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Tanımlamalar 

 Uğrak Noktası: Bir senaryodaki hastane, istasyon, depo ve hizmeti talebi konumunun her biri. 

 Pandemi Kontrol Merkezi (PKM): İlgi Alanları (İng. point of interests) ROS konusu (İng. topic) 
altında senaryodaki mevcut uğrak noktalarının bilgilerini yayınlayan varlığın (İng. entity) temsili. PKM 
yayını haritanın her yerinden dinlenebilir ve simulasyon boyunca periyodik olarak yayınlanan bilgiler 
güncellenebilir. 

 Görev: PKM tarafından yayınlanan konumdaki hizmet (erzak, ilaç, hastaneye nakil) talebi. 
 Hizmet Noktası: Yayınlanan görevlerin gerçekleştirilebileceği konum (faydalı yük boşaltma, hasta 

alım ve hastane konumları). 
 Merkez: Simulasyon başlangıcında araçların bulunduğu alan. 

 Araç: ROS servisleri ile kontrol edilebilen insansız hava veya kara aracı. 
 Küme: Herhangi bir anda iletişim menzili dahilinde oluşturulan iletişim zinciri ile birbirinin verisini 

direkt veya dolaylı olarak elde edebilen araçlar. 
 Lider: Bir kümede ortak kararı verecek olan araç. 
 Rota Planı: Aracın mevcut konumundan itibaren gideceği sıralı uğrak noktaları. Rota planının son 

uğrağı bir görev konumu veya merkezdir. Tanımlı bir fayda fonksiyonuna göre rota planının bir fayda 
değeri vardır. 

 Çakışma: Aynı göreve birden fazla aracın atanmış olma durumu.  
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1. YÖNETİCİ ÖZETİ 
Bu raporda FACE-R takımı olarak geliştirdiğimiz, Teknofest Karma Sürü Yarışması problemine yönelik 
akıllı sürü çözümlerinin tasarımı sunulmaktadır. Yarışma problemi gereksinimlerini karşılayan yöneylem 
araştırması, yapay zeka ve robotik alanlarında ilgili çalışmalar üzerinden yapılan araştırmaların ışığında 
çeşitli çözüm stratejileri tasarlanmıştır. Sürünün koordineli olarak planlama yapmasına imkan verecek 
Ortak Karar Verme Mekanizması (OKVM) ve bu mekanizmanın çerçevesine uygun olan Merkezi Olmayan 
Müzayedeye Dayalı Görev Tahsisi Algoritması (MGTA) çözümü geliştirilmiştir. OKVM ile senaryo boyunca 
sürü yönetiminin sağlanabilmesi için iletişim imkanlarının en iyi şekilde kullanılması amaçlanmışt ır. 
MGTA, sürü optimizasyonun verimli ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi mümkün kılacak şekilde dizayn 
edilmiştir. Raporda sunulan iletişim, çarpışmadan kaçınma, rota planlama, araç kontrol ve karar 
mekanizmaları çözümlerinin ilerleyen proje safhalarında gelişmiş versiyonlarının da tasarımı 
değerlendirilmiştir. OKVM ile birlikte alternatif çözüm yaklaşımları ve sürü stratejileri tartışılmıştır. 
MGTA’nın senaryo parametrelerine bağlı olarak adaptif bir çözüm stratejisi olmasını mümkün kılacak bir 
operasyonel model öğrenimi modülünün de OKVM’ye eklemlenmesiyle ölçeklenebilir ve gürbüz bir akıllı 
sürü sistemi yazılımının proje sonunda elde edilmesi hedeflenmektedir. 
 

2. PROJE YÖNETİMİ 
FACE-R takımı olarak Teknofest Karma Sürü Simülasyon Yarışması’ndaki probleme yönelik akıllı sürü 
çözümleri geliştirmekteyiz. Haftalık çevrimiçi takım toplantıları yaparak projede araştırma ve geliştirme 
süreçlerinin devamlılığını sağlamaktayız. Takımdaki her üye, proje problemine yönelik literatürdeki 
çalışmaların incelemesini ve çözüm sisteminin bileşenlerinin kodlamasını koordineli olarak yürütmektedir. 
Çözüm sistemimizi Github üzerinde Python proje paketi olarak hazırlamaktayız. Proje takvimine Ek 1 ’de 
yer verilmiştir. Takım üyelerine dair bilgiler şu şekildedir: 

 Furkan Cantürk, Yapay Zeka Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi 
Çok Etmenli Yol Bulma Problemi üzerinde çalışmıştır; sezgisel algoritmalar, kombinatoryal optimizasyon 
ve yapay öğrenme alanlarında deneyimi vardır. Takım kaptanı olarak literatür taramasını, görevlerin 
paylaşımını ve zamanlamasını yönetmektedir. Çözüm stratejileri geliştirmekten ve karar verme 
mekanizmalarının kodlamasından sorumludur.  

 Ayşenur Külünk, Yapay Zeka Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi 
Lisans bitirme projesini Çok Etmenli Yol Bulma Problemi üzerine yapmıştır. Çalışma hayatında da makine 
öğrenimi alanında çalışmalarına devam etmektedir. Çözüm stratejileri geliştirmekten ve karar verme 
mekanizmalarının kodlamasından sorumludur.  

 Cihan Eran, Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi 
Çok Etmenli Sistemlerde Yol Planlama Problemi üzerine yüksek lisans yapmaktadır. Proje alt yapısının 
tasarlanması, iletişim protokolü geliştirilmesi ve genel yazılım geliştirme sürecinden sorumludur.  

 Emre Kenar, Bilgisayar Mühendisliği Lisans ve Psikoloji Yandal Öğrencisi 
Hareket ve algılama modüllerinin kodlanmasından sorumludur. Çarpışmadan kaçınma algoritmalarının 
tasarım ve uygulamasını yapmaktadır. 

 Reyhan Aydoğan, PhD, Bilgisayar Bilimleri, Özyeğin Üniversitesi 
Dr. Aydoğan akıl yürütme, karar alma ve öğrenme gibi zekanın değişik açılarılarını bir araya getiren 
etmen teknolojisinin modellenmesi, geliştirilmesi ve analizi üzerine araştırmalarını yoğunlaştırmıştır. 
Yarışma problemine yönelik araştırmalara, geliştirilen çözüm stratejilerine ve proje uygulama aşamalarına 
rehberlik etmektedir. 



 4 

3. GÖREV GEREKSİNİMLERİ 
Bu bölümde Karma Sürü Simülasyon Yarışmasında çözüm geliştirilmeye çalıştırılacak problemin 
özellikleri anlatılmaktadır. Bu probleme özgü olan her bir özellik, geliştirilecek sürü çözümleriyle 
karşılanması beklenen gereksinimleri ihtiva etmektedir. 

3.1. Çevrim İçi Bilgi 
Pandemi Kontrol Merkezinin (PKM) periyodik olarak yeni görevler yayınlanması, senaryo boyunca 
problemin güncellendiği anlamına gelmektedir. Araçların probleme dair takip ettiği bilginin çevrim içi 
olmasında dolayı senaryo boyunca sürünün güncel probleme en iyi karşılığı verebilmesi amacıyla, 
araçların sürekli tuttukları bilgileri güncellemesi, mevcut planlarını yeniden değerlendirmesi ve gerekirse 
güncellemesi gerekmektedir. 

3.2. Dinamik Ortam 
Yollarda hareket eden başka araçların olmasından dolayı İKA’lar çarpışmadan kaçınma için rotasını 
algılamaya dayalı olarak sürekli güncellemesi gerektirmektedir. Bu durumda İKA’lar sabit bir rotayı takip 
edemeyecekler ve stabil bir hızda gidemeyeceklerdir. İKA’ların bu dinamik rota takibi, görevlerin 
tamamlanabilmesi için tahmini maliyet ve süre hesaplamasının daha kompleks ve hataya daha fazla 
duyarlı olmasına yol açacaktır 

3.3. Bilinmeyen ortam 
Araçlar sensörleri vasıtasıyla etraflarındaki nesneleri ve hareket edebilecekleri yolları algılayacaktır. 
Ortam haritasının (hangi konumlarda ne şekilde nesnelerin olduğunun) araçlar tarafından 
bilinmemesinden dolayı, araçların bir noktadan bir noktaya gidiş maliyetini ve süresini sezgisel bir 
fonksiyona ve senaryo esnasında öğrenilen bilgilere dayalı olarak hesaplamalıdır. Ayrıca araçlar 
ortamdaki statik ve dinamik nesnelere çarpmamak için algılamaya dayalı hareket kontrolü yapacaktır. 

3.4. Kinematik Kısıtlama 
Araçların ivmelenme hızının sınırsız olmaması ve farklı hız seviyelerinde farklı enerji tüketimi oranına 
sahip olmasında dolayı maliyet ve süre hesaplamalarının kompleks olmasını veya belli bir hata payı ile 
yapılmasını gerektirecektir. Öte yandan araçların optimum hız seviyesini takip etmesi sağlanarak 
verimliliğin korunması amaçlanmalıdır. Ayrıca, İKA’ların holonomik olmayan hareket kabiliyeti 
çarpışmadan kaçınma için yapabileceği manevraları kısıtlamaktadır. 

3.5. Sınırlı Enerji Kapasitesi 
Araçların enerjisinin sınırlı olması, görevleri tamamlayabilmeleri için yaptıkları rota planlarının daha 
kompleks olmasını gerektirecektir. Bir görevin tamamlanabilmesi için öncelikle bir şarj istasyonuna 
gidilmesi, görev tamamlanınca mevcut enerjinin tahminlemesi, senaryo süresinin sonlarına doğru 
merkeze geri dönüş için yeterli enerjinin bulunması gibi durumlar rota planlaması yapılırken dikkate 
alınmalıdır. 

3.6. Sınırlı Kargo Kapasitesi 
Bölüm 4.5’te açıklanan duruma benzer olarak araçların kargo kapasitesinin sınırlı olması, sürünün 
talepleri karşılama verimliliğinin sağlanabilmesi için daha kompleks rota planlaması yapılmasını 
gerektirecektir. Ayrıca, bir aracın depoya uğradığında hangi faydalı yükten ne kadar alacağını da akıllıca 
belirlemesi gerekmektedir. 

3.7. Verilen Sürede Geri Dönüş 
Yarışmaya katılan takımların geliştirdikleri çözümlerin performansı, sınırlı bir süre altında ne kadar skor 
toplayabildiklerine bağlı olarak ölçülecektir. Ayrıca sürünün senaryo başında bulunduğu merkeze tüm 
araçların senaryo bitiş zamanına kadar geri dönmeleri beklenmektedir. Senaryo süresi bitiminden önce 
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sürünün belli bir konuma varması kısıtı, yapılacak rotalama planlarının kalan senaryo süresine bağlı 
olarak da gelecek odaklı olmasını gerektirecektir. 

3.8. Çarpışmadan Kaçınma 
Tüm araçların birbirinden, ortamdaki statik nesnelerden ve yollarda hareket eden dinamik nesnelerden 

kaçınmaları gerekmektedir. Çarpışma durumunda araçlar inaktif duruma geçeceği için sürünün üye kaybı 
skor toplama potansiyelini ciddi derecede düşürecektir. Ayrıca engellerden kaçınma için yapılan her 
manevra, araçların rota planlamasındaki maliyet ve süre tahminlemesini güncellemesini gerektirecektir. 

3.9. Lokal İletişim 
Global iletişim imkanı olmadan, araçların senaryo boyunca birbiri ile ancak iletişim menzili dahilinde bilgi 
paylaşımı yapabilmesinden dolayı, sürünün coğrafik dağılımının tam olarak her araç tarafından 
bilinmemesi sürü koordinasyonunu kısıtlayan bir problem özelliğidir. Araçlar algılama yoluyla elde ettikleri 
ortam bilgisini ve diğer araçların yayınladıkları bilgileri dinleyerek lokal bilgi ile karar verme konumunda 
olacaktır. 

3.10. Merkezi Olmayan Sürü Yönetimi 
Sürü araçları bir merkezden kontrol edilmemektedir, bu yüzden her araç otonom karar verme 
mekanizmasına sahiptir. Araçlar senaryo boyunca edinebildikleri ortam bilgisini (o andaki 
tamamlanmamış görevlerin dağılımı, sürünün dağılımı, diğer araçların durumu, dinamik engellerin 
konumu vb.) kullanarak ve paylaşarak kısıtlı iletişimle bir sürü yönetimi sağlayarak güncel problemi 
çözmeye çalışacaktır. 

3.11. Al-Bırak Görevleri 
Al-bırak görevleri iki veya ikiden fazla uğrak noktalarının ziyaret edilmesiyle tamamlanır. Yarışma 
probleminde İKA’ların hasta nakli yapması bir al-bırak görevi olarak tanımlanır. Bunun yanında araçların 
sınırlı kargo ve enerji kapasitesinden dolayı erzak ve tıbbi malzeme taleplerini karşılayabilmesi için her 
zaman direkt olarak talep noktasına gidemeyip önce bir istasyona ve/veya depoya da uğramaları 
gerekecektir. Bu yüzden bu tür talepler birden fazla uğrak noktasının ziyaretini koşullamasından dolayı al-
bırak görevleri olarak da nitelendirilebilir. Sonuç olarak, araçlar senaryo boyunca sadece talep noktalarını 
dolaşacak bir rotalama yapmak yerine her bir talebi karşılayabilmek için kendilerinin belirleyeceği birden 
fazla uğrak noktasını içeren bir rotayı takip ettikten sonra skor toplayabileceklerdir. 

4. TASARIM ÇÖZÜMÜ 
Bu bölümde, yarışma problemi için geliştirilecek çözümlerin 3 ana tasarım konusuna göre 
değerlendirilmesi planlanmıştır. İlk olarak Araçlar Arası İletişim anlatılacaktır. Yarışma probleminde 
iletişimin lokal, gürültüsüz, gecikmesiz ve maliyetsiz olmasından dolayı sürü koordinasyonun 
sağlanabilmesi için maksimum iletişimin sağlanması hedeflenmektedir. Yapılan iletişim tasarımı sürünün 
kullanacağı karar mekanizmalarının işleyişinde oldukça kritik bir önem taşımaktadır. İkinc i alt bölümde 
sürü koordinasyonun sağlanabilmesi ve ortak planlamanın yapılması için Ortak Karar Verme 
Mekanizması (OKVM) tasarımından bahsedilecektir. Sonraki bölümde ise araçların karar verme 
mekanizmasını temsil eden Bireysel Karar Verme Mekanizması (BKVM) çeşitli bileşenleri ile sunulacaktır. 
Son olarak geliştirilmesi ve testlenmesi planlanan alternatif çözüm stratejileri tartışılacaktır.   

4.1. Araçlar Arası İletişim 
Sistem içerisinde görev atanmasının verimli bir şekilde gerçekleşebilmesi için, sürü içerisindeki araçların 
sistemin genel anlık durumunu aktif bir şekilde takip edebilmesi gerekmektedir. Araçların sistem hakkında 
sahip olduğu bilginin miktarı ve geçerlilik derecesi, sürünün rota optimizasyonunun daha efektif olmasını 
sağlayacaktır. Bu sebepten ötürü sürü içi sürekli bilgi paylaşımı, araçların koordineli olarak hareket 
etmesine ve verimli rota planlaması yapmasına imkan sunacaktır. 
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4.1.1. Bilgi paylaşımı ve dinleme  

Sistemin şu anki yapısında, araçlar iletişim kurabilecekleri diğer araçların konumunu yazılım geliştirme 
kitinde sunulan İnsansız Araç Durumları (İng. UXV states) ROS topic üzerinden, diğer insansız araçların 
tanımlayıcılarını (İng. identifier) okuyarak, bu araçların sundukları “FACE-R” sistemine özel ROS 
konularına bağlanarak iletişime geçmektedirler. 

Her aracın aynı algoritmayı çalıştıracağı varsayımı doğrultusunda, paylaşılan bilgilerin derlenip 
birleştirilmesi sonucunda ortaya dağıtık olarak paylaşılan bir veri yapısı çıkmaktadır. Paylaşılan bu verinin 
içeriği, her araç için; araçların konumları, hareket doğrultusu, verinin son değişme tarihi ve görüş 
alanındaki araçların tanımlayıcıları listesini bulunduran objelerin oluşturduğu listedir. 
Araçlar, konum bilgilerinin yanısıra iletmek istedikleri mesajları, aynı sistem üzerinden yayınlayabilirler. 

Her araç sadece kendisine ait olan kısmı güncelleyebilir. Bu şekilde araçların paylaşmakta olduğu verinin 
doğruluğu o araç için garantilenmiş olmaktadır. 

4.1.2. Küme (İletişim Zinciri) Kurma ve Küme Lideri Seçimi 
Sunulan sistemin yapısı, araçların sınırlı iletişim menzili kısıtı dikkate alınarak tasarlanmıştır. Sunulan 
tasarımda, her aracın belirli bir an içerisinde iletişim kurabileceği diğer araçlar ile oluşturduğu ‘iletişim 
zinciri’, o aracın dahil olduğu küme olarak tanımlanır. Bu zincirdeki araçların tanımlayıcılarını içeren bir 
liste, kümenin diğer elemanları, her araç için paylaştıkları veri paketi içerisinde kendilerine ait olan obje 
içerisinde yer almaktadır.  

Bu kümeler içerisinde lider seçimleri otomatik olarak yapılmaktadır. Bu seçim, araçların ait oldukları 
konum ve bu konumlar arasındaki mesafeler göz önüne alındığı takdirde, bu verilerden bir yönsüz ağırlıklı 
çizge (İng. undirected weighted graph) oluşturulabilmektedir. Lider seçimi, bu çizge üzerinde yakınlık 
merkeziliği [1] hesaplanarak, kümenin merkezine en yakın olan aracın lider olarak belirlenmesi ile 
yapılabilir. Benzer şekilde, sistem içerisinde lider seçimi derece merkeziliği [2] algoritması kullanılarak, 
araçlar arasında kurulan bağlantı sayısı dikkate alınarak da yapılabilir. Projenin mevcut aşamasında lider 
seçimi, kolay uygulanabilirlik açısından küme içerisinde en küçük kimlik numarasına göre sahip aracın 
tespitiyle çözümlenmektedir. Senaryonun herhangi bir anında bir araç yalnızsa (yani iletişim menzilinde 
başka araç yoksa), o araç tek başına bir kümedir ve dolayısıyla da liderdir. 

4.2. Ortak Karar Verme Mekanizması (OKVM) 
Haritaya dağılmış sürünün sınırlı iletişimle koordineli olarak senaryo boyunca yayınlanan  görevleri 
tamamlaması problemini Merkezi Olmayan Görev Tahsisi Problemi (MGTP) olarak tanımlayabiliriz. MGTP 
için geliştirilen çözüm yöntemlerini karar verme yaklaşımına göre çift taraflı ve çok taraflı olmak üzere iki 
şekilde sınıflandırabiliriz. Çok etmenli sistemlerde karar çakışmaları, birden fazla etmenin aynı görevi 
gerçekleştirme veya aynı anda aynı kaynağı kullanması durumunu ifade etmektedir. Çift taraflı 
yaklaşımlarda, etmenler aralarındaki çakışmaları ikili olarak kolektif planlama veya müzakere (İng. 
negotiation) yollarıyla çözebilir. Çok taraflı yaklaşımlarda ise çakışmalarının çözümlenmesini sistemdeki 
tüm etmenler veya sadece çakışmaya dahil olan etmenler yürütebilir. Çift taraflı yaklaşımlar hızlı bir 
şekilde çakışmaların çözülmesini sağlar, böylece ölçeklenebilir çözümler tasarlanmasına imkan sağlar. 
Öte yandan üretilen çözümlerin kalitesi düşük olabilir. Çok taraflı yaklaşıma dayalı yöntemler ise yüksek 
kalitede çözümler elde etmeye olanak sağlarken, sistemdeki etmen sayısının artışı bir dereceden sonra 
bu tür çözüm yöntemlerinin çok yavaş kalmasından dolayı onları işlevsiz kılabilir. 

Yarışma finaline kadar yayınlanan senaryolarda takım büyüklüğünün çok fazla olmayacağı düşünülerek 
ilk aşamada çok taraflı (İng. multilateral) çözüm yaklaşımı geliştirilmesi benimsenmiştir. Çözüm geliştirme 
sürecinin ilerleyen safhalarında ise büyük sürü senaryoları için ölçeklenebilir ve gürbüz bir 
çözüm  geliştirilebilir. Geliştirilecek bu çözümün çok taraflı ve ayrıştırmaya dayalı (İng. decomposition-

based) bir yaklaşıma da sahip olması düşünülmektedir.  
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Sürünün koordineli olarak görevleri yerine getirebilmesi için iletişim kurarak karar verme süreci için bir 
Ortak Karar Verme Mekanizmasına (OKVM) ihtiyaç duyulmaktadır. OKVM, lokal iletişim kısıtını dikkate 
alan ve merkezi olmayan bir çözüm yaklaşımı olmalıdır. OKVM için farklı çözüm yaklaşımları 
tasarlayabilmek için literatürdeki merkezi olmayan görev tahsisatıyla ilgili problemlere çözüm üreten 
çalışmaları araştırdık ve bu çalışmaları Bölüm 2’de anlatılan yarışma problemi gereksinimleri 
çerçevesinde değerlendirdik. 

Merkezi olmayan görev seçimi problemi için The Consensus Based Bundle Algorithm (CBBA) [3] markete 
dayalı bir karar stratejisi kullanır. CBBA çakışmaları çözmek ve kazanan teklif değerleri üzerinde 
anlaşmaya varmak için yerel iletişime dayalı bir mutabakat rutini kullanır. CBBA’nın  özel bir versiyonun 
geliştiren bir çalışmada [4], görev sırası kısıtı ve farklı yeteneklere sahip otonom araçları içeren bir Arama 
& Kurtarma problemi ele alınmıştır. Bu çalışmada arayıcı ve kurtarıcı olmak üzere 2 tip otonom etmen 
olup, bu etmenlerin sınırlı yakıtı, sınırlı sayıda görev gerçekleştirebilme  kapasitesi ve farklı manevra 
kabiliyetleri vardır. Çalışmanın tasarladığı CBBA öncelikle açgözlü (İng. greedy) bir algoritma ile tüm 
görevleri etmenlere atamaktadır. Daha sonra bu atama çözümü, birden fazla tur süren bir açık arttırma 
(İng. auction) usulü ile çakışmalardan ve kısıt ihlallerinden arındırılır ve nihayetinde tüm etmenler global 
bir çözüm mutabakatına varır. CBBA’nın bir başka versiyonunu statik engellerden kaçınmayı sağlama ve 
uçuş salınımını engelleme amacıyla da bir çalışma [5] yapılmıştır. İncelenen bu çalışmalarla, CBBA 
yaklaşımına sahip çalışmaların dağıtık görev ve yol planlama literatüründe yaygınlığı görülmüştür. Bölüm 
3’te anlatılan 3.5, 3.6, 3.8, 3.9 ve 3.10 numaralı görev gereksinimleri çerçevesinde CBBA yaklaşımının 
yarışma problemine önemli ölçüde uygun olduğunu gördük. İlk aşamada geliştireceğimiz OKVM’nin bu 

çözüm yaklaşımından esinlenmesine karar verdik. Öte yandan, CBBA yaklaşımıyla hitap edilen 
problemlerin, yarışma probleminden en kritik farkının bilinen bir ortam kriteri olduğu dikkat çekmektedir. 
Yarışma probleminin 3.2 ve 3.3 gereksinimleri, CBBA yaklaşımının geliştireceğimiz OKVM çözümüne 
direkt olarak adapte edilebilmesini kısıtlamaktadır. 

"Distributed Task Assignment and Path Planning with Limited Communication for Robot Teams" adlı 
çalışmada [6], herhangi bir zamanda ve ortamın herhangi bir yerinde ortaya çıkan görevleri çözmek için 
merkezi olmayan çok robotlu hizmet senaryolarına hitap edilmektedir. Bu senaryolarda karmaşık bir iç 
ortamda birçok robot birbiriyle çarpışmadan yol planlaması yapıp aynı zamanda mevcut görevleri 
aralarında paylaşması gerekmektedir. Çalışmanın çözüm yaklaşımında, lokal bilgiye sahip olan robotların 
etkileşimini artıran bir görev atama süreci ve lokal yayın iletişimi ile diğer robotların planlarından elde 
edilen bilgiden yararlanan hareket planlayıcı modül mevcuttur. Ortam, dörtlü ağaçlandırma (İng. Quad-

tree) ile hiyerarşik olarak temsil edilir ve her alanda bir araç tarafından yapılabilecek olası görev sayısı bir 
lokal fayda fonksiyonuyla hesaplanır. Bu çalışmada bir robot, yakınında olan diğer alanlarda çalışmanın 
faydasını o alanlardaki robotlarla sağlanan etkileşimle elde eder ve bu fayda değerleri görev ataması için 
kullanılır. Bu çalışmanın lokal iletişim ve dağıtık planlama kriterlerine göre geliştirdiği çözüm yaklaşımının 
yarışma problemine uyarlanabileceğini düşünmekteyiz. İlerleyen proje geliştirme sürecinde bu çözüm 
yaklaşımı da benimsenmeye çalışılacaktır. 

İncelediğimiz literatür çalışmalarının ışığında geliştirdiğimiz OKVM, sürünün koordineli olarak planlama 
yapabilmesi, çakışmaların çözülmesi ve lokal bilgiden kaynaklı olan sürüdeki heterojen bilginin 
değerlendirilerek görev atamalarının yapılması gibi ihtiyaçlara yönelik tasarlanmıştır. Sıradaki alt 
bölümde, OKVM çözümü olarak tasarlanan Merkezi Olmayan Müzayedeye Dayalı Görev Tahsisi 
Algoritması (MGTA) detaylandırılmaktadır. MGTA, Bölüm 4.1’de anlatılan araçlar arası iletişim tasarımı 
kapsamında çalışan bir algoritmadır ve OKVM için tasarlanmış bir çözüm niteliği taşımaktadır. Yani 
MGTA OKVM’nin kendisini temsil etmemektedir. OKVM’yi, yarışma probleminin gereksinimlerine ve sürü 
kabiliyetlerine göre tanımlanan bir çözüm çerçevesi (İng. framework) olarak nitelendirmekteyiz. Bir sonraki 
alt bölüm olan 4.2.2’de ise OKVM’nin çalışmasını tetikleyen durumların kontrolünü sağlayan Yeniden 
Planlama Protokolü (YPP) anlatılmaktadır. 
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4.2.1. Merkezi Olmayan Müzayedeye Dayalı Görev Tahsisi Algoritması (MGTA) 
Senaryonun herhangi bir anında bir kümede ortak planlama ihtiyacı ortaya çıktığında, küme lideri araç bir 
müzayede başlatarak belirlediği görevler için kümeden teklif toplar. MGTA’nın ilk versiyonunda lider 
mevcut tamamlanmamış görevlerin hepsini müzayedeye açar. Kümedeki araçlar, her görev için tahmine 
dayalı bireysel faydasına dayalı olarak bir teklif değeri biçer ve bu tekliflerini yayınlar. Lider bu teklifleri 
topladıktan sonra görev tahsisatını gerçekleştirir. MGTA ile kümenin toplam faydasını maksimize edilerek 
küme için en iyi kararın vermesini amaçlanır. Bu şekilde küme için geçerli olan planlamanın yapılması ve 
bu planın her araç tarafından öğrenilmesini sağlayan bir akışla sürüye kolektif planlama kabiliyeti 
kazandırılmaktadır. Her araç ait olduğu kümenin liderini tespit eder. MGTA akışındaki adımlar şunlardır:  

Lider, kümedeki araçların sahip olduğu bilgileri toplar ve bu heterojen veriden en güncel veriyi derler. 
Derlenen bu veri, küme bilgisini temsil eder. Lider, küme bilgisini yayınlar. 
Kümedeki her araç liderin yayınladığı küme bilgisine göre kendi tekliflerini oluşturur ve yayınlar . Teklifler, 
lider tarafından yayınlanan (istenen) görevler için oluşturulmuş rota planları listesidir.   
Lider, kümedeki teklifleri toplar. Bu tekliflere göre küme için bir Görev Atama Algoritması ile planlama 
yapar ve bu planı yayınlar. 
Her araç liderin yayınladığı plana göre kendi verisini ve kendi mevcut rota planını günceller. 

Bu algoritmaya göre kümenin lideri, kümedeki araçların sahip oldukları lokal bilgileri zaman etiketlerine 
göre karşılaştırarak en güncel veriyi derler ve kümede ortak planlanması gereken görevleri belirler. 
MGTA’nın ilk versiyonunda, lider kümedeki her araca en fazla bir görev ataması yapmaktadır. Mevcut 
versiyonda liderin yayınladığı görevlerin her bir görev için araçlar en iyi rota planını teklif olarak verir (Bkz. 
Bölüm 4.3.2: Rota Planı Oluşturma). Lider bu tekliflere göre küme için en iyi planlamayı/görev atamasını 
yapar. Projenin ilk aşamasında, uygulama kolaylığı gözetilerek optimal atama çözümü olan Macar 
Algoritmasının [7] kullanılması planlanmaktadır. Sürü büyüklüğünün ve görev sayısının fazla olduğu 
senaryolar için ölçeklenebilir çözüm üretebilme adına sezgisel atama algoritmaları da değerlendirilecektir. 

4.2.2. Yeniden Planlama Protokolü (YPP) 

OKVM’nin çalışmasını tetikleyecek, yani sürü içerisinde ortak karar verme ihtiyacının ortaya çıkabileceği 5 
durum (İng. case) belirlenmiştir. Bu durumlar YPP’ye göre sürekli olarak lider tarafından kontrol 
edilecektir. Lider, aşağıdaki durumlardan birinin kümede yaşandığını tespit etmesi durumunda OKVM’yi 
çalıştıracaktır:  

 Durum 1: Lider kendi verisi ile PKM verisi arasında farklılık tespit eder (yani PKM yeni yayın 
yapmıştır). 

 Durum 2: Kümedeki araçların tuttuğu görev atama tabloları arasında ile çakışma (aynı görevin birden 
fazla araca atanmış olma durumu) tespit edilir. 

 Durum 3: Görevini tamamlamaya yakınlaşan bir araç bir sonraki görevinin atanması için görev atama 
isteği yayınlar. 

 Durum 4: Bir araç görevi tamamlayabilmek için yeterli enerjisinin olmadığını tespit eder. 
 Durum 5: Bir araç merkeze dönmesi gerektiğini tespit eder. 

Aracın sahip olduğu Bireysel Karar Verme Mekanizmasında (bakınız Bölüm 5.3), her zaman gerekli olan 
asgari enerji seviyesinin korunması ve merkeze geri dönüşün doğru zamanda planlaması sağlanacaktır. 
Lakin aracın yaptığı maliyet ve süre tahminlemesinin bazen çok hatalı çıkma ihtimalinden dolayı Durum 5 
ve 6’nın yaşanabileceği dikkate alınmıştır. 

OKVM genel (jenerik) bir çözüm çerçevesi olarak tasarlanmıştır: Bir araç, yukarıda listelenen 5 durumdan 
birisinin yaşanmasıyla OKVM’yi çalıştırdığında o an bulunduğu kümeye tabi olur ve küme lideri tarafından 
yapılan küme için yapılan plana uyar. Eğer OKVM çalıştığında araç tek başına bir küme ise (yani 
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yalnızsa), kendisi lider olur ve kendisi için planlama yapmış olur. Bir diğer deyişle, OKVM her ne kadar 
OKVM kolektif karar verebilme için tasarlanmış olsa da, bireysel karar için de kullanılabilmektedir.  

OKVM çalıştığında araçlar hareket halinde oldukları için küme, planlama esnasında bozulabilir. Küme 
bozulma durumunu engelleme için araçlar hızını belli bir oranda yavaşlatır. Bu oran şu an için %50 olarak 
belirlenmiştir. Eğer çeşitli yavaşlama oranı değerlerinin testlenmesiyle bu yaklaşımın verimsiz olduğu 
gözlenirse, OKVM’nin çalışması sırasında küme korunumu için kümedeki araçların mevcut konum ve hız 
vektörünü dikkate alarak araçların birbiriyle koordineli olarak hareket güncellemesi yapmasını sağlayacak 
algoritma tasarlanması planlamaktadır.  

4.3. Bireysel Karar Verme Mekanizması (BKVM)  

4.3.1. Bilgilerin Güncellenmesi 

Araç, OKVM’nin doğru çalışmasını sağlayabilmek için diğer araçların yayınlarını dinleyerek topladığı 
bilgileri kendi bilgisi ile karşılaştırır ve gerekirse günceller. OKVM’nin sağlanabilmesi için tüm araçların 
devamlı olarak PKM ve sürü yayınlarını dinlemesi şarttır.   

Dinlediği yayınlar ile güncellediği dört veri yapısı bulunmaktadır. Bunlardan ilki liderin paylaştığı atama 
tablosudur. Araç bu tabloyu paylaşıldığı zaman bilgisi ile kayıt altında tutar. Bu veri yapısında küme 
içerisinde bulunan araçların atandıkları görevlerin bilgisinin yanında bu görevleri tahmini tamamlama 
süreleri de paylaşılmaktadır. İkinci veri yapısı, araç durumu adını verdiğimiz, bir aracın hız vektörü, 
konumu, enerji seviyesi, kargo seviyesi ve mevcut rota planı gibi güncel bilgilerini taşıyan yapıdır. Üçüncü 
olarak da iletişim modülü ile algılanan küme ve lider bilgisi sürekli olarak güncel tutulur. Son veri paketi 
ise PKM’nin periyodik olarak güncellediği hizmet talepleri bilgisidir. 

Araç dinlediği yayın türlerine göre farklı işlemlerde bulunur. Bunlar: 

 PKM yayını: Araç PKM yayınını dinleyerek, yeni gelen görevleri ve tamamlanmış görevleri kontrol 
ederek bilgisinde olan görevler listesini günceller. Böylece lider olması durumunda teklif isteyeceği 
görevleri kümeye yayınlayabilir. Ayrıca PKM’nin yayınladığı görev geçmişinin yapılandırılmış olarak 
tutulmasıyla geçmişteki görev dağılımından ve zamanından gelecekteki görevlerinin ne zaman 
yayınlanacağı tespit edilecektir. Ek olarak, görevlerin belli bir düzene sahip dağılımla mı ya da 
rastgele mi yayınlandığı da tespit edilmeye çalışılacaktır.  

 Araç Durumu Yayınları: Araç kendi iletişim menzilinde yayınını alabildiği diğer araçların araç 
durumlarını kayıt altında tutar. Yeni bilgi geldikçe güncellemelerinde bulunur. Toplandığı bu bilgiler 
iletişim modülünde küme oluşturmak için kullanılır.  

 Küme Bilgisi Yayını: Bir kümenin oluşmasıyla diğer araçlardan gelen lider ve küme üyeleri bilgisi bu 
yayın dinlenerek güncellenir. Bu bilgilerle araç, araç durumunu lider ile sürekli olarak paylaşır. Eğer 
araç lider ise küme elemanlarından gelen araç durum yayınlarını dinleyerek Yeniden Planlama 
Protokolü’nde bulunan durumları da kontrol eder. 

 Lider Yayını: Direkt veya dolaylı olarak liderin yayınlandığı veri paketinde görevler için teklif beklediği 
bilgisini paylaştıysa araç bu görevler için tekliflerini hazırlar ve yayınlar. Araç, liderin görevleri tahsis 
etmesiyle yayınladığı atama tablosunu kayıt altına alır. Atama tablosu üzerinden kendisine atanan 
görev ile güncel planını belirlemiş olur. 

 

4.3.2. Rota Planı Oluşturma 

Rota planı, aracın mevcut konumundan itibaren gideceği uğrak noktaları dizisidir. Rota planının son 
uğrağı bir görev konumu veya merkezdir. Oluşturulan bir rota planının birtakım kriterlere bağlı olarak 
fayda değeri hesaplanır. Bu kriterler temelde, görevin tamamlanabilmesi için gereken maliyete-süreye ve 
görev tamamlandığında aracın tahminlenen gelecek durumuna (İng. future state) bağlıdır.  



 10 

Araç, bir görevi tamamlamak için gereken rota planını kendisi oluşturur. Bu planlamayı yaparken çözüm 
tasarımında dikkate alınması gereken  4 husus vardır: Harcanacak enerjinin ve sürenin tahminlemesi, 
istasyona gidiş, depoya gidiş ve merkeze geri dönüş gereklilikleri. Bu hususlar bu bölümün alt 
başlıklarında açıklanmıştır. 

OKVM için geliştirilen bir çözümün strateji yaklaşımından kaynaklı olarak veya senaryonun bir anında tüm 
görevlerin tamamlanmış olma durumunda, aracın bir bekleme konumu seçmesi gerekebilir. Aracın 
mevcut enerji ve kargo seviyelerinin, uğrak noktalarına uzaklığının ve sürüden uzaklığının 
değerlendirilmesiyle bir bekleme konumu seçimi için Harita Fayda Fonksiyonu (HF) ve Bireysel Fayda 
Fonksiyonu (BF) kullanılacaktır. Bu fonksiyonlar bu bölümün Fayda Fonksiyonları alt başlığında 
anlatılmıştır.  

a) Maliyet ve süre tahminlemesi 

Bir araç bir görevi üstlenmeden önce, o görevi tamamlamak için gerekli enerji ve zamanı hesaplamayı 
yapacaktır. Lakin araçlar harita bilgisine sahip olmadığı için bu hesaplama tahmini bir değer olacaktır. 
Düz bir doğrultuda, hiçbir engelle karşılaşmadan, en verimli hızda gidecek araç için yapılan ener ji tüketimi 
ve süre hesaplaması sezgisel bir bilgi sağlamaktadır. Ancak çoğu zaman araç statik ve dinamik 
nesnelerden kaçınma için yapacakları manevralardan dolayı düz bir rota takip edemeyip stabil bir hızda 
ilerleyemeyecektir. Bu yüzden tahmini maliyet ve süre değerleri rota boyunca sürekli güncellenecek ve 
rotanın sonunda elde edilen toplam maliyet ve süre değerleri ilk başta yapılan hesaplamaya göre daha 
fazla çıkacaktır.  

Rota maliyeti tahminlemesinde pozitif hata payı ile hesaplama yapılacaktır. Bu hata payı doğrusal veya 
geometrik olarak tahmini değeri arttıracaktır. Hata payı katsayısı veya değeri çeşitli testlere bağlı olarak 
belirlenmeye çalışılacaktır. 

b) İstasyona Gidiş 

Araç, bir görev için rota planlaması yaparken mevcut enerji seviyesine göre şu kriterleri kontrol etmelidir: 

 O görevi yapabilmesi için şarj istasyonuna uğrama gerekliliği 
 Görevi bitirdiğinde sahip olacağı tahmini enerji seviyesinin en yakın şarj istasyonuna gitmek için enerji 

yeterliliği 
 Görevi bitirdiğinde (tahmini olarak) senaryo bitimine az süre kalmasından dolayı planına ekleyeceği 

merkeze geri dönüş görevi için enerji yeterliliği 

Aracın mevcut yakıt değeri bir görevi tamamlamaya elverişli değilse yörüngesine en yakın şarj 
istasyonuna bir kırılma oluşturulup rotanın fayda değeri tekrardan hesaplanacaktır.  

c) Depoya Gidiş 

Araç, bir görev için rota planlaması yaparken mevcut kargo seviyesine göre şu kriterleri kontrol etmelidir:  

 O görevi yapabilmesi için depoya uğrama gerekliliği  
 Görevi bitirdiğinde sahip olacağı kargo seviyesi 
 Depodan hangi yükten (ilaç ve erzak) ne kadar alınacağı 

Araçların taşıyabileceği toplam ilaç ve erzak miktarı, senaryoda verilen kargo kapasiteleriyle 
sınırlandırılmıştır. Proje geliştirmenin ilk safhalarında, araçların her depoya gidişinde hangi faydalı yükten 
ne kadar alacağına şu oranlamaya dayalı olarak karar verilecektir: Kalan tamamlanmamış görevlerin 
toplam talep edilen ilaç ağırlığı (𝑤1), toplam erzak ağırlığı (𝑤2) ve toplam hasta insan ağırlığı (𝑤3) 
hesaplanır. İHA’lar mevcut boş kapasitelerinin 𝑤1/(𝑤1 + 𝑤2) oranı kadarını ilaçla, kalanını erzak ile 
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doldurur. İKA'lar ise toplam kapasitelerinin 𝑤3/(𝑤1 + 𝑤2 + 𝑤3) oranı kadarını boş bırakır, kalan kısmını 
İHA’lardaki gibi aynı oranla doldurur. Projenin ilerleyen aşamalarında, varılan depoya en yakın görevlere 
bağlı olarak olarak faydalı yük alım oranları belirlenecektir. 

d) Merkeze Geri Dönüş 

Bakınız Bölüm 4.3.3.: Merkeze Geri Dönüş Kontrolü. 

e) Rota Planı Seçimi 

Aracın bir görevi tamamlayabilmesi takip edebileceği birden fazla (ve sınırlı sayıda) rota planı çıkartılabilir. 
Araç, bu rota planlarından birini o görev yapmak için OKVM’de sunduğu teklif olarak seçer. Bu teklif, o 
görev için diğer araçlar tarafından verilen tekliflerle beraber OKVM tarafından değerlendirilir.  

Bir görevi yapmak için aracın şarj istasyonuna uğrama, depoya uğrama ve merkeze geri dönüş için çeşitli 
seçimler yapılabilir. Bu seçimlerin kombinasyonuyla aynı görevi yapmak için birden fazla rota planı 
çıkarılır. Her rota planına sıradaki alt başlıkta anlatılan Rota Fayda Fonksiyonu (RF) ile fayda değeri 
biçilir. Aracın hedef noktasına gidebilmesi için değerlendirebileceği şu 2 karar türü vardır: 

 Depoya gidiş (𝑥1) ∈ {depoya uğramama (0), araca en yakın depo (1),  görev noktasına en yakın depo 
(2), araç ile görev noktası arasındaki düz çizgiye en yakın depo (3)} 

 İstasyona gidiş (𝑥2) ∈ {istasyona uğramama (0), araca en yakın istasyon (1), görev noktasına en 
yakın istasyon (2), araç ile görev noktası arasındaki düz çizgiye en yakın istasyon (3)} 

Bu iki değişkenin değerine göre en fazla 24 farklı rota seçeneği, şu karar uzayı ile temsil edilir: (𝑥1, 𝑥2 ) ∈ X = {(0,0), (1,0),(0,1), (1,1), (2,0) . . . (1,3), (3,1),(2,2), (2,3), (3,2), (3,3)}. Örneğin, (0,0) kararı ne depoya 
ne de istasyona uğramadan direkt görev noktasına gitme kararını temsil eder. Karar değişkenlerinin 
değerleri bazen aynı karara çıkabilir. Örneğin, araca en yakın depo aynı zamanda görev noktasına da en 
yakın depo olabilir. Bu sebeple, |𝑋|  ≤ 24. Bu kararlar, aracın görev noktasında vardığında sahip olacağı 
tahmini enerji seviyesine ve kargo seviyesine bağlı olan şu dört durumda olursuz (İng. infeasible) olarak 
nitelendirilir:  

 Tahmini enerji seviyesinin negatif olması 
 Tahmini enerji seviyesinin en yakın istasyona gitmeye yetecek kadar olmaması 
 Talebin karşılanabileceği kadar faydalı yük miktarının olmaması veya hasta nakli için yeterli 

kapasitenin olmaması 
 Merkeze geri dönüş için yeterli tahmini enerji veya süre kalmaması 

Olurlu olduğu tahminlenen kararlara göre oluşturulan rota planlarının RF ile fayda değeri hesaplanır. 
Projenin mevcut aşamasında, aracın bir görev için oluşturduğu bu rota planlarından en fazla fayda 
değerine sahip olanın teklif olarak verilmesi stratejisi benimsenmektedir. Bu yaklaşımda, araç bir görev 
için teklif verirken sadece kendi faydasını gözetmiş olmaktadır. Alternatif bir yaklaşım olarak ise, araç bir 
görev için bir teklif vermek yerine birden fazla teklif verebilir. Bu çoklu teklif yaklaşımına göre, küme lideri 
her bir görev için kümedeki her araçtan birer teklif yerine birden fazla teklif alabilecek ve gelen bu 
tekliflerin hepsinin değerlendirilmesiyle sürü optimizasyonu için daha efektif karar verilmesi 
sağlanabilecektir. Fakat bu yaklaşımın uygulanabilmesi için MGTA'da kullanılan Görev Atama 
Algoritmasının daha kompleks olması gerekecektir (ilk aşamada Macar Algoritması kullanılacak); bu 
durumda da hızlı çalışan bir sezgisel görev atama algoritması kullanımı ihtiyacı doğmaktadır.  

Sıradaki alt bölümde BKVM kapsamında kullanılabilecek fayda fonksiyonları açıklanmıştır. 

f) Fayda Fonksiyonları 
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Bir aracın bir görevi tamamlamak için planladığı rotanın fayda değeri Rota Fayda Fonksiyonu (RF) ile 
hesaplanacaktır. RF hesaplamasında şu değişkenler kullanılacaktır: 

 Görev tamamlandığında aracın sahip olacağı tahmini enerji seviyesinin kapasiteye oranı 
 Görev tamamlandığında aracın sahip olacağı kargo seviyesinin kapasiteye oranı 
 Rotanın tamamlaması için gereken tahmini enerji seviyesinin kapasiteye oranı 
 Görev tamamlandığında kazanılacak skorun teslim edilen yükün göreceli ağırlığına (yük ağırlığının 

kapasiteye oranına) oranı 

Bir görevi tamamlamanın fayda değerini hesaplamanın haricinde tanımlanabilecek 2 fayda fonksiyonu 
daha belirlenmiştir. Araçların kendisine bir görev atanmaması durumunda hangi uğrak noktasında 
bekleme yapmasının faydalı olacağını belirleyebilmesi için Harita Fayda Fonksiyonu (HF) tanımlanacaktır. 
HF’ye göre herhangi bir konumun fayda değeri şu değişkenlere bağlı olarak hesaplanacaktır: 

 Merkeze uzaklık 

 En yakın istasyona uzaklık veya en yakın birkaç istasyona ortalama uzaklık  

 En yakın depoya uzaklık veya en yakın birkaç depoya ortalama uzaklık  

 Tüm hizmet noktalarına veya en yakın birkaçına ortalama uzaklık  
 Tamamlanmamış tüm görev noktalarına veya en yakın birkaçına ortalama uzaklık 

Aracın bilinen hizmet noktalarına uzaklığına bağlı olan bir HF değişkenin kullanılması, PKM’nin 

yayınlayacağı yeni görevlere yakın olabilme ihtimalini gözetmektedir. 

Aracın bir konumda elde edeceği fayda değeri o konumda olduğunda tahminlenen durumuna (state) da 
bağlı olacaktır. Bu yüzden HF ile beraber bir Bireysel Fayda Fonksiyonu da (BF) kullanılmasına da ihtiyaç 
olacaktır. BF ile aracın şu anki durumunun veya gelecekte olacağı tahminlenen durumunun fayda değeri 
şu değişkenlere bağlı olarak hesaplanacaktır: 

 Tahmini enerji seviyesinin kapasiteye oranı 
 Kargo seviyesinin kapasiteye oranı 
 Sürünün tamamına ve en yakın olduğu tahminlenen birkaç araca ortalama uzaklık  

BF’de aracın sürünün geri kalanına veya en yakın birkaç araca tahmini uzaklığının bir kriter olarak 
kullanılması, araçlar arası iletişimin korunmasının stratejik olarak hedeflendiği çözüm yaklaşımlarına 
yöneliktir. 

Bir aracın şu anki ve gelecekteki konumuna ve durumuna bağlı olarak sahip olacağı fayda değeri (F) HF 
ve BF’ye bağlı olarak hesaplanabilecektir. F = 𝜆 * HF + (1- 𝜆) * BF tanımlamasına göre ilk aşamada 
=0.5değeri kullanılacak olup bu parametrenin farklı değerleriyle testler yapılacaktır. Ayrıca F ’nin zamana 
bağlı olarak adaptif bir fonksiyon olarak da tanımlanması planlamaktadır. 

4.3.3. Kritik Kontrol Mekanizmaları 
Aracın inaktif duruma geçmesinin veya skor kaybına yol açmasının önlenmesi ve sürü optimizasyonunun 
daha efektif kılınması amaçlanarak BKVM kapsamında 4 kritik kontrolün sürekli yapılması gerekli 
görülmüştür. 

a) Enerjisiz Kalmama Kontrolü 

Araçların hiç bir zaman enerjisiz kalmaması ve her koşulda bir istasyona gidebilecek kadar enerjisi 
bulunması gerekliliğini sağlamak için konulan kontrol mekanizmasıdır.  

Araçlar görevlerini tamamlamak için enerji ihtiyacını göz önünde bulundurarak rota planlaması 
yapmaktadırlar. Fakat enerji ihtiyacı hesaplamaları tahmini değerler olduğu için aracın enerjisiz kalma 
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durumu da ihtimal dahilindedir. Bu ihtimali kontrol altında tutabilmek için araç belirlediği rotasında 
ilerlerken devamlı olarak mevcut enerjisi ile hedeflediği konuma ve bu konuma en yakın istasyona gidip 
gidemeyeceğini kontrol eder, gidemeyeceğini ön gördüğünde de mevcut en yakın istasyona gitmeyi 
önceliklendirir ve YPP’yi aktifleştirir (Durum 4). 

b) Merkeze Geri Dönüş Kontrolü 

Her araç senaryo sona ermeden merkeze dönmek zorunda olduğundan araçlar yeni bir göreve 
başlamadan önce görevi tamamlayıp merkeze dönebilecek kadar süresinin ve enerjisinin kalıp 
kalmadığını kontrol etmelidir. Bu kontrolün senaryonun bitimine doğru yapılması yeterli olacaktır. Örneğin 
haritanın merkeze en uzak noktasında bulunan bir İHA’nın optimum hızda merkeze ulaşma süresi 30 
saniye ise, senaryo bitimine 1-2 dk kala merkeze geri dönüş görevinin planlaması uygun olacaktır (sayılar 
örnek olarak verilmiştir). Bu amaçla senaryonun sonuna doğru araç bir göreve başlamadan önce, görevi 
tamamlamanın tahminlenen süresi ile görev noktasından merkeze gitmenin tahminlenen süresini toplar. 
Bu toplam süre simülasyonun kalan süresinden az ise araç o görevi değerlendirmeye alabilir. Halihazırda 
yapılabilecek görevlerden hiçbiri için bu toplam süre simülasyonun kalan süresinden az değil ise araç 
merkeze geri dönüş görevi için rota planlaması yapar. Merkeze geri dönüş görevine başlayan araç artık 
OKVM’ye tabi olmaz. 

c) Güncel Görev Durumu Kontrolü  

Aracın görevsiz kalmaması amacıyla oluşturulmuş bir kontrol mekanizmasıdır. Araç gerçekleştirdiği 
görevin tamamlanması için ne kadar süre kaldığını devamlı olarak hesap eder. Eğer ki hesaplanan süre 
belirli bir eşik değeri (Y) altında kalıyorsa Durum 3 ile Yeniden Planlama Protokolü aktifleşir. Böylece 
aracın yakında tamamlayacağı görevden sonra hangi görevi yapacağı lider tarafından araca atanmış olur. 
Senaryolar üzerinde farklı Y değerleri ile testler yapılarak en iyi sonuç veren Y değerinin saptanması 
amaçlanmaktadır. 

d) Olası Çarpışma Kontrolü 

Araç, sensörlerinin ve iletişim menzilinin dahilinde olası çarpışmaları önceden algılayabilmesi için 
yakınındaki nesnelere farkındalığının sürekli olması sağlanacaktır. Olası çarpışmalarının engellenmesi 
için algıladığı nesnelerin hareketini tahminlemesi için Bölüm 4.3.5’te anlatılan sensör verileri gerçek 
zamanlı işlenecektir. Bu işlenen verilere göre aracın yapacağı reaktif kaçınma manevraları ile 
çarpışmalardan korunabilecektir. Nesnelerin hareket tahminlemesine alternatif olarak, araç sürüdeki diğer 
araçların konum ve hız vektörü bilgilerini de kullanarak da çarpışmalardan korunması denenecektir. Bir 
sonraki bölümde, uygulanması planlanan çarpışma kaçınma algoritmaları detaylandırılmaktadır.  

4.3.4. Çarpışmadan kaçınma 

Araçların hareket halindeyken çarpışmadan kaçınmak için yapacakları manevraları reaktif olarak 
belirlemeleri gerekmektedir. Araçların statik ve dinamik engeller ile  çarpışmasını engelleme 
mekanizmaları alanında çokça çalışılmış konulardır. Dinamik engellerden kaçınma altında özel bir 
çalışma alanı da işbirlikçi araçların birbirinden kaçınmasıdır. İnsansız araçların çarpışmadan kaçınma 
manevraları, karşılaşılan nesnenin türüne göre farklılaşacaktır. Bu bölümde statik engel ve dinamik engel 
ile karşılaşma durumunda izlenecek çarpışmadan kaçınma stratejileri anlatılmaktadır.  

a) Dinamik nesnelerden kaçınma  

Proje geliştirme sürecin ilk safhasında yayınlanan mevcut senaryolarda, İHA’ların birbirinden kaçınması 
için basit bir protokol kullanılacaktır. Bu protokole göre, hareket tahminlemesi ile birbiriyle çarpışma 
yaşayacağını algılayan İHA’lardan yüksek irtifada olan çarpışmanın olmaması için yeteri kadar yükselme 
manevrası yapacaktır.  
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Proje geliştirmenin ilerleyen safhalarında “Optimal Reciprocal Collision Avoidance for Multi-Agent 
Navigation” başlıklı çalışmadan [8] ilham alınarak çözüm üretilmeye çalışılacaktır. Bu algoritma ile 
sürüdeki her araç aynı çarpışmadan kaçınma protokolüne göre reaktif manevra yapacak ve birbiriyle olası 
çarpışmadan kaçınma sorumluluğunu eşit olacak şekilde karar vereceklerdir. Bu mekanizmaya göre araç, 
diğerlerinden bağımsız ve eş zamanlı olarak yeni bir hız vektörü hesaplar ve belirlenen t zamanı  
içerisinde bu hız vektörü ile ilerlediğinde diğer araçlarla çarpışmadan hareketine devam edebilmektedir. 
Bu mekanizmayı kullanan araç diğer araçların bulunduğu konum, hız vektörü ve çapı algılayabilmelidir. 
Araç yeni hızını belirlerken olabildiğince orijinal rotasını takip edebilmek için tercih ettiği hızına yakın bir 
değer seçmelidir. Optimal Karşılıklı Çarpışmadan Kaçınma Algoritması (OKA), çarpışmadan kaçınmayı 
garantilemek için seçilmesine izin verilen hızların yarım düzleminde (hız-uzayda) her bir robot için sonuç 
verir. Araç daha sonra, izin verilen tüm yarı düzlemlerin kesişiminden optimum hızı doğrusal programlama 
ile bulur. Aynı çalışmanın araçların sahip olduğu ivme kısıtlamasına göz önünde bulunduran geliştirilmiş 
versiyonu da bulunmaktadır [9].   

Projenin ilk aşamalarında, araçların dinamik nesnelerden kaçınırken karşı tarafın takım arkadaşı araç 
olduğunun bilinebilmesi için iletişim temelli farkındalık benimsenecektir. Sürü içi çarpışmaların 
engellenmesine alternatif çözüm olarak iletişim temelli algoritmaların denenmesi de planlanmaktadır. Bu 
yaklaşımda, olası çarpışmanın olacağını tespit eden iki araç, tasarlayacağımız bir çarpışmadan kaçınma 
protokolüne göre birisi diğerine mevcut rotasını gönderecektir. Diğer araç ise kendi rotasıyla beraber 
birbiri ile kesişmeyen yeni iki rota planlayıp yayınlayacaktır. Bu çözüm yaklaşımın uygulanabilmesi için 
Safe Interval Path Planning (SIPP) [12] algoritmasına dayanan çok etmenli yol bulma çözümlerin 
incelenecektir. 

Ayrıca, İKA’nın dinamik engellerden kaçınmasında OKA’nın kullanılabilmesi için algılanan dinamik 
nesnenin hareket tahminlemesi yapılarak karşı tarafın çarpışmadan kaçınma sorumluluğu almayacağı 
durumunun gözetilmesi gerekmektedir. 

b) Statik nesnelerden kaçınma 

Projenin ilk aşamalarında yayınlanan mevcut senaryolarda, İHA’lar statik engellerden yükselme 
manevrası ile kaçınacaktır. Bu yaklaşımın yüksek binalarla karşılaşıldığında verimsiz olacağı 
öngördüğümüz için daha kompleks kaçınma mekanizmalarının uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.x  

Araçların birbirinden kaçınması için uygulanması planlanan Optimal Karşılıklı Çarpışmadan Kaçınma 
çalışmasının statik engellerden kaçınma için de başarılı şekilde kullanıldığı aynı çalışma içerisinde yer 
verilmiştir. Dinamik engelden kaçınmak için tasarlanan yapıdan tek farkı, araç hareket güzergahında 
hareket etmeyen cismi (statik engeli) sensörler ile tespit ettiğinde çarpışmayı engellemek için tüm 
sorumluluğu alarak hareketini güncellemesi gerekmektedir.   

Statik nesnelerden kaçınmak için Optimal Karşılıklı Çarpışmadan Kaçınma mekanizması uygulanırken 
dikkate alınması gereken durum, araç statik engelden kaçınma manevrası yaptığında mevcut rota 
planından uzaklaşmaktadır. Aracın tercih ettiği hız vektörü hedef noktasının bulunduğu yöne göre 
belirlenerek araç eski rota planına kaçınma manevrasından bir süre sonra geri dönebilmektedir. 

Statik nesnelerden kaçınma için uygulanması denenecek olan bir diğer çözüm ise Online Computation of 

Euclidean Shortest Paths in Two Dimensions (ESP) [10] algoritmasıdır. ESP’de araç, tekrarlı bir şekilde 
hedef konumuna doğrusal ışınlar gönderir. Bu ışın hedef konumuna varmıyorsa aradaki nesnelerin rotayı 
engellediği anlaşılır. Gönderilen ışın bir nesnenin köşesine varana kadar sağa ve sola kaydırılarak 
nesnenin bir yüzeyi tespit edilir. Ardından araç en kısa şekilde nesnenin etrafından dolaşır. İHA’lar üç 
boyutta hareket ettiği için ESP’nin İHA’larda kullanılabilmesi için algoritmanın geliştirilmesi gerekmektedir. 
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Ayrıca ESP’nin en kısa yolu bulabilmesi için haritadaki nesnelerin bilinmesi gerektiğinden ortam 
öğrenimine (bakınız 4.3.5.b) ihtiyaç vardır. 

4.3.5. Algılama ve Hareket Kontrolü 

Her bir araç sensörlerinden aldığı verileri işleyip çıkardığı bilgileri, mevcut rota planının gerçekleştirebilme, 
çarpışmadan kaçınma ve harita çıkarma için kullanır. Sensör verilerinden çıkarılan bilgiler ve karar verme 
mekanizmalarının sağladığı hedef konumlar "Hareket Planlayıcısı" modülünde kullanılarak araç 
hareketinin rotalanması sağlanır.  

a) Algılama 

Araçların ortamı algılama kabiliyeti aşağıdaki sensörler ile gerçekleşecektir. 

 Mesafe: Mesafe sensörleri, aracın etrafındaki en yakın nesnelere olan uzaklıklarını gösterir. İHA'da 
alt, üst, ön, arka, sağ ve sol olmak üzere 6, İKA'da ön-sol, ön-merkez, ön-sağ ve arka-merkez olmak 
üzere 4 adet mesafe sensörü bulunur. Sensörlerin ROS konularıyla yayınladığı menzil değerleri 
dinlenir ve bu değerler çarpışmadan kaçınmada kullanılabilir.  

 LIDAR: LIDAR sensörü aracın etrafındaki nesneleri Nokta Bulutu (İng. Point Cloud) şeklinde 
algılamalarını sağlar. LIDAR verisi, Nokta Bulutu Kütüphanesi (PCL) kullanılarak şu şekilde 
kullanılabilir hale getirilebilir: Öncelikle veriyi gerçek zamanlı işleyebilmek için elde edilen nokta bulutu 
kırpılarak veya alt-örnekleme (İng. down-sampling) uygulanarak nokta sayısı azaltılır ve ardından 
verideki gürültü giderilir. Daha sonra nesneleri ayırt edebilmek için zemine ait noktalar kaldırılır ve 
nesnelere ait noktalar kümelendirilir (İng. clustering). Son olarak nesneleri sınırlayan kutular bulunur 
ve böylece algılanan nesne bilgisi çıkartılmış olur ve bu bilgi çarpışmadan kaçınmada kullanılır.  

 

b) Ortam Öğrenimi 

Simülasyon süresinin uzunluğuna ve sürü büyüklüğüne bağlı olarak araçlar sensörleri vasıtasıyla ortamın 
haritası çıkarabilecektir. Bu şekilde ortam öğrenildikçe (senaryo esnasında sensör verilerinin hafızaya 
kaydedilip derlenmesiyle) rota maliyetinin daha doğru tahminlemesi, yani gerçeğe yakın hesaplanması 
mümkün olacaktır. 

c) Hareket Planlayıcısı 

Hareket planlayıcı modül İHA ve İKA'ya ayrı olarak dizayn edilen bir modüldür. Araçların, karar verme 
mekanizmaları sonucunda üstlendiği görevlere gitmelerini sağlar. Bunu, aracın bulunduğu konumdan 
görev noktasına doğru bir yörünge oluşturarak yapar. Hareket planlayıcısının bir aracın hareketini 
sağlarken kullandığı temel mekanizmalar harekete geçme, durma ve hız-yön güncellemedir. 

 Harekete Geçme: Hareket Planlayıcısı modülü, Aracı Başlatma (İng. Vehicle Start) ROS servisini 
kullanarak motoru çalıştırır. Daha sonra araca, Sürat Komutu kullanılarak belirlenen yönde belirlenen 
hız kazandırılır. Bu komut araçların ivmelenerek çok kısa bir süre içerisinde istenen hıza ulaşmasını 
sağlar. İstenen yön İHA için x, y veya z eksenleri üzerinde değilse birden fazla eksende hız 
kazandırılarak bileşik bir sürat elde edilir. İKA için ise z ekseni çevresinde açısal hız kazandırılarak 
dönme hareketi gerçekleştirilir. İHA'lar karadan harekete başlarken yukarı yönlü bir hıza sahip 
olmalıdır. Ayrıca araçların hız limitlerini aşmamaları sağlanır. 

 Durma: Araçların ihtiyaç halinde durması gerekebilir. Bu durum İKA'lar için olduğu yerde kalma, 
İHA'lar için ise havada asılı kalma veya karaya inip bekleme şeklinde sağlanabilir. Bunu sağlamak 
için, öncelikle bir İHA karaya indirilmek isteniyorsa hareket planlayıcı modül tarafından İHA'ya sadece 
aşağı yönlü bir hız kazandırılıp karaya inene kadar beklenir. Daha sonra aracın hızı sıfıra indirilerek 
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araç durdurulur. En son, yakıt tasarrufu amacıyla, Aracı Durdurma (İng. Vehicle Stop) ROS servisi 
kullanılarak motor durdurulur. 

 Hız Güncelleme: Bir araç hareket halindeyken hızlanabilir veya yavaşlayabilir. Aracın hareket 
planlayıcı modülü aracın halihazırda olan hızını döngü (İng. while loop) içerisinde takip eder ve 
gerektiğinde ekleme, çıkarma veya ölçekleme yapabilir. Artı yöndeki hızlara pozitif değer eklenerek 
hızlanma, negatif değer eklenerek yavaşlama sağlanabilir. Eksi yöndeki hızlara ise negatif değer 
eklenerek hızlanma, pozitif değer eklenerek yavaşlama sağlanabilir. Hızlanma sırasında pozitif ve 
negatif hız limitlerinin aşılmaz.  

 Yön Güncelleme: Hareket planlayıcı modül, hızlanma ve yavaşlamayı kullanarak aracın yön 
değiştirmesini sağlar. Örneğin bir İHA +x yönünden +y yönüne dönmek isterse +x yönündeki hızı 
sıfırlanıp +y yönünde hızı arttırılır. Veya bir İKA'nın dönmesi için var olan hızı hafifçe düşürülüp açısal 
z hızı kazandırılır. Yön belirleme, yol planlamada sürat ile beraber verimli hale getirilmesi gereken 
hareket bileşenlerinden biridir. 

 

4.4. Alternatif Strateji ve Çözüm Geliştirme 
Çözüm geliştirme sürecinde başlangıç safhasında temel ve uygulaması kolay stratejiler üretilmeye 
çalışılacaktır. İlerleyen süreçte ise geliştirilen stratejiler ile yapılan testlerden alınan sonuçlar 
doğrultusunda kullanılan senaryo değişkenlerine göre jenerik bir strateji yapısı geliştirilecektir.  

Senaryodaki görevleri tamamlamak için takip edilecek stratejinin uygunluğunun, senaryonun 
değişkenlerine büyük oranda bağlı olduğu düşünülmektedir. Yarışma problemi için bir strateji belirlerken 
dikkate alınması gereken senaryo değişkenleri şunlardır: 

 Harita büyüklüğü ve trafik yoğunluğu (𝐴, 𝑑) 

 PKM yayını frekansı (𝑓) 

 Görev sayısı (𝑚) 

 Araç sayısı = İHA+İKA sayısı (𝑘 = 𝑘1 + 𝑘2) 

 Görev sayısının araç sayısına oranı (𝑚/𝑘) 

 Araç özellikleri: enerji ve kargo kapasiteleri, iletişim menzili ve maksimum hız ( 𝐸, 𝐶, 𝑟, 𝑣𝑚𝑎𝑥) 

Örneğin görev sayısının araç sayısına oranı çok yüksek ve PKM yayının çok sık olduğu bir senaryoda, 
görev tahsisinde araçlara gelecek görevler için de atama yapmak (yani bir araca bir seferde birden fazla 
görev ataması) yerine, sürünün mevcut durumuna göre mevcut tamamlanmamış görevlerden birer tane 
atama yapılması mantıklı olacaktır. Çünkü bahsedilen senaryo tipinde, senaryo boyunca problem sıkça 
güncellenecek ve bir aracın gelecekte değerlendirmesi gereken seçenek sayısı çok fazla olacaktır. Bu 
yüzden bu tip senaryoda geleceğe dair planlama yapılsa bile sıkça mevcut planların yeniden 
değerlendirilmesi-güncellenmesi gerekecek, bu da araçların mevcut planlarını tamamlayamamalarına ve 
sürekli karar değişikliğinden dolayı sürünün boş dolanmasına yol açacaktır. 

Bu sebeple MGTA’nın 3 versiyonun geliştirilmesi planlanmaktadır. Birinci versiyonda, mevcut görevler için 
kümeden teklifleri alan lider, henüz tamamlanmamış görevler üzerinden kümedeki araçlara ‘birer’ görev 
ataması yapar. Kümede takip ettiği görevi tamamlamaya çok yakın bir araç varsa ona sıradaki ikinci görev 
atanır. Yani MGTA v1’de her aracın kendi yapacağı görev listesinde çoğu zaman 1 olmak üzere en fazla 
2 görev bulunacaktır. MGTA v2’de ise henüz tamamlanmamış ‘tüm’ görevler için kümedeki araçlar teklifler 
verir ve lider tamamlanmamış tüm görevleri kümeye atar. Böylece her aracın güncel görevi dışında 
gelecek görevleri de atanmış olur. Yayınlanan senaryoların parametrelerinin değiştirilmesiyle MGTA v1 ve 
v2 stratejileri deneylenecek ve sonuçlar MGTA v3 geliştirmesi için analiz edilecektir. 

MGTA v1 mevcut duruma (sürünün ve ortamın durumuna) göre en iyi kararı vermeyi amaçlar ve geleceğe 
dair planlamayı sınırlı tutar. MGTA v2 ise gelecek odaklı bir planlama yaklaşımına sahip olacaktır. MGTA 
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v1 ile geleceğin planlamaması bazı senaryo tipleri için zayıf-verimsiz bir sürü optimizasyonuna yol 
açacakken, v2 de ise her zaman tüm görevler için atama yapıldığı için daha fazla çakışma ortaya 
çıkacaktır. Bu iki versiyon ile alınan sonuçların üzerinden bir ‘öğrenme’ modeli geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. Böylece hangi senaryo değişkenleri altında hangi stratejinin daha iyi sonuç aldığı tespit 
edilebilecektir. Yapılan bu öğrenme doğrultusunda da, senaryo değişkenlerine göre adaptif bir stratejiye 
sahip olacak MGTA v3’ün geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bir diğer deyişle MGTA v3, v1 ve v2 
stratejilerinin ikisini birden benimseyen ama hangisine ne kadar ağırlık verileceğini senaryo 
değişkenlerine bağlı olarak belirleyen hibrit bir stratejiye sahip olacaktır.    

MGTA v3’ün geliştirilmesinde bir öğrenme konseptinin de tasarlanması fikrini yaptığımız literatür 
araştırmaları güçlendirmiştir. Araştırmamızdaki makalelerden Integrating Acting, Planning, and Learning 

in Hierarchical Operational Models adlı makalede [11], etmenlerin çevrim içi (senaryo sırasında) 
edindikleri  deneyimlerinden ve/veya simüle edilmiş planlama sonuçlarından elde edilecek öğrenme 
stratejilerinin geliştirilmesi çalışılmıştır. Bu makalenin bilimsel katkılarından biri, öğrenme algoritmalarının 
hiyerarşik karar mekanizmalarına entegre edilmesiyle, planlayıcı sistemlerin operasyonel model 
araştırmasını hızlandırmasıdır. Bu şekilde hem planlayıcı sistemin hem de etmenlerin daha iyi çözümler 
bulmasını sağlanarak etmenlerin başarılı olma ihtimali arttırılır. Ayrıca  öğrenme algoritmalarının entegre 
edilmesi, alan uzmanlarının bir tercih sıralaması belirtmesine gerek kalmadan ‘iyileştirme metodları’ 
yazmasına imkan verir. Çalışmadaki öğrenme stratejilerinden biri ‘karar bağlamları’ ile iyileştirme metotları 
arasında ilişkilendirme yapmayı sağlamaktadır. ‘İyileştirme metodları’, bir etmenin belirli bir görevi yerine 
getirme yollarını tanımlayan hiyerarşik olarak organize edilmiş operasyonel modellerdir. ‘Karar 

bağlamları’, etmenin durumu, ortam durumu, görev listesi ve görevleri yapmak ve olaylara karşılık verme 
için kullanılan metodlar olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmaya göre, bizim sistemimizde OKVM’yi 
‘planlayıcı sistem’  ve OKVM çerçevesinde kullanılacak MGTA’nın versiyonlarını ‘operasyonel model’ 
olarak nitelendirebiliriz. Bu makaleden aldığımız ilhamla, OKVM için senaryo parametrelerine göre en 
uygun operasyonel modelin araştırılmasının hızlandırılması için tasarlayacağımız öğrenme konsepti, 
MGTA v3’ün senaryoya göre belirleyeceği hibrit ve adaptif stratejileri doğuracaktır. 

MGTA’nın geliştirilmesinin yanında farklı bir yaklaşıma sahip bir stratejinin, mevcut OKVM ile 
kıyaslanması veya OKVM ile beraber çözüm sistemimize entegre edilmesi planlanmaktadır.   Bu noktada, 

sürünün coğrafik dağılımının kontrolü üzerinden bir strateji düşünülmektedir. Sürü büyüklüğü harita 
büyüklüğüne oranla yüksek olursa, görev çakışmalarını engellemek adına araçlara belli bölgeler atanıp o 
bölgelerinde kalmaları zorlanabilir. Bunu sağlamak için öncelikle simülasyonun başında her araç için x ve 
y koordinat aralıkları tanımlanır. Araçların kendi görev alanına düşen görevlerin, araçlara sağladığı fayda 
değeri daha yüksek tutulur. Böylece görev tahsisatında araçların kendi bölgelerindeki görevleri alma 
durumu güçlenir. Sonuç olarak, haritanın her bölgesinde senaryo boyunca birkaç aracın olma ihtimali 
güçlenir, spesifik bir bölge içindeki bir kümenin korunumu sürekli sağlanır, küme değişimleri ve karar 
çakışmaları azalır. 
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