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ÖZET
Matematiksel programlama modelleri uygulamada büyük
ölçeklidir. Bir çok model binlerce (baz
problemlerde
milyonlarca)k s t ve de i ken içermektedir. Bu nedenle de büyük
ölçekli problemleri çözmek için ticari ve ticari olmayan bilgisayar
yaz l mlar geli tirilmi tir. Ba lang çta geli tirilen programlarda model
ve modelin çözüm algoritmas birle iktir. Bu durum baz zorluklar
ç karmakt r. Zorlu un meydana gelmesindeki temel neden,
matematiksel programlamadaki model kurma ile bilgisayar program
yazmak için geli tirilen algoritma aras ndaki farkl l ktan
kaynaklanmaktad r. Cebirsel modelleme programlar ise matematiksel
model olarak verilen problemi formülasyonu ile modelin nas l
çözülece i aras nda bir ayr m yapar. Problemin çözümü ise "çözücü"
denilen ba ka bir program ile gerçekle tirilir. Günümüzde internet ve
elektronik ticaretin h zl bir ekilde yay lmas optimizasyon
problemlerinin çözümünde yeni f rsatlar yaratm t r. Bir çok problem
için geli tirilmi oldukça fazla say da yaz l m vard r. Bu yaz l mlar h z
, güvenilirlik ,maliyet ve uygunluk aç s ndan farkl la maktad r.
)nternet ortam bunlar kar la t rma imkan vermektedir.
ABSTRACT
In practice, mathematical programming models are great
scaled Most of the models includes thousands of restrictions and
variables. Therefore, commercial and non-commercial computer
software is developed for solving great scaled problems. In the
programs developed , the model and the solution algorithm of the
model are integrated. The basic reason facing the problem stems from
the difference between constructing a model in mathematical
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programming and implementing algorithm to write a computer
program. Algebraic modeling language separates the formulation of
the mathematical model problems and the solution method. The
solution of the problem is achieved by another program called
"solver". Since internet and e-trade (e-commerce) is becoming more
common , solving optimization problems creates new opportunities.
There are lots of softwares to develop for solving the problems. These
softwares are differentiated by speed, confidence, cost and suitability.
)nternet environment gives the possibility to compare these features.
GR
Matematiksel programlama, kaynaklar, kapasiteler, arzlar,
talepler ve benzeri nicelikler üzerindeki k s tlara ba l belirli türdeki
optimizasyon problemlerinin örne in; kâr n en büyüklenmesi,
maliyetin en küçüklenmesi gibi problemlerin çözümünde kullan lan
bir tekniktir.
Burada sözü edilen programlama terimi
bir
organizasyon içindeki faaliyetlerin planlanmas ve programlanmas
anlam ndad r. Matematiksel programlama modelleri kabaca do rusal
programlama modelleri , do rusal olmayan programlama modelleri ve
tamsay programlama modelleri olarak s n fland r l r Bu modellerden
do rusal programlama modelleri ; bilgisayar teknolojilerinin ve
do rusal programlama algoritmalar n n geli tirilmesi
ile oldukça
yayg n kullan m alan bulmu tur.
Matematiksel programlama modelleri uygulamada büyük
ölçeklidir. Bir çok model binlerce (baz
problemlerde
milyonlarca)k s t ve de i ken içermektedir. Bu nedenle de büyük
ölçekli problemleri çözmek için (ticari ve ticari olmayan versiyonlar
bilgisayar yaz l mlar geli tirilmi tir. Matematiksel programlaman n
ba ar l algoritmalar ilk olarak 1950 lerde kullan lmaya ba lam ve
bu programlar matris üreteçleri (MGs) olarak adland r lm t r. Daha
sonra cebirsel model kurma programlar n n geli imi ve da t m ile o
zamandan günümüze , hesaplama ve bilgisayar bilimindeki geli meler
cebirsel modelleme programlamlar n n daha etkili ve bilinen diller
haline gelmesini sa lam lard r..Cebirsel Model kurma programlar
2
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kavramsal olarak oldukça basit olmas na ra men modelin kurulmas
ve geçerli çözümün bulunmas na kadar olan süreyi önemli ölçüde
azalmaktad r. Özellikle do rusal olmayan modeller cebirsel
modelleme programlar kullan larak ifade edildi inde çözücü de i se
bile modeli de i tirmeye gerek kalmad ndan oldukça büyük
avantajlar sa lamaktad r.
I. CEB RSEL MODELLEME PROGRAMLARI
Programlama dilleri verilen problemin nas l çözülece i
üzerinde odaklan r. Di er bir deyi le bir problemi çözmek için i lem
süreci ifade etme ekli olarak adland r labilir. Bir problemi nas l
çözülece inin gösterilmesine algoritmik gösterimi denilebilir.
Matematiksel programlaman n modellerini bilgisayara ortam na
aktar rken uygulanan algoritmik yöntem u ekildedir :1
i) Bir modelin formüle edilmesi-çözülecek problemin genel formunu
gösteren k s tlar n, amaçlar n ve de i kenlerin ifade edilmesi
ii) Bir ya da daha fazla say daki özel problemleri belirleyen verilerin
toplanmas .
iii) Model ve verilerden özel bir amaç fonksiyonu ve k s t denklemleri
olu turma.
iv) Problemin çözülmesi-de i kenlerin optimal de erlerini bulan
algoritmaya uygulanan bir program n yürütülmesi.
v) Sonuçlar n analiz edilmesi.
vi ) Gerekti i kadar model ve verilerin geli tirilmesi ve i lem s ras n n
devam ettirilmesi
Genel olarak bir problemin kuruldu u modeller ile bu
problemleri çözmek için olu turulan algoritmalar aras nda farklar
vard r. Modeli olu turan ki inin bir problemi anlama ekli ve
algoritman n bu problemi çözme ekli aras nda bir çok fark vard r.
Modeli kuran ki inin çal ma biçiminden algoritman n çal ma
biçimine olan de i im sonuç olarak zaman alan, masrafl ve genellikle
1

R. FOURER , D.M. GAY AND B.W. KERNIGHAN ,. AMPL : A Modeling
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hata yapma olas l
yüksek olan bir i lemdir. Ayr ca problemin
model ekli algoritmik ekle dönü türülürken güvenilir bir dönü üm
yap l p yap lmad kontrol edilmelidir.
Örne in; do rusal programlaman n özel bir durumda,
algoritman n çal ma biçiminin en büyük k sm tüm k s tlardaki
de i kenlerle çarp m halinde olan say lar n olu turdu u tablodaki k s t
katsay s matrisidir. Do al olarak, bu s f rdan farkl elemanlar n
yüzlerce veya binlerce sat r ve sütunlardan olu an oldukça yo un (
büyük ço unlu u s f r olmayan) bir matris kar m za ç kmaktad r.
Özel olarak matris üreticilerinin yaz l m için bir çok programlama
dilleri olu turulmu tur ve ayr ca standart bilgisayar programlama
dilleri de s kl kla kullan lmaktad r. Katsay lar n kapal bir gösterimini
dayanan bir bilgisayar program matris üreteçleri (MGs) olarak
adland r l r.2
Matris üreticilerinin model kurucular n çal ma
biçiminden algoritman n çal ma biçimine dönü türme i leminin bir
k sm n ba ar yla otomatik olarak yapmalar na ra men, i lemi
sürdürme ve sonuçlar de erlendirmede zorluk çekmektedirler. Bu
zorlu un
meydana
gelmesindeki
neden
matematiksel
programlamadaki model kurma ile bilgisayar program yazmak için
geli tirilen algoritma aras ndaki farkl l ktan kaynaklanmaktad r. Bir
cebirsel modelleme program ise model kuran ki inin olu turdu u
modeli bir bilgisayar sistemine do rudan girdi olarak kullan labilecek
ekle getirmektedir. O zaman bilgisayar program n n ara bir ad m
olmaks z n, problemin algoritma ekle dönü türülmesi bilgisayar
taraf ndan tam olarak yap labilmektedir. Cebirsel modelleme
programlar matematiksel programlaman n daha ekonomik
ve

2

H.P. WILLIAMS , Model Building in Mathematical Programming Second
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gerçekçi olmas na yard mc olmaktad rlar3 . Bu programlama dilleri
özellikle yeni modellerin geli imi ve de i ime ba l modellerin
korunmas aç s ndan avantajl d rlar. Cebirsel modelleme programlar
matematiksel model olarak verilen problemi formülasyonu ile modelin
nas l çözülece i aras nda bir ayr m yapar. Problemin çözümü çözücü
denilen ba ka bir program ile gerçekle tirilir fakat çe itli çözücüler
aras nda kolayl kla ba lant kurar. Bu bir çok farkl problem için
oldukça yarar sa lar. Cebirsel modelleme programlar n n di er bir
özelli i modelin yap s ve veri yap s aras nda bir ayr m yapar.
Cebirsel modelleme programlar a a daki üç temel
özelli e
sahiptir4.
i) Problemin cebirsel modelleme dilindeki ifadesi matematiksel
ifadesine e ittir.
ii) Modelin formüle edilmesi ve çözülmesi aras nda aç kça bir ayr m
vard r.
iii) Modelin yap s ve veri yap s aras nda aç kça bir ayr m vard r
Matematiksel programlar ifade etmek için birden fazla
yol bulundu undan, birden fazla cebirsel model programlama dili
bulunmaktad r. Bir cebirsel model programlama, amaç ve k s t
fonksiyonlar n n bilinen matematiksel gösterimine dayanan bir çe it
programlama dilidir. Bir cebirsel dil, cebir ve ya hesap çal m olan
n
bir ki inin a ina oldu u x j + y j ,
a x , x j 0 ve j S gibi
j =1 ij j
gösterimlerin bilgisayar taraf ndan okunabilen denk ifadelerini verir.
Bu benzerlik cebirsel model kurma programlar n n en büyük
R. FOURER , D.M. GAY AND B.W. KERN)GHAN. A Modeling
Language for Mathematical Programming , Management
Science , 1990 ,s.519-554
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avantajlar ndan biridir. Bir di%er avantaj ise, özellikle lineer,
lineer-olmayan ve tamsay l programlama modellerinin büyük
bir k sm na uygulanabilirli%idir Matematiksel programlar
problemlerini ifade etmek için birden fazla cebirsel model
programlama dili geli4tirilmi4tir Son on y lda
AIMMS(
Advanced Interactive Multi-dimensional Modelling Software),
AMPL( A Modeling Language for Mathematical Programmig),
GAMS(The General Algebraic Modeling System) ,LINGO, LPL
(Linear Programming Language) ve bunun gibi bir çok cebirsel
modelleme programlar geli4tirilmi4tir. Bu diller giderek yayg n
hale gelmektedir5
Cebirsel modelleme programlar
problemlerin algoritmik
modellenmesi ve matematiksel modellemesi aras nda bir ili4ki
kurmas na ra%men bilgisayar programlar ndaki baz kriterlere
uymak zorundad r. Bu kriterler güvenirlilik ve aç kl k ilkesidir.
Güvenirlilik ; model kodlamalar n n tek bir notasyona ve
modelleme program n n belli kontrol mekanizmalar olmal d r.
Aç kl k ; yaz l m mühendisli%inde bilinen düzenleme ve kontrol
i4lemleri taraf ndan elde edilmelidir. A4a% da baz cebirsel
modelleme programlama ile ifade edilen program örne%i , Tablo
1 de mevcut cebirsel modelleme yaz l mlar ve kulland klar
model tipleri ve çözücü olarak kullan lan yaz mlar verilmi4tir.
A a daki örnek MPL(Mathematical Programming Language
cebirsel modelleme program ile verilen örnekten aktar lm t r.
Üretim planlama modeli
{ üretim_planlama.mpl }
{ 12 ayl2k toplam üretim planlanmas2 }
R. FOURER , D.M. GAY AND B.W. KERN)GHAN. A Modeling
Language for Mathematical Programming , Management Science ,
1990 ,s.519-554
5
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TITLE
üretim_planlamas2;
I8DEX
Ürün =1..3;
Ay
=
{
Ocak,<ubat,Mart,8isan,May2s,Haziran,Temmuz,A@ustos,Eylül,Ekim
Kas2m,Aral2k};
DATA
Fiyat[Ürün]
:= (105.09, 234.00 , 800.00);
Talep[Aylar,Ürün]
:= 1000 DATAFILE(talep.dat);
Üretimkapasitesi[Ürün] := 1000 (10 ,42 ,14);
Üretimmaliyeti[Ürün] := (64.30 , 188.10 ,653.20);
Stokmaliyeti
:= 8.8;
DECISIO8VARIABLES
Stok[ürün,ay ]
I stk
Üretim [ürün,ay ] I urt
Sat2s[ürün,ay]
I sts
MACRO
Gelirler
:=SUM(ürün , ay: fiyat * sat2s);
Toplammaliyet :=SUM(ürün , ay : stokmaliyeti* stok +
üretimamliyeti*ürün);
MODEL
MAX I Kar = Gelirler - Toplammaliyet ;
SUBJECT TO
Stokdengesi [ürün,ay] I stkd :
Stok = Stok[ay-1]+ Üretim - Sat2s ;
BOU8DS
Sat2s
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( http ://www.maximal-usa.com/mpl/mplsampl.html )6

Tablo 1 : Cebirsel modelleme programlar2 , kullan2ld262
model tipleri ve çözücü olarak kullan2lan yaz2l2mlar
Cebirsel
modelleme
programlar
AIMMS

AMPL

GAMS

LINDO

Kullan ld

model tipleri

Lineer ve karma-tamsay l
programlama
Lineer olmayan
programlama
Mebeke programlama
Lineer ve karma-tamsay l
programlama
Kuadratik programlama
Lineer olmayan
programlama
Mebeke programlama

Çözücü olarak kullan lan
yaz l mlar
CPLEX , XA,CONOPT
NETSOL

BPMPD,CONOPT,FSQP
CPLEX,DONLP2,GRG2
LSGRG,LAMPS,LOQO
LANCELOT,LP-SOLVE
MINOS , NPSOL,OSL,
PATH,PCx,SOPT,XA,
XLSOL,LS-XLSOL
XPRESS-LP
Lineer ve karma-tamsay l CONPOT,CPLEX, OSL
programlama
BPMLP,DECIS,XA
Kuadratik programlama
SBB,SNOPT,PATH
Karma tamamlay c
MINOS,MPSGE,
problemleri
DICOPT
Lineer olmayan
programlama
Mebeke programlama
Lineer ve karma-tamsay l

6

MPL ON-L)NE TUTORIAL SAMPLES , (eriPim tarihi 8 A@ustos 2002)
http ://www.maximal-usa.com/mpl/mplsampl.html
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programlama
Kuadratik programlama
LINGO
Lineer ve karma-tamsay l
programlama
Lineer olmayan
programlama
OMNI
Lineer ve karma-tamsay l
programlama
Lineer olmayan
programlama
DecisionPR Lineer programlama
O
Lineer olmayan
programlama
MathPro
Lineer ve karma-tamsay l
2000
programlama
MINOPT
Lineer ve karma-tamsay l
programlama
Lineer olmayan
programlama
Dinamik programlama
Karma-tamsay l
lineer
olmayan programlama
MPL
Lineer ve karma-tamsay l
programlama
MPSIII

CPLEX,HS/LP,OLS

XPRESS-MP

CPLEX,OSL, XA,LINDO
FORTMP,OML,PCx,
LP-SOLVE,XPRESS-MP
CONOPT
Lineer ve karma-tamsay l C-WHIZ
programlama
Lineer olmayan
programlama

Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.V,S.1, 2003)

9

Lineer programlama
MINOS,NPSOL,NPOT
Tamsay l programlama
NLSSOL,QPOPT,TB
Lineer olmayan
ADMAT,ADMIT
programlama
Global Optimizasyon
K s tl
lineer olmayan
parametre hesaplanmas
Visual
Lineer ve karma-tamsay l
XPRESS
programlama
Lineer olmayan
programlama
What's Best Lineer ve karma-tamsay l
programlama
Lineer olmayan
programlama
LPL
Lineer programlama
http://www.ici.ro/camo/hmos.html7
http://www.lionhrtpub.com/orms/surveys/LP/lp6.html8
TOMLAB

Görüldü ü gibi cebirsel modelleme programlar
matematiksel programlama problemlerinin kurulmas ve çözülmesi
için ortak bir etkile imli ortam sunmaktad r. Esnek bir arayüz
yard m yla ayn anda birden çok yaz l ma ula lmas na olanak sa lar
ve kullan c n n yaz l mlar aras nda de i tirme yapmas na ve yaz l m n
performans n geli tiren seçimlerin yap lmas na müsaade etmektedir.
En iyi sonuçlar bulundu unda model kurucunun bu sonuçlar görüp
analiz edebilmesi için sonuçlar otomatik olarak model kurucunun
ekline dönü türülürler. Cebirsel bir model olu turma program n n
geçerlili i, büyük-ölçekli matematiksel programlama problemlerinin
N . ANDREI, Modeling and Optimizitaion Systems, (eriPim tarihi : 10 Ocak 2002)
http://www.ici.ro/camo/hmos.htm
7

L)NEAR PROGRAMM)NG SOFTWARE SURVEY , (eri im tarihi 12 Ekim
2002) http://www.lionhrtpub.com/orms/surveys/LP/lp6.html
8
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tan mlanmas nda kullan lan genel modellerin belirtilmesini mümkün
k lmaktad r. Seçeneklerin çe itlili i ekran, bas l raporlar üzerinde
gözden geçirmek için verilerin olu turulmas na ve ya di er programlar
için girdilerin haz rlanmas na olanak sa lar.9
II. CEB RSEL MODELLEME PROGRAMLARI A
UZAKTA ER M KAY AKLARI
Günümüzde internet ve elektronik ticaretin h zl bir ekilde
yay lmas optimizasyon problemlerinin çözümünde yeni f rsatlar
yaratm t r. )nternet olanaklar ile optimizasyon problemlerinin
çözmenin iki ana nedeni vard r. Birincisi , optimizasyon problemlerini
çözmek için tek bir yol yoktur. Baz problem tiplerinin özelliklerine
göre geli tirilmi oldukça fazla say da yaz l m vard r. Bu yaz l mlar
h z , güvenilirlik ,maliyet ve uygunluk aç s ndan farkl la maktad r.
)nternet ortam bunlar kar la t rma imkan vermekte ve bu
yaz l mlar kar la t rmas n yapan bir çok web sayfas vard r. )kincisi
, yeni geli tirilen modeller sunulmakta ve bu modeller s n fland r larak
yay nlanmaktad r. Böylece model kurucular kar la t klar problemler
için olu turacaklar modelleri kar la t rma ve olu turulan ar ivlerden
faydalanabilecektir10.
Cebirsel modelleme programlar için internet ortam nda bir
çok sunucu hizmet vermektedir. Bu sunucular;

9

A .BROOKE A., D. KENDR)CK , A. MEERAUS A., R .RAMAN,. R.E.
ROSENTRAL., Gams a User's Guide, GAMS Development Corporation , 1998

Optimization as an Internet Resource
, I8FORMS , journal Interfaces ,volume 31 , number 2 , 2001,s.130150
10

R .FOURER , J. –P .GOUX J.-P
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LPL (Linear Programming Language) : Tony Hürlimann taraf ndan
geli tirilmi tir. Tamsay l programlama ve do rusal programlama
modelleri için geli tirilen bir cebirsel modelleme program d r.
K s tlarda
AND , NOT gibi mant ksal operatörler
kullan labilmektedir. Model kurucular modellerine bir dosya ad
vererek özel bir Web formuna yaz p LPL sunucusuna
gönderebilmektedir ve sunucuda problem çözüldükten sonra sonuçlar
bir Web sayfas yla sunulmaktad r. Problemdeki de i ken say s ve
k s tlar n say s yüzden fazla olmamal d r.
AMPL ( A Modeling Language for Mathematical Programming) :
Robert Fourer , David Gay ve Brian Kernighan taraf ndan
geli tirlmi tir. Do rusal ve do rusal olmayan programlama modellere
, ebeke ve tamsay l modeller de kullan labilir. Model kurucular
modellerine bir dosya ad vererek özel bir Web formuna yaz p
sunucuya gönderebilmektedir. Sekiz çözücüden herhangi birini
seçebilmektedirler. Problemdeki de i ken say s ve k s tlar n say s
üçyüzden fazla olmamal d r.
The NEOS Server(Network-Enabled Optimization System) : Joseph
Czyzyk , Jonathan Owen ve Jorge More optimizasyon sunucu fikrini
ortaya atm lard r. Optimizasyon Teknoloji Merkezi olu turulmu tur.
Model kurucular modellerini bir dosya ad vererek özel bir Web
formuna yazarak
veya özel bir formatla yaz lm bir e-mail
arac l yla ula labilmektedir. Bu sunucu da oldukça çok say da
çözücü bulunmaktad r.
Kestrel : NEOS sunucusuna GAMS ve AMPL cebirsel modelleme
programlar ile yaz lan do rusal , do rusal olmayan ve tamsay l
modelleri ula t rabilmek için arayüz olarak kullan lmaktad r.
G)DEN : Mebeke programlar n ve algoritmalar grafiksel olarak
sunmaktad r. Java tabanl web taray c s ile ula labilmektedir.
MILP : Dimitry V. Golovashkin taraf ndan geli tirilmi tir. Cebirsel
formatta verilen küçük ölçekli karma tamsay l modelleri çözmektedir.
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SONUÇ
Gerçek hayatta kar la lan problemlerdeki de i ken,
parametre ve k s tlay c
say s n n oldukça çok say da olmas
problemlerin çözümünde bilgisayar programlar n kullanmay zorunlu
hale getirmektedir. Genel olarak do rusal programlama veya do rusal
olamayan optimizasyon problemlerini çözmek için bir çok paket
program geli tirilmi tir. Bu programlarda model kurucular n çal ma
biçiminden algoritman n çal ma biçimine dönü türme i leminin bir
k sm n ba ar yla otomatik olarak yapmalar na ra men, i lemi
sürdürme ve sonuçlar de erlendirmede zorlulukla kar la lmaktad r.
Bu zorlu un meydana gelmesindeki neden matematiksel
programlamadaki model kurma ile bilgisayar program yazmak için
geli tirilen algoritma aras ndaki farkl l ktan kaynaklanmaktad r.
Cebirsel modelleme programlar ise modeli kuran ki inin olu turdu u
modeli bir bilgisayar sistemine do rudan girdi olarak kullan labilecek
ekle getirmektedir. Böylece ara bir ad m olmaks z n, problemin
algoritmik ekle dönü türülmesi bilgisayar taraf ndan tam olarak
yap labilmektedir. Cebirsel modelleme programlar nda model ve veri
dosyalar
farkl oldu undan veri dosyas ndaki parametre
de erlerindeki de i iklikler modelin yap s n etkilemeyecektir. Benzer
ekilde modelin yap s nda yap lan de i likler veri dosyas n
etkilemeyecektir. Ayr ca cebirsel modelleme programlar modelin
çözümü için kullan lacak yaz l mlardan ba ms z oldu undan uzaktan
eri im olanaklar kullan larak farkl yaz l mlarda model çözdürülerek
sonuçlar kar la t rma olana vard r.
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