UYGULAMALI OPTİMİZASYON
TEKNİKLERİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI

DOÇ. DR. TARIK KÜÇÜKDENİZ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI

UYGULAMALI OPTİMİZASYON
TEKNİKLERİ

DOÇ. DR. TARIK KÜÇÜKDENİZ

Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
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ÖNSÖZ

Problem çözme ve karar analizinde model kullanımı fikri yeni bir fikir olmadığı gibi
bilgisayarların kullanımı ile de doğrudan ilişkili değildir. Bir noktada hepimiz, bir karara
varabilmek için model kullanmışızdır. Örneğin, eğer bir yurt ya da apartman dairesine
taşındıysanız kuşkusuz bu yeni ortamda mobilyalarınızı nasıl yerleştireceğiniz kararı ile karşı
karşıya kalmışsınızdır. Büyük ihtimalle değerlendirilebilecek çeşitli yerleşim alternatifleri
vardır. Bunlardan bazıları daha fazla açık alan sağlarken ekstra dolap almak gibi maliyetler
doğururken, bir başkası daha az açık alanı, ekstra maliyetler olmadan sunabilir. Bu farklı
alternatifleri karşılaştırabilmek için bir mental model kurarak, aklımızda çözümü resmetmeye
çalışırız. Çoğu zaman basit bir mental model bir problemin analizi ve karara varmak için
yeterlidir
Daha karmaşık karar problemlerinde, örneğin teknik çizimleri kullanarak görsel bir
model geliştirebilir ve durumu buna göre analiz edebiliriz.
Bunların yanı sıra ürün geliştirme gibi alanlarda kullanılan ölçekli veya ölçeksiz
fiziksel modellerden ve prototiplerden de büyük ihtimalle haberdarsınızdır. Bu modeller
örneğin rüzgar tüneli gibi deneylerde kullanılarak yakıt tüketiminde daha iyi tasarımlar için
karar vermekte faydalı olabilirler.
Bir başka yaygın kullanılan model ise matematiksel modeldir. Burada bir karar
problemi bir dizi matematiksel ilişki kullanılarak anlatılır. Bu ders boyunca çeşitli
matematiksel modellerin bilgisayar kullanarak nasıl uyarlanacağını ve analiz edileceğini
inceleyeceğiz.
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YAZAR NOTU
Uygulamalı Optimizasyon dersinin amacı, Endüstri Mühendisliği eğitiminin en önemli
unsurlarından biri olan yöneylem araştırması tekniklerinin, matematiksel modellemenin
gerçek hayat uygulamalarını yapabilmek için gerekli becerinin katılımcılara sağlanmasıdır.
Bu amaçla işletme hayatında en yaygın optimizasyon yazılımı olan MS Excel içerisindeki
Solver (Çözücü) eklentisi ile uygulamalar yapılacaktır.

V

1. OPTİMİZASYON VE DOĞRUSAL PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Matematiksel Optimizasyon Uygulamaları
1.2. Optimizasyon Problemlerinin Karakteristiği
1.3. Optimizasyon Problemlerinin Matematiksel Olarak İfade Edilmesi
1.4. Matematiksel Programlama Teknikleri
1.5. Örnek Bir LP Problemi
1.6. LP Modellerinin Formülize Edilmesi
1.7. LP Modelinin Özet Gösterimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Optimizasyon nedir ve ne zaman gereklidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Optimizasyon

Tanımı ve kullanım alanları

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar


Optimizasyon



Modelleme
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Giriş
Dünyamız sınırlı kaynaklara sahiptir. Yer altından çıkarabileceğimiz petrolün bir limiti
vardır. Çöpleri ve zararlı atıkları atacağımız alanların bir limiti vardır ve çoğu yerde bu limite
hızla yaklaşılmaktadır. Daha kişisel düzeyde, gün içerisinde yapmayı planladığımız
aktiviteleri tamamlamak için kısıtlı zamanımız vardır. Çoğumuzun bu aktiviteleri
gerçekleştirmek için ihtiyaç duyacağı parasal bütçesi de kısıtlıdır. Bir üretim
organizasyonunda kısıtlı sayıda personel çalışır. Bir restoranda oturmak için kısıtlı sayıda yer
vardır.
Kısıtlı kaynaklar nasıl en iyi şekilde kullanılır hususunda karar vermek hem
profesyonel hem de kişisel dünyamızda evrensel bir problemdir. Günümüzün rekabetçi iş
ortamında firmaların kısıtlı kaynaklarını olabilecek en etkin şekilde kullandıklarından emin
olmak gittikçe daha da önemli hale gelmektedir. Geleneksel olarak bu durum kaynakların karı
maksimize etmek ya da maliyetleri minimize etmek için nasıl paylaştırılacağına karar vermek
olarak ortaya çıkar. Matematiksel programlama (MP) kısıtlı kaynakların en optimal veya en
etkin şekilde kullanımını sağlayarak bir kişinin ya da bir organizasyonunun hedeflerine
ulaşması için ne yapması gerektiğine karar vermesi için kullanılan bir yönetim bilimidir. Bu
sebeple matematiksel programlama çoğu zaman optimizasyon olarak da adlandırılır.
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1.1. Matematiksel Optimizasyon Uygulamaları
Optimizasyonun amacını daha iyi anlatabilmek ve kullanılabileceği problem tiplerini
açıklamak için aşağıdaki karar verme durumlarında MP’nin nasıl kullanıldığına bakalım.
Ürün karmasının belirlenmesi: Çoğu üretim firması çeşitli sayıda ürün üretir. Ancak
her bir tip ürün farklı miktarlarda hammadde ve işçilik gerektirir. Benzer şekilde ürünlerin
karlılığı da farklıdır. Böyle bir firmada yöneticiler, karı maksimize ederken, talebi de
karşılayacak şekilde minimum maliyet ile her bir üründen kaç adet üretilmesi gerektiğine
karar vermek zorundadırlar.
Üretim: Baskı devrelerin üzerinde çoğu zaman yüzlerde ya da binlerce delik bulunur.
Bu devrelerin üretimi bilgisayar kontrollü delme makinasında yapılır. Bu makinenin doğru
şekilde programlanarak her bir deliği uygun sıra ile delmesini sağlamak gereklidir. Bu süreç
yüzlerce, binlerce kez tekrarlanır. Toplam hareket mesafesini en aza indirecek delme
sıralamasını yapmak üretimde büyük bir zaman kazancını beraberinde getirecektir.
Rotalama ve Lojistik: Çoğu perakende satış firması mağazalarının yeterli arzı
alabilmesi için çeşitli lokasyonlarda depolara sahiptirler. Depolardan mağazalara yapılacak
olan taşımaların en düşük maliyet ile gerçekleştirilmesi ile büyük miktarda maliyet azaltımı
sağlanabilir.

1.2. Optimizasyon Problemlerinin Karakteristiği
Bu örnekler MP’nin başarılı olduğu alanlardan yalnızca bir kaçıdır. Bu ders boyunca
pek çok farklı alanı da inceleyeceğiz. Ancak verilen örnekler size optimizasyonun kapsamının
ne olduğu ile ilgili bir öngörü sağlamıştır. Başlangıç olarak, her bir örnek verilmesi gereken
bir kararı içinde barındırır: Her bir üründen kaç tane üretilmeli? Bir sonraki delik hangisi
olmalı? Her bir depodan her bir mağazaya kaç adet ürün taşınmalı? Nereden taşınmalı?
Ayrıca her bir örnekte bir kısıtlama veya kısıt da mevcuttur. İlk örnekte üretilecek ürün
sayısı belirlenirken, üretim müdürü büyük ihtimalle kısıtlı miktarda hammadde ve kısıtlı
işçilik saati ile de baş etmek zorundadır. Gerçek hayat problemlerinde yüzlerce hatta binlerde
kısıt olması sıkça karşılaşılan bir durumdur.
Verilen örneklerin her birindeki son bileşen ise, karar vericilerin, en iyi kararın ne
olduğunu araştırdıkları süre boyunca göz önünde bulundurdukları bir hedef veya amaçtır.

1.3. Optimizasyon Problemlerinin Matematiksel Olarak İfade
Edilmesi
Optimizasyon problemlerinin şu üç unsurdan oluştuğunu gördük: karar, kısıtlar ve
amaç. Bu üç unsuru modelleyen matematiksel ilişkiler şu şekilde kurulur.

7

Kararlar:
Optimizasyon problemindeki kararlar genellikle X1, X2,..., Xn şeklinde matematiksel
dğeişkenler ile gösterilir. X1, X2,..., Xn ‘ değişkenlerinde karar değişkeni denir. Bunlar,
üretim yöneticisinin farklı ürünlerden kaçar tane ürün üretmesi gerektğini ifade edebilir. Ya
da her bir depodan her bir mağazaya ne kadar ürün taşınacağını gösterebilir.
Kısıtlar:
Bir maktematiksel modelde kısıtlar eşitli şekillerde ifade edilebilir. Kısıtları ifade
etmenin en sık karşılaşılan üç şekli şunlardır:
“daha az ya da eşit” kısıtı:

f(X1, X2,..., Xn) ≤ b

“daha fazla ya da eşit” kısıtı: f(X1, X2,..., Xn) ≥ b
“eşit” kısıtı: f(X1, X2,..., Xn) = b
Her bir durumda karar değişkenlerinin bir fonksiyonunun başka bir değer ile
arasındaki ilişki için bir kısıt tanımlanmış olur.
Amaç:
Bir optimizasyon probleminde amaç genellikle şu şekilde ifade edilir:
MAX (veya MIN): f(X1, X2,..., Xn)
Amaç fonksiyonu karar değişkenlerinin bir fonksiyonudur ve karar vericinin en
küçüklemek yada en büyüklemek istediği bir hedefi idade eder.
Nihai olarak bir optimizasyon probleminin matematiksel gösterimi şu şekildedir:
MAX (veya MIN): f(X1, X2,..., Xn)

1.1

s.t:
f1(X1, X2, . . . , Xn) ≤ b1

1.2

:
fk(X1, X2, . . . , Xn) ≥ bk

1.3

:
fm(X1, X2, . . . , Xn) = bm

1.4

1.4. Matematiksel Programlama Teknikleri
MP problemlerinin çok geniş bir yelpazede yayılmasından ötürü farklı MP problemi
tipleri için farklı çözüm yöntemleri geliştirilmiştir. Bunlardan ilki doğrusal programlama
(linear programming – LP)’dir. LP’ de doğrusal amaç fonksiyonu ve doğrusal kısıtlar söz
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konusudur. LP pek çok işletme probleminin çözümünde kullanılan güçlü bir araçtır.

1.5. Örnek Bir LP Problemi
Blue Ridge Hot Tubs iki model jakuzi satmaktadır: Aqua-Spa ve Hydro-Lux. Howie
Jones, firmanın sahibi ve yöneticisi, bir sonraki üretim çevriminde her bir modelden kaçar
tane üretmesi gerektiğine karar vermek istemektedir. Howie prefabrike fiberglas küvet
çeperlerini yerel bir tedarikçiden temin etmekte ve buna pompaları ve gerekli boruları monte
etmektedir. Tedarikçinin, Howie’nin istediği miktarda malzeme sağlama konusunda sıkıntısı
yoktur. Howie her iki modele de aynı tür boruları monte etmektedir. Howie’nin elinde,
sonraki üretim çevriminde kullanabileceği 200 adet pompası vardır. Üretim açısından iki
model arasındaki esas farklılık gerekli işgücü saati miktarı ile boru miktarıdır. Aqua-Spa 9
saat işçilik ve 12 feet boru gereksinimine sahiptir. Her bir Hydro-Lux modeli ise 6 saat işçilik
ve 16 feet boru gerektirmektedir. Howie, planlama periyodu içerisinde 1566 işçilik saatine
sahip olduğunu öngörmüştür. Ayrıca kullanabileceği boru miktarı da 2880 feet olacaktır.
Howie, her bir Aqua-Spa modelinden 350$, her bir Hydro-Lux modelinden 300$
kazanmaktadır. Ürettiği tüm ürünleri satma konusunda bir problem yaşamayacağını
öngörmektedir. Bu durumda her bir modelden kaç tane üretmesi gerekmektedir?

1.6. LP Modellerinin Formülize Edilmesi
1. Problemin tanımı: 200’den fazla pompa, 1566 satten daha fazla işçilik ve 2880
feeet’den daha fazla boru kullanmadan karı maksimize edecek şekilde kaçar adet Aqua-Spa
ve Hydro-Lux üretilmelidir?
2. Karar değişkenleri: Kaçar adet Aqua-Spa ve Hydro-Lux üretilmelidir?
3. Amaç fonksiyonu:

MAX: 350X1 + 300X2
4. Kısıtlar:
Pompa kısıtı:
1X1 + 1X2 ≤ 200
İşçilik saati kısıtı:
9X1 + 6X2 ≤ 1,566
Hammadde kısıtı:
12X1 +16X2 ≤ 2,880
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5. Karar değişkenleri için üst ve alt limitlerin belirlenmesi:
X1 ≥ 0
X2 ≥ 0

1.7. LP Modelinin Özet Gösterimi
Howie’ nin karar probleminin tam matematiksel gösterimi şu şekildedir:

MAX: 350X1 + 300X2

1.5

Öyle ki;
1X1 + 1X2 ≤ 200

1.6

9X1 + 6X2 ≤ 1,566

1.7

12X1 +16X2 ≤ 2,880

1.8

1X1 ≥0

1.9

1X2≥ 0

1.10

10

Uygulamalar
1)
Aşağıdaki kısıtlardan hangileri doğrusal değildir veya bir doğrusal problemde
kısıt olarak kullanılamaz?
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Uygulama Soruları
1)
Çok bilinen bir işletme, politik veya askeri liderin verdiği iyi bir kararın kötü
sonuçlar doğurduğu, ya da kötü bir kararın iyi sonuçlar doğurduğu bir örnek veriniz.
2)
Bir arkadaşınızla tatil yaptığınız sahilde köpek balıkları görülğünü varsayın.
Hem siz hem de arkadaşınız köpek balığı görüldüğünden haberdarsınız ve köpek balıklarının
insana verebilecekleri zararların farkındasınız. Ancak ikiniz de buna rağmen yüzmeye karar
veriyorsunuz. Arkadaşınız istediği gibi sörf yaparken siz köpek balığı saldırısına
uğruyorsunuz. İyi bir karar mı verdiniz kötü bir karar mı? Peki arkadaşınızın kararı iyi miydi,
kötü müydü?

12

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Matematiksel modelleme ve karar verme problemlerinin lineer programlama ile
formülize edilmesi incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Karar analizi kavramı ile ifade edilmek istenen nedir?

2)

Yönetim bilimi ile hesap tablosu modellemesi arasındaki ilişki nedir?

3)

Karar verme de modelleme yaklaşımı kullanmanın faydaları nelerdir?
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2. BİR DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİNİN GENEL FORMU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.

Bir LP Probleminin Genel Gösterimi

2.2.

Grafik Yaklaşımı

16

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Basit doğrusal programlama modelleri nasıl çözülebilir?

17

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Grafik çözüm

DP modelinin grafik çözümü

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar


Grafik yöntem
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Giriş
Bu bölümde, bir doğrusal programlama modelinin matematiksel gösteriminin genel
formu incelenecektir.
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2.1. Bir DP Modelinin Genel Gösterimi
MAX (veya MIN): c1X1 + c2X2 +….+cnXn

2.1

öyle ki:
a11X1 + a12X2 +….+ a1nXn ≤ b1

2.2

ak1X1 + ak2X2+….+aknXn ≥ bk

2.3

:am1X1 +am2X2+….+ amnXn = bm

2.4

c1, c2, . . . , cn sembolleri amaç fonksiyonları katsayıları olarak ifade edilir. Karar
değişkenleri ile bağlantılı marjinal kar (veya maliyeti) temsil edebilirler.

2.2. LP Problemlerinin Çözümü: Grafik Yaklaşımı
Bir DP probleminin grafiksel olarak çözümü için öncelikle olurlu bölgeyi belirleyen
kısıtların çizilmesi gereklidir. Kısıtlar kenar çizgilerini oluşturur.

MAX: 350X1 + 300X2
öyle ki:
1X1 + 1X2 ≤ 200
9X1 + 6X2 ≤ 1566
12X1 +16X2 ≤ 2880
1X1 ≥0
1X2≥ 0
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2.2.1. Kısıtların Çizilmesi

Şekil 2.1: Olurlu bölgenin grafiksel gösterimi
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2.2.2. Amaç Fonksiyonunun Çizilmesi
$350X1 + $300X2 = $35000

2.11

Şekil 2.2: $35,000’ lık bir amaç fonksiyonu değeri oluşturan X1 ve X2 değerlerinin grafiği
Şimdi de daha yüksek bir kar mesela $52,500’ı sağlayacak X1 ve X2 noktalarının
grafiğini çizelim:
$350X1 + $300X2 = $52500

2.12

23

Şekil 2.3: İki farklı amaç fonksiyonu değeri için paralel eğriler

2.2.3. Seviye Eğrilerini Kullanarak Optimal Çözümün Bulunması
Aşağıdaki şekilde de gösterildiği gibi optimal çözümü veren doğru olurlu alanın en
ucunda, ona teğet geçen doğrudur.

24

Şekil 2.4: Seviye eğrisininn, olurlu bölgeye teğet olduğu nokta optimum çözümü gösterir.
Optimal çözüm pompa ve işçilik saati kısımlarının kesişim noktasındadır. Bu durumda
optimal nokta aynı anda şu iki denklemi de sağlayan noktadır:
X1 + X2 = 200
9X1 + 6X2 = 1566
Buradan;
9X1 + 6(200 - X1) = 1566
dolayısıyla;
X1 = 122
X2 = 78
bulunur.
Optimal noktada elde edilen gelir ise $66100’dır. Firma eğer 122 adet Aqua-Spa ve 78
adet Hydra-Lux üretirse en yüksek kara ulaşacaktır.
25

2.3. Değişikliklerin Etkilerinin İncelenmesi
Bu problemin amaç fonksiyonundaki ya da kısıtlarındaki katsayıların değişmesi
halinde sonucun nasıl değişeceğini incelemek önemlidir. Size sağlanan Excel sayfasındaki
araçları kullanarak farklı katsayıların grafik çözümünde nasıl değişiklikler yaptığını
inceleyebilirsiniz.
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Uygulamalar
Aşağıdaki DP modelini grafik yöntem ile çözünüz:
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Uygulama Soruları
Aşağıdaki DP modelini grafik yöntem ile çözünüz:
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Grafik yöntemi ile optimizasyon problemlerinin nasıl çözüleceği ele alındı.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdaki DP problemini grafik yöntemi ile çözünüz:

2)

Aşağıdaki DP problemini grafik yöntemi ile çözünüz:
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3. ÖRNEK PROBLEMLER

31

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.

Örnek Problemler

32

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

DP modellerinin uygulama alanları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örnekler

Uygulama alanlarını görmek

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar


Örnek



Uygulama alanı
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Giriş
Bu bölümde önceki haftalarda ele alınan konular örnekler ile incelenecektir.
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3.1. Örnek
Örnek 1:
Mountain Mist Soda firmasının pazarlama yöneticisi sonraki çeyrekte TV spotları ve
dergi reklamlarına ne kadar bütçe ayırması gerektiğine karar vermek istiyor. Her bir TV
spotunun maliyeti 5.000$ olup satışları 300.000 şişe arttıracağı bekleniyor. Her bir dergi
reklamının maliyeti ise 2.000$ olup satışları 500.000 şişe arttıracağı bekleniyor. Toplam
100.000$’lık bütçe harcanırken TV spotlarına en çok 70.000$ ve dergi reklamlarına en çok
50.000$ ödenmek isteniyor. Firma sattığı her şişe sodadan 0,05$ kar elde ediyor. Buna göre;
a. Problemin DP modelini kurun.
b. Grafik çözümünü gösterin.
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Uygulamalar
Blacktop, Montana’ da iki farklı bölgeden maden çıkaran bir firmadır. Tip 1 olarak
adlandırılan cevherin her bir tonunun %20’si bakır, %20’si çinko ve %15’i magnezyumdur.
Tip 2 olarak adlandırılan cevherin ise %30’u bakır, %25’i çinko ve %10’u magnezyumdur.
Tip 1’in maliyeti ton başına 90$ ve Tip 2’nin maliyeti 120$’dır. Firmanın en az 8 ton bakır, 6
ton çinko ve 5 ton magnezyum çıkarması gereklidir. Buna göre;
a. Problemin DP modelini kurun.
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Uygulama Soruları
1)

Uygulama kısmındaki problemin grafik çözümünü gösterin.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Doğrusal programlama için örnekler çözüldü.
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4. DOĞRUSAL PROGRAMLAMA PROBLEMLERİNİN
MODELLENMESİ VE ÇÖZÜMÜ

41

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.2.

DP Yazılımları
Çözüm Gösterimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Solver nasıl kullanılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Çözücü Kullanımı

Çözücü kullanımı

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar


Çözücü
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Giriş
Önceki bölümde DP problemlerinin formülize edilmesi ve basit, iki değişkenli
problemlerin grafik yöntemi ile çözümü ele alındır. Ancak tahmin edeceğiniz üzere gerçek
hayat problemlerinin çok az bir kısmı bu kadar basit ve az sayıda değişken ile ifade edilebilir.
Karmaşık ve çok sayıda değişken içeren DP problemlerinin çözümü için çeşitli
matematiksel teknikler mevcuttur. Bu bölümde bir hesap tablosu yazılımında bu problemlerin
modellenerek çözümünü inceleyeceğiz.
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4.1. Çözücü Yazılımlar
Matematiksel programlama için geliştirilmiş yazılımlara LINDO, TORA, MPSX,
CPLEX, ve MathPro örnek olarak verilebilir. Bu yazılımlar araştırmacılar ve iş dünyası
tarafından aşırı derecede büyük ve bir hesap tablosunda kolay kolay sığmayacak problemlerin
modellenmesi için kullanılırlar.

4.2. DP Problemlerinin Hesap Tablosu Yardımı ile Çözülmesi
Daha önce ele alınan Howie’nin problemini tekrar gözden geçirelim:

4.3. Verinin Düzenlenmesi
DP probleminin modellenmesinin ilk adımlarından biri verinin hesap tablosuna
aktarılmasıdır.
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4.4. Karar Değişkenlerinin Gösterimi
Ardından karar değişkenleri için hücreler belirlenir.

4.5. Amaç Fonksiyonunun Gösterimi
Sonraki adım toplam maliyet ya da kar gibi minimum veya maksimum değere
ulaştırılması beklenen amaç fonksionunun tek bir hücrede ifade edilmesidir.

4.6. Kısıtların Gösterimi
Kısıtların hem sol, hem de sağ tarafları için hücreler oluşturulur.
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Uygulamalar
Yazgan Kimya Şirketi A, B ve C ürünlerinden kullanarak mümkün olduğu kadar fazla
üretim yapmak istemektedir. A, B ve C’nin aylık miktarları sırasıyla 12000, 4000 ve 6000
tondur. Bu ürünlerden hiçbiri orijinal hallerinde satılmamaktadır. Ürünlerin ilave bir maliyete
katlanılmaksızın belirli oranlarda karıştırılmaları ile iki farklı ürün (SFX ve KFX) elde
edilmektedir. SFX, tonu 2500 TL, KFX ise tonu 1000 TL’den satılabilmektedir. 1 ton SFX
elde edebilmek için 0,60 ton A ve 0,70 ton B kullanılmaktadır. 1 ton KFX elde edebilmek için
ise 0,50 ton A; 0,10 ton B ve 0,40 ton C kullanılmaktadır. Her iki ürünün de bu fiyatlardan
sınırsız miktarda satılabilmesi mümkündür. Karı maksimize ecedek aylık SFX ve KFX üretim
miktarlarını belirleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
DP problemlerinin hesap tablosunda nasıl temsil edileceği incelendi.
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5. ÇÖZÜCÜNÜN KULLANILMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.

Çözücü

5.2.

Problemin Modellenmesi

52

Giriş
Bu bölümde Çözücü (Solver) eklentisi ile DP problemlerinin çözümü yapılacaktır.
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5.1. Çözücünün Kullanılması
Eklentiler menüsünde yer alan çözücü (solver) eklentisi aktif hale getirilir.
Bu eklenti kapsamında Standard GRG Nonlinear, Standard Simplex LP, and Standard
Evolutionary metotlar kullanılabilir. Eğer çözmeye çalıştığını problem doğrusal ise simplex
metodu kullanarak Excel’ in çözüme ulaşması sağlanabilir.

5.2. Hedef Hücrenin Belirlenmesi
Çözücü eklentisine öncelikle hedef hücre belirtilir.
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5.3. Değişecek Hücrelerin Tanımlanması
DP probleminin çözülmesi için bir sonraki adım karar değişkenlerini belirleyen
hücrelerin seçilmesidir.

5.4.Kısıtların Tanımlanması
Kısıtların sol ve sağ tarafları için belirlenen hücreler seçilir.
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5.5. Negatif Olmama Kısıtının Tanımlanması
Bazı Excel versiyonlarında başlangıç durumunda bu ayar seçilidir. Eğer değilse ve
gerekli ise ayarlar kısmından seçilmesi gerekir.
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5.6. Modelin Çözülmesi
Uygun çözücü algoritma seçilerek model çözülür.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çözücü eklentisini kullanarak doğrusal programlama modellerinin çözümü incelendi.
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6. AL YA DA ÜRET KARARLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Al ya da Üret Kararları

60

Giriş
DP, kaynakların kısıtlı olduğu durumların analizi için başvurulabilecek önemli bir
araçtır. Bu bölümde elindeki kısıtlı kaynakları en doğru şekilde kullanmaya çalışan firmaların
karşı karşıya kaldıkları önemli bir iş stratejisi kararı olan al ya da üret kararının analizi
yapılacaktır.
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6.1. Örnek 1
Electro-Poly önde gelen elektronik üreticilerinden biridir. Üretimini sürdürdükleri bir
elektriksel cihaz dairesel bir bağlantı üzerinden elektrik akımının geçmesine yarayan bir
sistemdir. Firma üç farklı modelde toplam 750.000$’lık sipariş almıştır. Her bir ürün belli
miktarda kablolama ve tesisat işi gerektirmektedir. Aşağıdaki tabloda bu gereksinimler
görülmektedir:

Maalesef firmanın alınan siparişi zamanında tamamlamaya yetecek kadar kaynağı
bulunmamaktadır. Firma toplamda 10.000 saatlik kablolama işçilik zamanı ve 5.000 saatlik
tesisat işçilik zamanına sahiptir. Aşağıdaki tabloda her bir ürünü üretmenin ya da dışarıdan
tedarik etmenin maliyetleri görülmektedir.

Electro-Poly üretmesi gereken ve siparişi karşılamak için dışarıdan alması gereken
miktarı en doğru şekilde belirlemek istiyor.
Çözüm:
M1 = üretimi yapılacak model 1 ürün adedi
M2 = üretimi yapılacak model 2 ürün adedi
M3 = üretimi yapılacak model 3 ürün adedi
B1 = dışarıdan satın alınacak olan model 1 ürün adedi
B2 = dışarıdan satın alınacak olan model 2 ürün adedi
B3 = dışarıdan satın alınacak olan model 3 ürün adedi
Amaç Fonksiyonu:
MIN: 50M1 + 83M2 + 130M3 + 61B1 + 97B2 + 145B3
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Kısıtlar:
2M1 + 1.5M2 + 3M3 <= 10,000 } wiring constraint
1M1 + 2M2 + 1M3 <= 5,000 } harnessing constraint
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6.2. Örnek 2
Bir mobilya fabrikasında üç tip makinanın kullanıldığı, iki tür masa üretilmektedir.
Her bir makinede, her bir masayı üretmek için gereken süre aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Country tipteki masalar 350$’a satılırken, contemporary masaların fiyatı 450$’dır.
Yönetim üretilecek masaların en az %20’sinin country ve %30’unun contemporary olması
gerektiğini belirtmiştir. Her bir masadan kaçar tane üretilmelidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Al ya da üret kararları modellenerek çözülmüştür.
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7. YATIRIM PROBLEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Yatırım Problemleri
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Giriş
vardır.

Finans alanında çeşitli optimizasyon tekniklerinin kullanılabileceği pek çok uygulama
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7.1. Örnek:
Brian Givens, Retirement Planning Services, Inc.’ın finansal analistidir. Gelecek ay
emekli olacak olan ve 750.000$’lık bir likit varlığını yatırıma dönüştürmek isteyen bir müşteri
ile henüz yaptığı bir görüşmeden çıkmıştır. Brian, müşterisine aşağıdaki 6 firmanın
tahvillerine yatırım yapmasını önermiştir.

“Return” kolonu beklenen yıllık kazancı göstermektedir. “Maturity” tahvilin
ödenebilir olduğu süreyi göstermektedir. “Rating” her bir tahvil için belirlenen risk ve kalite
değerini göstermektedir.
Brian, tüm firmaların göreceli olarak güvenli birer yatırım alternatifi olduğunu
düşünmektedir. Ancak müşterisinin gelirini korumak için tek bir kaleme, toplam paranın
%25’inden fazlasını yatırmama ve paranın en azından yarısının uzun vadeli tahvillere (10 yıl
veya daha uzun) yatırılması kararını almışlardır. Rating’ i düşük olan DynaStar, Eagle Vision
ve OptiPro’ya da paranın en çok %35’ini yatırma kararı almışlardır.
Söz konusu kısıtlar altında, müşterisinin kazancını en çoklamak için Brian’ ın alması
gereken karar nedir?
Çözüm:
Karar Değişkenleri:

Amaç Fonksiyonu:
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Kısıtlar:

Uygulama:

70
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yatırım kararlarının modellenmesi ve çözümü incelenmiştir.
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8. ULAŞTIRMA PROBLEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.

Ulaştırma Problemleri
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Giriş
Çoğu ulaştırma ve lojistik problemi, literatürde ağ akış problemleri olarak tanımlanan
kapsam dâhilinde incelenir.
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8.1. Örnek
Tropicsun, Mt. Dora, Eustis, ve Clermont şehirlerinde narenciye üretimi yapan bir
firmadır. Tropicsun’ın şu anca MtDora’da 275.000, Eustis’de 400.000 ve Clermont’ta
300.000 ürünü işlenmeye hazır duruma gelmiştir. İşleme tesisleri ise Ocala, Orlando ve
Leesburg’dedir. Bunların kapasiteleri sırasıyla 200.000, 600.000 ve 225.000’dir. Firma, yerel
bir lojistik şirketiyle anlaşarak meyvelerini işleme tesislerine taşıyacaktır. Lojistik firması
mesafe başına ücret almaktadır. Aşağıdaki tabloda bu mesafeler görülmektedir:

Tropicsun her bir lokasyondan her bir tesise ne kadar taşıma yapması gerektiğine karar
vermek istiyor.
Çözüm:
Karar Değişkenleri:
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Model:

Uygulama:
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8.2. Aktarma Problemi
BMC Hamburg’da pahalı lüks arabalar üreten ve bunları ABD’de de satan bir
firmadır. İhracı yapılan arabalar Hamburg’dan Newark, New Jersey ve Jacksonville’deki
limanlara gönderiliyorlar. Bu limanlardan, otomobillerin, çeşitli şehirlerdeki distribütörlere
dağıtımı yapılıyor. Takip eden şemada tüm olası taşıma rotaları ve bunların birim taşıma
maliyetleri görülmektedir.
Şu anda Newark’daki limanda 200 ve Jacksonville’deki limanda 300 otomobil
bulunmaktadır. Distribütörlerin talep ettikleri araba sayıları da grafikte görülmektedir. BMC
için otomobilleri taşımanın en düşük maliyetli yolunu belirleyiniz.
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Çözüm:
•
Ağ akış problemlerinde düğümler (node) ve düğümler arasında yaylar (arc)
bulunur. Bu yaylar olası rotaları gösterir.
•
Düğümler, arz düğümleri (supply node) ve tamep düğümleri (demand node)
olarak iki türlüdür.
•
Transshipment node’lar (aktarma düğümleri) hem gönderebilen hem de talebin
taşınabildiği düğümlerdir.
•

Pozitif sayılar talebi, negatif değerler arzı gösterir.
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Soru:
Bir mobilya üreticisi takip eden şemadaki 1, 2 ve 3. düğümlerde depolara sahiptir.
Şemadaki yayların üzerindeki rakamlar oturma odası takımı için birim taşıma maliyetini
göstermektedir. Firma için mevcut talepleri karşılayacak en düşük maliyetli çözümü
geliştiriniz.
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8.3. En Kısa Yol Problemi
Bir seyahat firması grafikte gösterilen şehirleri içeren bölgede tur planlamak istiyor.
Grafikte şehirler arası yolların süresi ve manzara değeri görülmektedir. Toplam yolda geçen
zamanı en küçükleyecek ya da toplam manzara değerini en büyükleyecek şekilde optimal
rotaları belirleyiniz.
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Çözüm:
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ulaştırma problemlerinin modellenmesi ve çözümü incelendi.
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9. ÜRÜN KARMASI PROBLEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

9.1.

Ürün Karması Problemi
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Giriş
Özellikle kimya, gıda gibi proses endüstrilerinde ürün karması problemi sıklıkla
karşılaşılan bir problem türüdür.
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9.1. Ürün Karması Problemi
Agri-Pro, çiftçilere tarımsal ürünler satan bir firmadır. Müşterilerine sunduğu
hizmetlerden biri de özel yem karmaları oluşturmaktır.
Agri-Pro dört tip yemden büyük miktarlarda stok bulundurur. Bu yemleri müşterinin
isteiğine göre karıştırarak satışını yapar. Aşağıdaki tabloda dört tip yemin içeriği
görülmektedir.

Agri-Pro yerel bir tavuk çiftliğinden 8000 kg. yem siparişi almıştır. Müşteri, yemin en
az %20 mısır, %15 buğday ve %15 mineral içermesini istemektedir. Agri-Pro bu siparişi en
düşük maliyet ile nasıl karşılayabilir?
Çözüm:
Karar Değişkenleri:

Amaç Fonksiyonu:

Kısıtlar:
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Modelin Yeniden Ölçeklenmesi:

Uygulama:
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9.2. Örnek 2
Bir firma 145.000$’lık reklam bütçesini nasıl yöneteceğini belirlemek istiyor.
Aşağıdaki tabloda farklı seçeneklerin maliyetleri ve ulaşılabilicek müşteri sayısı listelenmiştir.
Firmanın 30’dan fazla gazete ve 15’den fazla tv reklamı vermemesi kısıtı altında reklam
bütçesini planlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ürün karması problemlerinin modellenmesi ve çözümü incelendi.
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10. OPERASYON PLANLAMASI PROBLEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Satış ve Operasyon Planlaması Problemi
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Giriş
Özellikle üretim yapan işletmelerin karşı karşıya kaldıkları en önemli problemlerden
biri de üretim ve stok seviyelerinin yönetilmesidir. Bu süreç talep tahminlerini kullanarak,
gelecek dönemlerde eldeki kısıtların en etkin şekilde kullanılmasını öngörür.
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10.1. Operasyon Planlaması Örneği
The Upton Corporation ev ve hafif sanayi kullanımı için hava kompresörleri üreten bir
firmadır. Firma gelecek altı ay için üretim ve stok planlaması yapmak istemektedir.
Mevsimsel dalgalanmalardan dolayı hammadde fiyatları değişkenlik göstermekte bu da
üretim fiyatının dönemsel olarak değişiklik göstermesine sebep olmaktadır. Çalışılan gün
sayısı, tatiller, planlı bakımlar ve eğitim gibi sebeplerle her bir ay içi maksimum üretim
kapasitesi de farklı olabilmektedir. Aşağıdaki tabloda aylık üretim maliyeti, tahmini talep ve
üretim kapasitesi görülmektedir.

Firmanın depo büyüklüğü göz önüne alındığında herhangi bir ayın sonunda depoda en
çok 6000 adet ürün bulunabilir. Ayrıca yönetim en az 1500 adet ürünün stokta bulunmasını
istemektedir. Stabil işgücü seviyesini sağlamak için firma her ay en azından kapasitenin yarısı
kadar üretim yapmak istemektedir. Aylık elde bulundurma maliyeti, üretim maliyetinin
%1,5’idir. Başlangıçta stokta 2750 adet ürün bulunmaktadır. Buna göre firmanın satış ve
operasyon planlamasını yapınız.
Çözüm:
Karar Değişkenleri:

Model:
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Uygulama:
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Operasyon planlama modelinin kurulumu ve çözümü incelendi.
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11. DÖNEMSEL NAKİT AKIŞI PROBLEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Dönemsel Nakit Akışı Problemi
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Giriş
Önceki dönemlerde yatırıma harcanan veya kullanılan finansal varlıklar, sonraki
dönemde çeşitli etkilerin ortaya çıkmasına sebep olurlar. DP modeli ile şu anki kararların
gelecek dönemlerdeki etkileri modellenebilir.
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11.1. Dönemsel Nakit Akışı Problemi
Taco-Viva, Meksika mutfağında uzmanlaşmış küçük ancak hızla büyüyen bir restoran
zinciridir. Firma Wilmington, North Carolina’ da yeni bir tesis açma kararı almıştır. Bu
amaçla bir inşaat fonu kurulması planlanmıştır. Restoranın inşasının 6 ay süreceği ve
800.000$’a mal olacağı öngörülmüştür. Taco-Viva’ nın inşaat firması ile yaptığı anlaşma
gereği ikinci ve dördüncü ayların bitiminde 250.000$’lık ödemeler yapması gerekmektir.
Ayrıca altıncı ayın sonunda da 300.000$ ödenecektir. Firma inşa fonunu oluşturmak için dört
yatırım fırsatını kullanabilir:

Tabloya göre yatırım A her ayın başında açılacak ve bir ayda %1,8’lik gelirle
kapanacaktır. C yatırımına para ancak birinci ve/veya dördündü ayın başında yatırılabilir ve
üç ay sonra %5,8’lik bir gelir getirecektir.
Firma hem öngörülen ödeme planını aksatmayacak hem de en yüksek getiriyi
sağlayacak planı belirlemek istiyor.
Çözüm:
Karar Değişkenleri:

Amaç Fonksiyonu:

Kısıtlar:
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Uygulama:
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çok dönemli nakit akış problemlerinin modellenmesi ve çözümü incelendi.
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12. RİSK ALTINDA KARAR VERME DURUMU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Risk Altında Karar Verme Durumu
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Giriş
Önceki bölümde ele alınan dönemsel nakit akışı problemi risk hesaplaması da dâhil
edilerek yeniden ele alınmıştır.
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12.1. Dönemsel Nakit Akışı Probleminin Risk Dahil Edilerek
Modellenmesi:
Karar vericilerin, yatırım problemlerinde risk değerlendirmeleri yapmaları
kaçınılmazdır. Örneğin Taco-Viva’ nın CFO’sunun her bir yatırım alternatifi için 1 ile 10
aralığında bir risk değerlemesi yaptığını varsayalım. CFO’ nun ağırlıklı ortalama riskin 5’i
geçmeyeceği bir yatırıma olumlu baktığını kabul edelim.

Çözüm:
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Risk altında karar verme durumunda problemin modellemesi ve çözümü incelendi.
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13. ÖRNEK UYGULAMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Örnek Sorular
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Giriş
Bu bölüme kadar ele alınan modeller ile ilgili örnek sorular ele alınacaktır.
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13.1. Örnek 1
Incline Electronics 40 saatlik bir haftada üç farklı tipte ürün üretmektedir. Her bir
ürünün üç farklı makinedeki işlem süreleri aşağıdaki tabloda görülmektedir.
Her bir makine 19 çapraz eğitilmiş işçiden biri tarafından çalıştırılmaktadır. İşçilerin
haftalık çalışma süresi 35 saattir. Firmada 10 adet birinci tipte, 6 adet ikinci tipte ve 8 adet
üçüncü tipte makine bulunmaktadır. 1,2 ve 3. numaralı ürünlerin kara katkısı sırasıyla 90$,
120$ ve 150$’dır.

Problemi modelleyerek üretim miktarı için karar veriniz.

13.2. Örnek 2
Bir telekomünikasyon firması aşağıda görülen 4 şehre hizmet edecek bir baz istasyonu
kulesi kurmak istiyor. Kurulacak kulenin 40 km.’lik bir kapsama alanı olduğu biliniyor. Bu
durumda kulenin yeri neresi olmalıdır?
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13.3. Örnek 3
Wolverine İmalat Firması hassas kart delme operasyonları için çeşitli makinelere
sahiptir. Firma tasarladığı yeni ürünün ana kartında 9 noktaya delik delecektir. Bunun için
kullanılan otomatik makina her bir deliği deldikten sora bir sonraki deliğe otomatik hareket
ederek işlemi gerçekleştirmektedir. Ancak bu üretimden 100 binlerce adet yapılacağından söz
konusu deliklerin delme sırası önem kazanmaktadır. En kısa sürede bu işlemi tamamlayacak
delik delme sırası ne olmalıdır?
Distance
From\To
0
1
2
3
4
5
6
7
8

0
0,00
5,83
12,04
11,70
9,43
10,82
7,62
13,00
19,10

1
5,83
0,00
6,40
8,06
3,61
6,08
4,47
7,28
13,45

2
12,04
6,40
0,00
5,83
3,16
3,16
6,08
4,24
7,07

3
11,70
8,06
5,83
0,00
7,21
2,83
4,12
10,00
10,20

4
9,43
3,61
3,16
7,21
0,00
4,47
5,39
4,00
10,00

5
10,82
6,08
3,16
2,83
4,47
0,00
3,61
7,21
8,94

6
7,62
4,47
6,08
4,12
5,39
3,61
0,00
9,22
12,53

7
13,00
7,28
4,24
10,00
4,00
7,21
9,22
0,00
8,25

8
19,10
13,45
7,07
10,20
10,00
8,94
12,53
8,25
0,00

13.4. Örnek 4:
Tuckered Outfitters özel bir takviye besin imalatı yapmayı planlamaktadır. Ürünün
içeriğinde kuru üzüm, yulaf, çikolata, fıstık ve badem olacaktır. Bunların maliyeti sırasıyla
2,5$, 1,5$, 2$, 3,5$ ve 3$’dır. Her birinin vitamin, mineral, protein ve kalorileri aşağıdaki
tabloda listelenmiştir.

Firma en az 40 gr. Vitamin, 15 gr. Mineral, 10 gr. Protein ve 600 kalori olacak şekilde
en düşük maliyetli ürün karmasını belirlemek istiyor. Ayrıca her bir içeriğin toplam ürün
ağırlığının en az %5 ve en çok %50’sini aşmaması gerekiyor.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Önceki haftalarda ele alınan modeller ile ilgili örnekler incelendi.
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14. SEZGİSEL OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Sezgisel Optimizasyon Teknikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Örnek uygulamalar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Örnek Uygulamalar

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Solver’da
uygulama Uygulama yaparak
örnekleri yapma yeteneği

elde
veya

123

Anahtar Kavramlar


Çözücü uygulama örnekleri
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Giriş
Önceki haftalarda ele alınan modeller ile ilgili örnekler çözülecektir.
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14.1. Sürü Zekâsı:
Koloni veya sürü halinde yaşayan sosyal böcekler ve diğer canlılar herhangi bir otorite
olmadan çalışırlar. Bu tip yapılarda takım çalışması bireyler arasındaki çeşitli etkileşimler
sonucu kendi kendine ortaya çıkan bir unsurdur (Bonebeau, 2001). Bu etkileşimler ne kadar
basit olursa olsun bir araya geldiklerinde büyük problemler için etkin çözümler sunabilirler.
Karıncaların olası sonsuz sayıda rota içerisinden yiyecek kaynağına giden en kısa yolu
bulabilmeleri buna bir örnektir. Bir grup halinde bulunan sosyal canlıların ortaya koydukları
kolektif davranışa sürü zekâsı denir.

Şekil 2.8: Balık ve kuş sürüleri
Sürü Zekası algoritmaları balık, kuş, arı gibi sürü halinde hareket eden canlıların
sosyal düzenlerini modelleyen yaklaşımlardan esinlenilerek geliştirilmiş algoritmalardır. Bu
algoritmaların iki temel özelliği herhangi bir liderin olmaması ve sürü içindeki etkileşimlerin
yerel olmasıdır. Bu iki özellik nedeniyle, geliştirilen modellerde komşuların hızına uyma,
komşularla çarpışmaktan kaçınma ve komşulardan çok uzaklaşmaktan kaçınma gibi
davranışlar ortaya çıkmaktadır.
Sürü zekâsı doğadaki ya da yapay olarak oluşturulmuş ortamlardaki kendi kendine
organize olabilen süreçlerin incelendiği görece yeni bir disiplindir. Hayvan davranışları ve
etimoloji ile ilgilenen araştırmacılar tarafından yıllar içerisinde ortaya konmuş olan modeller
tarafından esinlenerek zor ve karmaşık hesaplamalı problemlerin çözümü hedeflenmiştir.
Sürü zekâsı çatısı altında incelenen konu başlıklarından biri karınca kolonisi
optimizasyon tekniğidir. Burada odak noktası kesikli optimizasyon problemleridir. Karınca
kolonisi optimizasyonu gezgin satıcı problemi, karesel atama problemi, çizelgeleme, araç
rotalama gibi pek çok kesikli optimizasyon probleminde başarı ile uygulanmıştır. Bir diğer
yaklaşım ise parçacık sürü optimizasyonu tekniğidir. Burada odak noktası sürekli
optimizasyon problemleridir. Bir diğer araştırma alanı ise sürü robotiğidir. Burada birlikte
çalışan çok sayıda otonom robotun kontrolü için sürü zekâsı prensipleri kullanılmaktadır.
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Bu çalışmada parçacık sürü optimizasyonu tekniğini ile çoklu tesis yeri seçimi
problemlerine çözüm aranmış ve parçacık sürü optimizasyonu tekniğine dayalı yeni bir
yöntem geliştirilmiştir.
14.2. PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU YÖNTEMİ
14.2.1.Çıkış Noktası
Bilim adamları kuş ve balık sürülerindeki organizmaların hareketlerini açıklayan
çeşitli bilgisayar simülasyonları geliştirmişlerdir. Reynolds kuş sürülerinin uçuşlarındaki
simetriyi incelerken (Reynolds, 1987), Heppner ve Grenander bir sürüdeki çok sayıda kuşun
nasıl senkronize bir biçimde uçup, aniden topluca yön değiştirebildiklerini, aniden dağılıp
yine aniden tekrar grup haline gelebildiklerini incelemiştir (Heppner ve Grenander, 1990).
Söz konusu davranışların modellenmesi sırasında modellerin ağırlıklı olarak bireyler
arasındaki mesafenin ayarlanmasına dayandığı görülmüştür. Buna göre sürü davranışındaki
senkronizasyonu sağlayan etken, kuşların, birbirleri arasında optimum mesafe bırakmak için
gösterdikleri çabanın bir fonksiyonudur.
Parçacık sürü optimizasyonu algoritması 1995 yılında James Kennedy ve Russell
Eberhart tarafından geliştirilmiştir. Yukarıda bahsedilen sosyal metaforları temel alan bu
algoritma ile arama ajanları arasında bilgi paylaşımı (sosyal etkileşim) sağlanarak
optimizasyon hedeflenmiştir. Algoritmanın temel fikri sürü dâhilindeki en iyi ile her bir
bireyin kendi en iyisinin sürekli olarak izlenmesidir. Kennedy ve Eberhart bu yöntemi ilk
olarak sosyal ve bilişsel davranışların incelenmesi amacıyla sunmuşlardır. Ancak yöntemin
geniş olarak uygulandığı alan mühendislik ve temel doğa bilimleri olmuştur. Bu yaklaşım
biyoloji, matematik ve sosyal bilimler gibi farklı bilim dallarındaki çeşitli konseptlerin bir
araya getirilmesi ile ortaya konulmuş olan görece yeni bir optimizasyon metodolojisidir. Sürü
zekası kavramının altında yatan temel fikir bir grup halindeki basit bireylerin karmaşık ve
zeki davranışlar sergileyeceğidir. Bu amaçla doğada gözlemlenen grup halinde davranış
yapısından esinlenilerek bir takım stratejiler geliştirilmiş ve bunlar mühendislik
problemlerinin çözümü için teorik matematiksel temeller haline getirilmiştir.
Sürü birbirleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak iletişim içerisinde olan ve kolektif
olarak bir problemi çözme amacı taşıyan belirli sayıda bireylerden oluşmuş bir yığın olarak
tanımlanır. Sürüdeki bireylerden her birinin amacı çevrelerine uyum sağlayacak şekilde
hareket etmektir. Bu metaforun matematiksel olarak ifade edilmesi her bireyin bir uyum
(amaç) fonksiyonu doğrultusunda arama uzayında hareket etmesi olarak tanımlanmıştır.
Ortaya konan yöntem ayrıca bireylerin sosyal varlıklar olduğunu belirtmektedir. Bu da
bireylerin diğer bireylerle iletişime açık oldukları anlamına gelir. Sürüdeki her bir bireye açık
olan iki tür bilgi vardır. Birincisi kendi deneyimleridir. İkincisi ise belirli sayıdaki diğer
bireyin (bu sayı sürünün tamamı da olabilir yalnızca diğer bir birey de olabilir) en iyi
deneyimleridir. Bu iki bilgi bireyin öğrenme davranışına etki ederek sürü içerisinde bir tür
bilişsel akışı temsil etmektedir.
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Bireyler kendi geçmiş başarılarından ve iletişim içerisinde olduğu diğer bireylerin
başarılarından etkilenme eğilimindedir. Bu iletişimin şekli Kennedy ve Eberhart tarafından
sosyometrik prensipler olarak adlandırılmıştır. Bireyler kendi aralarında çeşitli yollarla
iletişim kurabilirler. En basit yöntem ikili iletişimdir. Bu durumda her birey kendine en yakın
diğer iki birey ile iletişim halindedir. Bunun yerine kendine en yakın k adet birey de
seçilebilir. Eğer bir bireyin iletişim için seçtiği birey sayısı sürüdeki toplam birey sayısının
altında ise buna lbest prensibi denir (Eberhart, Kennedy, 1995). Eğer birey tüm sürü ile
haberleşiyor ise buna gbest prensibi denir.
Sürüde her birey kendi davranışını yönetecek minimum basitlikte tanımlanmıştır.
Temel olarak bu bireysel davranışın özellikleri şunlardır:

Davranışlar olumlu geri beslemeden güç alır


Davranışlar olumsuz geri besleme ile dengelenir



Davranışlar rastgele salınımlar gösterebilir



Davranışlar hayata geçirilme aşamasında diğer bireylerin davranışlarından bilgi

alır

Sürü zekasının başlıca avantajları şunlardır;

Ölçeklenebilirlik: Sürünün büyüklüğü problemin arama uzayının büyüklüğüne
göre ayarlanabilir.

Merkezi kontrol mekanizmasının olmaması bireysel hataların göz ardı
edilmesini kolaylaştırır. Bazı bireylerin başarısız olması tüm sürüyü doğrudan etkilemez.

Sistemdeki değişiklikler ajanları etkiler. Bu sayede ajanlar değişebilir, yok
olabilir yada yeniden sisteme girebilirler

Sürü zekası tabanlı yöntemlerde kullanıcının modele etki edeceği parametre
sayısı azdır.
Standart Algoritma
Parçacık sürü optimizasyonu algoritması, yinelemeler boyunca hareket eden bir takım
bireyden oluşan bir sürünün davranışını ele almaktadır. Parçacık sürü optimizasyonu yöntemi
(PSO) bir arama uzayında belirli bir fonksiyonun yerel/küresel en uygun değerlerini arar. PSO
ile incelenebilen modeller;
-

Matematiksel olarak formülize edilebilen problemler

-

Çok adımlı algoritmalar

-

Hesaplanabilir çıktıları olan gerçek bir süreç yada sürecin simülasyonu olabilir.
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Bir problemin PSO yöntemi ile ele alınabilmesi için temel kriter, seçilen sistemin
herhangi bir anında değerinin hesaplanabilir olmasıdır (Clerc, 2006).
Temel PSO algoritması, bir sürü olarak tanımlanan birden fazla bireyin arama
uzayında verilen bir fonksiyonun en iyi noktalarını yinelemeli bir süreç ile aramasını hedefler.
Her birey aday bir çözümü temsil eder. Bireyin arama uzayındaki durumu bireyin konum
vektörü ile ifade edilir. Bu algoritmada her yineleme bireylerin bulundukları konumu
değerlendirmeleri, kendilerinin daha önce bulunmuş oldukları konumlar içerisinden en iyi
olanı değerlendirmeleri ve tanımlanan bir komşuluk çerçevesinde diğer bireylerle etkileşim
kurarak onların en iyilerini değerlendirmeleri işlemlerini kapsar. Bu süreç neticesinde her
yinelemenin sonunda bireyin bir sonraki yinelemede gideceği yön hesaplanır ve birey arama
uzayında hareket eder.
Modelin Kurulum Aşamaları
Birinci adımda arama uzayında bir sürü tanımlanmalıdır. Bu aşamada belirlenecek
olan parametre sürü büyüklüğüdür. En basit yaklaşım sürünün sürekli sabit bir büyüklükte
olmasıdır. Ayrıca elde edilen sonuçlara göre optimizasyon sürecinde sürü büyüklüğünün anlık
olarak değiştirilebilmesini öngören daha karmaşık modeller de geliştirilmiştir (Tillett ve diğ.,
2005).
Doğada gözlemlenen kolonilerden örneğin arı kolonilerinde birey sayısı 20000’e kadar
çıksa da PSO yönteminde temel modeller için 20 ile 40 arası bir büyüklük yeterlidir (Clerc,
2006).
Başlangıç anında tüm parçacıklar aynı noktada bulunur. İlk zaman artırımında (birinci
yineleme) bu parçacıklar rastgele olarak arama uzayına dağılır. Bu anda sistemde üretilmiş bir
bilgi bulunmadığından rastgele dağılım mantıklı bir yöntem olarak kabul edilmiştir (Kennedy
ve Eberhart, 1995). Sürecin basitleştirilmesi için bu rastgele dağılmış durum PSO
algoritmasının başlangıç durumu olarak kabul edilir.
Başlangıç anında rastgele olarak belirlenen bir diğer parametre ise bireylerin hızlarıdır.
Hız vektörü bir pozisyona uygulanan ve sonuç olarak yeni bir pozisyon veren bir operatör
görevini üstlenir. Algoritmanın her yinelemesi algoritma zamanında bir birim artırım
anlamına geldiğinden ve sürüdeki bireyler her artırımda hız vektörlerinin belirttiği kadar
mesafe kat ettiklerinden, bu vektöre birim zamanda alınan mesafenin karşılığı olarak hız
x
x
vektörü adı verilmiştir (Kennedy ve Eberhart, 1995). min ve max sırasıyla arama uzayında x
parametresinin alabileceği en küçük ve en büyük değerler olarak tanımlandığında bu hız
vektörünün başlangıç büyüklüğü arama uzayının büyüklüğüne bağlı bir fonksiyon ile
hesaplanır. Konum ve hız vektörlerinin başlangıç durumunda alacakları değerleri hesaplamak
için formül 2.20 kullanılır.
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xd  UNIF [ xmin , xmax ]
vd  UNIF [

( xmin  xmax ) ( xmax  xmin )
,
]
2
2

(2.20)

Bu formülde v hız vektörü, d ise vektörün boyutlarını ifade etmektedir. Bunun yanı
sıra her birey için, o bireyin iletişim içerisinde olacağı bilgilendiricilerinin hangi bireyler
olacağı tespit edilmelidir.
Bireylerin hangi sayıda diğer bireyi bilgilendireceğinin belirlenmesi için farklı
yaklaşımlar ortaya konmuştur. Eğer bireylerin tüm diğer bireyleri bilgilendirmesi
benimsenirse bilginin kullanımının arttığı ve bunun iyi bir yaklaşım olduğu düşünülebilir.
Ancak aynı bilgiyi alan tüm bireylerin benzer doğrultularda hareket edeceği düşünüldüğünde,
bu yaklaşım optimizasyon sürecinde küresel arama performansını düşürecektir. Aksi şekilde
her bir bireyin çok az sayıda diğer birey ile bilgi alış verişi içerisinde bulunduğu durumda ise
bireylerin davranışlarında farklılık sağlanmış olacak ancak bilginin değerlendirilmesinin
etkinliği düşecektir. Önemli olan bir birey iyi bir konuma ulaştığında tüm diğer bireylerin
doğrudan ya da dolaylı olarak bundan haberdar olmasının sağlanmasıdır.
Temel Hareket Denklemi

x
d boyutlu arama uzayında herhangi bir i bireyinin konumu i vektörü ile ifade edilir.
v
Bireyin o anki hızı ise i vektörü ile gösterilir. Bu iki vektör arama uzayının boyut sayısı d
kadar elemandan oluşur. Her eleman, bireyin, ilgili boyuttaki konum ve hızını göstermektedir.
örneğin tesis yeri seçimi probleminde tesislerin X ve Y koordinatları bulunmak isteniyorsa,
hız ve konum vektörleri iki boyutlu vektörlerdir. Ya da klasik bir üretim probleminde 5 farklı
ürünün çeşitli kısıtlar altında en uygun üretim miktarları hesaplanmak isteniyorsa, hız ve
konum vektörleri 5'er boyutlu olacaktır. Dolayısıyla her bir bireyin konum vektörü bu 5
ürünün üretim miktarlarını gösteren aday bir çözümü temsil edecektir.
Her yinelemede, bireylerin o anki konumları kullanılarak bir f fonksiyonunun değeri
hesaplanır ve bireylerin konum ve hızları ayarlanır. Eğer bir birey, f fonksiyonunu
değerlendirerek, daha önce bulduğu tüm değerlerden daha iyi değer veren bir konumda
p
p
olduğunu görürse bu konumu i vektöründe saklar. i vektörü i. bireyin o ana kadar sahip
olduğu değerler içerisinden en iyisidir. Bir en küçüğü arama probleminde, bu, en düşük f
p
değeri anlamına gelir. i vektörünün güncellenmesi formül 2.25’ de verilen çerçevede
gerçekleşir.
p
pid   id
 xid

eğer f(xi )  f ( pi )
eğer f(xi )  f ( pi )

(2.25)

p
x
i. bireyin o anki konumu ( i ) ile i (bireyin o ana kadar bulduğu en iyi konum)
arasındaki fark bireyin o anki hızına stokastik olarak eklenerek bireyin yörüngesinin bu nokta
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civarında salınması sağlanır. Buna ek olarak, her bir birey için kendisi ve sürüdeki diğer bazı
bireyleri içeren topolojik bir komşuluk ilişkisi tanımlanır. i. bireyin kendi tanımlanmış
g
komşuluk yapısındaki en iyi konum i olarak ifade edilir ve bu değer ile bireyin o anki
konumu arasındaki fark da bireyin hızına stokastik olarak eklenerek, hız vektörünün bir
sonraki yineleme için değeri hesaplanır (Formül 2.26).

vid  vid  c1 ( pid  xid )  c2 ( gid  xid )
xid  xid  vid

(2.26)

Bireyin arama uzayındaki hareketine etki eden bu faktörler neticesinde bireyler
yinelemeler süresince kendi en iyileri ve komşuluk kümesinin en iyisini gösteren iki değer
etkisi altında kalarak arama yaparlar. Bireylerin arama uzayındaki yörüngeleri ve bu
yörüngelere etki eden faktörler arasındaki ilişki Bergh ve Engelbrecht (2006)’ in çalışmasında
ele alınmıştır. Bu çalışma neticesinde sürüdeki tüm bireylerin bir süre sonra durağan bir
noktaya yakınsadığı ortaya çıkmıştır.

c1 , c2 algoritmanın rastgele parametreleridir. Algoritma parametrelerinde kullanılan
rastgele ağırlıklandırma arama uzayı içerisinde meydana gelen hareketin karakteristiğini
c
c
belirleyen temel etmendir. 1 ve 2 bireyin, kendi en iyi performansı ve bilgilendiricilerinin

en iyi performansına uygulanan etki katsayılarıdır. c1 parametresi sürü zekası metodolojisinin
çıkış noktası olan sosyal metafordan yola çıkılarak “bilişsel” parametre, c2 parametresi ise
“sosyal” parametre olarak adlandırılır (Laskari ve diğ., 2002). Bu değerler, her yinelemede,
[0, cmax ] aralığında düzgün dağılıma uygun olarak rastgele seçilirler. Dolayısıyla c1 ve c2
UNIF (0, cmax ) gösterimi de tercih edilebilir (Formül 2.27).
ifadeleri yerine denklemlerde

vid  vid  UNIF (0, cmax )( pid  xid )  UNIF (0, cmax )( gid  xid )
xid  xid  vid

(2.27)

Temel hareket denkleminin doğal bir neticesi olarak yüksek hızlarda bazı bireylerin
[ xmin , xmax ] olarak belirlenen arama uzayının dışına çıkabileceği görülmektedir. Bu sorunu
ortadan kaldırmak için herhangi bir yinelemede arama uzayının dışına çıkan parçacıkların
konumları en yakın sınır değerine çekilir. Ayrıca bireyin bir sonraki yinelemede tekrar arama
uzayının dışına çıkmasının engellenmesi için bireyin hız vektörü sıfırlanır. Bu düzenleme
formül 2.28’de gösterilmiştir.

vd  0




xd  [ xmin , xmax ]   xd  xmin  xd  xmin 
x  x  x  x 
d
max
max 
 d

(2.28)
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Sonuç olarak standart PSO algoritmasının parametreleri tablo 2.1’de özetlenmiştir.
Standart PSO algoritmasının parametreleri
Parametre

Açıklama

Tavsiye Edilen Değer

cmax

Rastlantısal
parametre

1,47 (Trelea, 2003)

N

Sürü büyüklüğü

20 – 40 (Clerc, 2006)

K

Komşuluk sayısı

3 (Clerc, 2006)
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Uygulamalar
1) Aşağıda verilen doğrusal programlama problemini çözünüz:
Z=5x1+7x2
3 x1 + 5 x2 ≥ 35
3 x1 + 2 x2 ≤ 40
4 x1 + x2 ≥ 16
3 x1 + 6 x2 ≥ 21
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Uygulama Soruları
Beyazeşya Şirketi” birim karı 6 TL olan çamaşır makinesi ile birim karı 7 TL olan
kurutma makinelerinden üretmektedir. İşletmenin üretim, montaj ve paketleme
departmanlarında günlük üretimlere ilişkin aşağıdaki kısıtlar mevcuttur:
 Üretim departmanında günlük 120 işgücü saat mevcut olup, bir birim
çamaşır makinesi üretmek için 2 işgücü saat, bir birim kurutma makinesi üretmek için
ise 3 işgücü saat kullanılmaktadır.
 Montaj departmanında günlük 80 işgücü saat mevcuttur. Bir birim çamaşır
makinesi için 2 işgücü saate, bir birim kurutma makinesi için ise 1 işgücü saate ihtiyaç
vardır.
 Paketleme departmanında günlük 400 işgücü saat bulunmaktadır. Bir adet
çamaşır makinesi için 4, kurutma makinesi için de 4 işgücü saat gerekmektedir.
Buna göre işletmenin maksimum kar ile çalışması için gereken üretim miktarlarını
belirleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Önceki bölümlerde ele alınan modeller ile ilgili örnekler incelendi.
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