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Tablo 1 Takım Üyelerinin Hiyerarşisi 

 

 

1. Yönetici özeti 

İHA, sistemilerinin bir bileşeni olarak işletilen, aerodinamik kuvvetler aracılığıyla sürekli uçuş 

yapma yeteneği olan, üzerinde pilot bulunmaksızın uzaktan İHA pilotu tarafından kontrol edilerek veya 

otonom operasyonu İHA pilotu tarafından planlanarak uçurulan ya da havada kalabilen hava aracı olarak 

tanımlanır[1].  

Günümüz İHA’larına (İnsansız Hava Aracı) benzer platformların ortaya çıkışı ise Birinci Dünya 

Savaşı yıllarına denk gelmektedir. Askeri ihtiyaçlara bağlı olarak gelişimini sürdüren ve 1950’li yıllarda 

geliştirilen İHA’lar, modern anlamdaki İHA’ların atası olarak kabul edilmektedir. Özellikle Vietnam Savaşı 

İHA’lar için yeni bir çağın başlangıcı olarak değerlendirilmektedir. 70’li yıllardan 90’lı yıllara kadar 

yalnızca askeri keşif ve gözetleme amacıyla kullanılan İHA’ların, 90’lı yıllardan itibaren bilimsel 

çalışmalar başta olmak üzere sivil amaçlarla da kullanımı başlamıştır.[1]  

İnsansız kara aracı (İKA), yerde giden ve üzerinde insan bulunmayan araçların genel adıdır. 

İnsan varlığının uygunsuz, tehlikeli veya olanaksız olduğu durumlarda kullanılır. Uzaktan kumandayla 

kontrol edilebildiği gibi sensörleri vasıtasıyla kendi hareket edebilen türleri vardır[2]. 

İKA’lar daha fazla ağırlık depolayabildikleri için hastanelere hasta taşıma ve hastalara erzak 

götürme görevini gerçekleştirimleri beklenmektedir. İHA’ların ise depo kapasiteleri daha küçük olduğu 

için sadece ilaç ve erzak götürmeleri beklenmektedir. 

Bireyler görevlerini gerçekleştirirken belli çeşitli engellerle karşılaşabilirler. Bunları İKA’lar için 

trafik İHA’lar için de binalar olarak değerlendirebiliriz. Bireyler bu yapılara çarptıklarında görev dışı 

kalacaklardır ve bireyler kısıtlı bir alan içinde oldukları için kendi içlerinde çarpışma da gerçekleşebilir. 

Böyle bir durumda da çarpışan bireyler görev dışı kalacaktır. Bu sebeplerle bireyler mümkün olduğunca 

her türlü çarpışmadan kaçınmaları gerekir. 

İHA ve İKA’ların gereken konum noktalarına en kısa sürede gitmeleri beklenmektedir. Çünkü 

Karma Sürü Simülasyon yarışmasında simülasyonun en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir. 

Bu sebeple bireylerin görev noktalarına giderken mümkün olan en kısa noktaları tercih etmeleri 

beklenmektedir. 

Bu rapor, 2021 yılında gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST Karma Sürü Simülasyon Yarışması 

hakkında, yarışma şartnamesinde belirtilmiş olan görevlerin gereksinimleri ve bu gereksinimlerine göre 

algoritmalar hakkında bilgiler içermektedir.  

2. Proje yönetimi 

Algan takımının yönetim şemaları aşağıdaki gibidir. Tablo 1 ’de takımdaki üyelerin hiyerarşisi, 

Tablo 2 ’de ise proje zaman çizelgesi verilmiştir. 
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Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 4. sınıf ve Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf 

öğrencilerinden oluşmaktadır. Takım danışmanı Dr. Emre Atlıer Olca Maltepe Üniversitesinde Yazılım 

Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır, Veri Gizliliği üzerine akademik çalışmaları 

bulunmaktadır ve Çocuklara Kodlama adı altında Temel Kodlama ve Robotik Kodlama eğitimleri 

vermektedir. Takım kaptanı Yahya Mehmet Sağdur .NET ortamında çeşitli uygulamalar geliştirmektedir. 

Zeynep Tüfekçi Python ile çeşitli projeler geliştirmektedir. Burak Aktepe gömülü sistemler üzerine 

projeler geliştirmektedir. Bilal Gelik yapay zeka alanında çalışmalar yapmaktadır. Fatma Betül Özgen 

de data science üzerinde araştırmalar yapmaktadır.  

Takım üyeleri, aldıkları üniversite eğitimi ve kendi çalışmalarıyla yazılımın çeşitli alanlarında 

bilgi sahibidir ve kendi alanlarında çalışmalar yapmaktadırlar. 

2.1. Zaman Çizelgesi 

 

Tablo 2 Zaman Çizelgesi 

3. Görev Gereksinimleri 

3.1. Yakıt Kontrol  

● İHA’lar, tam bir depo yakıt ile senaryoya başladıktan sonra senaryo bitimine kadar yakıtlarını 

bitirmeden havaalanına inmeleri gerekmektedir. 

● İHA’ların ve İKA’ların yol süresi boyunca harcadıkları yakıtın hızlarına bağlı olarak optimum 

seviyede olması gerekmektedir. 

3.2.  İlaç ve Erzak Nakil 

● Bir karma sürü elemanının hasta durumu veya erzak ihtiyacı tespiti Pandemi Koordinasyon 

Merkezi’nden(PKM) adres bilgileri bildirilen hanelere ilgili ekipleri ulaştırması vasıtasıyla 

sağlanması gerekmektedir. 

● Erzak ağırlıkları farklılık göstermektedir. Bu yüzden her bireyin depo kapasitesi kadar yük alması 

gerekmektedir. 

● İHA’lar ve İKA’ların, hasta durumu ve konum bilgisine göre ihtiyaç duyulan adreslere gitmeleri 

gerekmektedir. 

● İHA’ların yarışmada verilen minimum hata payı ile faydalı yükleri bırakacakları konuma giderek 

alçalması sağlanır ve bırak komutunu gönderir. Bu durumda faydalı yüklerin teslim edildiği 

varsayılır. Minimum hata payı ve alçalması gereken irtifa senaryolar arası değişiklik gösterebilir. 

● İKA’ların erzak yardımının yanı sıra hastanelere hasta taşıması da gerekmektedir. Görevin başarılı 

sayılabilmesi için İKA’ların hastayı adresinden alıp hastaneye bırakması gerekmektedir. 

3.3. Karma Sürü Elemanı Kontrol 

● Karma sürü elemanlarına ait kontrol yazılımlarının, simülasyon içerisinde bulunan İHA/İKA’ları 

dinamik olarak kontrol etmesi beklenir. 

● Karma sürü elemanlarına seyir komutları gönderilerek hareket etmesi sağlanır. 
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● Karma sürü elemanlarının hareket ettirilebilmesi için her biri için belirlenen ros mesajını 

göndermeleri gerekmektedir. 

● İHA’ların X ekseninde uçması için “x.speed” anahtar kelimesi Y ekseninde uçması için “y.speed” 

anahtar kelimesi ve yüksekliğinin ayarlanması için “altitude” anahtar kelimeleri ile kontrol edilmesi 

gerekmektedir. 

● Karma sürü elemanlarının gerçek aerodinamik yapıya uygun şekilde yarışmacıların kodlarını 

geliştirmesi beklenmektedir. 

● İKA’ların hızını belirlemek için “throttle” anahtar kelimesini baş açısını belirlemek için “steering” 

anahtar kelimeleri ile kontrol edilmesi gerekmektedir. 

● Karma sürü elemanlarının arasında veya senaryo ortamındaki herhangi bir nesne elemanına 

çarpmasını engellemek yarışmacılardan beklenmektedir. 

3.4. Çarpışmaları Engelleme 

 3.4.1. Bireylerin Diğer Nesnelerden Kaçınması 

● İKA’ların şehir içinde doğrusal hareket eden araçlardan ve trafik unsurlarından kaçınmaları 

gerekmektedir. 

● İHA’ların şehir içerisinde yüksek binalardan ve diğer nesnelerden kaçınmaları gerekmektedir. 

        3.4.2. Bireylerin Kendi İçerisinde Kaçınması 

Karma sürü bireylerinin görevlerini icra ederken birbirleri ile karşılaşmaları durumunda meydana 

gelecek kaza kırımlarını engellemeleri gerekmektedir. 

3.5. En Kısa Yol 

Karma sürü bireylerinin hastalara ilaç, erzak veya nakil görevlerini en kısa sürede tamamlaması 

gerekmektedir. Bu yüzden daha kısa sürede daha fazla hizmet verebilmeleri için en kısa yoldan hedef 

noktaya varmaları gerekmektedir. 

4. Tasarım Çözümü 

4.1. Yakıt Kontrol 

4.1.1. Hız Belirlenmesi 

Yakıt kontrolünü sağlamak için yayınlanacak olan grafik ve formülden yola çıkarak birim yakıt 

başına alınan mesafe ve en az yakıt tükettiği, birim yakıt başına alınan mesafenin en çok olduğu gibi 

hız değerleri İHA’lar için knot, İKA’lar için m/sn cinsinden hesaplanacaktır. Karma sürü bireyleri gitmek 

istedikleri konuma, zamana ve mesafeye göre optimum hızı belirleyerek yol alacaklardır. 

4.1.2 Görev Öncesi Yakıt Kontrol 

Karma sürü bireylerine bir görev tanımlamadan önce karar vermesi gereken iki durum vardır. 

İlk olarak verilen süreye göre optimum hızını hesaplamalı ve o hıza göre birim zamanda harcayacağı 

yakıt hesaplanmalıdır. Yakıt yeterli olması durumunda aynı hesaplamayı en yakın şarj istasyonu için 

yapacaktır. Buradan da yakıtının yettiği sonucu çıkarsa o görevi kendine tanımlar. Bu kontrolü her görev 

noktasından sonra üzerine trafik unsurları veya çevresel etmenler yüzünden belli bir hata payı koyarak 

hesaplar. Böylece görev için harcaması gereken minimum yakıt miktarı belirlenmiş olur ve bireyler buna 

göre karar verir. 

4.1.3. Başlangıç Noktasına Geri Dönüş 

Karma sürü bireyleri görevlerini tamamladıktan sonra başlangıç noktasına geri dönüş 

gerçekleştereceklerdir. Geri dönüş konumlarını bilen bireyler bu konumlara olan uzaklıklarını kontrol 

edecek ve karşısına çıkabilecek engellerden dolayı ekstra hata payını da ekleyerek yakıtının dönüş için 

yeterli olup olmadığını kontrol edecektir. Bireyin yakıtı yeterli değilse en yakın mesafedeki şarj 
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istasyonuna giderek hesaplanan yakıt miktarı kadar dolum gerçekleştirecek ve başlangıç noktasına 

dönecektir. Bireyin yeterli yakıtı var ise doğrudan başlangıç noktasına dönecektir. 

4.2. Görev Planı 

Görev planı, sürüdeki bireylerin hangi noktalara giderek hangi ihtiyaçları karşılayacaklarının 

karar verilmesidir. Her bireyin kargo kapasitelesi bulunmaktadır. Bu kapasite, hastaların ihtiyaçları ve 

ihtiyaçlarının ağırlığı göz önüne alınarak depo yüklemesi yapılacaktır. Maksimum verim ve zamandan 

tasarruf için her bireyin deposu kapasitesi kadar ya da kapasitesine yakın olacak şekilde doldurulacaktır. 

Hastaların konum ve ihtiyaçları bir dizi içine alınacak ve o noktaya giden birey deposundan hangi erzak 

veya ilacı bırakacağını bilecektir. Hedef konumuna gelen İHA’lar alçalarak hastanın ihtiyacını 

bırakacaktır. Hastane konum bilgileri alınıp bir diziye aktarılacaktır böylece İKA’lar hasta taşıma görevi 

sırasında, hastanın belirlenen konumuna giderken o konuma en yakın hastane dizi içerisinde aranacak 

ve İKA’nın bir sonraki gidecek konumu o nokta olarak belirlenecektir. 

 4.2.1. İlaç ve Erzak Nakli 

İlaç ve erzak naklinde hastaların ihtiyaçları ve bireylerin depo kapasitesi göz önüne alındığında 

bireylerin depolarının nasıl doldurulacağı bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla ilgili 

problemlere baktığımızda karşımıza benzer olarak sırt çantası problemi (Knapsack Problem) çıkmıştır.  

Sırt Çantası Problemi 

Sırt çantası probleminin tanımlanması için şu notasyon kullanılmaktadır: İsimleri 1 ile n arasında 

sayı ile ifade edilen n değişik madde bulunur. Her bir madde i için değerinin vi ve ağırlığının wi olduğu 

bilinmektedir. Genel olarak her bir değer ve her bir ağırlık negatif olamaz. Çanta içinde taşınabilecek 

tüm maddelerin toplam ağırlığının en çok W olup, bunun bir üst sınır olup aşılamayacağı bilinir. [3] 

Sırt çantası probleminin yaygın olarak kullanılan 3 türü vardır: 0 – 1 sırt çantası problemi, sınırlı 

sırt çantası problemi ve sınırsız sırt çantası problemidir. Bireylerin depo kapasitesi sınırlı olduğu için 

sınırlı sırt çantası problemi üzerinden gidilmiştir. 

Sınırlı Sırt Çantası Problemi 

Bu tür problemde sırt çantası içine her maddeden birden fazla yerleştirme imkânı olduğu kabul 

edilir ama her bir madde için mevcut madde adedi sınırlıdır; i maddesi için mevcut sayı olan 𝑥𝑖, 0 ile tam 

sayı olan 𝑐𝑖 arasında olabilir. Bu tür "sınırlı sırt çantası problemi"nin matematik formülasyonu şöyledir: 

[4]  

 

maksimum bulunacak objektif fonksiyon ∶           ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

sınırlamalar ∶           ∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖 ≤ 𝑊,    𝑥𝑖 ∈

𝑛

𝑖=1

{0,1, … , 𝑐𝑖} 

 

Sırt çantası probleminin yanı sıra, çok amaçlı problemlerin çözümü için oldukça yaygın 

kullanılan bir yöntem olarak epsilon-kısıt yöntemi bulunmaktadır. Epsilon-kısıt yönteminde her seferinde, 

amaçlardan birinin en iyilendiği, diğer amaç değerlerinin kısıtlar vasıtasıyla kısıtlandığı, tek amaçlı bir 

alt-problemin birden fazla kez çözülmesine dayalıdır. Her iterasyonda, kısıtlarla kontrol edilen amaç 

değerleri önceki çözümdeki değerlerine göre daha fazla kısıtlanır. Algoritma çözmeye çalıştığı alt 

problem olursuz olduğunda sonlanır.[5] Buradan yola çıkarak başlangıçta dağılmış halde bulunan ihtiyaç 

noktaları bir küme içine alınarak bu kümeden alt kümeler çıkartılarak İHA’ların gideceği noktalar ve buna 

bağlı olarak depo durumları belirlenmektedir. 
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Karma sürü bireyleri depo optimizasyonu sağlarken başlangıçta hizmet götürmeleri gereken 

noktalara göre gerçekleştirirler. Burada amaç bireylerin bir depo doldurmasından sonra tekrar geri 

dönmeden hizmet götürmesi gereken maksimum noktaya hedeflemek olacaktır. Örneğin başlangıçta 6 

nokta ilaç, 4 nokta erzak toplam 10 noktaya hizmet vermesi gereken 4 İHA’nın her birinin kapasitesi 3 

birim olursa ve ilaçlar 2 birim yer kaplarken erzaklar 1 birim yer kaplamakta ise dağılımın şu şekilde 

olması beklenir; Her bir İHA 1 adet erzak ve 1 adet ilaç taşımalıdır. Bunun sebebi de en fazla noktaya 

yardım edebilme durumu depoların bu yaklaşımla dolmasıyla oluşmaktadır. 

4.2.2. Hasta Nakli 

 Hasta taşıma çözümünde, İKA’lar erzak ve hasta taşıma görevlerinden öncelikli olarak hasta 

taşımayı gerçekleştirmeye çalışacaklardır. Eğer nakil edilecek hasta bulunuyorsa İKA’lar ilk olarak 

hastaları taşıyacaklar daha sonra erzak noktalarına gideceklerdir. Tüm İKA’lar görevlerini 

gerçekleştirirken eğer bir hasta nakil ihtiyacı ortaya çıkarsa İKA’lar bir sonraki erzak ihtiyacı noktasına 

gitmek yerine hasta taşıma görevini gerçekleştireceklerdir. İKA’lar erzak görevini gerçekleştirirken 

depolarının doldurma optimizasyonu için ilaç, erzak nakli modülünden faydalanacaktır.  

4.3. Karma Sürü Elemanlarının Hareket Kontrolü 

 Karma sürü bireyler gidecekleri noktaları otomatik olarak seçeceklerdir ve bu noktalara 

hareketlerini sağlarken üzerlerinde bulunan sensörler sayesinde çevresini algılayarak kendilerine özgü 

hareket dinamiklerine bağlı kalacaklardır. Karma sürü bireyleri hareket etmek istedikleri eksendeki 

hızlarını ayarlayarak yol alacaklardır. 

4.4. Çarpışmaları Engelleme 

 4.4.1. Bireylerin Diğer Nesnelerden Kaçınması 

  Engelleri gerçek zamanlı olarak tespit etme ve önleme yeteneği, otonom araçların her türlü 

pratik uygulaması için önemli bir tasarım gereksinimidir. Bu nedenle, bu sorun için önemli sayıda çözüm 

önerilmiştir. Ne yazık ki, bu çözümlerin çoğu ağır bir hesaplama yükü gerektirmektedir ve bu da düşük 

maliyetli, mikro kontrol yapılarında uygulamalarını imkansız değilse de zorlaştırmaktadır. 

Hata Algoritması 

Şimdiye kadar açıklanan en basit engellerden kaçınma algoritmasına "hata algoritması" denir. 

Buna göre bir engelle karşılaşıldığında robot, hedefe en kısa mesafeli noktayı bulmak için nesneyi 

tamamen daire içine alarak engelin sınırını o noktadan terk eder. Bu algoritma açıkça çok verimsizdir 

ve bu nedenle çeşitli iyileştirmeler önerilmiştir 

 

Resim 1 Hata Algoritması 

Bubble Tape Tekniği Algoritması 

Bu aşamada en verimli olduğuna karar verilen algoritma balonlu bant tekniği algoritmasıdır. 

Khatib ve Quinlan tarafından önerilen bu yöntem, robotun etrafındaki maksimum boş alanı içeren ve 

çarpışmadan herhangi bir yönde hareket ettirilebilen bir "balon" u tanımlar. Şişmenin şekli ve boyutu, 

robotun geometrisinin basitleştirilmiş bir modeli ve sensörler tarafından sağlanan menzil bilgisi 

tarafından belirlenir. 
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Resim 2 Bubble Tape Tekniği 

   

Başlangıçta birey doğrudan hedefe doğru hareket gerçekleştirirken duyarlılık balonunda engel 

tespit edilirse birey en düşük yoğunluğa sahip yönde baş açısını değiştirir. Hedefi tekrar görünür hale 

gelene kadar o yönde ilerler. Yani lidarın görüş menzilinde hiçbir engel olmayana kadar yoğunluğun az 

olduğu noktaya doğru yönünü değiştirmesine karar vermiş olur. 

 

Resim 3 Geri Tepme 

 

 4.4.2. Bireylerin Kendi İçerisinde Kaçınması 

Bireyler görev bölgesinde görevlerini gerçekleştirirken sürekli olarak birbirleri ile olan 

mesafelerini de kontrol etmektedir. Eğer birbirlerine olan mesafe gitgide yaklaşmaya başlarsa hızlarına 

göre kontrole gireceklerdir. Aynı zamanda bireylerde bulunan lidar sensörü sayesinde karşılarına çıkan 

yapıları veya diğer bireyleri algılayabileceklerdir. 

Bu iki yöntem kullanılarak İHA’lar için çarpışma gerçekleşeceği zaman İHA’lardan biri irtifasını 

arttırırken diğeri irtifasını düşürecektir bu şekilde İHA’larda çarpışmadan kaçınacaktır. İKA’larda ise 

bireyler hızlarını azaltıp yönlerini değiştireceklerdir. 

4.5. En Kısa Yol 

Bireylerin görev noktalarına gidecekleri zaman en kısa yolu kullanmaları görev zamanından, 

yakıttan ve şarj yükleme zamanından tasarruf sağlamaktadır. Bu sebeple bireylerin görev noktalarına 

en kısa sürede gitmeleri için optimizasyon yapılmalıdır. Bu optimizasyonları içinde greedy yaklaşımı 

tercih edilebilir. 

Greedy yaklaşımı, herhangi bir graf üzerinde belirli bir konuda en uygun sonucu veya en iyi 

sonucu bulmak amacıyla dolaşılırken bir sonraki düğümü belirlemek amacıyla kullanılan karar verme 

yöntemidir. Greedy yaklaşımında amaç, o andaki seçenekler arasından en iyi olanı seçmektir, bu 

seçimin ölçütleri yerel değerlendirmelere göre yapılmakta ve seçilenin, genel olarak tüm sistem için en 

iyi seçim olduğu varsayılmaktadır. 
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Greedy yaklaşımı her zaman en iyi sonuca ulaştırmayabilir. Ama çoğunluk olarak uygun bir 

sonuç elde edilmektedir. Greedy yaklaşımı özellikle bilgisayar bilimlerinde graflara uyarlanmış birçok 

problemin çözümünde, gelinen düğümden sonraki düğümün belirlenmesinde seçme elemanı olarak 

kullanılmaktadır. En kısa yol ağacı ve en kısa yol bulan algoritmalar buna örnektir. 

Yukarıdaki araştırma sonuçlarına göre bireylerin görev noktaları, şarj istasyonları ve kalkış 

yaptıkları nokta düğüm olarak ele alındığında graf algoritmalarından yararlanılacaktır. 

4.5.1. Graf Algoritmaları 

Graflar mühendislik, sosyal bilimler ve temel bilimlerde problemlere algoritmik bir çözüm sunar. 

Sistemin davranışının veya problemin tanımının düğümler ve düğümler arasındaki ilişkilerin kenarlarla 

yapılabildiği bu durumda graflarla ilgili önceden yapılan tanımlar, teoremler ve algoritmalar bu tür 

problemlerin çözümüne yardımcı birer araç olurlar. Örneğin; iki şehir arasındaki olası en kısa yolun 

bulunmasında graf algoritmaları kullanılarak algoritmik çözümler elde edilebilir. 

En Kısa Yol (Shortest Path) Problemi 

 İki düğüm arasında en az maliyetle gidilebilecek bir yolun belirlenmesi problemidir. Herhangi 

bir düğümden diğer tüm düğümlere ya da her bir düğümden diğer tüm düğümlere olan en kısa yolların 

belirlenmesi amacıyla birçok algoritma geliştirilmiştir. Bunların en çok kullanılanları,  

• Dijkstra (Bir düğümden diğer tüm düğümlere olan en kısa yollar) 

• Bellman ve Ford (eksi maliyetli graflarda bir düğümden diğerlerine en kısa yollar) 

• Floyd (tüm düğümler için en kısa yollar) 

 Bu algoritmalardan bazıları bir düğümden diğerine olan en kısa yolu (single-sorce shortest 

path) bulurken, bazıları da her bir düğümden diğer tüm düğümlere olan en kısa yolları (all-pairs shortest 

path) bulur. 

En kısa yol problemleri iki node arasındaki en kısa yolu bulmayı hedefler ancak bizim ikiden 

fazla noktamız olacağı için diğer bir çözüm yönetimi olan hamilton turlu problemlerden faydalanılacaktır. 

Hamilton Turlu Problemler (Node Routing Problems) 

Bu tür problemlerde amaç, graf üzerindeki tüm düğümlere en düşük maliyetle hizmet götürmeyi 

sağlayan turu bulmaktır. Bu kategoride iki tür problem vardır. Birincisi, kapasite kısıtlaması olmayan 

Gezgin Satıcı Problemi (Travelling Salesman Problem- GSP), ikincisi de kapasite kısıtlaması olan Araç 

Rotalama Problemidir (ARP-Vehicle Routing Problem). GSP, yöneylem araştırmalarının fazla ilgi 

görmüş problemidir. 

Hamilton türlü problemlerin tamamı aslında GSP’den türemiş problemlerdir. M- Gezgin Satıcı 

Problemi ve Araç Turu Belirleme Problemi (ATBP) üzerinde en çok çalışılmış diğer Hamilton turlu 

problemlerdir. 

Hamilton turlu problem türlerinde amaç, graf üzerindeki tüm düğümlere en az maliyetle hizmet 

götürmeyi sağlayan turu bulmaktır. Bu kategoride değerlendirilecek ve en çok bilinen iki tür problem 

vardır: Bunlardan ilki, kapasite kısıtlaması olmayan Gezgin Satıcı Problemi (Travelling Salesman 

Problem-GSP), diğeri de kapasite kısıtlaması olan Araç Rotalama Problemidir (ARP-Vehicle Routing 

Problem) [9] 

Gezgin Satıcı Problemi (GSP) 

Kapasite kısıtlamasının olmadığı tek bir araçlık klasik Hamilton turlu bir problem Gezgin Satıcı 

Problemidir (GSP). Birçok metot, araç rotalama problemini çözmek için alt çözüm yöntemi olarak GSP’yi 

kullanır. Buradaki metotlardan kasıt, daha önceki bölümlerde anlatılan kısa yol algoritmalarında 

kullanılan yöntemlerdir. Bu problem, dolaşılacak yerlerin düğüm ve aradaki yolların kenar olarak 

gösterildiği uygulamalarda, düğüm tekrarı yapılmadan, tüm düğümlerin en az maliyetle dolaşılıp 

başlanan yere geri dönülmesi ihtiyacından ortaya çıkmıştır. GSP’de amaç, gerçekleştirilecek olan 
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herhangi bir hizmet için en az maliyetli düğüm ziyaret sırası belirlemeye çalışmak ve gidilen yol ya da 

toplam maliyetin en aza indirilmesidir. Resim 4’te GSP’nin grafiksel gösterimi görülmektedir. 

 

Resim 4 Gezgin Satıcı 

         Geleneksel GSP’de, gezginin uyması gereken kapasite, zaman vb. gibi sınırlama söz konusu 

değildir. Bu tür bir ek kısıtlamanın olması, problemin farklı isimli problemler olarak anılmasına sebep 

olur. Örneğin zaman kısıtlaması varsa, zaman tabanlı GSP adını alır. 

Araç Rotalama Problemi (ARP) 

ARP, bir depodan coğrafi bir bölge içerisinde belirli noktalara dağılmış müşterilere en uygun 

teslimat ve toplama yapacak araçların rotalarının belirlenmesi problemi olarak tanımlanabilir. Başka bir 

ifadeyle, bir yol ağı içerisinde, herhangi bir depodan harekete başlayan bir veya birden fazla aracın, en 

az maliyetle istenilen talep noktasına gidip harekete başladığı noktaya dönebileceği en uygun rotanın 

bulunması problemidir.  

ARP, Bir şebekedeki belli bir arz ve talebe sahip düğümlerin en az maliyetle ziyaret edilmesini 

sağlayacak turu bulmayı amaçlayan bir problemdir. Problemdeki araçlar; okul servis araçları, çöp 

arabaları, kargo dağıtım araçları, şirket ürünlerini müşterilere dağıtan araçlar v.b olabilir. Buradaki en 

uygunluk, araçların en kısa sürede, en az maliyetle, en uygun varyasyonun kullanılarak hedefe varıp 

harekete başladıkları noktaya dönmesi olarak ifade edilebilir.  

 Araştırmalarımız sonucunda hamilton turlu problemlerde ise önümüze gezgin satıcı problemi ve 

araç rotalama problemi en kısa yolu bulmak açısından en iyi çözümler olarak karşımıza çıkmaktadır 

ancak gezgin satıcı problemi daha çok tek bir araç üzerinden bir yaklaşım sağladığı görülmektedir. Bizim 

görev zamanından birden fazla birey aktif olacağı için Araç rotalama problemi daha uygun olduğu 

görülmektedir. Ayrıca diğer araç rotalama problemi dışında bahsedilen yaklaşımlar görev noktalarının 

başlangıçta belirtildiği sistemler için kullanılmaktadır. Ancak burada simülasyon başladıktan sonra da 

yeni noktaların ortaya çıkacağı düşünüldüğünde bu algoritmalardan faydalanamayız. Bu sebeple en 

kısa yol problemi için en uygun yaklaşım ARP’dir. ARP kullanıldığı sistemler hedeflerin yer ve 

zamanlarının bilinmediği problemlerin “dinamik” çözümü ile hedeflerin yer ve zamanının bilindiği “statik” 

çözümler birbirinden çok farklı yaklaşım sergilerler. Statik rota planlamaları, “planlı” hedefler için görev 

öncesi yapılır ve görev esnasında “ani” ortaya çıkan bir hedef olsa dâhi değiştirilmez. Dinamik rota 

planlamalarında ise durum farklıdır ve “plansız” hedeflere göre kısıtlar göz önünde bulundurularak 

rotalar değiştirilebilir. Simülasyona statik olarak başlayarak simülasyon devam ederken dinamik 

yaklaşımla çözümlenebilir. ARP yaklaşımına çözüm olarak tasarruf algoritması belirlenmiştir. 

 

Tasarruf Algoritması 

Clarke ve Wright 1964 yılında tasarruf algoritmasını araç rotalama problemini çözmek için 

geliştirmişlerdir. Tasarruf algoritmasında bir adet depo ve birden fazla dağıtım yeri olur. En büyük 
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tasarruf değerinden başlayarak rotalar belirlenir ve birleştirilir. Tasarruf algoritması şekilsel olarak Resim 

5’ de gösterilmektedir.  

 

Resim 5 Tasarruf Algoritması 

 

Resim 5’den tasarruf miktarını (𝑠𝑖𝑗) eşitlik 1 ile buluruz. Eşitlik 2, tasarruf miktarının bulunma formülüdür. 

Eşitlik 2’deki 𝑐0𝑖 depodan 𝑖 müşterisine yolculuk maliyeti, 𝑐0𝑗 depodan 𝑗 müşterisine yolculuk maliyeti 

ve 𝑐𝑖𝑗 𝑖 müşterisinden 𝑗 müşterisine yolculuk maliyetini göstermektedir.  

sij = (c0i + c0i + c0j + c0j) – (c0i + c0j + cij)  (1) 

sij = c0i + c0J – cij                                     (2) 

Sonuca ulaşmak için 𝑐𝑖𝑗 = 𝑐𝑗𝑖 varsayımında bulunulacaktır. Bu varsayımda tek yönlü caddeler dikkate 

alınmayacaktır.[10] 
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