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GENİŞ ÖZET

Optimizasyon problemlerinin çözümü için kesin metotlar (doğrusal programlama (DP), tam
sayı-karışık DP, doğrusal olmayan programlama (DOP), tam sayı-karışık DOP) önerilmiştir. Bu
kesin metotlar bazı problemler için uygun zamanlarda çözümler üretemediğinden sezgisel
metotlar (Genetik Algoritma (GA), Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO), Yapay Arı Kolonisi (YAK),
Ağaç Tohum Algoritması (ATA) vb. ) önerilmiştir. Sezgisel metotlar optimal çözümü garanti
edemese de uygun zamanlarda optimal çözüme yakın sonuçlar üretebilmektedir. Bu tez
kapsamında son yıllarda geliştirilmiş olan ATA ile kısıtlı ve ayrık optimizasyon problemlerinin
çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirilmiştir. ATA, (Kiran, 2015) tarafından önerilmiş, ağaçlar ile
tohumları arasındaki ilişkiyi modelleyen iteratif bir meta sezgisel arama algoritmasıdır. Sürekli
optimizasyon problemlerinin çözümü için önerilmiş ATA’nın kısıtlı ve ayrık optimizasyon
problemleri için literatürde önerilmiş herhangi bir çeşidi yoktur. Bu tez kapsamında yenilik
olarak ATA kısıtlı (Babalik ve ark., 2018) ve ayrık (ikili) (Cinar ve Kiran, 2018) optimizasyon
problemlerini çözmek için yeniden yapılandırmış ve performansının artırılması sağlanmıştır.
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 Uygun çözüm, uygun olmayan
çözüme tercih edilir.
 İki uygun çözümden amaç
fonksiyonu daha iyi olan seçilir.
 İki uygun olmayan çözümden ihlal
miktarı az olan seçilir.

Friedman rank testinin sonuçları
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