan değişkene karar verilmesi
Çözüm

Temel

Oranlar

-2

-4

0

0

0

1

2

1

0

5

5/2

1

1

0

1

4

4

Tablo 5.8 İkinci İterasyon
Çözüm

Temel
0

0

2

0

10

1/2

1

1/2

0

5/2

1/2

0

-1/2

1

3/2

Tablo 5.8 ‘e göre optimum çözüm z=10 olarak elde edilmiştir. Karar değişkenleri
ve
arttırmanın

olarak hesaplanmıştır. Çözüm optimum olduğundan simpleks adımlarını
anlamı

yoktur.

Ancak

alternatif

optimumun

istediğimizden simpleks adımlarını devam ettirelim ve

varlığının

altını

çizmek

karar değişkeninin giren değişken

olduğunu varsayalım:
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Tablo 5.9 Alternatif optimum
Çözüm

Temel
0

0

2

0

10

0

1

1

-1

1

1

0

-1

2

3

Tablo 5.9 ‘a göre karar değişkenlerinin aldığı değerler sırasıyla 1 ve 3 ‘tür. Benzer şekilde
amaç fonksiyonunun değeri 10 ‘dur ve optimumdur.
Alternatif optimumları parametrik bir şekilde ifade edebiliriz. Örneğin daha önce bulduğumuz
iki alternatif çözüm

şeklinde, B ve C noktaları olarak gösterilsin. Bu durumda tüm alternatif çözümler

şeklinde yazılabilir. ’nın 0 ve 1 arasında (
değişkenleri de sonsuz değer alabilirler. Örneğin

) aldığı değerlere bağlı olarak karar
için karar değişkenleri

olur. Karar değişkenlerinin bu değerleri için amaç fonksiyonu z=10 olacaktır.
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c) Sınırlandırılmamış Çözüm: Bazı doğrusal programlama modellerinde, değişkenlerin
değerleri herhangi bir kısıtta bozulmaya neden olmaksızın sonsuza dek artabilir.
Bunun anlamı, çözüm uzayının en az bir yönde sınırlandırılmamış olduğudur. Sonuç
olarak, amaç değeri sonsuza kadar artabilir (maks durumunda) ya da azabilir (min
durumunda). Bu durumda çözüm uzayı ve optimum amaç değerinin her ikisi de
sınırlandırışmamış olur. Bu sorun, modelin kötü kurulmuş olmasından kaynaklanır.
Sorunu örnek 5.3 ile açıklayalım.
Örnek 5.3 (Taha, s:104):

Problemin standard forma dönüştürülmesinin ardından oluşturulan başlangıç simpleks tablosu
Tablo 5.10 ‘da gösterilmiştir:
Tablo 5.10 Başlangıç Simpleks Tablosu
Çözüm

Temel

Oranlar

-2

-1

0

0

0

1

-1

1

0

10

10/1=10

2

0

0

1

40

40/2=20

Tablo 5.11 Birinci iterasyon
Çözüm

Temel

Oranlar

0

-3

2

0

20

1

-1

1

0

10

-10

0

-2

3

1

80

-40

13 / 16

Tablo 5.11 incelendiğinde,

giren değişken olarak belirlenmiş ancak çıkan değişkene

karar verilememiştir. Bunun sebebi problemin
ve

bakımından sınırlandırılmamış olması

’nin sürekli büyüme eğiliminde olmasıdır. Böylece problemin sınırlandırılmamış

olduğu söylenir.
Sınırlandırılmamışlığa şöyle de karar verilebilir. Başlangıç simpleks tablosunda

‘ye ait

sütundaki tüm değerler pozitif değildir (-1 ve 0). Bu durum aynı şekilde sınırlandırılmamış
olmanın bir göstergesidir.
d) Uygun Çözümün Olmayışı: Eğer modelin kısıtları aynı anda sağlanmıyorsa bu
modelin uygun çözümü yok demektir. Daha önce doğrusal programlama modellerinde
optimum çözümün kısıtların oluşturmuş olduğu konveks çözüm uzayının uç
noktalarında bulunduğuna değinilmişti. Eğer kısıtlar böyle bir çözüm uzayı
oluşturmuyorsa, uygun çözüm de yok demektir. Örneğin

ve

kısıtları aynı anda sağlanmaz. Bu iki kısıtın bir arada bulunduğu bir doğrusal programlama
probleminin de uygun çözümü olmayacaktır.
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ÇALIŞMA SORULARI
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İÇİNDEKİLER
1. SIMPLEKS ALGORİTMASININ BİLGİSAYAR İLE UYGULANMASI
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu bölümde el ile hesabının bazen fazla vakit aldığı simpleks algoritmasının R programında
çözümüne değinilecektir.

5 / 16

SIMPLEKS ALGORİTMASININ BİLGİSAYAR İLE UYGULANMASI
R; istatistik, ekonometri ve mühendislik alanlarında kullanılan, açık kaynak kodlu (open
source), S tabanlı bir programlama dili ve hesaplayıcıdır. Programlama dili olması özelliği
ile R ‘de yeni fikirler için algoritmalar gerçekleştirilebilir ve denenebilir. Hesaplayıcı
olması özelliği ile R’yi basit bir hesap makinesi olarak da, kapsamlı bir istatistik programı
olarak da kullanmak mümkündür. R, sahip olduğu binlerce ücretsiz paket ile
araştırmacılara uygun bir alet çantası sunar.

R programı http://cran.r-project.org/ adresinden indirilebilir. İşletim sisteminin türüne
göre “Download R for Linux/Windows/MacOsX” linklerinden uygun olana tıklanarak
açılan yeni sayfada “base” linkine tıklanır. Sonrasında açılan sayfada “Download R x.yy.z
for Linux/Windows/MacOsX (K megabytes, 32/64 bit)” linki tıklanarak kurulum dosyası
indirilir. Program indirildikten sonra kurulumu standart şekilde gerçekleştirilir. Programın
kurulumu tamamlandıktan sonra masaüstünde oluşan R simgesine tıklandığında Şekil 1
‘deki gibi bir ekran çıktısı alınacaktır.

Şekil 1 – R ortamı
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R programı iki farklı şekilde kullanılabilir. Şekil 1’de görüldüğü gibi komut bekleyen
metin kutusuna bir komut yazıp enter tuşuna basıldığında, yazılan komut geçerli ise,
çalıştırılacaktır. Örnekte 2+2 yazıp enter tuşuna basalım:

Şekil 2 – R ‘nin REPL mekanizması
Şekil 2’de görüldüğü gibi kırmızı ile gösterilen işlem enter tuşuna basıldığında bir alt
satırda sonucuyla yazılmıştır. R ‘nin bu şekilde çalışması REPL (Read-Eval-Print
Loop) adını alır ve dilimize “Oku-Çalıştır-Yaz Döngüsü” olarak çevrilebilir.
R, tek tek komutları çalıştırmak şeklinde kullanılabileceği gibi, birden fazla komutun
tek bir dosyada bulunduğu R programlarını da çalıştırılabilir. Bunun için program
dosyası bir metin editöründe yazılıp R’den “source” fonksiyonu yardımıyla çağırılır.
Bir program yazmak için Notepad metin editörünü açalım ve içini Şekil 3’teki gibi
dolduralım. Programımızı bir yere kaydettikten sonra (örneğin D diskinin içinde myR
klasörü -> D:\myR\dosyam.R) R programından Şekil 4’te gösterildiği gibi çağırıp
çalıştırabiliriz.
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Şekil 3 – Basit bir R programının Notepad metin editöründe yazılması

Şekil 4 – Programların R içinden çağırılması ve çalıştırılması
R’de doğrusal programlama problemlerini çözebilmek için “Doğrusal Programlama Problemi
Çözücü” adlı R programını kullanacağız. Bu programın kaynak kodu da ders notlarının
sonuna eklenmiştir ve Şekil 3 ve Şekil 4’de gösterildiği gibi R ‘de yüklenip çalıştırılabilir.
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Programı yükleyip çalıştırmak için R konsolunda
source ("http://oubs.istanbul.edu.tr/doc/1657.txt")
yazıp enter tuşuna basalım. R, bahsedilen programı yükleyip gereken paketleri de indirecektir.
Şekil 5’teki ekran çıktısı elde edilir:
> source ("http://oubs.istanbul.edu.tr/doc/1657.txt")
Loading required package: tcltk
Loading required package: Rglpk
Warning in install.packages("Rglpk", repos = "http://cran.rproject.org") :
'lib = "C:/Program Files/R/R-2.15.1/library"' is not writable
also installing the dependency ‘slam’
trying URL 'http://cran.rproject.org/bin/windows/contrib/2.15/slam_0.1-26.zip'
Content type 'application/zip' length 96616 bytes (94 Kb)
opened URL
downloaded 94 Kb
trying URL 'http://cran.rproject.org/bin/windows/contrib/2.15/Rglpk_0.3-10.zip'
Content type 'application/zip' length 867154 bytes (846 Kb)
opened URL
downloaded 846 Kb
package ‘slam’ successfully unpacked and MD5 sums checked
package ‘Rglpk’ successfully unpacked and MD5 sums checked
The downloaded binary packages are in
C:\Users\hako\AppData\Local\Temp\Rtmp25tBuk\downloaded_packages
Loading required package: Rglpk
Loading required package: slam
Using the GLPK callable library version 4.47
Warning message:
In library(package, lib.loc = lib.loc, character.only = TRUE,
logical.return = TRUE, :
there is no package called ‘Rglpk’
> source ("http://oubs.istanbul.edu.tr/doc/1657.txt")
Rglpk paketi basariyla yuklendi
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Şekil 5 – Doğrusal Programlama Problemi Çözücü
Şekil 5’de gösterilen doğrusal programlama problemi çözücü, doğrusal programlama
problemlerinin uygun bir şekilde girilmesini gerektirir. İlk kutuda belirtilen amaç fonksiyonu
tipi “max” veya “min” olarak belirlenmelidir. Amaç fonksiyonu katsayıları virgüllerle
ayrılmış şekilde yazılır. Aşağıdaki doğrusal programlama problemini ele alalım:

Bu problem doğrusal programlama problemi çözücüye Şekil 6 ‘daki gibi girilir.
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Şekil 6 – Problemin Girilmesi
Problem; Şekil 6’daki gibi girilip, Reel seçeneği seçilip, Hesapla düğmesine tıklandığında
Şekil 7’deki ekran çıktısı elde edilir.

Şekil 7 – Doğrusal Programlama Probleminin Sonucunun Elde Edilmesi
Şekil 2.7’de optimum değerin 21, karar değişkenlerinin de sırasıyla 3 ve 1.5 olduğu görülür.
Bu çözüm 2. Hafta notlarında elde edilen grafik çözüm ile tutarlıdır.

11 / 16

Problemin girilmesi konusunda şu hususlar unutulmamalıdır:
a) Eğer amaç fonksiyonu ve kısıtlarda katsayısı sıfır olan bir değişken varsa
belirtilmelidir. Örneğin

Kısıtları probleme
1,1,0,-2
Şeklinde girilmelidir.

b) Kısıt tipleri girilirken, küçük eşittir için <=, büyük eşittir için >=, eşittir için ==
kullanılmalıdır.
c) Karar değişkenlerinin sıfırdan büyük olmasını bildiren kısıtların (x,y >=0) probleme
dahil edilmesine gerek yoktur.
d) Eğer karar değişkenleri reel tipte ise “Reel” seçeneği seçilmelidir. Karar değişkenleri
için tamsayısı veya ikili sayı kısıtlaması varsa uygun seçenekler seçilir.
e) Program duyarlılık analizlerini gerçekleştirmemektedir. Ayrıca program, simpleks
algoritmasında karşılaşılan özel durumları bildirmez.
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ÇALIŞMA SORULARI

1) Aşağıdaki doğrusal programlama probleminin çözümü doğrusal programlama
problemi çözücü ile elde ediniz. Problemin çözümünün 2. Hafta ders notlarında elde
ettiğimiz grafik çözüm ile karşılaştırınız.
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Ek – Doğrusal Programlama Problemi Çözücü Kaynak Kodları
#Reel Degiskenli Dogrusal Programlama Problemi Cozucu
#Yard.Doc.Dr. Mehmet Hakan Satman
#Istanbul Universitesi Iktisat Fakultesi Ekonometri Bolumu Yoneylem Anabilim Dali
#Licence: GPL
require("tcltk");
packageLoaded<-require("Rglpk");
if(packageLoaded){
cat("Rglpk paketi basariyla yuklendi\n");
}else{
tkmessageBox(title = "Eksik paket",message = "Rglpk paketi yuklu degil.
Yuklenecek...", icon = "info", type = "ok")
install.packages("Rglpk", repos="http://cran.r-project.org");
tkmessageBox(title="Rglpk", message="Paket yuklendi", icon="info", type="ok");
require("Rglpk");
}
calculateLP<-function(){
goal.coefs<-as.double(unlist(strsplit(tclvalue(var.katsayi),",")));
kisit.coefs<-as.double(unlist(strsplit(tclvalue(var.kisit),",")));
if(length(kisit.coefs)<1 || length(goal.coefs)<1){
tkmessageBox(title = "Hata",message ="Henuz bir dogrusal programlama
problemi tanimlamadiniz." , icon = "warning", type ="ok");
return();
}
kisit.coefs<-matrix(kisit.coefs,ncol=length(goal.coefs),byrow=TRUE);
kisit.type<-unlist(strsplit(tclvalue(var.kisittur),","));
kisit.rhs<-as.double(unlist(strsplit(tclvalue(var.rhs),",")));
opt.type<-tclvalue(var.opttype);
optimization.type<-TRUE;
varlen<-length(goal.coefs);
rbVal <- as.character(tclvalue(VariableTypeValue));
variable.types<-NULL;
if(rbVal=="Reel"){
variable.types<-rep("C", varlen);
}else if(rbVal=="Tamsayi"){
variable.types<-rep("I", varlen);
}else if(rbVal=="Ikili"){
variable.types<-rep("B", varlen);
}
if(is.null(variable.types)){
tkmessageBox(title="Hata",message="Lutfen degiskenlerin tipini reel,
tamsayi veya ikili olarak belirleyiniz", icon = "info");
return();
}
if(length(kisit.type)!=length(kisit.rhs)){
tkmessageBox(title = "Hata",message ="Kisit tiplerinin sayisi, sag taraf
degerlerinin sayisina esit olmalidir." , icon = "info", type = "ok");
return();
}
if(opt.type=="min" || opt.type=="MIN"){
optimization.type<-FALSE;
}else{
optimization.type<-TRUE;
}
sonuc<-Rglpk_solve_LP(
obj=goal.coefs,
mat=kisit.coefs,
dir=kisit.type,
rhs=kisit.rhs,
type=variable.types,
max=optimization.type
);
result.vars<-toString(sonuc$solution);
result.solution<-toString(sonuc$optimum);
result.str<-paste("Degiskenler: ",result.vars,"\n","Amac fonksiyonu:
",result.solution,sep="");
tkmessageBox(title = "Sonuc",message =result.str , icon = "info", type = "ok")
}
About<-function(){
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message<-paste("Dogrusal Programlama Problemi Cozucu","\n","Yrd.Doc.Dr.Mehmet Hakan
Satman",sep="");
tkmessageBox(title = "Hakkinda",message = message , icon = "info", type = "ok")
}
CloseForm<-function(){
quit("yes");
}
form<-tktoplevel();
tkwm.title(form, "Dogrusal Programlama Problemi Cozucu");
lbl.opttype<-tklabel(parent=form, text="Amac fonksiyonu tipi: (max veya min)");
lbl.goal<-tklabel(parent=form, text="Amac fonksiyonu katsayilarini giriniz: -5,4 gibi");
lbl.kisit<-tklabel(parent=form,text="Kisit katsayilarini giriniz:");
lbl.kisittur<-tklabel(parent=form, text="Kisit turlerini giriniz: <=, >= , ==, < , >
olabilir.");
lbl.rhs<-tklabel(parent=form, text="Sag taraf degerlerini giriniz:");
lbl.vartypes<-tklabel(parent=form, text="Degisken tiplerini belirleyiniz:");
var.opttype<-tclVar("max");
var.katsayi<-tclVar("");
var.kisit<-tclVar("");
var.kisittur<-tclVar("");
var.rhs<-tclVar("");
txt.opttype<-tkentry(parent=form, textvariable=var.opttype);
txt.katsayi<-tkentry(parent=form,textvariable=var.katsayi);
txt.kisit<-tkentry(parent=form, textvariable=var.kisit, width=55);
txt.kisittur<-tkentry(parent=form, textvariable=var.kisittur);
txt.rhs<-tkentry(parent=form, textvariable=var.rhs);
radio.real<-tkradiobutton(parent=form, text="Reel");
radio.integer<-tkradiobutton(parent=form, text="Tamsayi");
radio.bit<-tkradiobutton(parent=form, text="Ikili");
VariableTypeValue <- tclVar("Real")
tkconfigure(radio.real,variable=VariableTypeValue,value="Reel")
tkconfigure(radio.integer,variable=VariableTypeValue,value="Tamsayi");
tkconfigure(radio.bit,variable=VariableTypeValue,value="Ikili");

btn.ok<-tkbutton(parent=form, text="Hesapla", command=calculateLP);
btn.about<-tkbutton(parent=form, text="Hakkinda", command=About);
btn.close<-tkbutton(parent=form, text="Kapat", command=CloseForm);
tkpack(lbl.opttype, txt.opttype, lbl.goal,txt.katsayi,lbl.kisit, txt.kisit, lbl.kisittur,
txt.kisittur, lbl.rhs, txt.rhs, lbl.vartypes, radio.real, radio.integer, radio.bit, btn.ok,
btn.about, btn.close);
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu bölümde grafik yöntemde duyarlılık analizi, simpleks yöntemde duyarlılık analizi ve
dualite konuları yer alacaktır.

5 / 13

Dualite ve Duyarlılık Analizi
Bir doğrusal programlama probleminin optimum çözümündeki model parametrelerinde
değişiklik yapılması halinde bu değişikliğin etkisinin ne olacağının araştırılması duyarlılık
analizi adını alır. Değişiklik iki şekilde olabilir:
a) Amaç fonksiyonu katsayılarındaki değişmeler
b) Kısıtların sağ tarafındaki değişmeler
Amaç fonksiyonu

iken eğim katsayıları

ve

olur ve

,

‘deki değişimlerin mevcut optimum çözümün korunduğu bir aralıkta

gerçekleşmesi olasıdır.
Şekil 7.1 ‘de z ‘nin eğimi,

ve

doğrularının eğimleri

arasında kaldığı sürece C noktasında oluşan çözüm hala optimum olacaktır.
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Şekil 7.1. Amaç fonksiyonu katsayılarındaki değişmeler
Böylece

ve

yazılabilir. Birinci eşitsizlikte

, ikinci eşitsizlikte

sıfır olmamalıdır. Bu eşitsizliklerde

katsayılardan birini sabit tutarak diğeri için bir aralık yazılabilir. Bu aralık, optimum çözümü
değiştirmeyecek bir aralık olacaktır.
Şekil 7.1 ‘de amaç fonksiyonu

olarak gösterilmektedir.

‘nin 4 değerinde

sabitlendiği durumda
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olacaktır. Eşitsizlik düzenlenirse

ve

elde edilir. Aynı eşitsizlikten

elde edilir. Böylece

için

diyebiliriz. Bu ifade ile şu sonuca varırız:
aralıkta hangi değeri alsın optimum çözüm değişmez.
bir aralık elde etmek mümkündür.

değerinde sabitken,
değerini sabitleyerek

yukarıdaki
için de

değerinde sabitlenirse:

olur. Eşitsizlikler düzenlenirse

yazılabilir. Eşitsizlikler
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şeklinde yeniden yazılabilir. Son olarak da

diyebiliriz.
sabitlenmişken

için yazılan bu aralık şu şekilde yorumlanabilir.

değerinde

bu aralıkta değerler aldığı sürece optimum çözüm değişmez. Burada

paydanın sıfır olması durumundan kaçınmak için, özellikte paydadaki değerin
sabitlendiğine dikkat edilmelidir.

DUALİTE
Bir doğrusal programlama problemiyle aynı optimum değeri verecek bir doğrusal
programlama problemi daha yazılabilir. Orijinal probleme primal, türetilen probleme ise
dual adı verilir. Dual problem tamimiyle primal problemden üretilir.
Dual problemin kısıtları ve değişkenleri primal problemden simetrik olarak aşağıdaki
şekilde oluşturulabilir.
1) m tane primal kısıt denkleminin her biri için bir dual değişken tanımlanmıştır.
2) n tane primal değişkenin her biri için bir dual kısıt tanımlanmıştır.
3) Dual kısıtın sol taraf katsayıları ilgili primal değişkenin kısıt katsayılarına (sütun
haline) eşittir. Sağ taraf sabitleri ise aynı primal değişkenin amaç fonksiyonu
katsayısına eşittir.
4) Dual problemin amaç fonksiyonu katsayıları primal kısıt denklemlerinin sağ tarafına
eşittir.
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Primal Problem

Dual Problem
Amaç

Kısıt Tipi

Değişken İşareti

Maksimizasyon

Minimizasyon

Sınırlandırılmamış

Minimizasyon

Maksimizasyon

Sınırlandırılmamış

Aşağıda belirtilen doğrusal programlama probleminin dualini yazalım:

Problem öncelikle standart hale getirilsin:

Dual problem aşağıdaki gibi olur:
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Aşağıdaki problemin dualini yazalım:

Standard hal:

Dual problem:

olacaktır.
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ÇALIŞMA SORULARI
1) Primal ve Dual problemler arasında ne tür ilişkiler vardır, araştırınız.
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Tam Sayılı Doğrusal Programlama

4 / 13

ÖZET (TÜRKÇE)
Bu bölümde karar değişkenlerinin bazılarının veya bir kısmının tamsayılı değerler aldığı
doğrusal programlama problemlerine değinilecektir.
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Tamsayılı Doğrusal Programlama
Tamsayılı doğrusal programlamlama, karar değişkenlerin bazılarının veya tümünün
tamsayılı (ya da kesikli) değerler aldığı doğrusal programlama problemleridir.
Değişkenlerin tümümün tamsayı olduğu durumda problem “tamamen tamsayılı problem”,
bazılarının tamsayı olduğu durumda ise “karma tamsayılı problem” adını alır.
Örnek Problem:
Aşağıdaki tabloda 3 arz merkezinden (Fabrika) 4 talep merkezine (Depo) ulaştırma
maliyetleri gösterilmiştir. Arz miktarları sırasıyla 60,60 ve 30; talep miktarları ise sırasıyla
30,50,50 ve 20 ‘dir. Problemi bir doğrusal programlama problemi şeklinde yazınız.
D1

D2

D3

D4

Arz

F1

7

4

2

6

60

F2

8

5

3

4

60

F3

10

6

6

1

30

Talep

30

50

50

20

Problem aşağıdaki şekilde yazılabilir:

Problemde arz merkezlerinden talep merkezlerine gönderilecek miktarların tamsayılı
olacağı, problemde değişkenlerin negatif olmayacağı bilgisine eklenmiştir ve problem
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tamamiyle tamsayılı bir problemdir. Yukarıdaki örnek problem bir ulaştırma problemidir
ve bu tür problemlerin çözüm yöntemleri ileriki konularda tartışılacaktır.
Tamsayılı doğrusal programlama problemlerinde karar değişkenleri yalnızca 0 ve 1
değerlerini alabilirler. Özel olarak ikili değişkenler (binary variables) adını alan bu tür
problemler de tamsayılı doğrusal problemleridir ve ileriki konularda özel olarak ele
alınacaktır.

DAL – SINIR ALGORİTMASI
Karar değişkenleri tamsayılı olan problemlerde çözüm yöntemi olarak Simpleks yöntemi
dolaysız olarak kullanılamaz. Bunun sebebi, simpleks yönteminde karar değişkenlerinin
reel sayılar olarak işlem görmesidir. Aşağıdaki problemi ele alalım:

Problem, değişkenler için tamsayılı olma koşulu ortadan kaldırılıp simpleks algorıtması ile
çözülürse aşağıdaki sonuçlar elde edilir:

Ancak açıktır ki, x ve y ‘nin değerleri tamsayılı değildir. Bu çözüm “gevşetilmiş çözüm”
adını alır. Tamsayılı çözümler elde etmek için problemi ek kısıtlar yerleştirerek şu şekilde
yazabiliriz:
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ve

çünkü x ‘in 3.75 değeri kabul edilebilir bir değer değildir. Tamsayı bir çözüm bulmak
adına x ‘in 3 ‘e eşit veya küçük ve x’in 4’ten büyük veya eşit olduğu iki çözüm
aranmaktadır. Bu iki problem ile yeni çözümler elde edilip, çözümlerin tamsayılı olup
olmadığına bakılır. Tamsayılı çözümler elde edildiği anda ilgili dala ait yinelemeler
bitirilir. Söz konusu probleme ait yinelemeler aşağıdaki gibi bir ağaçla gösterilebilir.
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x=3.75 , y=1.25, z=23.75

x<=3

x>=4

x=3, y=2, z=23

x=4, y=0.83, z=23.32

y<=0

y>=1

Çözüm yok

x=4.5, y=0, z=22.5

x<=4

x=4, y=0, z=20

x>=5

Çözüm yok

Yukarıdaki örnekte gösterilen ağaç, dal sınır algoritmasının çalışma prensibini
özetlemektedir. Her bir dalda, dalın çıktığı probleme yeni kısıtlar eklenmekte ve yeni
problemin gevşetilmiş çözümü elde edilmektedir. Kırmızı yıldız ile bulunan çözüm hem
uygundur hem de optimumdur. Yeşil yıldız ile gösterilen çözüm uygun olmakla birlikte
optimum değildir.
Dal sınır algoritması aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:
Adım 1) Tam sayılı değişkenlerle ilgili tüm tamsayılı olma kısıtlarını kaldırıp doğrusal
programlama çözüm uzayını gevşetin. Böylelikle normal doğrusal programlama problemi
elde edilmiş olur.
Adım 2) Doğrusal programlama problemini çözerek sürekli optimumu belirleyin.
Adım 3) Sürekli optimumdan başlayıp tekrarlı bir şekilde özel kısıtlar ekleyerek çözüm
uzayında düzeltmeler yapın. Böylelikle tamsayılı olma gereksinimlerini de karşılayacak
bir optimum uç noktaya ulaşılır.
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Örnek Problem:

Problemin tamsayılı olma kısıtları kaldırılıp gevşetilmiş çözümü elde edildiğinde

olduğu görülecektir. x’in 4.5 değeri tamsayılı problemde uygun değildir. Probleme

ve

kısıtları eklenerek iki yeni gevşetilmiş çözüm aranacaktır. Probleme ait dal ve sınır
çözümü aşağıdaki gibidir:
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x=4.5, y=0, z=13.5

x<=4

x>=5

x=4, y=0.5, z=13

Çözüm yok
y> y>=1

y<=0

x=4, y=0, z=12
x=3.5, y=1, z=12.5

x<=3

x>=4

x=3, y=1.5, z=12

x=4, y=0.5, z=13
Ağaç döngüye girdi.

y<=1
y>=2

x=3, y=1, z=11

x=2.5, y=2, z=11.5

Problemin çözümü x=4, y=0 ve z=12 ‘dir (Kırmızı Yıldız). Yeşil yıldızla gösterilen x=3, y=1
ve z=11 de uygun bir çözümdür ancak optimum değildir. Ağacın alttaki iki elemanı için
işlemlerin devam ettirilebileceği görülmektedir. Ancak ağaç üzerinden de görüldüğü gibi
çözüm değerleri giderek 12’den uzaklaşmaktadır. Kısıt sayısı arttıkça, üst aşamalarda elde
edilen optimum değerden daha büyüğüne rastlanılmamaktadır. Böylece ağacın y<=1 ve y>=2
kısıtlarıyla oluşturduğumuz en alttaki iki çözümü gereksizdir diyebiliriz.
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ÇALIŞMA SORULARI
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu bölümde, daha önce açıklanan tamsayılı doğrusal programlama problemlerinin bilgisayar
çözümü konu alınacaktır.
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TAM SAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA
PROBLEMLERİNİN BİLGİSAYAR ÇÖZÜMÜ
Aşağıdaki problemi ele alarak başlayalım:

Yukarıdaki problemin son kısıtları içerisinde, karar değişkenlerinin tamsayılı olduğunu
görüyoruz. Değişkenlerin tamsayı olma koşulunun simpleks yönteminin uygulanışını da
zorlaştırdığını daha önce göstermiştik. Geçen hafta ise bu tür problemlerin çözümü için
kullanılabilen dal-sınır algoritmasına değinilmişti. Ancak dal-sınır algoritmasının
uygulanışı çok sayıda farklı simpleks probleminin de çözümüne bağlıdır. Bu bağlamda
bilgisayarlardan destek almak bu tür problemlerin çözümü için uygun bir karar olur. Daha
önceki bölümlerde gösterilen R programını bu tür problemlerde uygulayabilir. Doğrusal
programlama problemlerinin çözümü için ise “Doğrusal Programlama Problemi Çözücü”
adındaki özel R programını kullanabiliriz.
R özellikle istatistiki hesaplar için yazılmış, açık kaynak bir program ve bir programlama
dilidir. R, http://cran.r-project.org/ adresinden Linux, Windows ve Mac Os X platformları
için kolayca indirilip kurulabilir. R, örneğin Windows platformunda kurulup
çalıştırıldığında Şekil 1’deki gibi bir görüntüye sahip olur:
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Şekil 1. R Ana Ekranı

Açılan R ana ekranında aşağıdaki kodu yazıp enter tuşuna basarsak, Doğrusal
Programlama Problemi Çözücü programını çalıştırmış oluruz.
source (“http://oubs.istanbul.edu.tr/doc/1657.txt”)
Söz konusu program daha önce indirilip sabit diskte örneğin dppcoz.txt adı ile
kaydedilirse aşağıdaki gibi yüklenip çalıştırılabilir:
source (“c:/dosyalarim/r/dppcoz.txt”)
Program çalıştırıldığında Şekil 2’deki gibi bir ekran görülür:
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Şekil 2. Doğrusal Programlama Problemi Çözücü Ekranı
Elimizdeki mevcut problem bir maksimizasyon problemidir. O halde amaç fonksiyonuna
“max” ifadesi yazılmalıdır. Problemin bir minimizasyon olması durumunda amaç
fonksiyonu tipi bölümüne “min” yazılmalıdır. Amaç fonksiyonu katsayıları hanesine amaç
fonksiyonundaki katsayılar virgüllerle ayrışmış şekilde yazılır. Mevcut problemde amaç
fonksiyonu

Olduğunda, amaç fonksiyonu katsayılarına 5,4 yazılmalıdır. Problemin kısıtları ise

Şeklinde verilmiştir. Bu kısıtlar “Kısıt katsayılarını giriniz” başlığı aldığında virgüllerle
ayrılmış biçimde
1, 1, 10, 6
Şeklinde girilmelidir. Burda dikkat edilmesi gereken, karar değişkenlerinin sırasının
bozulmadan ilgili katsayıların girilmesinin gerektiğidir. “Kısıt türlerini giriniz” başlığı
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altında her bir kısıtın eşitsizlik (veya eşitlik) tipi virgüllerle ayrılmış şekilde, boşluk
kullanılmadan yazılmalıdır. Mevcut problemde bu kutu
<=,<=
Şeklinde doldurulur çünkü her iki kısıt da küçük eşittir şeklinde tanımlanmıştır. Eşitsizlik
türleri programa aşağıdaki Tablo 1’e uygun şekilde girilir.
Tablo 1. Kısıt türlerinin programlama girilmesi
Kısıt türü

Programa Giriş Şekli
<=
>=
==
<
>

“Sağ taraf değerlerini giriniz” ibaresinin altındaki kutuya, kısıtların sağ taraflarında yer
alan değerler virgüllerle ayrılmış şekilde yazılır. Mevcut problemde bu değerler 5 ve 45
olduğundan programa
5,45
Şeklinde girilir. Son olarak, “değişken tiplerini belirleyiniz” bölümünde “Tamsayı”
seçeneği seçilerek tüm değişkenlerin tam sayı olduğu bilgisi programa verilir. Program
tam sayı ve reel sayı tipindeki değişkenlerin birlikte bulunduğu problemleri
çözmemektedir. Söz konusu problem programa girildiğinde Şekil 3’teki gibi görünecektir.
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Şekil 3. Problemin programa girilmesi
Hesapla tuşuna basıldığında problemin tamsayı çözümü elde edilmiş olur. Bu çözüm Şekil
4’te gösterilmektedir.

Şekil 4. Problemin Çözümü
Şekil 4’te gösterildiği gibi problemin optimum çözümü değişkenlerin tamsayılı değerleri
(x=3 ve y=2) ile z=23 olarak elde edilmiştir.
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Aşağıdaki problemi, Doğrusal Programlama Problemi Çözücü ile çözelim:

Problem programa aşağıdaki gibi girilmiştir:

Şekil 5. Problemin programa girilmesi
Problemin karar değişkenleri sırasıyla 4 ve 0 değerlerini aldığında amaç fonksiyonu
maksimum olmakta ve 12 değerini almaktadır.
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ÇALIŞMA SORULARI
1) Aşağıdaki doğrusal programlama probleminin bilgisayar çözümünü elde ediniz.

Not: Reel çözüm x=0, y=0.666, z=6, w=49.3
Tam sayı çözüm x=0, y=0, z=6, w=48
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu bölümde karar değişkenlerinin yalnızca 0 ve 1 değerlerini aldığı doğrusal programlama
problemleri konu olacaktır.
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Örnek Problem I:
Bir iş yerinde üç çalışan ve bu çalışanların gerçekleştirebileceği üç görev bulunmaktadır.
Ancak her çalışan her işi aynı sürede yapmamaktadır. Çalışanların işleri bitirmek için
harcadığı süre miktarı aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Tablo 1. Çalışanların işleri gerçekleştirebilme süreleri (Saat)
1. İş

2. İş

3. İş

1. Çalışan

4

5

3

2. Çalışan

3

4

7

3. Çalışan

7

5

4

Tabloya göre hangi iş hangi çalışan tarafından yapılmalıdır ki, harcanan toplam süre
minimum olsun? (Not: Her çalışan yalnızca bir iş yapacaktır)
Bu problem bir doğrusal programlama problemi olarak ifade edilebilir. Birinci çalışanın
birinci işi gerçekleştirip gerçekleştirmeme durumuna

diyelim. Eğer birinci çalışan birinci

işi yaparsa bu değişken 1 değerini alacak, tersi durumda sıfır değerini alacaktır. Bu
değişkenleri aşağıdaki tabloda gösterelim:
Tablo 2. Karar değişkenleri
1. İş

2.

İş

3. İş

1. Çalışan
2. Çalışan
3. Çalışan
Daha önce, eğer birinci çalışan birinci işi yaparsa
Tablo 2’ye göre,

1 değerini alırsa,

ve

değişkeni 1 değerini alacaktır demiştik.
’ün 0 değerini alması gerektiğini görüyoruz

çünkü her çalışanın yalnızca bir iş yapacağı belirtilmişti. Öte yandan 1. İş yalnızca bir çalışan
tarafından yapılmalı ise;

ve

de 0 değerini almalıdır. Bu durumda geçerli problem şu

probleme dönüşür: Karar değişkenlerinden hangileri 1 hangileri 0 değerini alsın ki amaç
fonksiyonu minimum olsun. Söz konusu problemde amaç fonksiyonu toplam sürelerin
minimum olmasıydı. Böylece amaç fonksiyonu ve kısıtlar şöyle yazılabilir:
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Örnek Problem II:
Harcamalar (Milyon TL / YIL)

Getiri (Milyon TL)

Proje

1

2

3

1

5

1

8

20

2

4

7

10

40

3

3

9

2

20

4

7

4

1

15

5

8

6

10

30

Kullanılabilir

25

25

25

Fonlar (Milyon
TL)
Yukarıdaki tabloda 5 proje için beklenen getiriler ve yıllık harcamalar verilmiştir.
Önümüzdeki 3 yıl uygulamaya konulması gereken projeleri belirleyin.

7 / 14

Problemin gevşetilmiş çözümü {0.5789, 1, 1, 1, 0.7368} amaç fonksiyonunu z=108.6
değerinde maksimum yapmaktadır. Ancak görüldüğü gibi bu çözüm tamsayı çözümler
vermemektedir. Problemin tamsayı çözümü uygun algoritmalar ile {1,1,1,1,0} olarak elde
edilecektir. Amaç fonksiyonun değeri bu noktada z=95 olarak bulunur. Problemin çözümü
şöyle yorumlanabilir: Yalnızca birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü projeler uygulamaya
konmalıdır.

Örnek Problem III:
Telefon Firması

Aylık Sabit Ücret

Dakika Ücreti

Metel

16 TL

0.25 TL

Petel

25 TL

0.21 TL

Betel

18 TL

0.22 TL

Ayda ortalama 200 dakika görüşme yapan bir tüketici konuşma yapmadığında aylık ücret de
ödemeyecek ve telefon görüşmelerini 3 şirket arasında bölüştürebilecektir. Aylık telefon
faturası ödemelerini minimum kılacak şekilde bir strateji belirleyin.

Karar değişkenleri şöyle olsun:
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O halde problem şöyle ifade edilebilir:

Görüldüğü gibi karar değişkenlerinden bazıları tamsayılı basıları ise ikilidir. Problem sabit
ödemeler problemi adıyla anılır. Çözüm değeri

=1 olarak bulunur. Betel

firmasından hizmet almanın daha doğru bir karar olduğu sonucuna varılır.
Örnek Problem IV:
Gökkuşağı firmasının günlük üretim programında Beyaz (B), Sarı (S), Kırmızı (K) ve siyah
(SY) boyaların üretimi yer alır. Tüm boyalar aynı makinede üretildiğinden üretimin değişmesi
sırasında özel bir temizlik işlemi gerekmektedir. Üretimin bir renk boyadan diğer bir renk
boyaya geçmesi aşamasında katlanılan temizlik maliyetleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Sonraki Boya
Mevcut Boya

Beyaz

Beyaz

Sarı

Siyah

Kırmızı

10

17

15

19

18

Sarı

20

Siyah

50

44

Kırmızı

45

40

25
20

Toplam temizlik sürelerinin minimum kılınması için bu dört rengin üretiminde optimum
sıralamayı belirleyin.
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Problemde örneğin beyaz renkten beyaz renge geçmenin maliyeti sonsuz olarak verilmiştir.
Bunun sebebi beyaz üretimden beyaz üretime geçilmesinin anlamsız bir iş olması ve
problemde sonsuz katsayılı değişkenlerin çözüm dışına atılmasının sağlanmasıdır. Bu
değişkenlere ait katsayılar problemde M gibi çok büyük olan ve sonsuz yerine geçebilecek bir
sayıdır (M yöntemini hatırlayınız). Problem çözüldüğünde
bulunur. Böylece renk sıralamasının

=1,
olduğu

çıkarsanabilir. Sıralama bir döngü oluşturmaktadır.
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Örnek Problem V (Sırt Çantası Problemi):
Bir sırt çantası, beş çeşit parçalanamayan mal ile doldurulacaktır. Dolu sırt çantasının toplam
ağırlığı 50 kiloyu aşmamalıdır. Aşağıdaki tabloda her mal tipinin ağırlığı ve faydası
verilmiştir:
Tip

Ağırlık (KG)

Fayda

1

14

11

2

17

6

3

23

9

4

8

10

5

20

10

82

46

Beş çeşit mal arasında toplam faydayı maksimum yapacak ve öngörülen toplam ağırlığı
aşmayacak şekilde sırt çantasının doldurulması gerekmektedir. Problemi formule ediniz:

Problemin amaç fonksiyonu faydanın maksimizasyonu olarak belirlenmiştir. Problemin tek
kısıtı toplam ağırlığın en fazla 50 kg olması ile ilgilidir. Problem çözüldüğüden çözüm
kümesi {1, 0, 0, 1, 1} olarak elde edilir. Amaç fonksiyonu ise 31 değerini alarak maksimum
olmuştur. Optimum çözümde birinci, dördüncü ve beşinci mallara ait karar değişkenleri yer
aldığından toplam ağırlık 14 + 8 + 20 = 42 olacaktır.
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ÇALIŞMA SORULARI

13 / 14

KAYNAKÇA
Taha, Hamdy, "Yöneylem Araştırmaları", Literatür
Öztürk, Ahmet, "Yöneylem Araştırması", Ekin
Frederick S Hillier, Gerald J Lieberman, "Introduction to Operations Research Hillier", 8th
edition,McGraw-Hill Companies, 2004

14 / 14

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
İSUZEM

Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir.
Hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

FAKÜLTE / YÜKESEK OKUL:
BÖLÜM:
DÖNEM (GÜZ / BAHAR):
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI:
DERSİN ADI:

DERS NOTU YAZARININ
ADI-SOYADI:
CANLI DERS ÖĞRETİM
ELEMANIN ADI-SOYADI:

İktisat Fakültesi

Ekonometri
Güz

2014-2015
Yöneylem Araştırmaları I

Doç.Dr.Mehmet Hakan Satman

Doç.Dr.Mehmet Hakan Satman

2 / 15

11. HAFTA
DERS NOTU

3 / 15

İÇİNDEKİLER
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu ders notunda, bir önceki ders notunda (10. Hafta) örnek verilen ikili değişkenli doğrusal
programlama problemlerinin bilgisayar çözümlerinin nasıl elde edileceğine değinilecektir.
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İkili Değişkenli Doğrusal Programlama Problemlerinin Bilgisayar Çözümü
10. Hafta Örnek Problem 1:

Şekil 1 - Örnek Problem 1
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Problemin amaç fonksiyonu programa
4,5,3,3,4,7,7,5,4
Kısıtların katsayıları
1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,
1,0,0,1
Olarak girilmiştir. Kısıtların katsayıları 9 ‘lu gruplanırsa
1,1,1,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,1,1,1,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,1,1,1,
1,0,0,1,0,0,1,0,0,
0,1,0,0,1,0,0,1,0,
0,0,1,0,0,1,0,0,1
Olduğu görülür. Kısıt tipleri
==,==,==,==,==,==
Olarak, sağ taraf değerleri ise
1,1,1,1,1,1
Olarak girilmiştir. Program çözüldüğünde amaç fonksiyonun 11 değerinde minimum olduğu
görülür. Karar değişkenleri sırasıyla
0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0
Değerlerini almıştır. Üçerli gruplandığında
0, 0, 1,
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1, 0, 0,
0, 1, 0
Olduğu görülür. Buradan birinci çalışan üçüncü işi, ikinci çalışan birinci işi, üçüncü çalışan
ise ikinci işi yapacağı görülür.

Örnek Problem 2:

Problem programa aşağıdaki şekilde girilebilir:

Şekil 2 – Örnek Problem 2

Amaç fonksiyonu probleme
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20,40,20,15,30
olarak tanıtılır. Kısıt katsayıları
5,4,3,7,8,1,7,9,4,6,8,10,2,1,10
olacaktır. Tüm kısıtlar küçük veya eşittir olduğundan kısıt türleri
<=, <=, <=
olarak yazılır. Sağ taraf vektörü ise
25, 25, 25
Şeklinde girilecektir. Problemin amaç fonksiyonu 95 değerinde maksimumdur. X5 hariç tüm
karar değişkenlerinin 1 değerine eşit olduğu durum optimumdur.
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Örnek Problem V (Sırt Çantası Problemi):
Bir sırt çantası, beş çeşit parçalanamayan mal ile doldurulacaktır. Dolu sırt çantasının toplam
ağırlığı 50 kiloyu aşmamalıdır. Aşağıdaki tabloda her mal tipinin ağırlığı ve faydası
verilmiştir:
Tip

Ağırlık (KG)

Fayda

1

14

11

2

17

6

3

23

9

4

8

10

5

20

10

82

46

Beş çeşit mal arasında toplam faydayı maksimum yapacak ve öngörülen toplam ağırlığı
aşmayacak şekilde sırt çantasının doldurulması gerekmektedir. Problemi formule ediniz:

Problemin amaç fonksiyonu faydanın maksimizasyonu olarak belirlenmiştir. Problemin tek
kısıtı toplam ağırlığın en fazla 50 kg olması ile ilgilidir. Problem çözüldüğüden çözüm
kümesi {1, 0, 0, 1, 1} olarak elde edilir. Amaç fonksiyonu ise 31 değerini alarak maksimum
olmuştur. Optimum çözümde birinci, dördüncü ve beşinci mallara ait karar değişkenleri yer
aldığından toplam ağırlık 14 + 8 + 20 = 42 olacaktır.
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Amaç fonksiyonu tipi probleme
max
olarak girilir. Amaç fonksiyonu katsayıları
11,6,9,10,10
olacaktır. Kısıt katsayıları
14,17,23,8,20
şeklinde girilir. Tek kısıtın tipi
<=
Olacaktır. Sağ taraf değeri ise
50
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Şeklinde girilir. Problemin çözüm kümesi
1,0,0,1,1 ‘dir. Karar değişkenleri bu değerleri alırken, birinci, dördünce ve beşinci eşyanın
çantaya alınacağına karar verilir. Z ‘nin maksimum değeri 31 olarak bulunur
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ÇALIŞMA SORULARI
İş 1

İş 2

İş 3

İş 4

Personel 1

5

9

7

10

Personel 2

7

6

3

2

Personel 3

3

5

1

5

Personel 4

3

5

8

9

Yukarıdaki maliyet tablosuna göre hangi işi hangi personel gerçekleştirmelidir?
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu bölümde, birden fazla amaç fonksiyonu olan optimizasyon problemlerinde sıralama
sorununa değinilecek, baskın olmayan sıralama algoritması ile pareto-optimum
çözümlerin nasıl elde edileceği hakkında bilgi verilecektir.
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Çok amaç fonksiyonlu optimizasyon teknikleri ve sıralama sorunu
Aşağıdaki fonksiyonlar ve grafikleri incelensin:
ve

2
1
0
-1

f(x)=5x-1,g(x)=ln(x)+2

3

4

I.

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

x
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ve

0.0
-1.0

-0.5

f(x),g(x)

0.5

1.0

II.

0

1

2

3

4

5

6

x

I. ‘de gösterilen fonksiyonların ikisini de maksimum yapan noktaların araştırılmasını
isteyelim. Her iki fonksiyon da x’in artan değerlerine karşılık artarlar. Bunun bir problemden
öte bir kolaylık olduğunu düşünebiliriz çünkü tanım aralığı içerisinde her iki fonksiyonda x=1
noktasında birer maksimuma sahiptir. Dolayısıyla amaç, her iki fonksiyonun da maksimum
olduğu noktayı bulmak ise, kolaylıkla x=1 diyebilir.
II. ‘de verilen fonksiyonlar incelendiğinde durumun bu kadar kolay olmadığı görülür.
Varsayalım ki amacımız, her iki fonksiyonun da minimum olduğu noktayı bulmak olsun.
Fonksiyonlar birlikte artıp birlikte azalmadığı için farklı kimi zaman ve çoğunlukla farklı
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noktalarda ekstramum noktalara sahiptirler. Örneğin x=2 civarında fonksiyonlardan biri bir
yerel maksimuma sahipken, diğeri bir yerel minimuma sahiptir. Amaç fonksiyonu, her iki
fonksiyonun da minimumunu elde etmek ise, bu noktanın doğru bir seçim olmadığı görülür.
Öte yandan x=5 civarında her iki fonksiyon da birer minimum noktaya sahiptir ancak bu
civarda iki fonksiyon da ayrı noktalarda birer mimimum değere sahiptir. Öyleyse bu aralıkta
her iki fonksiyonun da minimum olduğu tek bir nokta bulamayız. Ancak aşağıdaki grafiği
incelediğimizde, bu iki fonksiyonu minimize etme konusunda biri diğerinden daha iyi

0.0
-0.5
-1.0

f1(x)

0.5

1.0

olmayan noktalar elde edebiliriz:

0

1

2

3

4

5

6

x
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Üstteki grafikte gösterilen 4 noktanın her iki fonksiyonu da minimize etme konusundaki
başarılarını tartışabilir miyiz? Asıl önemli olan nokta budur, her iki fonksiyonu aynı anda
minimize eden bir nokta bulamadığımıza göre, birinden biraz taviz verip diğerini minimize
eden ve biri diğerinden iyi olmayan noktalar elde edebiliriz. Bu problem, birbirleriyle
ektramum noktaları bakımından çelişen fonksiyonların birlikte optimize edilmeye çalışıldığı

-15

-10

f(x)

-5

durumda ortaya çıkar.

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

g(x)
Yukarıdaki grafiği inceleyelim. Grafikte 4 adet nokta belirli x değerleri için elde edilen f(x) ve
g(x) değerlerini göstersin. Amaç fonksiyonu ise her iki fonksiyonunun maksimumunu elde
etmek olsun. Bu 4 noktadan hangisinin her iki fonksiyonu da maksimize ettiğini
söyleyebiliriz?
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Birinci ve ikinci noktalar karşılaştırıldığında birinci noktanın f(x) bakımından, ikinci noktanın
ise g(x) bakımından daha iyi olduğu görülür. İkinci ve üçüncü nokta karşılaştırıldığında,
ikinci noktanın f(x) bakımından, üçüncü noktanın ise g(x) bakımından daha iyi olduğunu
görebiliriz. Dördüncü nokta f(x) bakımından diğer hepsinden kötüdür ancak g(x) bakımından
diğer hepsinden iyidir. Böylece aşağıdaki tabloyu elde edebiliriz:
A, B’den

1

2

3

4

Puan

1

X

√

√

√

3

2

√

X

√

√

3

3

√

√

X

√

3

4

√

√

√

X

3

iyi midir?

Tabloda, 1 ile 1’i karşılaştırmak için X konulmuştur. Birinci nokta en azından f(x)
bakımından 2 ‘den iyi olduğu için birinci satır ve 2 sütun elemanına √ işareti konmuştur.
Benzer şekilde dördüncü nokta g(x) bakımından diğer hepsinden iyi olduğu için tablonun
(4,1), (4,2) (4,3) elemanları √ değerini alır. Son sütunda yer alan puan değerleri ise her bir
noktanın kaç adet √ aldığını gösterir. Tümünün toplam puanlarının 3 olduğunu görüyoruz.
Böylece bu dört noktadan her hangi birinin diğerine üstünlüğü, f(x) ve g(x)’i birlikte
maksimize etme konusunda, kabul edilemez. Bu bağlamda bu noktalar Pareto-Optimal’dir
diyebiliriz. Pareto-Optimal çözümlerin elde edilme sürecinde ise Baskın olmayan sıralama
algoritmasını (Non-dominated Sorting Algorithms) kullanmış oluyoruz.
Bir maksimizasyon probleminde,
değeri

’nin hiçbir değerinden büyük değilse ve en az bir

değerden küçükse,
denir ve

noktası

iken eğer
değeri

noktasından kısmen büyüktür veya

’nin hiçbir

’de karşılık gelen
,

’den daha iyidir

şeklinde gösterilir.

Şimdi aşağıdaki grafiği ele alalım:
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9
6

8

4

3

3

g(x)

5

6

7
5

1

2

1

2

4

1

2

3

4

5

6

7

8

f(x)

Problem şudur: 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 noktalarından hangisi f(x) ve g(x) fonksiyonlarının her
ikisini de maksimize etme konusunda daha başarılıdır? 9 ve 8’in her ikisinin de daha büyük
birer f(x) ve g(x) verdiği açıktır. Ancak bu iki noktanın biri diğerinden daha iyi midir? Bunun
için aşağıdaki tabloyu incelemekte fayda vardır:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
X
√
√
√
√
√
√
√
√

2
√
X
√
√
√
√
√
√
√

3

4

5

X
√
√
√
√
√
√

√
X
√
√
√
√
√

√
√
X
√
√
√
√

6

7

8

9

X
√

X

√

X
√
√
√

√
X
√
√

Puan
1
1
5
4
4
6
6
7
8

Böylece tablodan 9 numaları noktanın toplam puanı 8 olarak elde edilir ki, bu noktanın her iki
fonksiyonu da maksimize etme konusunda en iyi olduğunu söyleyebiliriz. Aynı puanı alan
diğer bir nokta olmadığı için pareto optimum noktalardan söz edilemez. Ancak 9 numaralı
nokta ile 8 puan alan diğer bir nokta olsaydı, bu iki noktaya pareto optimal çözümler
diyebilirdik.
8 nolu nokta, 9 ‘tan daha iyi değildir. Bu bağlamda 9 nolu nokta, 8 nolu noktaya göre
dominanttır deriz. 6 ve 7 numaraları noktalar arasında bir tercih yapılamaz çünkü eşit derece
puana sahiptirler.
Aldıkları puan değerlerine göre bu noktalar iyiden kötüye şu şekilde sıralabilir:

Bu gösterimden 6 ve 7, 4 ve 5, 1 ve 2 noktalarının kendi aralarında baskınlık ilişkisine sahip
olmadığını görüyoruz.
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ÇALIŞMA SORULARI
1) Aşağıda getiri ve risk değerleri verilen finansal yatırım portföyleri için iyiden kötüye
doğru bir sıralama oluşturunuz, biri diğerinden iyi olmayan portföyler varsa gösteriniz.
Not: Portföyleri değerlendirirken yüksek getirili ve düşük riskli portföylerin daha
tercih edilebilir olduğunu göze alın. Böylece biri maksimizasyon, diğeri minimizasyon
olan iki fonksiyon aynı anda değerlendirilmiş olmaktadır.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Getiri
0.001708
0.0017496
0.0017398
0.001970
0.0019675
0.0019674
0.001770
0.001830
0.001924
0.001924

Risk
0.010140
0.010141
0.010142
0.01149
0.011455
0.011454
0.010301
0.010633
0.01119350
0.01119351
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13. HAFTA
DERS NOTU

İÇİNDEKİLER
Hedef Programlama
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu bölümde tek ve çok hedefli programlama konu olacaktır.
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Hedef Programlama
Aşağıdaki örneği inceleyelim:
Örnek 1. Bir şirket 3 model ayakkabı üretmektedir. Bu modellerin her biri gereken işgücü
miktarı sırasıyla 2,3 ve 2 saattir. Bunların üretilmesi için gerekli malzeme miktarları da
sırasıyla 3,2 ve 1 kg/çift ‘tir. Şirketin elinde aylık 6500 saat işgücü ile 8600 kg malzeme
bulunmaktadır. Birinci modelden 4000 TL, ikinci modelden 6000 TL ve üçüncü modelden
5000 TL kar edilmektedir. Karı maksimum kılan üretim miktarlarını bulunuz.
Problem, belirli kısıtlar altında karın maksimize edilmesi için aşağıdaki şekilde yazılabilir:
Maks z = 4X1 + 6X2 + 5X3
Kısıtlar
2X1 + 3X2 + 2X3 <= 6500
3X1 + 2X2 + X3 <= 8600
X1, X2, X3 >=0

Bu problem çözülürse, çözüm kümesi {0, 0, 3250} olarak elde edilir. Karar değişkenlerinin bu
değerlerinde, amaç fonksiyonu 16250 değerini alır ve maksimumdur.
Şimdi problemi şu şekilde genişletelim:
Yönetici aylık en az 15000 TL kar ve ikinci model ayakkabıdan en az aylık 860 çift
üretmeyi hedeflemektedir.
Bu durumda probleme yeni değişkenler ekleyelim. Ekleyeceğimiz değişkenler aşağıdaki
gibi olsun:
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d1(+) : 15000 TL kar hedefini aşan miktar
d1(-): 15000 TL kar hedefinin altında kalan miktar
d2(+): Aylık model 2 hedefini aşan miktar
d2(-): Aylık model 2 hedefinin altında kalan miktar

Böylece problemi hedeflerden “istenmeyen” sapmaların minimizasyonu şeklinde şöyle
yazabiliriz:

Min z = d1(-) + d2(-)
Kısıtlar:
4X1 + 6X2 + 5X3 – d1(+) + d1(-) = 15
X2 – d2(+) + d2(-) = 860
2X1 + 3X2 + 2X3 <= 6500
3X1 + 2X2 + X3 <= 86000
X1,X2,X3,d1(+), d1(-), d2(+), d2(-) >=0

Sapma Değişkenleri
Hedeflerin üstünde veya altındaki miktarı gösteren değişkenlerdir. İstenmeyen sapmalar,
hedef programlamada minimum kılınır. Sapma değişkenleri negatif değerli olamazlar ve
bir hedefin hem üstünde hem de altında olunamayacağından bunlardan birinin değeri
daima sıfırdır. Hedef kısıtlarına bağlı olarak sapma değişkenleri istenen veya istenmeyen
değişken olarak da adlandırılırlar. Hedef kısıtlayıcı >= ise d(+) istenen, d(-) ise
istenmeyen değişken olur. Hedef kısıtlayıcı <= ise d(-) istenen, d(+) ise istenmeyen
değişken olur. Hedef kısıtlarıcı = (eşittir) ise hem d(-) hem de d(+) istenmeyen
değişkenlerdir.

Örnek 2. Bir işletmenin ürettiği A malı iki alt ürünün karışımından elde edilmektedir. Alt
ürün 1 ‘in kâra katkısı 2000 TL, alt ürün 2 ‘nin ise 4000 TL ‘dir. İşlem için sırasıyla 3 ve 7
saat işgücü kullanmak gerekmektedir. Her iki alt üründen eşit miktar gerekmektedir.
a) En az 3000 TL kar
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b) İşletmenin elinde 450 saatlik işgücü miktarı vardır. İşletme bu işgücünün tamamını
kullanmak istiyor ve işçi almak / işçi çıkarmak gibi bir düşüncesi yoktur.
Problemi bir doğrusal programlama problemi haline getiriniz.
Probleme öncelikle hedeflerden sapmaları ifade eden yeni değişkenler ekleyelim:
d1(-): Hedeflenen kârdaki başarısızlık
d1(+): Hedef kârı aşan miktar
d2(-): Atıl işgücü (Kullanılmayan)
d2(+): Hedef işgücü miktarını aşan miktar

Problem hedeflerin minimizasyonu olarak aşağıdaki şekilde yazılabilir:
Min z = d1(-) + d2(+) + d2(-)
Kısıtlar:
2X1 + 4X2 – d1(+) + d1(-) = 300
3X1 + 7X2 – d2(+) + d2(-) = 450
X1 – X2 = 0
X1, X2, d1(+), d1(-), d2(+), d2(-) >=0

Tek Hedefli Programlama
Aşağıdaki örneği inceleyelim:
Örnek 3.
Kapı

Pencere

İşgücü

8 saat

4 saat

Makine saati

4 saat

6 saat

Günlük işgücü kapasitesi: 96 saat
Günlük makine kapasitesi: 120 saat
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Bir kapıdan 15000 TL, bir pencereden 13000 T kar elde edilmektedir. Tek hedef günlük
kârın en az 280000 TL olmasıdır. Gerekli hedef programlamayı oluşturunuz:

Klasik doğrusal programlama ile yalnızca kârın maksimum olduğu nokta aransaydı
problem şu şekilde yazılırdı:
Maks z = 15X1 + 13X2
Kısıtlar:
8X1 + 4X2 <= 96
4X1 + 6X2 <=120
X1,X2 >=0

Bu problem çözüldüğünde, çözüm kümesi {3, 18} olacak, amaç fonksiyonu da z=279
değerini alarak maksimum olacaktır. Ancak probleme geri dönüp bakılırsa, kârın
maksimizasyonu değil, en az 280000 olması istenmiştir.
Probleme hedeflerden sapmaları ifade eden değişkenleri ekleyelim:
d1(+): Hedeflenen kârın altında kalan miktar
d1(-): Hedeflenen kârı aşan miktar

Böylece tek hedefli programlama aşağıdaki halde yazılabilir:
Min z = d1(-)
Kısıtlar:
15X1 + 13X2 – d1(+) + d1(-) = 280
8X1 + 4X2 <=96
4X1 + 6X2 <=120
X1,X2,d1(+), d1(-) >=0
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Problem çözüldüğünde X1=3, X2=18, d1(+)=0, d1(-) = 1 olarak elde edilir. Buradan
hedeflenen kârın 1 x 1000TL altında kalındığını görüyoruz.

Eşit Ağırlıklı Çok Hedefli Programlama
Önceki örneklerde amaç fonksiyonları örneğin
min z = d1(-) + d2(+) + d2(-)
İfadesinde olduğu gibi eşit ağırlıklandırılmıştır. Burada tüm hedeflerden sapmaların aynı
derece önemli olduğu varsayımı yapılmış olur.

Ağırlık Çok Hedefli Programlama
Örneğin bir problemde 2 hedef yer alıyorsa ve birinci hedef, ikinci hedeften 3 kat daha
önemliyse sapmalardan farkın minimizasyonunu gösteren amaç fonksiyonu
min z = 3 d1(-) + d2(-)
Şeklinde yazılabilir. Böyle problemlere ağırlıklandırılmış çok hedefli programlama adı
verilir.
Örnek 4. Bir firma A ve B gibi 2 tür ürün üretmektedir. Üretimler için 2 tür işlem
gerekmektedir. Her bir işlem için ne kadar süre gerektiği aşağıdaki tabloda verilmiştir:
A

B

İşlem 1

6 saat

3 saat

İşlem 2

3 saat

3 saat
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Firmanın elinde İşlem 1 için 120 saat, İşlem 2 için 90 saat imkan vardır. Firma hem A hem
de B ‘den en az 15’er adet üretmek istemektedir. Ancak A ürünü, B ürününe göre 3 kat
daha önemlidir. Hedef programlayı oluşturunuz.

Min 3d1(-) + d2(-)
Kısıtlar:
X1 + d1(-) – d1(+) = 15
X2 + d2(-) – d2(+) = 15
6X1 + 3X2 <=120
3X1 + 3X2 <= 90
X1,X2,d1(+), d1(-), d2(+), d2(-) >=0

Burada d1(-), d1(+), d2(-) ve d2(+) değişkenleri negatif ve pozitif yönlerde sırasıyla
birinci ve ikinci hedeften sapmaları göstermektedir. Birinci hedef A ürününden 15 birim
üretmek, ikinci hedef B ürününden 15 birim üretmektir. A ürünü, B ürününden daha
önemli olduğu için amaç fonksiyonunda uygun ağırlıklarla bir düzenleme yapılmıştır.
Problem çözüldüğünde X1=15, x2=10, d2(-) = 5, d1(+)=0, d2(+) =0, d1(-)=0
sonucu elde edilir. Görüldüğü gibi ikinci hedeften negatif sapma sıfır değildir. Bu, hedefin
altında kalındığını gösterir. Gerçekten de değerini alması, B ‘de hedeflenen 15 birimin 5
birim kadar altında kalındığını da göstermektedir. Problemin çözüm kümesi böyleyken
amaç fonksiyonu z ‘nin de 5 değerini alarak minimum olduğu kolay görülebilir.
Problem eğer bir hedef programlama problemi gibi ele alınmasaydı ve amaç fonksiyonu
maksimum üretim olarak olarak yazılsaydı, çözüm kümesi {10,20} olacaktı ve maksimum
üretim 30 adet olarak elde edilecekti. Hedef programlamada A’nın miktarının yükseldiği,
buna karşın B’nin miktarının düştüğüne dikkat edilmelidir.
Yukarıdaki hedef programlama probleminin amaç fonksiyonu
Min 3d1(-) + d2(-)
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Yerine

Min d1(-) + 3d2(-)
Olarak yazılsaydı, B’nin A’ya göre 3 kat daha önemli olduğu vurgulanmış olacaktı ki o
zaman çözüm değeri
X1=12.5, X2=15, d1(+)=0, d1(-)=2.5, d2(+)=0, d2(-)=0 ve z=2.5
Olacaktı. Değişkenler için tamsayı olma kısıtı da getirilirse çözüm
X1=12, X2=16, d1(+)=0, d1(-)=3, d2(+)=0, d2(-)=0 ve z=3
Olacaktı. Amaç fonksiyonundaki ağırlıkların değiştirilmesi durumunda, çözümlerin de
nasıl değişebileceğini görmek önemlidir.
Örnek 5. ABC Şirketi ürünlerinin reklamı için televizyon ve magazin dergilerini
kullanmaktadır. Şirketin amacı ise aşağıdaki eşit ağırlıklı hedeflerini gerçekleştirecek bir
reklam bütçesi hazırlamaktır.
Hedef 1: Reklam giderleri için harcanacak para 40000 TL ‘yi aşmamalıdır.
Hedef 2: Reklamlar en az 15 milyon kişiye ulaşmalıdır.
Hedef 3: Reklamlar en az 8 milyon kişinin ilgisini çekmelidir.
Hedef 4: Televizyona verilecek reklam sayısı en az 8 olmalıdır
Hedef 5: Magazin dergilerine en az 5 reklam verilmelidir.
Televizyon reklamıyla 3 milyon izleyiciye ulaşılmakta ve 900000 izleyicinin ilgisi
çekilebilmektedir. Magazin dergisine reklam verildiğinde 1 milyon kişiye ulaşılmakta ve
bunlardan 400000 okuyucu etkilenmektedir. Televizyonda bir reklam vermenin maliyeti
3000TL, magazin dergilerinde ise 2000 TL ‘dir. Televizyon ve magazin dergisinde ne
kadar sayıda reklam verilmelidir?
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Çözüm:
Karar değişkenleri şöyle olsun:
X1 : Televizyonda verilen reklam sayısı
X2 : Magazinde verilen reklam sayısı
Hedeflerden sapma değişkenleri şöyle belirlensin:
d1(+) ve d1(-): 40000 TL ‘den sapma gösteren harcamalar
d2(+) ve d2(-): Ulaşılmak istenen kitleden sapmalar
d3(+) ve d3(-): İlgi hedefinden sapmalar
d4(+) ve d4(-): TV’de verilecek reklamların sayısı hedefinden sapmalar
d5(+) ve d5(-): Magazinde verilecek reklamların sayısı hedefinden sapmalar

Sapma değişkenleri böyle belirlenmişken hedef programlama problemi şöyle yazılabilir:
min z = d1(+) + d2(-) + d3(-) + d4(-) + d5(-)
Kısıtlar:
3000X1 + 2000X2 + d1(-) – d1(+) = 40000
3000000X1 + 1000000X2 + d2(-) – d2(+) = 15000000
900000X1 + 400000X2 + d3(-) – d3(+) = 8000000
X1 + d4(-) – d4(+) = 8
X2 + d5(-) + d5(+) = 5
X1,X2, d1(+), d1(-),d2(+), d2(-),d3(+), d3(-),d4(+), d4(-),d5(+), d5(-)>=0
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ÇALIŞMA SORULARI
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İÇİNDEKİLER
Hedef Programlamanın bilgisayar çözümlerinin elde edilmesi
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu bölümde, geçen konuda değinilen tek ve çok hedefli programlama konularının bilgisayar
uygulaması konu olacaktır.
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Hedef Programlama
Aşağıdaki problemin bilgisayar çözümü elde ediniz.
Örnek 1. Bir şirket 3 model ayakkabı üretmektedir. Bu modellerin her biri gereken işgücü
miktarı sırasıyla 2,3 ve 2 saattir. Bunların üretilmesi için gerekli malzeme miktarları da
sırasıyla 3,2 ve 1 kg/çift ‘tir. Şirketin elinde aylık 6500 saat işgücü ile 8600 kg malzeme
bulunmaktadır. Birinci modelden 4000 TL, ikinci modelden 6000 TL ve üçüncü modelden
5000 TL kar edilmektedir. Karı maksimum kılan üretim miktarlarını bulunuz.
Problem, belirli kısıtlar altında karın maksimize edilmesi için aşağıdaki şekilde yazılabilir:
Maks z = 4X1 + 6X2 + 5X3
Kısıtlar
2X1 + 3X2 + 2X3 <= 6500
3X1 + 2X2 + X3 <= 8600
X1, X2, X3 >=0

Bu problem çözülürse, çözüm kümesi {0, 0, 3250} olarak elde edilir. Karar değişkenlerinin bu
değerlerinde, amaç fonksiyonu 16250 değerini alır ve maksimumdur.
Şimdi problemi şu şekilde genişletelim:
Yönetici aylık en az 15000 TL kar ve ikinci model ayakkabıdan en az aylık 860 çift
üretmeyi hedeflemektedir.
Bu durumda probleme yeni değişkenler ekleyelim. Ekleyeceğimiz değişkenler aşağıdaki
gibi olsun:
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d1(+) : 15000 TL kar hedefini aşan miktar
d1(-): 15000 TL kar hedefinin altında kalan miktar
d2(+): Aylık model 2 hedefini aşan miktar
d2(-): Aylık model 2 hedefinin altında kalan miktar

Böylece problemi hedeflerden “istenmeyen” sapmaların minimizasyonu şeklinde şöyle
yazabiliriz:

Min z = d1(-) + d2(-)
Kısıtlar:
4X1 + 6X2 + 5X3 – d1(+) + d1(-) = 15
X2 – d2(+) + d2(-) = 860
2X1 + 3X2 + 2X3 <= 6500
3X1 + 2X2 + X3 <= 86000
X1,X2,X3,d1(+), d1(-), d2(+), d2(-) >=0

Örnek 2. Bir işletmenin ürettiği A malı iki alt ürünün karışımından elde edilmektedir. Alt
ürün 1 ‘in kâra katkısı 2000 TL, alt ürün 2 ‘nin ise 4000 TL ‘dir. İşlem için sırasıyla 3 ve 7
saat işgücü kullanmak gerekmektedir. Her iki alt üründen eşit miktar gerekmektedir.
a) En az 3000 TL kar
b) İşletmenin elinde 450 saatlik işgücü miktarı vardır. İşletme bu işgücünün tamamını
kullanmak istiyor ve işçi almak / işçi çıkarmak gibi bir düşüncesi yoktur.
Problemi bir doğrusal programlama problemi haline getirip, bilgisayar çözümünü elde
ediniz.
Probleme öncelikle hedeflerden sapmaları ifade eden yeni değişkenler ekleyelim:
d1(-): Hedeflenen kârdaki başarısızlık
d1(+): Hedef kârı aşan miktar
d2(-): Atıl işgücü (Kullanılmayan)
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d2(+): Hedef işgücü miktarını aşan miktar

Problem hedeflerin minimizasyonu olarak aşağıdaki şekilde yazılabilir:
Min z = d1(-) + d2(+) + d2(-)
Kısıtlar:
2X1 + 4X2 – d1(+) + d1(-) = 300
3X1 + 7X2 – d2(+) + d2(-) = 450
X1 – X2 = 0
X1, X2, d1(+), d1(-), d2(+), d2(-) >=0

Tek Hedefli Programlama
Aşağıdaki örneği inceleyelim:
Örnek 3.
Kapı

Pencere

İşgücü

8 saat

4 saat

Makine saati

4 saat

6 saat

Günlük işgücü kapasitesi: 96 saat
Günlük makine kapasitesi: 120 saat
Bir kapıdan 15000 TL, bir pencereden 13000 T kar elde edilmektedir. Tek hedef günlük
kârın en az 280000 TL olmasıdır. Gerekli hedef programlamayı oluşturup, bilgisayar
çözümünü elde ediniz.

Klasik doğrusal programlama ile yalnızca kârın maksimum olduğu nokta aransaydı
problem şu şekilde yazılırdı:
Maks z = 15X1 + 13X2
Kısıtlar:
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8X1 + 4X2 <= 96
4X1 + 6X2 <=120
X1,X2 >=0

Bu problem çözüldüğünde, çözüm kümesi {3, 18} olacak, amaç fonksiyonu da z=279
değerini alarak maksimum olacaktır. Ancak probleme geri dönüp bakılırsa, kârın
maksimizasyonu değil, en az 280000 olması istenmiştir.
Probleme hedeflerden sapmaları ifade eden değişkenleri ekleyelim:
d1(+): Hedeflenen kârın altında kalan miktar
d1(-): Hedeflenen kârı aşan miktar

Böylece tek hedefli programlama aşağıdaki halde yazılabilir:
Min z = d1(-)
Kısıtlar:
15X1 + 13X2 – d1(+) + d1(-) = 280
8X1 + 4X2 <=96
4X1 + 6X2 <=120
X1,X2,d1(+), d1(-) >=0

Problem çözüldüğünde X1=3, X2=18, d1(+)=0, d1(-) = 1 olarak elde edilir. Buradan
hedeflenen kârın 1 x 1000TL altında kalındığını görüyoruz.
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Örnek 4. Bir firma A ve B gibi 2 tür ürün üretmektedir. Üretimler için 2 tür işlem
gerekmektedir. Her bir işlem için ne kadar süre gerektiği aşağıdaki tabloda verilmiştir:
A

B

İşlem 1

6 saat

3 saat

İşlem 2

3 saat

3 saat

Firmanın elinde İşlem 1 için 120 saat, İşlem 2 için 90 saat imkan vardır. Firma hem A hem
de B ‘den en az 15’er adet üretmek istemektedir. Ancak A ürünü, B ürününe göre 3 kat
daha önemlidir. Hedef programlayı oluşturup, bilgisayar çözümünü elde ediniz.

Min 3d1(-) + d2(-)
Kısıtlar:
X1 + d1(-) – d1(+) = 15
X2 + d2(-) – d2(+) = 15
6X1 + 3X2 <=120
3X1 + 3X2 <= 90
X1,X2,d1(+), d1(-), d2(+), d2(-) >=0
Yukarıdaki hedef programlama probleminin amaç fonksiyonunu
Min d1(-) + 3d2(-)
Şeklinde düzenleyip bilgisayar çözümünü elde ediniz.
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Örnek 5. ABC Şirketi ürünlerinin reklamı için televizyon ve magazin dergilerini
kullanmaktadır. Şirketin amacı ise aşağıdaki eşit ağırlıklı hedeflerini gerçekleştirecek bir
reklam bütçesi hazırlamaktır.
Hedef 1: Reklam giderleri için harcanacak para 40000 TL ‘yi aşmamalıdır.
Hedef 2: Reklamlar en az 15 milyon kişiye ulaşmalıdır.
Hedef 3: Reklamlar en az 8 milyon kişinin ilgisini çekmelidir.
Hedef 4: Televizyona verilecek reklam sayısı en az 8 olmalıdır
Hedef 5: Magazin dergilerine en az 5 reklam verilmelidir.
Televizyon reklamıyla 3 milyon izleyiciye ulaşılmakta ve 900000 izleyicinin ilgisi
çekilebilmektedir. Magazin dergisine reklam verildiğinde 1 milyon kişiye ulaşılmakta ve
bunlardan 400000 okuyucu etkilenmektedir. Televizyonda bir reklam vermenin maliyeti
3000TL, magazin dergilerinde ise 2000 TL ‘dir. Televizyon ve magazin dergisinde ne
kadar sayıda reklam verilmelidir? Çözümü bilgisayarda elde ediniz.
Not: bilgisayar çözümü için aşağıdaki modelden faydalanabilirsiniz.
Karar değişkenleri şöyle olsun:
X1 : Televizyonda verilen reklam sayısı
X2 : Magazinde verilen reklam sayısı
Hedeflerden sapma değişkenleri şöyle belirlensin:
d1(+) ve d1(-): 40000 TL ‘den sapma gösteren harcamalar
d2(+) ve d2(-): Ulaşılmak istenen kitleden sapmalar
d3(+) ve d3(-): İlgi hedefinden sapmalar
d4(+) ve d4(-): TV’de verilecek reklamların sayısı hedefinden sapmalar
d5(+) ve d5(-): Magazinde verilecek reklamların sayısı hedefinden sapmalar

Sapma değişkenleri böyle belirlenmişken hedef programlama problemi şöyle yazılabilir:
min z = d1(+) + d2(-) + d3(-) + d4(-) + d5(-)
Kısıtlar:
3000X1 + 2000X2 + d1(-) – d1(+) = 40000
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3000000X1 + 1000000X2 + d2(-) – d2(+) = 15000000
900000X1 + 400000X2 + d3(-) – d3(+) = 8000000
X1 + d4(-) – d4(+) = 8
X2 + d5(-) + d5(+) = 5
X1,X2, d1(+), d1(-),d2(+), d2(-),d3(+), d3(-),d4(+), d4(-),d5(+), d5(-)>=0

ÇALIŞMA SORULARI
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