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Bölüm 1

GRAF NEDİR? 

NERELERDE KULLANILIR?
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• Nasıl ortaya çıktı?
• Hikâye, Euler’in 1736’da yazdığı

“Königsberg’in yedi köprüsü” isimli 
meşhur makalesi ile başlar. O yıllarda 
Königsberg’deki Pregel nehri Kneiphof
adasının iki yanından akmakta ve 
üzerinde yedi farklı köprü bulunmaktaydı
(Şekil 2.18a). Şehir halkı, her bir 
köprüden sadece bir kez geçerek tüm 
kıyıları dolaşmanın ve tekrar başlangıç
noktasına dönmenin mümkün olup 
olmadığını merak ediyordu. İsviçreli 
matematikçi Leonhard Euler Şekil 
2.18b‘de görüldüğü gibi, önce problemi 
hat ve düğümlerden oluşan bir yapıya 
dönüştürdü. Sonradan graf adı verilen bu 
yapıyı kullanarak problemin çözümüne 
ulaştı. Königsberg halkı aradıkları yolu 
bulamamakta haklıydılar, zira böyle bir 
yol yoktu (Theobald, 2001).
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Berlin ile Ankara ve Berlin ile Chicago arasında uçak seferi varsa, ama 
Ankara ile Chicago arasında uçak seferi yok.

Barış, Ahmet ve Canan’ı tanıyor, fakat Ahmet’le Canan birbirini tanımıyor 

Aralarında söyleyiş bakımından benzerlik olsa da grafların her hangi bir fonksiyonun grafiği 
ile ilgisi yoktur. Basitçe bir graf, düğüm olarak adlandırılan noktalar ve bu noktaları

birleştiren hatlardan oluşan ve geometrik bir bilgi vermeyip, sadece düğümler arasındaki 
ilişkiyi gösteren çizgiler topluluğudur (Worboys, 1995). 

Pek çok problem, şehirler, kişiler, nesneler vb. ve onlar arasındaki bağlantılar/ilişkiler 
kullanılarak biçimlendirilir. Örneğin, Berlin’le Antalya ve Chicago arasında uçak seferi 

varsa, ama Antalya’yla Chicago arasında uçak seferi yoksa bu durum, Şekil 2.19‘daki gibi 
gösterilebilir. Burada düğümler şehirleri, düğümlerin arasındaki hatlar da “uçak seferi var”

ilişkisini simgeler. Aynı şekil üç kişi arasındaki tanışıklık ilişkisini göstermek için de 
kullanılabilir. Örneğin Barış, Ahmet ve Canan’ı tanıyor, fakat Ahmet’le Canan birbirini 

tanımıyorsa, bu durumu gösteren graf Şekil 2.19‘daki gibi öncekiyle aynı olacak, fakat bu 
kez düğümler insanları, hatlar da tanışıklık ilişkisini simgeleyecektir (Küçükçifçi vd., 2003).
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1. Konuma Bağlı Uygulamalar /
Spatial IS = Coğrafi/Konumsal/Mekansal Bilgi Sistemleri

GRAFLAR NERELERDE KULLANILIR?



Graflar/Topoloji CBS’deki tüm konumsal (spatial) analizlerin temelini oluşturur. İlerleyen konularda topoloji ve konumsal analizlerden 
daha detaylı olarak bahsedilecektir. Burada pek çok konumsal analiz türünden sadece biri olan Ağ Analizleri üzerinde 
durulacaktır: 

CBS’nde Ağ Analizleri

Karayolu, demiryolu, nehirler, boru hatları, telefon, elektrik ve veri hatları gibi birbirlerine çizgi özelliklerle bağlı sistemler ya da yapılar ağ olarak 
adlandırılır. Ağ yapıları üzerinde bir noktadan diğer bir noktaya erişebilme özelliği vardır. İnsanların bir yerden başka bir yere ulaşımları, 
servis hizmetlerinin ve malların taşınması ve dağıtılması, kaynak ve enerjinin ulaştırılması ve bilgi iletişimi gibi faaliyetler, tanımlanabilen 
ağ yapıları içinde gerçekleşir.

Bir konumdan bir başka konuma yapılan iletim yada yolculuklar ağ analizlerinin konusunu oluşturur. Ağ analizleri, şebeke yapısına sahip, 
birbiriyle birleşen coğrafi varlıkların bağlantı şekillerinden, karar vermeye yönelik sonuç çıkarmaya yarayan konum analizleridir.

Bir şehrin sokakları, enerji nakil hatları, bir havayolunun hizmet ağı, yada su tahliye kanallarının yapısı bu tür ağlar için ilk akla gelen 
örneklerdendir. Bu sistemler üzerinde optimum kararların alınabilmesi için yapılan sorgulamalar ve analizler coğrafi bilgi sistemlerinde ağ
analizleri olarak adlandırılırlar. Zaman kavramının çok önemli olduğu acil durumlarda; ambulans, itfaiye ve polis araçlarının istenen 
noktaya en kısa sürede ulaşması, itfaiye merkezlerinin hangi noktalara yerleştirilmesi gerektiği, ya da arıza esnasında hangi binaların 
elektriklerinin denetlenebileceği gibi uygulamalar da ağ analizleri kapsamındadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde, ağ analizlerinin optimum 
güzergah tespiti dışında diğer bir çok uygulamada da kullanıldığı görülmektedir. Dağıtım güzergahı modellemesinden deprem sonrası
planlamasına, elektrik hatları arızalarından adres belirlemeye, yatırım analizlerinin yapılmasından güvenlik uygulamalarına kadar çok 
geniş bir yelpazedeki problemler, ağ analizleri ile çözülmektedir.

CBS’de ağ analizi uygulamalarını genel olarak dörde ayırmak mümkündür: 

1. Ağdaki yayılmanın tahmin edilmesi 
2. İki nokta arasındaki optimum yolun belirlenmesi 
3. Etki alanın yada merkezi konumun belirlenmesi
4. Optimum dağıtım güzergahlarının belirlenmesi

1.1. Ağdaki Yayılmanın Tahmin Edilmesi: Ağ analizi uygulamalarıyla bir ağda meydana gelecek olayları önceden tahmin 
etmek mümkündür. Örneğin, belirli dönemlerde meydana gelen yağış artışları nehir yataklarında normalin üstünde bir su akışına 
sebep olur. Böyle durumlarda artan su miktarının nehrin kollarında nerelere kadar ulaşacağı ve hangi kolları ne ölçüde 
etkileyeceğinin tahmin edilmesinde ağ analizleri kullanılır. Ağdaki yayılmanın yön ve miktarlarının önceden doğru bir şekilde 
tahmin edilmesi olağanüstü durumlara karşı hazırlıklı olunmasında ve önlem alınmasında oldukça etkilidir. Benzer şekilde 
elektrik hatlarına gelen yükün ağın hangi düğümlerinden geçerek, hangi kollarını etkileyeceği ağ analizi uygulamalarıyla tahmin 
edilebilir. Trafiğin tıkanması ile geride biriken araçların hangi kavşaklara kadar uzayacağı ve hangi süreden sonra hangi yolların 
sıkışıklıktan etkileneceği yine ağ analizlerinin konusudur. Söz konusu analizler graf yapısına sahip veriler üzerindeki kapsar 
ağaçların ortaya çıkarılması ile gerçekleştirilirler. 
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1.2. İki nokta arasındaki optimum yolun belirlenmesi
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Dört Temel Bileşen:

1. GNSS

2. Yol Ağı (Network, Yol Haritası)

3. Analiz Modülü

4. Yönerge Modülü

NAVİGASYON
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Global Positioning System (GPS) uydu tabanlı konum
belirleme sistemidir. Bu sistemde Amerika Birleşik
Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından yörüngeye
yerleştirilmiş 24 adet uydu ağı vardır. Yaklaşık 20 yılı
süren bu sistemin konuşlandırılması 10 milyar doları
aşan bir maliyete neden oldu. Esas olarak GPS askeri
uygulamar için geliştirildi. 1980’ li yıllarda hükümet
GPS’ i sivil kullanımlara açtı. GPS her türlü hava
koşulunda, dünyanın herhangi bir yerinde 24 saat
boyunca çalışır ve herhangi bir abonelik ücreti yada
kullanmak için kurulum ücreti gerektirmez. 

GPS kullanarak 100 metre hata ile konum
belirleyebiliriz. Bu hata 2000 yılı Mayıs ayında düşük
doğruluğa neden olan L2 frekansındaki SA nın
kaldırılması ile 20 metre ye indi. DGPS gibi tekniklerle
SA’ın getirdiği bozum ortadan kaldırılmakta ve hata
miktarı 1 metre seviyesine inmektedir.

GNSSGNSS
GPSGPS

GPS Uydularının Dünya Üzerinde
Dağılımı

Bir diğer kaynak: GPS_BUKRDAE_GED.pdf
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GPS nasGPS nasııl l ççalalışıışır?r?

GPS uyduları çok katı bir yörüngede dünyayı günde iki kez dolaşır ve sinyalleri dünyaya gönderir. 
GPS alıcıları kullanıcıların tam yerini hesaplamak için trigonometrik bilgileri kullanır. Aslında GPS 
alıcısı, uydu tarafından gönderilen sinyalin gönderim zamanı ve varış zamanını karşılaştırır. Zaman
farkı GPS alıcısına uydunun ne kadar uzaklıkta olduğunu söyler. Birden fazla uydudan mesafe
ölçümü ile, alıcı kullanıcının konumunu bulabilir ve onu elektronik haritada gösterebilir.

Bir GPS alıcısı 2 boyutlu konum (enlem ve boylam) ve hareketleri izlenmesi için en az 3 uydudan
sinyal almaya kilitlenmelidir. Dört yada daha fazla uydu görülmesi ile alıcı kullanıcının 3 boyutlu
konumunu belirleyebilir (enlem, boylam ve yükseklik). Bir kere kullanıcının konumu belirlendiğinde, 
GPS diğer bilgileri hesaplayabilir (hız, durum izleme, hedefe seyahat mesafesi, güneşin doğuş ve
batış zamanı vb.)
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. GPS uzay bölümünü oluşturan 24 uydu, dünyanın
20.000 km (12 mil) yukarısında 6 yörüngede
bulunmaktadır. Onlar hareket ederler ve 24 saatten
daha az sürede yörünge etrafında iki dönüş yaparlar. 
Buradaki uydular saatte yaklaşık 7000 mil hızla
hareket ederler. GPS uyduları solar enerji ile
çalışırlar. Güneş ışıkları almadıklarında çalışması için
panellerinde yedek bataryalar vardır. Küçük roketler
uyduların doğru yolda kalmasına yardımcı olur.

GPS, ana denetim istasyonu ile dünya üzerine dağılmış
gözlem istasyonları, uyduların sağlığını ve durumlarını
izler. Ana denetim istasyonu izleme ve uydu
yerleşimini yönetme ile NAVİGASYON verisinin
güncellemesinden sorumludur. GPS sınırsız sayıda
kullanıcıya hizmet verebilir. Aşağıda GPS uyduları
hakkında diğer ilginç bilgiler bulunmaktadır.

· 1978 yılında ilk GPS uydusu roketi uzaya
fırlatılmıştır. 

· 24 uydunun tamamı 1994 yılında tamamlandı. 
· Her uydunun 10 senelik yaşam ömrü vardır. 
Bir GPS uydusu yaklaşık 2000 pound ağırlığındadır ve

solar panelleri açıldığında yaklaşık 17 fit genişliğe
sahip olur. 

Vericinin gücü sadece 50 watt veya daha azdır.

GPS uydu sistemiGPS uydu sistemi
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Askeri amaçlı kullanım düşünülerek gerçekleştirilen GPS 
sisteminin sivil amaçlı kullanımı daha büyük boyutlara
ulaşılmıştır (%90). Ücretsiz sivil uygulamaların 2005 
yılına kadar garantilendiği belirtilmektedir. Belli başlı
kullanım yerleri aşağıdaki gibidir.

Askeri Uygulamalar:

· Kara, deniz sistemleri
· Acil kurtarma
· SURVEYİNG, haritacılık, GIS (GEOGRAPHİCAL 

INFORMATİON SYSTEM)
· GAM (GPS AİDED MUNİTİON)
· COMPUSEC

Sivil Uygulamalar:

· Nakliye Filo Yönetimi
· Otoyol ÜCRETLENDİRME Sistemi
· Atmosferik Ölçüm
· Araç YÖNGÜDÜMÜ

GPS uygulamalarGPS uygulamalarıı
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GPS uygulamalarGPS uygulamalarıı

GNSS receivers are great. Until your boss asks 
you to work somewhere like this.

Innovative Z-Blade technology aggregates and 
processes signals from multiple GNSS constellations 
to deliver unprecedented efficiency, providing fast and 
reliable RTK positions in difficult environments such 

as urban canyons and beneath tree canopies.
The Spectra Precision® ProMark™ 800 receiver –

powered by Ashtech – uses advanced Z-Blade 
technology to track the full range of available GPS, 

GLONASS and Galileo satellite signals. This 
universal GNSS receiver can be operated as a base, 

rover or network rover for RTK or static field 
applications. The ProMark 800 receiver operates with 

a choice of field software, including the popular 
Spectra Precision Survey Pro™ software, to meet all 

your data collection needs.

Features:
New Z-Blade GNSS centric signal processing

Outstanding reliability in urban canyons and under 
tree canopy

Short time-to-fix, and long-range RTK positioning
Very lightweight and compact

Multi-frequency and multiconstellation ready
ProMark 800: designed to maximize the 

productivity of your mission.
For detailed product specifications and complete user 

benefits information, we offer you the possibility to 
receive the NEW ProMark 800 brochures.
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1.3. Etki alanın yada merkezi konumun belirlenmesi

1.3.1. Merkezlerin Etki Alanlarının Belirlenmesi
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1.3.2. En Uygun Merkezi Konumun Belirlenmesi
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1.4. Optimum dağıtım güzergahlarının belirlenmesi
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2. Sosyal Ağlar
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Facebook
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Küçük Dünya 
Deneyi

Sosyal ağlara ilişkin ilginç özellikler vardır. “Küçük dünya” deneyi bu anlamda oldukça dikkat çekicidir.
1967 yılında Harvard üniversitesinden Stanley Milgram, Kansas’tan rastgele belirlediği 300 kişiye birer mektup 

göndererek bir deney başlatmıştı. Bu 300 kişiden bir mektup zinciri başlatmaları isteniyordu. Deneyin kuralına göre 
mektubu alan kişi, mektubu sadece kendi tanıdığı bir başka kişiye gönderebilirdi. Bu şekilde mektuplar birinci kişiden, 

onun tanıdığı ikinci kişiye, oradan ikinci kişinin tanıdığı üçüncü kişiye doğru gitmeye başladı. Deneyin hedefi Boston’daki 
önceden belirlenmiş iki farklı kişiye mektubun kaç adımda ulaştığını belirlemekti. Deneyin sonunda bütün mektuplar 

yerine ulaşmadı ama yerine ulaşanların kaç el değiştirdiğine bakıldığında şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıktı. 60’dan fazla 
mektup 6 adımlık bir ortalama ile belirlenen kişilere ulaşmıştı.

1998’de saygın bilim dergisi Nature bu konuda oldukça kapsamlı bir matematiksel çözümleme yayımladı. İnsanlar arası
ilişkileri olabildiğince karmaşık biçimde çözümleyen bu makaleye göre söz konusu 6 adımın gerçekleşmesini sağlayan 

şey az sayıda da olsa çok gezen kişilerin bu zincirdeki varlığı. Araştırmaya göre, bu türden aşırı sosyal insanlardan 
yeryüzünde yeterli sayıda mevcut. Olağanüstü yalıtılmış biçimde yaşayan az sayıdaki kabileyi saymazsak dünya 

gerçekten de küçük.

a) Sadece yakın komşuların birbirini tanıdığı ağda ortalama uzaklıklar yüksektir. b) Az sayıda birey yakın komşularından başka, daha 
uzaktakilerle ilişki kurarsa ortalama uzaklık hızla düşer.
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Elektrik devreleri
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3. Elektrik devreleri

Düzlemsel graf problemi. Düzlemsel 
graflarla çözülmeli…
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Elektrik devreleri
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Elektrik devreleri
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4. Şebeke Yapıları
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Şebeke Yapıları
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Epicurious.com sitesinin graf yapısındaki gösterimi.

Mavi: link, kırmızı: tablo, yeşil: div, mor: resim, sarı: form, siyah: html tag

5. Yazılımlar / 

Web Sayfaları
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UML diyagramları graf veri yapısında tasarlanırlar. 

Yazılımlar / 

Web Sayfaları



37

6. Soyağaçları

(MERNIS)
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7. Bilgisayar Ağları
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Moleküler biyolojide ve kimyasal reaksiyonların 
gösteriminde de graf teorisinden faydalanılır. 

8. Kimya, Biyoloji 
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Bölüm 2

GRAFIN ÖZELLİKLERİ

GRAF ÇEŞİTLERİ
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Basitçe bir graf (graph), düğüm (vertice (vertex)-node) (Hatalı kullanım: 
Köşe, Nokta) olarak adlandırılan noktalar ve bu noktaları birleştiren hatlardan 
(Hat / Bağlantı / Link ) (edge-relation-arc) (Hatalı Kullanım: Kenar, çizgi)
oluşan ve geometrik/konumsal bir bilgi vermeyip, sadece düğümler arasındaki 
ilişkiyi gösteren çizgiler topluluğudur. 

(Graph kelimesinin çeşitli kaynaklarda Türkçeye Çizge şeklinde de çevrildiği görülmektedir.)

Hatlar yada 
bağlantılar kümesi
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Hatlar

a

V = { a, v, w }

E = {(v, w)}

Bir grafta, ancak ayrık 
düğüm yoksa E 
kümesinden V kümesinin 
tüm elemanları elde 
edilebilir.

Hatlar

Hat,
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Çevrim

Hattın
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Basit graf

Aynı iki düğümün sadece bir hatla bağlandığı, herhangi bir düğümü yine 
kendisine bağlayan bir hattın (çevrimin) olmadığı, hatların bir değer almadığı ve 
yönünün tanımlanmadığı, düğüm ve hatların sınıflandırılmadığı graflara basit 
graf denir. Bu açıdan üstteki graf bir basit graftır. 
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Çoklu graf

İki yada daha fazla düğüm arasında birden fazla hat (paralel 
hatlar) varsa bu tür graflara çoklu (multi) graf denir. Çoklu 
graflar da yönsüz ve çevrimsizdir. Örneğin iki şehir arasında 
iki farklı yol varsa, bu durum çoklu grafla temsil edilir. 

Paralel 
Hatlar

Basit graflar, çoklu graftir fakat çoklu graflar basit graf degildir.
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çevrim

hattı
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Eğer bir graftaki hatlar yön bilgisine sahipse bu tür graflara yönlü graf (Directed
graph / Digraph) denir. Bu yön bilgisi bağlantının nereden başlayıp nereden bittiğini 
belirtir. Yön bilgisi olan graflarda düğümler arasındaki bağlantının yönü vardır. Eğer 
iki yönde bağlantı varsa ters yönde iki ayrı hat kullanılır ve bu tür graflara çoklu 
yönlü graf denir. Graf yapısında bütün kenarlar aynı çeşittir. Yani ya hepsi yönlüdür 
ya da değildir. Yol ağını temsil eden bir grafta trafiğin tek yada çift yönlü oluşu yönlü
graflar için bir örnektir. 

Çoklu Yönlü
Graf

Yönlü Graf
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ÇevrimeHat Hatta
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Maliyetli graflar

Maliyetli (Ağırlıklı) Graf

Graf yapısındaki hatlar değer alabilir ve bu değerler grafın yapısına katılabilir. 
Aşağıdaki örnekte olduğu gibi, bir grafın üzerindeki hatların değerleri eşit değilse ve 
her biri farklı bir değer alabiliyorsa bu tip graflara maliyetli yada ağırlıklı graf
(weighted graph) denir. Bütün hatların değeri aynı ise bu graf maliyetli graf olarak 
anılamaz. Ağırlıkların bir anlamı yoktur ve her hattın değerinin 1 olduğu basit graf
gibi değerlendirilir. Şehirlerin arasındaki mesafelerin hatlara değer olarak atandığı
yol haritasını temsil eden graflar maliyetli graflar için örnek verilebilir. Yada iş akış
şemalarındaki, her işin bitirilme süresini gösteren graflar da yine maliyetli graflar için 
bir başka örnektir. Bir graftaki tüm hatlara ait maliyetlerin toplamı ise o grafın toplam 
maliyetini verecektir.
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Düzlemsel graf

Soldaki graf, kesişmeyen hatlardan oluşacak şekilde sağdaki gibi de çizilebilir. 
Bu şekilde birbirini kesmeyen hatlardan oluşacak şekilde çizilebilen graflara
düzlemsel graf denir. 

Düzlemsel
graf

(Baskı devreler)
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Üç Boyutlu Graf

Üç Boyutlu 
Graf

Üstteki düzlemsel sayfadaki grafta C ile A ve E düğümleri arasında birer hat daha 
olsaydı, bu graf kesişmeyecek şekilde çizilemezdi ve düzlemsel bir graf olmaktan 

çıkardı. Bununla birlikte, düzlemsel olmayan graflar, üç boyutlu uzayda ele alındığında 
hatlarının birbirini kesmeyecek şekilde çizilmesi mümkündür. Örneğin, yukarıdaki 

grafa AC ve CE hatları eklendiğinde, üç boyutlu olarak şu şekilde çizilebilir.
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EULER 
FORMÜLÜ

hat düğüm

graf

hat düğüm

graf Grafıngraf Grafın

hat düğüm

graf Grafın

grafın hat düğüm

graf Grafın

grafın hat düğüm

graf Grafın

grafın
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grafıngrafın
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derecesi  4

Bir graftaki herhangi bir düğümün derecesi, kendisini diğer düğümlere 
birleştiren hatların sayısı kadardır. Bu düğümlerden derecesi en büyük olanı
ise, aynı zamanda grafın derecesini belirler. Buna göre, aşağıdaki graf için, C 
düğümünün derecesi 2, A ve E düğümlerinin derecesi 3, B ve D’nin derecesi 
ise 4’dür. En büyük derece 4 olduğu için grafın derecesi de 4’dür. 

Grafın / 
Düğümün 
Derecesi

Grafların derecelerini gösteren java applet uygulaması için tıklayın.
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çevrim

hat
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Tamamlanmış graf

Graftaki her bir düğümün diğer tüm düğümlerle 
arasında bir hat mevcutsa, yani olabilecek tüm 

hatlara sahipse, bu tür graflara tamamlanmış graf
(completed graph) denir. Bu tür bir grafta bütün 
düğümlerin dereceleri birbirine eşit ve toplam 

düğüm sayısının bir eksiği kadardır. n düğümlü bir 
tamamlanmış grafın hat sayısı dir. 

Tamamlanmış
Graf

.( 1)

2

n n 
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Yol ve 
döngü

Yol (Path)
Bir düğümden diğerine gidilirken izlenecek düğümlerin tamamı bir yol oluşturur. 

Eğer basit bir graf söz konusu ise, yolun uzunluğu, üzerinden geçilen hat sayısına 
eşittir. Fakat ağırlıklı graflarda yol uzunluğu, her bir hattın aldığı değerlerin 

toplamına eşittir. Buna göre aşağıdaki şekildeki yeşille gösterilen hatlar bir yol 
belirtmektedir. p n uzunlugundaki bir yol’un (path) n+1 adet dügümü ve n adet de 

ardisik hattı vardir.

Döngü
Döngü, başladığı düğüme geri dönen ve aynı düğümden iki kez geçmeyen bir yoldur. 

Bir graftaki hat sayısı düğüm sayısına eşit yada fazlaysa, o graf en az bir döngü
içeriyor demektir. Üstteki şekilde sarıyla gösterilen hatların birleşimi bir döngü

oluşturmaktadır. Uzunlugu n olan bir döngüde n adet dügüm vardir.
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Ağaçlar 

Ağaç
İçinde döngü barındırmayan grafa ağaç adı verilir. Ağaca bir 

hat eklendiğinde mutlaka bir döngü içerir. Bir ağaçtaki hat 
sayısı düğüm sayısının bir eksiği kadardır.
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Bir çember grafta tüm düğümlerin derecesi 2’dir.
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Özel Tip Graflar
Saitin kitabında daha geniş oradan al, detaylandır
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Graflar ve 
İzomorfizm
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Graf Teorisi varlıkların metrik özellikleri ile değil ilişkisel yönleri ile ilgilenir. 
Euler’in makalesinde bahsi geçen köprü problemi de aslında ilişkisel bir sorudur. 
Çünkü örneğin köprülerin büyüklüğünün ya da birbirlerinden uzaklıklarının 
sorunun çözümüyle hiçbir ilgisi yoktur; önemli olan köprülerin sayısı ve hangi 
noktaları birbirine bağladığıdır. 
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Bağlantılara zarar vermeden birbirine dönüştürülebilen iki grafa izomorfik’dirler denir. 
Hat ve düğümlerden oluşan graflar, geometrik değil ilişkisel bilgiler içerirler. Hatların 
boy ve şeklinin, doğrusal ya da eğrisel oluşunun ve düğümlerin konumunun bir önemi 
yoktur. Her bir hat iki düğüm arasındaki bir ilişkiyi simgelediğinden, önemli olan tek şey 
var olup olmadıklarıdır. Aşağıda birbirinin izomorfu olan çeşitli graflar görülmektedir.
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İzomorfizm basit bir örnekle somutlaştırılırsa, metrolarda, yolcuları bilgilendirmek 
amacı ile çıkış kapılarının üstündeki, durakların dizilişini gösteren şemalar aslında 
tamamen izomorfik bir yaklaşımla çizilmiştir. Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi, söz 
konusu olan sadece durakların sıralanışıdır ve şemanın bu haliyle yolculara verdiği 
bilgi hangi duraktan sonra hangisinin geldiğidir.

Duraklar arasındaki mesafe, birbirlerine göre doğrultuları, yönleri yani metrik 
bilgilerin tamamı ihmal edilmiş ve metronun yol haritası bir dönüşüm geçirerek 
yukarıdaki izomorfuna dönüşmüştür.
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Benzer bir yaklaşım aşağıdaki şekillerde de sergilenmiştir. İlk şekilde Berlin’deki metro-
tramvay hatlarını gösteren ölçekli, gerçek bir harita görülmektedir. İkinci şekilde ise bir 
öncekinin izomorfu olan ve metrik geometriden arındırılmış bir şekilde durakların ve 
aktarma istasyonlarının ilişkiselliğini içeren graf yapısındaki ulaşım ağı görülmektedir. 
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İki izomorfik graf
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İki Parçalı Graflar
( Bipartite Graflar )
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İki Parçalı Graflar (Bipartite Graflar )

İki parçalı graflar graf yapılarının özel bir türüdür. Bir grafı oluşturan 
dügümlerin iki farklı küme içerisinde gösterilmesinden meydana gelir. 
İki parçalı graflar, kendi aralarında bağlantı olmayan, fakat karşısındaki 
kümedeki düğümlerle bağlantısı olan iki düğüm kümesinden oluşur. Bu 
kümelerin eleman sayıları sırası ile m ve n harfleri ile gösterilecek 
olursa iki parçalı graf Gm,n şeklinde gösterilir.

İki parçalı graf (G5,4) İki parçalı graf değil
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• Bütün ağaçlar (yani döngü içermeyen graflar) iki parçalı graftır.

• İçerdiği döngüler çift sayıda düğümden oluşuyorsa o graf iki parçalı
graftır. Tek sayıda düğümden oluşan döngüler grafın iki parçalı
olmasını engeller.  

iki parçalı grafı oluşturan iki kümeden herhangi birinin her bir düğümü diğer 
kümenin her bir düğümüne bir hatla birleştirilmiş ise bu grafa iki parçalı tam graf
(complete bipartite graph) denir. İki parçalı tam graflar m ve n kümelerin eleman 
sayıları olmak üzere Km,n şeklinde gösterilir.

İki parçalı graf (G4,3) İki parçalı tam graf (K4,3)



81

Adım adım elimizdeki grafın iki parçalı bir graf olup olmadığını inceleyelim:

Öncelikle kendimize bir başlangıç düğümü seçelim.Örneğin başlangıç düğümü olarak A 
düğümünü seçer isek; ve A düğümünü 1 numaralı küme içerisine yerleştirirsek A düğümü ile 
ilişkili olan diğer düğümlerin 2 numaralı küme içerisine yerleştirmek gerekir.

Örnek: 
Aşağıda  çizdiğimiz grafın iki parçalı graf olup olmadığını inceleyelim.
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Şimdi  de C düğümün diğer düğümler ile olan ilişkisini inceleyecek olur 
isek; C düğümün A, D ve E düğümü ile bağlantılı olduğu görülecektir. 
Bu durumda D ve E düğümü 2. küme içerisinde olmalıdır.
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Sırası ile B ,E,D, ve F düğümlerinin birbirleri ve diğer düğümler ile olan ilişkileri 
incelenir ise ve birbirleri ile bağlantılı olan düğümler seçilir ise aşağıdaki durum 
oluşur.

Yukarda görüldüğü gibi grafı oluşturan düğümler arasında ikiparçalı(biparite ) bir yapı
mevcuttur. İki farklı küme içerisindeki düğümler arasında  bağlantı bulunmaktadır. 
Ancak aynı küme içerisindeki düğümler arasında bir bağlantı yoktur.
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Tek çift yöntemi kullanılarak Bipartite Grafların belirlenmesi

Örn:

Karmaşık Yapılı Grafların İki parçalı graf olup olmadığını tespit etmek

 Bazen karmaşık olan Graf yapılarında yukarıdaki gibi kümeleme yönteminin 
kullanılması zor olabilir. Bu durumda tek-çift yada renklendirme yöntemi 
kullanılarak grafın iki parçalı olup olmadığı anlaşılabilir.
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1. Adım: Graf yapısı içerisinde başlangıç için rastgele bir dügüm noktası
seçilmelidir. Bizim Graf yapımız da D düğümü başlangıç dügümü olarak  
seçilmiş olsun  bu durum da D düğümü “0” değerini alacaktır.
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2. Adım: Başlangıç düğümü belirlendikten ve “0” değeri başlangıça atandıktan sonra 
geriye kalan bütün düğümlerin başlangıç düğümüne olan uzaklıkları hesaplanır ve 
Graf üzerinde gösterilir. A , B , C  düğümlerinin sırası ile D düğümüne olan 
uzaklıklarını sırası ile bulalım.

D den A ya uzaklık : 1 birimdir.
D den B ye uzaklık : 1 birimdir.
D den C ye uzaklık : 1 birimdir.
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Sırası ile tüm düğümlerin D düğümüne olan uzaklıklarını hesaplayalım.

D den E ye uzaklık : 1 birimdir.
D den F ye uzaklık : 2 birimdir. 

Burada ilk olarak D düğümünden E düğümününe oradan da E düğümünden F 
düğümüne olan uzaklık hesaplanır.

D den G ye uzaklık : 2 birimdir.
D den H ye uzaklık : 2 birimdir.
D den K ye uzaklık : 2 birimdir.
D den L ye uzaklık : 3 birimdir.
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Grafların üzerinde bulunan rakamlar üzerinde eğer iki çift numaralı
düğüm yada İki Tek numaralı düğüm bir biri ile ilişkili ise, yani aynı
küme içerisindeki iki düğüm arasında bağlantı var ise bu bir iki parçalı
graf değildir. 
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• Kendimize bir kök (başlangıç) noktası seçeriz ve bu düğümü Mavi 
boyarız.

• Bu düğümden çıkan her kenarında sonunda yer alan düğümleri Kırmızı
boyarız.

• Kırmızı düğümlerden çıkan her kenarın sonundaki düğümü de Mavi 
boyarız.

Tüm renklendirme işlemi bittiğinde her kenarın her iki tarafındaki düğümlerin 
renkleri farklı ise graf Bipartite graph özelliğini taşır. Ancak bir tane bile uçları aynı
renkte kenar olması durumunda graf bipartite değildir. Şekilde görüldüğü gibi aynı
renkteki düğümler arasında kenar olmadığı için bu graf bipartite graf özelliği 
taşımaktadır.

Renklendirme yöntemiyle Bipartite Grafların belirlenmesi
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hat

hat

hat

hat

hat

hat
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Grafların Matrislerle Gösterilmesi
(Graflar Veritabanı ve Dizilerle Nasıl kayıt altına alınır?)
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Çok farklı şekillerdeki matris yapılarıyla grafları göstermek mümkündür. Burada komşuluk 
matrisi, ilişki matrisi ve düğüm çifti matrisi üzerinde durulacaktır.

Komşuluk matrisi

Komşuluk matrisi (adjacency matrix) n×n boyutlu bir matris olup düğümler arasındaki ilişkileri 
içerir. Komşuluk matrisindeki her bir 1 rakamı satır ve sütun numaraları ile belirlenmiş olan 
düğümler arasında bir hat olduğunu ifade ederler. Maliyetli grafların komşuluk matrisinde, 1 
değerlerinin yerine maliyetler yazılır. Yukarıdaki şekil için komşuluk matrisi şu şekildedir:

K(4,4)={(0,0,1,1), (0,0,1,1), (1,1,1,1), (1,1,1,0)}

n  = 4 (Düğüm Sayısı)
m = 6 (Hat Sayısı)

Komşuluk matrisi simetrik bir matristir. Bu matriste bir düğümün derecesini belirlemek için ilgili 
satır yada sütundaki 1’ler toplanmalıdır. Çevrimler düğümün derecesini 2 arttıracağından 
köşegen matris üzerindeki 1’lerin değeri 2 olarak alınmalıdır (Graf maliyetsiz ise). 
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İlişki Matrisi

İlişki Matrisi (incident matrix) n×m boyutlu bir matris olup düğümlerle hatlar arasındaki ilişkileri 
kapsar. İlişki matrisinde satırlar düğümleri, sütunlar ise hatları temsil ederler. Eğer bir hat bir 
düğüme bağlıysa matriste ikisinin kesiştiği elemanın değerine 1 verilir. Yukarıdaki şekil için 
ilişki matrisi şu şekildedir:

L(4,6)={(1,1,0,0,0,0),(0,0,1,1,0,0),(0,1,0,1,1,1),(1,0,1,0,1,0)}

n  = 4 (Düğüm Sayısı)
m = 6 (Hat Sayısı)

İlişki matrisinde bir sütunda tek bir 1 değeri varsa, o sütuna ait hat çevrim demektir. Bu tür 
matrislerde bir düğümün derecesini belirlemek için ilgili satırdaki (sütundaki değil) 1’ler 
toplanmalıdır. Çevrimler düğümün derecesini 2 arttıracağından çevrim olan hatların 1’lerin 
değeri 2 olarak alınmalıdır (Graf maliyetsiz ise). 
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Düğüm çifti matrisi

Düğüm çifti matrisi düğümler arasındaki ilişkileri düğüm çiftleri şeklinde gösterir. Dolayısı ile 
m×2 boyutlu bir matristir. Aralarında hat olan her iki düğümün değeri matristeki bir satırı
oluşturur. Maliyetsiz grafların gösterimi için uygundur. Maliyetli grafların gösteriminde ise 
matrise üçüncü bir sütun eklenerek her bir çiftin maliyeti bu sütunda saklanabilir. Yukarıdaki 
şekil için düğüm çifti matrisi şu şekildedir:

D(6,2)={(A,D),(A,C),(B,D),(B,C),(D,C),(C,C)} 

n  = 4 (Düğüm Sayısı)
m = 6 (Hat Sayısı)

Düğüm çifti matrisindeki bir düğümün tekrarlanma sayısı o düğümün derecesini verir. 
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Düğüm çifti matrisinin VB ile Veritabanına Kaydı.

' birleştirilen düğüm çiftlerini arcs tablosuna ekle (Başlangıç düğümü: lk, Bitiş Düğümü: lkn):

Set Network = Workspaces(0).OpenDatabase("Dijkstra.mdb")
Set Arcs = Network.OpenRecordset("arcs", dbOpenDynaset)
Arcs.AddNew
Arcs("fromnode") = lk
Arcs("tonode") = lkn
If cmbGrafTipi.Text = "Basit Graf" Then 'eğer maliyetsiz grafsa (basit graf) tüm maliyetleri 1 olarak al ve vt'na kaydet

Arcs(" Weight") = 1
Else ‘basit graf değilse, (maliyetliyse) kullanıcının girdiği maliyeti kaydet

Arcs(“Weight") = txtWeight
End If
Arcs.Update

fromnode tonode Wieght

Dijkstra.mdb
Table: arcs
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<%
Dim A(3, 2) 
For i = 0 To 3

For t = 0 To 2
randomize
A(i, t) =rnd()
Response.write ( "A(" & i & "," & t & ") = " & A(i, t))
Response.write ("<br>")

Next
Next
%>

A(0,0) = 0,6460382
A(0,1) = 0,5631787
A(0,2) = 0,3429158
A(1,0) = 0,7381251
A(1,1) = 0,5524973
A(1,2) = 0,3749598
A(2,0) = 0,6419931
A(2,1) = 0,8408933
A(2,2) = 0,509772
A(3,0) = 0,5031358
A(3,1) = 0,2574652
A(3,2) = 0,994477 

Döngüler kullanılarak Matrisler (Diziler) Nasıl Oluşturulur?
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Euler Yolu
Hamilton Turu
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Euler Yolu

Önceki derslerde bahsi geçen “ Königsberg’in yedi köprüsü” örneğinde olduğu gibi, 
bir graftaki tüm hatlardan sadece bir kez geçmek şartıyla (aynı düğümden birden 
fazla geçilebilir), tüm hatlar dolaşılarak başlangıç noktasına geri dönülebiliyorsa bu 
yola Euler yolu denir. Bir graftaki düğümlerin her birinin de derecesi çift ise bu graf
Euler yolu içeriyor demektir. Başlangıç ve bitiş düğümleri birbirinden farklı ise 
sadece bu iki düğümün derecesi tek, fakat diğer tüm düğümlerin derecesi çift olmak 
şartıyla yine bir Euler yolu çizilebilir.

Euler yolu Euler yolu içeren bir graf
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Hamilton turu

Hamilton Turu bir graf üzerindeki her düğümden sadece bir 
kez geçen (dolayısıyla aynı yoldan da sadece bir kez 
geçen) ve başladığı noktada biten, 19. yüzyılda yaşamış
matematikçi William Hamilton’ın adıyla anılan döngüdür. 
Hamilton turu içeren graflara Hamilton grafı da denir. 

William Hamilton

Hamilton turu
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Travelling Salesman Problem – TSP

Bir satıcının, bulunduğu şehirden başlayıp, her şehre sadece bir 
kez uğradıktan sonra başladığı şehre geri dönen en kısa turu 

gerçekleştirmesini konu alan Gezgin Satıcı Problemi (GSP) 
(Travelling Salesman Problem – TSP), Hamilton turunun en çok 

kullanıldığı alanlardan biridir. Bu problemde amaç, bir graftaki
Hamilton turlarından en kısa olanını bulmaktır. 

GSP’nin klasik yolla çözümünde, probleme konu olan şehirler 
(düğümler) arasında mevcut olabilecek tüm Hamilton turu 

alternatiflerinden en kısa olanı seçilmeye çalışılır. Buna göre ilk 
şehirde, satıcının n değişik şehir arasında seçim hakkı var iken, 
ikinci şehirde, n-1 değişik şehir arasından seçim yapabilir. Tüm 

noktaları düşündüğümüzde satıcının (n-1)!/2 değişik tur arasından 
seçim hakkı olacaktır. Fakat nokta sayısı arttıkça bu yolla çözüm 

giderek zorlaşmaktadır. 100 şehirlik bir tur için bile 9,33*10155 
değişik tur alternatifi söz konusudur. Bugün halen bir çok 

araştırmacı GSP üzerinde çalışmaktadır. Bilgisayar dünyasında 
meydana gelen yazılım ve donanımdaki yeni gelişmelerin de etkisi 
ile, her geçen gün daha fazla düğümden oluşan yeni çözümler için 
çabalamaktadırlar. 1998 yılında 13509 şehirden oluşan bir A.B.D. 

turunu, 2001 yılında 15112 şehirden oluşan Almanya turunu ve 
2004 yılında ise 24978 şehirden oluşan İsveç turunu çözmeyi 

başarmışlardır. İsveç turunun çözümü 96 bilgisayarlı bir ağ
üzerinde üç yılda tamamlanmıştır ve bu süre Intel Xeon 2.8 Ghz

işlemcili tek bir bilgisayarın 85 yıllık işlem zamanına denktir. 
Günümüzde yapay sinir ağları, genetik algoritma teknikleri gibi 

yöntemler kullanılarak problemin çözümü daha kolay bir hale 
getirilmeye çalışılmaktadır.

Almanya’daki 
15112 şehir için 
GSP çözümü

Graf Teorisi ve Algoritmaları-
BSM759\Uz_Egt\yedek-bsm731-2-
20101004-1756_09-10bahar\course_files\
03_3_37_40_GEZGIN.pdf
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BAZI GRAF 
ALGORİTMALARI
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En Az Maliyetli Yol 
Algoritmaları / Yöntemleri
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Bir grafın iki düğümü arasındaki en kısa yolun bulunması, esasen bu iki düğüm 
arasındaki en az maliyetli yolun belirlenmesi işlemidir. Şehirleri birbirine bağlayan 
yolların, uzunluklarına göre maliyetlendirildiği bir grafta, iki nokta arasındaki en kısa 
yol, uzunluk cinsinden olacaktır. Bununla birlikte buradaki "kısa" kavramı ile 
kastedilen her zaman uzunluk olmayabilir. Maliyetlendirme süre cinsinden 
yapılmışsa (bozuk satıh, trafik yoğunluğu gibi etkenler uzunluğu değil süreyi dikkate 
almayı gerektirebilir), bulunan en kısa yol da süre cinsinden olacaktır. Yada bir 
elektrik devresindeki elemanları bağlayan iletkenler direnç değerlerine göre 
ağırlıklandırılmışsa en kısa yol da bu değerler cinsinden olacaktır. 

Dolayısı ile ağdaki maliyetlendirme neye göre yapılmışsa bulunan kısa yol da o 
cinstendir. En kısa yol (Shortest Path) ile en düşük maliyetli yolun kastedildiği 
unutulmamalıdır. 

İnceleyelim: http://tkm.ibb.gov.tr/YHarita/Harita_free.html

En Az Maliyetli (En Kısa) Yol 
Algoritmaları
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En kısa yol probleminin çözümüne yönelik olarak bir çok algoritma geliştirilmiştir. 
Bunların bir kısmı belirli bir düğümden diğer tüm düğümlere olan en kısa yolları
(single-source shortest path) bulurken, bir kısmı ise ağdaki her bir düğümden 
diğer tüm düğümlere olan en kısa yolları (all-pairs shortest path) verirler. Bazıları
eksi maliyetli graflarda çalışırken bazıları başarısız olurlar. Bu algoritmalardan en 
bilinenleri şunlardır:

• Dijkstra Algoritması (Bir düğümden diğer tüm düğümlere olan en kısa yollar)
• Bellman-Ford Algoritması (Eksi maliyetli grafları da kapsamak üzere, bir 

düğümden diğer tüm düğümlere olan en kısa yollar)
• Floyd Algoritması (Her bir düğümden diğer tüm düğümlere olan en kısa yollar)

Biz bu ders kapsamında Dijkstra En Kısa Yol Yöntemi / Algoritması üzerinde 
duracağız.
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• computer science is no more about computers than astronomy is about
telescopes

• Goto
• program testing can convincingly show the presence of bugs, but it is 

hopelessly inadequate to show its absence.
• "when you are doing something quick and dirty, you suddenly visualize that i 

am looking over your shoulders and say to yourself "dijkstra would not have
liked this", well, that would be enough immortality for me."

Edsger W. Dijkstra (1930 – 2002)
https://www.cs.utexas.edu/users/EWD/

• "Bir programı test etmek ancak bugların varlığını gösterebilir, yokluğunu 
değil.“

• "Bilgisayarların düşünebildiğini sorgulamak, denizaltıların yüzebildiğini 
sorgulamakla aynı şeydir.“

• "Bilgisayar biliminin bilgisayarlarla bağlantısı, astronominin teleskoplarla 
bağlantısından fazla değildir."
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Şekil 6: 6 düğümden oluşan bir maliyetli graf Şekil 7: En küçük değer B düğümüne ait 

Şekil 8: En küçük değere sahip olan düğüm K           Şekil 9: En küçük değer C düğümüne ait 

Dijkstra Algoritması ile Verilen Bir Kök Düğüm için En Az 
Maliyetli Yol Ağacının Bulunması

Örnek 1: Aşağıdaki grafta A kök düğümü için en az maliyetli (en kısa) yol ağacını bulunuz.
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Şekil 10: Son iki düğümden küçük olanı L            Şekil 11: M düğümünün en düşük maliyeti

Şekil 12: A kök düğümü için elde edilen 
en kısa (optimum) yol ağacı
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3 / 65

Bir Kök Düğüm için En Az Maliyetli Yol Ağacının Bulunması

Örnek 2: Aşağıdaki grafta A kök düğümü için en az maliyetli (en kısa) yol ağacını
bulunuz.
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Bir Kök Düğüm için En Az Maliyetli Yol Ağacının Bulunması
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Bir Kök Düğüm için En Az Maliyetli Yol Ağacının Bulunması

A kök düğümü için elde edilen 
en kısa (optimum) yol ağacı
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Örnek 3

A kök düğümü için elde edilen en kısa (en az 
maliyetli) yol ağacı (A noktasından diğer 

noktalara olan en kısa mesafeler) 

1818



113

A şehrinden J şehrine 
giden en kısa yol. 

A şehrinden D şehrine 
giden en kısa yol.



114

Bir Graftaki Merkezi Düğümün Bulunması

Bir graftaki her hangi bir düğüm için en az maliyetli yol ağacı elde edildikten sonra, 
düğümlerin içine yazılan maliyetler toplandığında o ağacın toplam maliyeti elde edilir.

Herhangi iki düğümden birinin toplam maliyeti diğerinden düşük ise, o düğümün daha 
etkin yada daha merkezi olduğu anlaşılır. Toplam maliyeti en düşük olan düğüme, en 
etkin yada en merkezi düğüm denir.   

ÖRNEK: Aşağıda görülen yedi düğümden oluşan maliyetli graftaki D ve G düğümlerinin hangisinin daha 
merkezi olduğunu gösteriniz. (Daha somut ve daha güzel bir örnek üzerinde farklı kök düğümlerden dijkstra
ile çizerek göster.)
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Bir Graftaki Merkezi Düğümün Bulunması

G düğümü
seçildiğinde 
maliyet dizisi 
[18,15,13,10,1
5,11,0] 
ve toplam ağ
maliyeti ise 
82’dir. 

Farklı kök düğümü seçimine bağlı olarak oluşan maliyetler:

D düğümü
seçildiğinde 

maliyet dizisi 
[8,5,9,0,9,2,10]  

ve toplam ağ
maliyeti 
43’dür. 

Buradan D düğümünü başlangıç alan ağacın, G 
düğümünü başlangıç alan ağaçdan daha etkin olduğu ve 
D düğümünün G düğümünden daha merkezi bir konuma 

sahip olduğu anlaşılmaktadır



Dijkstra.exe Programı

Haftaya hepiniz bu programı deneyin 
ve kullanımını öğrenip gelin.
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Dijkstra Algoritması Veritabanında 
(Dizide) Nasıl Modellenir?

(En Kısa (En Az maliyetli) Yol Ağacı Tablosunun Oluşturulması)



118

ÖRNEK: Aşağıdaki graf için A düğümüne ait en az maliyetli yol ağacını gösteren 
tabloyu oluşturunuz. (A düğümünden diğer tüm düğümlere giden en kısa yollar 
tablosu) 

Henüz kök düğüm seçilmedi
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0

Kök düğüm: A

1
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2
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3
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4
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5
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6
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Tablo tersten okunmalıdır. Örneğin A’dan B’ye
giden en kısa yolu elde etmek için B 
düğümüne bakılmalıdır. Buna göre A ile B 
arasındaki en düşük maliyet 5’dir. Ve izlenmesi 
gereken yol şöyledir ;

Düğüm: B - Yol: C

Düğüm: C - Yol: E

Düğüm: E - Yol: F

Düğüm: F - Yol: A

Yani;

B-C-E-F-A

En Az maliyetli Yol 
Tablosunu Okumak

Bütün işaretler True olduğu için A 
düğümüne ait en az maliyetli yol ağacına 
ait tablo tamamlanmış demektir.

A kök düğümü için En Kısa (=En Az Maliyetli) Yol 
Ağacı

A kök düğümü için En Kısa (=En Az Maliyetli)
Yol Ağacı Tablosu
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En Kısa Yolların Otomatik Olarak 
Hesaplanması ve Konumsal Veri Tabanına 

Aktarılması

Dijkstra

Her bir düğüm için “En az 
maliyetli yol ağacı”

Düğüm sayısınca ağaç (tablo)

Örnek: 29’dan 44’e En kısa 
Yol:

Node: 29 - Path: 23 
Node: 23 - Path: 26
Node: 26 - Path: 46
Node: 46 - Path: 43
Node: 43 - Path: 44 

“29-23-26-46-43-44”
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Dijkstra.Exe
Nasıl Kodlandı?
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Dijkstra.exe’de
Kod Yazarak En Kısa (En Az Maliyetli)
Yol Ağacı Tablosunun Oluşturulması
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Kök Düğüme ait En Kısa Yol Ağacı Tablosunun Veritabanında Oluşturulması

Set Network = Workspaces(0).OpenDatabase("dijkstra.mdb") 
Set tablo = Network.CreateTableDef(fh)
Set node = tablo.CreateField("Node", dbInteger)
tablo.Fields.Append node
Set known = tablo.CreateField("Known", dbBoolean)
tablo.Fields.Append known
Set distance = tablo.CreateField("Distance", dbDouble)
tablo.Fields.Append distance
Set Path = tablo.CreateField("Path", dbInteger)
tablo.Fields.Append Path
Network.TableDefs.Append tablo
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Kod yada pseudo-kodları da ekle

For fh = rr To tt 'her bir düğüm için (yada tek düğüm için)

'Nodeun isminde bir tablo oluştur:
Set Network = Workspaces(0).OpenDatabase("dijkstra.mdb") 

'("Building.mdb")
Set Arcs = Network.OpenRecordset("arcs", dbOpenDynaset)
Set tablo = Network.CreateTableDef(fh)
Set node = tablo.CreateField("Node", dbInteger)
tablo.Fields.Append node
Set known = tablo.CreateField("Known", dbBoolean)
tablo.Fields.Append known
Set distance = tablo.CreateField("Distance", dbDouble)
tablo.Fields.Append distance
Set Path = tablo.CreateField("Path", dbInteger)
tablo.Fields.Append Path
Network.TableDefs.Append tablo            Set rs1 = 

Network.OpenRecordset(fh, dbOpenDynaset)
'Baslangic nodunun (kendisinin) bilgilerini ekle:

rs1.AddNew 'nodum kendisi ilk deger olarak tabloya ekleniyor
rs1("Node") = fh
rs1("Known") = True
rs1("Distance") = 0

rs1.Update

kko = fh 'kök düğümü kko da saklıyorum.. aşağıda prosedurun sonuna dooru
lazım oluyo çünkü
gir = 1 'gir Dönguyu bitirmek için kullandıgım bir kriter, artık içeri girmediğinde 
döngu bitiyor.
Do Until gir = 0 'bu do-until dongusunde üzerinde olunan kök düğümün tablosu 
doldurulup bitiriliyor ve enk yollar hesaplaniyor

rs1.FindFirst "node =" & fh 'kok dugumun tablosundaki en dusuk maliyetli 
dugumu al. (baslangicta kok dugumun kendisi)

fhdist = rs1("Distance") 'maliyetini aktar

rr=“A”, tt=“A”

Kök Düğüm A olarak seçildi.

fhdist=0

0

1
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Arcs.MoveFirst 'arclar tablosundaki dugum ciftlerini incelemeye basla. ilk kayda konumlan

Do Until Arcs.EOF = True 'sonuna kadar
If Arcs("FromNode") = fh Then 'siradaki kayit  dugum ciftlerinden fromnodu fh olan dugum ise

rs1.FindFirst "node =" & Arcs("ToNode") ‘rs1 tablosunda tonode dugumunun kaydinin olupolmadigina bak
If rs1.NoMatch = True Then 'yoksa

rs1.AddNew 'bu kaydi ekle
rs1("Node") = Arcs("ToNode")
rs1("Known") = False
rs1("Distance") = Arcs("Distance") + fhdist 'maliyetini hesapla ve kaydet
rs1("Path") = fh 'yolunu kaydet

rs1.Update
….

Loop
'knownu falseların en küçüğü belirleniyor ve k, distance ve pathı belirleniyor ve knownu true yapılıyor:

rs1.FindFirst "Known = false"
If rs1.NoMatch = True Then

gir = 0 'false olan dugum yoksa donguden cikmasi icin kriter sıfırlaniyor.
End If
MinDist = rs1("distance")
MinNode = rs1("Node")
Do Until rs1.NoMatch = True
rs1.FindNext "Known = false"

If rs1("distance") < MinDist Then
MinDist = rs1("distance")
MinNode = rs1("Node")

End If
Loop

rs1.FindFirst "Node =" & MinNode 'en kucuk maliyetli düğüm tekrar belirleniyor
rs1.Edit ‘bu düğümün artik isi bitti ve knownu true yapiliyor.

rs1("Known") = True
rs1.Update
fh = MinNode 've bu dugum artik yeni baslangic dugumu, bundan itibaren komsularina bakilacak artik

Loop
Next fh

Table: 
“Arcs”

fh=“A”

FromNode ToNode Distance

A

A

A

+
+
+

Table: 
“rs1”

True

2



Arcs.MoveFirst 'arclar tablosundaki dugum ciftlerini incelemeye basla. ilk kayda konumlan

Do Until Arcs.EOF = True 'sonuna kadar
If Arcs("FromNode") = fh Then 'siradaki kayit  dugum ciftlerinden fromnodu fh olan dugum ise

rs1.FindFirst "node =" & Arcs("ToNode") ‘rs1 tablosunda tonode dugumunun kaydinin olupolmadigina bak
If rs1.NoMatch = True Then 'yoksa

……
ElseIf rs1("Known") = False Then 'varsa ve knownu false ise

If Arcs("Distance") + fhdist < rs1("Distance") Then 'maliyeti de yeni yolun maliyetinden buyukse
rs1.Edit
rs1("Distance") = Arcs("Distance") + fhdist 'maliyetini guncelle, kucuk olan yeni maliyeti kaydet
rs1("Path") = fh 'yolunu da guncelle
rs1.Update

End If
End If

End If
Arcs.MoveNext

Loop
'knownu falseların en küçüğü belirleniyor ve k, distance ve pathı belirleniyor ve knownu true yapılıyor:

rs1.FindFirst "Known = false"
If rs1.NoMatch = True Then

gir = 0 'false olan dugum yoksa donguden cikmasi icin kriter sıfırlaniyor.
End If
MinDist = rs1("distance"): MinNode = rs1("Node")
Do Until rs1.NoMatch = True
rs1.FindNext "Known = false"

If rs1("distance") < MinDist Then
MinDist = rs1("distance"): MinNode = rs1("Node")

End If
Loop
rs1.Edit 'ok basilan dugumun artik isi bitti ve knownu true yapiliyor.

rs1("Known") = True
rs1.Update
fh = MinNode 've bu dugum artik yeni baslangic dugumu, bundan itibaren komsularina bakilacak artik

Loop: Next fh

Table: 
“Arcs”

fh=“E”
fhdist=3

FromNode ToNode Distance

Table: 
“rs1”

…

A

A

A

True

F

3+1<5

A

A

A

True

F4
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Dijkstra.exe’deki
Diğer İşlemlere Ait Kodlamalar
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Dijkstra.exe ilk çalıştığında daha önceki çalıştırmalardan kalan bilgilerin 
veritabanından silinmesi

Set Network = Workspaces(0).OpenDatabase("Dijkstra.mdb")

'tabloların içindeki kayıtları silme:
Set Arcs = Network.OpenRecordset("arcs", dbOpenDynaset)
Arcs.MoveFirst

Do Until Arcs.EOF = True
Arcs.Delete
Arcs.MoveNext

Loop

Set rs1 = Network.OpenRecordset("nodes", dbOpenDynaset)
rs1.MoveFirst

Do Until rs1.EOF = True
rs1.Delete
rs1.MoveNext

Loop

On Error Resume Next 
'tabloların kendisini silme:
For s = 1 To 20

Network.TableDefs.Delete s
Next
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Dijkstra.exe’de Graf Tipi Seçildikten sonra Formun Üzerine her Tıklayışta 
Düğümlerin Çizilmesi ve Konumsal Verilerin Veritabanına Aktarılması

Private Sub Form_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)
If cmbDugum.Text = "Kök Düğümü" Then 'cmbDugum'den kok dugum secildigi an artik cizim 
sansi birakilmiyor. artik hesap asamasina gecilecek demektir
If cmdAddNode.Enabled = False And cmdAddArc.Enabled = True Then ' "düğüm ekleme" 
butonuna tıklanmışsa:

nodecount = nodecount + 1 'her tıklamada node sayısını(nosunu) bir arttır.
Set Network = Workspaces(0).OpenDatabase("Dijkstra.mdb") 'veritabanına ulaş
Set rs1 = Network.OpenRecordset("nodes", dbOpenDynaset) 'nodes tablosunu aç
rs1.AddNew 'tıklanan düğümün form koordinatlarını tabloya kaydet:

rs1("nn") = nodecount
rs1("x") = X: xnod(nodecount) = X 'aynı zamanda xnod ve ynod değişkenlerine de aktar
rs1("y") = Y: ynod(nodecount) = Y

rs1.Update
DrawWidth = 1
Form1.PSet (X, Y), RGB(0, 0, 255) 'merkezine küçük bir nokta koy
DrawWidth = 2
Form1.Circle (X, Y), 400, RGB(255, 0, 0) 'çevresine çember çiz
FontSize = 8
CurrentX = X - 30
CurrentY = Y - 30
Print nodecount 've numarasını yanına yaz
cmbDugum.AddItem nodecount 'comboboxa düğümü ekle

ŞEKİL EKLENECEK
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Hat Ekle Butonuna Basıldıktan sonra Formun Üzerine Her Tıklayışta Hatların Çizilmesi ve Hatların 
(Düğüm Çifti Matrisinin) Konumsal Verilerin Veritabanına Aktarılması

Private Sub Form_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)

ElseIf cmdAddNode.Enabled = False And cmdAddArc.Enabled = False Then ' "hat ekleme" butonuna tıklanmışsa:
'düğümler arasına hatları çiz. hat çizerken iki düğüm göstermek gerekir her hat için. ilk tıklanan hattın ilk ucunu, ikinci tıklanan dğer ucunu yakalayacak

For lk = 1 To nodecount 'tıklanan nokta bir düğüm mü?
If Abs(Int(ynod(lk)) - Int(y)) < 400 And Abs(Int(xnod(lk)) - Int(x)) < 400 Then 'tıklanan nokta herhangi bir düğümün 400 birim yakını ise o düğümü yakala. tıklanan noktanın x'i ile 

düğümün x'i arasındaki farkın mutlak değeri 400ün altındaysa, (aynı şekilde y) yakala

'tuttuysan düğümü bir süre beyaz yap:
DrawWidth = 2:Form1.Circle (xnod(lk), ynod(lk)), 400, RGB(255, 255, 255):DoEvents:For hu = 1 To 5000000: Next:Form1.Circle (xnod(lk), ynod(lk)), 400, RGB(255, 0, 0)

If tik = 0 Then 'tıklanan düğüm hattın ilk ucu mu, yoksa diğer ucu mu? tik onu kontrol ediyor.
lkn = lk 'eğer ilk ucu ise düğüm numarasını yani lk yı, lkn ye de aktar:                    tik = 1 'bir sonrakinde diğer ucu arasın
If cmbGrafTipi.Text = "Maliyetli Graf" Then: Text1 = lk & " numaralı düğümü yakaladınız. Şimdi yukarıya maliyeti giriniz."
Else:                        Text1 = lk & " numaralı düğümü yakaladınız. Şimdi hattın bağlandığı diğer düğüme tıklayınız.“:                    End If

Else 'tıklanan/yakalanan düğüm doğrunun/hattın ikinci ucuysa
If cmbGrafTipi.Text = "Maliyetli Graf" And txtWeight = "" Then 'eğer graf maliyetli grafsa ve bir maliyet girmemişse kullanıcı, hattı çizme

Text1 = "LÜTFEN MALİYETİ GİRİNİZ!" 'Label1.FontBold = True 've maliyeti giriniz yazısını kalınlaştırarak kullanıcının dikkatini çek
Else 'maliyetli graf değilse yada maliyetli ise ve maliyet girilmişse texte:

cmbDugum.Enabled = True 'ilk hattın cizimi tamamlandığında düğüm combosu akif hale geitiriliyor ki kök düğüm seçilip hesap yapılabilsin. ( hesap yapılabilmesi için en az bir 
hat çizilmiş olmalı)

Text1 = lkn & " numaralı düğüm ile " & lk & " numaralı düğümü birleştiren hattı çizdiniz. Şimdi yeni hattın ilk düğümüne tıklayınız."
Text1 = Text1 & vbCrLf:                 Text1 = Text1 & vbCrLf & "(Hatların çizimini tamamladıysanız, yukarıdan KÖK DÜĞÜM'ü seçiniz.)"

DrawWidth = 1:Line (xnod(lkn), ynod(lkn))-(xnod(lk), ynod(lk)), RGB(150, 150, 150) 'yukarıda yakalanan ilk uçla, şimdi yakalanan ikinci ucu birleştir ve ekrana çiz

'çemberlerin içi dolduruluyor ki çember içinde hattın parçası gözükmesin:
DrawWidth = 2:Form1.FillStyle = vbSolid:Form1.FillColor = Form1.BackColor:
Form1.Circle (xnod(lk), ynod(lk)), 400, RGB(255, 0, 0) :Form1.Circle (xnod(lkn), ynod(lkn)), 400, RGB(255, 0, 0)
'çemberlerin içine nokta ve yazı tekrar yazılıyor: DrawWidth = 1:Form1.PSet (xnod(lk), ynod(lk)), RGB(0, 0, 255) 'merkezine küçük bir nokta koy
Form1.PSet (xnod(lkn), ynod(lkn)), RGB(0, 0, 255) 'merkezine küçük bir nokta koy:FontBold = False:FontSize = 8:CurrentX = xnod(lk) – 30:CurrentY = ynod(lk) - 30
Print lk 've numarasını yanına yaz:CurrentX = xnod(lkn) – 30:CurrentY = ynod(lkn) - 30
Print lkn 've numarasını yanına yaz:Form1.FillStyle = 1:CurrentX = (xnod(lkn) + xnod(lk)) / 2 've bu hattın tam ortasına:CurrentY = (ynod(lkn) + ynod(lk)) / 2
FontSize = 12:FontBold = True:Print txtWeight 'maliyeti yaz (maliyetsiz grafsa textbox boş olacağından bişey yazmayacak)

'Ve birleştirilen bu düğüm çiftlerini arcs tablosuna ekle:
Set Network = Workspaces(0).OpenDatabase("Dijkstra.mdb")
Set Arcs = Network.OpenRecordset("arcs", dbOpenDynaset)
Arcs.AddNew:                        Arcs("fromnode") = lk:Arcs("tonode") = lkn
If cmbGrafTipi.Text = "Basit Graf" Then 'eğer maliyetsiz grafsa (basit graf) tüm maliyetleri 1 olarak al ve vt'na kaydet:                            Arcs("distance") = 1
Else 'değilse kullanıcının girdiği maliyeti kaydet:                            Arcs("distance") = txtWeight:      End If
Arcs.Update
tik = 0 'tik = 0 yaparak bir sonraki tıklamada yeni hattın ilk ucunu yakalasın
txtWeight = "“:                        Label1.FontBold = False

End If:                End If:            End If
Next lk

End If

Bşl Bitiş Maliyet
_______________
1         2           5



SNAPPING – DÜĞÜM YAKALAMA 
Dijkstra.exe’de Hat Birleştirme İşlemi (1 numaralı düğüm için örnek)

Private Sub Form_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)

For lk=ilk düğüm to sondüğüm

If Abs(Int(ynod(lk)) - Int(y)) < 400 And Abs(Int(xnod(lk)) - Int(x)) < 400 Then 'tıklanan nokta 
herhangi bir düğümün 400 birim yakını ise o düğümü yakala. tıklanan noktanın x'i ile 
düğümün x'i arasındaki farkın mutlak değeri 400ün altındaysa, (aynı şekilde y) yakala
End If
…
Next lk

x1 - x = -dxx1 - x = dx

y1 - y = dy

y1 - y = -dy

O(0;0)

Tıklanan nokta: x, y

Düğüm merkezi: x1, y1

: Yakalama Alanı
(800x800)

MutlakDeger(dx) < 400 ve MutlakDeger(dy) < 400 ise YAKALA

Autocad’de snapping örnekleri için: https://www.youtube.com/watch?v=OaaiKBemYJ8



http://web.karabuk.edu.tr/ismail.karas/834/1_SPRINGER_ Atila, Karas, 
Abdulrahman.pdf (3DGeoinfo İstanbul Springer Book)

Veritabanında neler oluyor / Hat yakalama



Dijkstra.exe’de Düğümlerin İçine Maliyetlerin Yazılacağı Yazı Koordinatlarının Bulunması

alfa = (2 * 3.14159265358979) / 8               ‘ alfa = 45 derece

Public Sub YzKor()
If cmbDugum.Text <> "Hepsi" Then
Do Until YzK(rs1("Node"), u) = 0 'YzK(node number, nodayazilan yazi (maliyet) sayisi) degiskeni her dugum icin 
icine yazilacak olan maliyetlerin listesini tutuyor

don1 = (300 * Sin((u * alfa) - 3.14159265358979)) - 130 'her seferinde yazi koordinati icin x'e eklenecek 
deger (takib eden maliyet cember seklinde yazilsin diye )

don2 = (300 * Cos((u * alfa) - 3.14159265358979)) - 100 'her seferinde yazi koordinati icin y'e eklenecek 
deger (takib eden maliyet cember seklinde yazilsin diye )

CurrentX = xnod(rs1("Node")) + don1:        CurrentY = ynod(rs1("Node")) + don2
FontStrikethru = True 'ustu cizili yazi yazdir. eski maliyetleri
Print YzK(rs1("Node"), u) 'mesela 3 nolu dugumun icine yazilan 1. maliyet: YzK(3, 1)'dir, varsa ikincisi 

YzK(3, 2)dir.
u = u + 1

Loop
If Check1.Value = 1 Then 'msgboxla detay açıklamaları:

Txt1 = fh & " nolu düğüm " & Arcs("Distance") & " birimlik maliyet ile " & rs1("Node") & " nolu düğüme 
bağlanmaktadır."

Txt1 = Txt1 & vbCrLf & "Bu değer " & fh & " nolu düğümün maliyetine eklendiğinde sonuç; "
Txt1 = Txt1 & vbCrLf & fhdist & " + " & Arcs("Distance") & " = " & rs1("Distance") & " olacaktır."
If u > 1 Then

Txt1 = Txt1 & vbCrLf & "Bir önceki maliyetten daha küçük olduğundan " & YzK(rs1("Node"), u - 1) & " 
değerinin üstü çizilir ve "

End If
Txt1 = Txt1 & vbCrLf & "Çıkan bu değer " & rs1("Node") & " nolu düğümün içine yazılır."
MsgBoxAbs Txt1, , "Açıklama", (Form1.Left + Form1.Width) * 0.0665 - 300, (Form1.Top + Form1.Height) * 

0.0665 - 500
End If

'dugumun yeni maliyeti yaziliyor:
don1 = (300 * Sin((u * alfa) - 3.14159265358979)) - 130 'her seferinde yazi koordinati icin x'e eklenecek deger 

(takib eden maliyet cember seklinde yazilsin diye )
don2 = (300 * Cos((u * alfa) - 3.14159265358979)) - 100 'her seferinde yazi koordinati icin y'e eklenecek 

deger (takib eden maliyet cember seklinde yazilsin diye )
CurrentX = xnod(rs1("Node")) + don1:    CurrentY = ynod(rs1("Node")) + don2
FontStrikethru = False 'ust cizgiyi kaldir, yeni maliyet cunku
Print rs1("Distance")
YzK(rs1("Node"), u) = rs1("Distance")
u = 1

End Sub

YzK(3, 1) = 24
YzK(3, 2) = 6

0°

24

DX

DY

alfa = 45°

300



Dijkstra.exe’de Düğümler Üzerine Koyulan Ok İşareti Nasıl Kodlandı?

'Kök dışındaki düğümlerin pathini belirleyen okları çizdirme olayı: ok şekli birbirinden 
farklı büyüklükteki üç noktanın yanyana dizilerek ekrana bastırılması ile oluşturuluyor. 
Burada bu 3 noktanın korrdinatları tespit ediliyor:

dy = 70 * Sin(Atn(Abs((ynod(rs1("node")) - ynod(rs1("path"))) / 
(xnod(rs1("node")) - xnod(rs1("path")) + 0.00001)))) 'bu noktalar arasındaki mesafe 
sabit ve 70 birim(pixel yada herneyse). burada 70 birimin deltaY karşılığı bulunuyor, 
hattın eğimine bağlı olarak (hattın doğru denklemi göz önüne alınıyor). sondaki 
0.00001 sıfıra bölmeyi engellemek için konuldu (düğümlerin ikisinin de xi aynı
olduğunda sıfıra bölme meydana geliyor)

If ynod(rs1("node")) < ynod(rs1("path")) Then 'okun ucu düğüme baksın 
pathe değil. burda ona karar veriliyor

yok1 = ynod(rs1("node")) + 6 * dy 'düğümlerin etrafında 400 birimlik bir 
çember var. okun ucu o çembere yapışık olsun diye 6 ile çarpılıyor. 6*70=420'nin 
deltaYsi hesaplanıyor. ve oku oluşturan 1. noktanın ysi, düğümün y'sinden deltaY 
çıkarılarak yada eklenerek belirleniyor.

yok2 = yok1 + dy 'sonraki noktanın y'si 70 birimin deltaY si kadar ilerde 
olacak

yok3 = yok1 + 2 * dy 'ondan sonraki de 140 birimin deltaY si kadar ilerde 
olacak (70 ve 140 rakamları deneme yanılma ile bulundu, üç nokta güzel bir şekilde ok 
şeklini oluştursun için)

Else
yok1 = ynod(rs1("node")) - 6 * dy
yok2 = yok1 - dy
yok3 = yok1 - 2 * dy

End If
'yukarıda belirlenen yler hattın doğru denkleminde yerine konularak xleri 

hesaplanıyor:
xok1 = ((yok1 - ynod(rs1("node"))) * (xnod(rs1("node")) - xnod(rs1("path"))) / 

(ynod(rs1("node")) - ynod(rs1("path")) + 0.00001)) + xnod(rs1("node")) 'sondaki 
0.00001 sıfıra bölmeyi engellemek için konuldu (düğümlerin ikisinin de ysi aynı
olduğunda sıfıra bölme meydana geliyor)

xok2 = ((yok2 - ynod(rs1("node"))) * (xnod(rs1("node")) - xnod(rs1("path"))) / 
(ynod(rs1("node")) - ynod(rs1("path")) + 0.00001)) + xnod(rs1("node"))

xok3 = ((yok3 - ynod(rs1("node"))) * (xnod(rs1("node")) - xnod(rs1("path"))) / 
(ynod(rs1("node")) - ynod(rs1("path")) + 0.00001)) + xnod(rs1("node"))

've hesaplanan bu koordinatlara oku oluşturacak olan noktalar basılıyor:
DrawWidth = 3
Form1.PSet (xok1, yok1), RGB(0, 0, 255)
DrawWidth = 7
Form1.PSet (xok2, yok2), RGB(0, 0, 255)
DrawWidth = 11
Form1.PSet (xok3, yok3), RGB(0, 0, 255)

Node

Path

420

70

Node

dy

6*dy

3

140

2*dy

α

Path

Tan α = 
Y(Node) – Y(Path)

X(Node) – X(Path)
dy = 70 * Sin α

En küçük mavi nokta: ok1
Orta boy mavi nokta: ok2
En büyük mavi nokta: ok3

Y(ok1) = Y(Node) ± 6*dy

Y(ok2) = Y(ok1) ± dy

Y(ok3) = Y(ok2) ± 2*dy
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Bellman-Ford Algoritması
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Algoritma Richard Bellman ve Lester Ford, Jr. tarafından geliştirilmiştir. 
Bellman-Ford Algoritması, yönlü graflarda tek bir kök düğüm için en az 
maliyetli yolu hesaplamak için kullanılır. Dijkstra Algoritması daha kısa 
sürede aynı problemi çözebilir ancak negatif ağırlıklı hatlar varsa bize doğru 
sonucu döndürmez. Bu nedenle negatif ağırlıklı hatlar söz konusu 
olduğunda Bellman-Ford algoritması kullanılır. Şekil 1’de bu durum 
gösterilmiştir. 

- - -
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Bellman-Ford Algoritması bir kök düğüm için en az maliyetli yol ağacını bulmakta 
kullanılır. Çalışma zamanı O(n*m) olarak ifade edilir. Ancak bütün düğümler için en 
kısa yollar bulunması gerektiğinde Floyd-Warshall Algoritmasının kullanılması tavsiye 
edilir. Negatif ağırlıklı hatlar bazen negatif maliyetli döngülere neden olmaktadır. Bu 
durumlarda Bellman-Ford algoritması istenen problemi çözememekte ve false değeri 
döndürerek negatif maliyetli döngünün (negative-cost cycles) varlığını haber 
vermektedir. Şekil 2’de B,C,D,E düğümleri arasında bir negatif döngü oluştuğu için 
shortest path bulunamaz. Ve Algoritma sonuç olarak en az maliyetli ağaç yerine false
değeri döndürür. 

Döngü (B-C-D-E)
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Bellman-Ford Algoritmasının çalışma adımları şu şekildedir:

• Bellman-Ford algoritmasının ilk adımında kök düğümüne 0 değeri atanırken 
diğer düğümler için maliyeti ∞ olarak belirlenir.

• Hatlar için belirli bir sıralama oluşturulur. Bu sıralamanın belli bir kuralı yoktur.
• Düğüm sayısı n ise en çok n-1 kez olacak şekilde her hat üzerinden 

maliyetlerdeki değişimler hesaplanır.
• Negatif ağırlıklı döngülerin varlığı kontrol edilir.

Örnek: A düğümünü kök düğüm kabul ederek Şekil 3’deki graf için en kısa yol 
ağacını bulalım.
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1. Adım:

Şekil 3.1’de görüldüğü gibi A kök düğümüne 0 değeri atanırken diğer düğümler için 
maliyeti ∞ olarak belirlenir. Ve hatlar için rastgele bir sıralama yapılır.
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2. Adım:

Hat sıralamasına göre maliyetler yenilenir. Sonsuz maliyetli düğümlerin maliyeti ancak daha 
küçük bir değer hesaplanırsa güncelleme yapılır ve bir önceki (parent) düğümü saklanır.

1 numaralı hat için A kök düğümünün 0 olan maliyetine hattın maliyeti eklenir: 0+6=6. Çıkan 6 
değeri sonsuzdan küçük olduğu için B düğümünün maliyeti yenilenir. Bir önceki (parent) 
düğümün belirtilmesi için A düğümünü B düğümüne bağlayan 1 numaralı hat işaretlenir. Daha 
sonra 2 numaralı hat için 0+7=7 küçüktür sonsuz eşitliğinden D düğümünün maliyeti 
güncellenirken parent olarak olarak A düğümü gösterilir.
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3. Adım:

3 numaralı hat D düğümünü E düğümüne bağlamaktadır. Ve 7+9=16 maliyeti 
sonsuzdan küçük olduğu için E düğümünün maliyeti 16 olarak güncellenir. 3 nolu
hat parentın saklanması için işaretlenir. 4 nolu hat E düğümü ile A düğümü
arasındadır ve maliyet hesabı yapıldığında 16+2=18 olur. 18 değeri 0 dan büyük 
olduğu için işlem yapılmaz bir sonraki hatta bakılır.
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4. Adım:

Beşinci hat B ve D düğümlerini 8 maliyetle bağlamaktadır. 6+8=14 değeri 7'den 
küçük olduğu için işlem yapılmaz ve 6 nolu hatta geçilir. 6 nolu hat B düğümünü -4 
maliyetle E düğümüne bağlamakta olup 6+(-4)=2 değeri 16 değerinden küçük 
olduğu için E düğümünün maliyeti yenilenir. Daha önce D düğümünü işaret eden 
parent değeri temizlenerek parent olarak B düğümünü gösteren 6 nolu hat 
işaretlenir.
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5. Adım:

7 nolu hattı incelendiğinde, D düğümünün 7 olan maliyetine hattın değeri eklenirse 
7+(-3)=4 sonsuzdan küçük olduğu görülmektedir. C düğümünün maliyet alanı
güncellenir ve parent düğüm olarak D olarak işaretlenir. Sıradaki hatta geçilir. 
Burada oluşan 4+(-2)= 2 değeri B düğümünün maliyetinin güncellenmesine sebep 
olur. Daha önce A olarak görünen parent düğümü de 8 nolu hattın işaretlenmesi 
ile C düğümü olarak değişir.
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6. Adım:

9 nolu hat incelenirse, B düğümünün 2 olan maliyetine hattın değeri eklendiğinde 
2+5=7 değerini elde edilir. 7 değeri 4’den küçük olmadığı için güncelleme 
yapılmaz ve sıradaki hatta geçilir. 10 numaralı hat ise E düğümünü C düğümüne 
bağlamaktadır: 2+10=12. C düğümünün maliyeti 4 den büyük olduğu için burada 
da bir işlem yapılmaz.



151

7. Adım:

Bütün hatlar sırayla dolaşıldığı için birinci tur biter ve sonuç şekil 3.7'deki gibi 
bulunur.

tur
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8. Adım:

İkinci turda da birincide olduğu gibi bütün hatlar sırayla dolaşılır. Maliyet daha 
küçük hesaplanırsa güncelleme yapılır ve parent düğümü saklanır aksi 
durumda işlem yapılmaz. İlerleyen şekillerde (Şekil 3.8. - a, b, c, d ve e) 
işlemler adım adım gösterilmiştir.

(a)
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(b)

(c)
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(d)

(e)

tur



A kök düğümü için en kısa yol ağacı
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En Az Maliyetli Kapsar Ağaç
(Minimum Spanning Tree) 
Algoritmaları / Yöntemleri
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Bir graftaki tüm düğümleri içeren ağaca Kapsar Ağaç (Spanning Tree) denir. 

Kapsar Ağaç (Spanning Tree) 

Şekilde, bu graf üzerinde seçilebilecek pek çok kapsar ağaçtan iki 
tanesi görülmektedir. 



158

Üretilebilen tüm kapsar ağaçlardan toplam maliyeti en düşük olanı, o grafın En Az 
Maliyetli Kapsar Ağacını (Minimum Spanning Tree) verir. 

En Az Maliyetli Kapsar Ağaç (Minimum Spanning Tree) 

Şekilde, bu graf üzerinde seçilebilecek pek çok kapsar ağaçtan iki 
tanesi maliyetleri ile birlikte görülmektedir. 
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“En az maliyetli kapsar ağaç” ile, Dijkstra algoritmasındaki “En az maliyetli yol 
ağacı” birbirine karıştırılmamalıdır. En az maliyetli yol ağacı graftaki her bir 
düğüm için ayrı ayrı elde edilir ve her biri birbirinden farklıdır. Oysa En az maliyetli 
kapsar ağaçtan bir grafta sadece bir tane vardır. 

Türkçeye "En Az dallanan Ağaç", "Minimum açılım ağacı", "En Küçük Yol Ağacı" 
gibi ifadelerle de çevrilen En Az Maliyetli Kapsar Ağaç çözümleri, şebeke 
yapısındaki sistemlerin tasarlanmasında oldukça önemli bir yere sahiptir. 
Telekomünikasyon ağları, ulaşım ağları ve entegre devreler bunlardan bazılarıdır. 

Örneğin, çok sayıdaki bilgisayarı birbirine bağlayan bir ağın yapımında harcanacak 
kablo miktarının en az olması yada çok sayıdaki şehri birbirine bağlayacak yolların 
toplam uzunluğunun minimize edilmesi istendiğinde En Az Maliyetli Kapsar 
Ağaçların ortaya çıkarılması gerekir. 

En Az Maliyetli Kapsar Ağaç (Minimum Spanning Tree) 
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1. Grafa ait hatları maliyetlerine göre sıralayarak bir kuyruk oluştur.

2. En küçük değerli hattı kuyruktan al ve ağaca ekle.

3. Alınan hat döngü oluşturursa kabul etme.

4. Tüm hatlar için bu işlemleri tekrarla.

5. Eğer kuyruk boşsa sonlandır.

Bir graftaki en az maliyetli kapsar ağacı bulan Kruskal algoritması, Joseph Kruskal
tarafından 1956 yılında önerilmiştir. Algoritma, n sayıda hatta sahip bir graf için 
herhangi bir düğümden başlayarak her seferinde en kısa hattı ekleyerek ağacı
yapılandırır. Döngü oluşturmaktan kaçınarak (n-1) hat eklenene kadar işleme 
devam eder. Aynı değerli hatlarla karşılaşıldığında bunlardan herhangi birisi seçilir. 
Hangisinin seçileceğinin önemli yoktur. Bu seçime bağlı olarak kapsar ağacın şekli 
değişebilir, ama toplam maliyet yine minimum olacaktır. Algoritma aşağıdaki gibi 
ifade edilebilir:

Kruskal Algoritması
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ÖRNEK:
Kruskal algoritması bir örnek üzerinde detaylandırılacak olursa, aşağıdaki grafa
ait en az maliyetli kapsar ağacın bulunması için adım adım şunlar yapılmalıdır: 

1. En düşük maliyet 5 değeriyle AD ve CE hatlarına ait. AD rastgele olarak seçilir.
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2. Hangi bir döngü oluşturmadığı için CE hattı da seçilir.

3. Bir sonraki en düşük maliyeti 6 değeri ile DF hattı oluşturuyor. 
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4. AB ve BE hatları 7 değeri ile en düşük maliyete sahip hatlar. AB kenarı
rastgele seçilerek ağaca ekleniyor. 

5. Hangi bir döngü oluşturmadığı için BE hattı da ağaca ekleniyor. 
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6. Kalan hatlardan BC, EF ve DB seçildiğinde döngü oluşacağı için bu hatlar seçim 
dışı bırakılıyor. Dolayısı ile kalan hatlardan (EG ve FG) daha düşük maliyetli olan EG 
hattı seçiliyor. Bu işlemin ardından bütün düğümler ağaca dahil olduğu için algoritma 
tamamlanıyor ve en az maliyetli kapsar ağaç bulunmuş oluyor. 39 değeri ile söz 
konusu ağaç, graftaki tüm düğümleri içeren alternatif ağaçlar arasındaki toplam 
maliyeti en düşük olanıdır.
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Graf Renklendirme
Algoritmaları / Yöntemleri
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Temelleri ilk kez 1852’de Francis Guthrie tarafından ortaya konulmuş olan graf
renklendirme problemi uygulamada en çok harita üzerindeki bölgelerin farklı
renklere boyanması örneğiyle karşımıza çıkar. 

Graf Renklendirme

Bölge renklendirme çözümünde dualite kavramından faydalanılır. Bir graftaki
bölgelerin düğümlerle, bu bölgelerin komşuluklarının da hatlarla ifade edildiği 
düşünüldüğünde ortaya çıkan yeni graf, öncekinin duali olarak adlandırılır. Buna 
göre aşağıdaki şekildeki siyah ve kırmızı ile gösterilen iki farklı graf birbirinin dual
grafı olacaktır.

from PhD thesis of 
Pawel Boguslawski
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Haritaların renklendirilmesinde yukarıda olduğu gibi önce haritanın dual grafı üretilir 
ve ardından bu graf üzerinde çözüme gidilir. DELAUNAY

Bu durumda problem birbirine komşu düğümlere farklı renkler atanması işlemine 
dönüşür. Ve buradaki amaç, en az sayıda renk kullanılarak tüm düğümlere 
komşularından farklı birer renk vermektir. Bir grafı renklendirmek için gerekli olan 
minimum renk sayısı ise kromatik sayı olarak adlandırılır.

ÇÖZELİM…
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Bölgeler ve komşuluklarının, dolayısı ile oluşan grafın yapısına bağlı olarak 
kullanılacak renk sayısı da birbirinden farklı olacaktır.

Düzlemsel bir grafın kromatik sayısının en fazla 4 olduğu yani en fazla 4 renk 
kullanılarak renklendirilebileceği uzun zamandır bilinmekle birlikte kesin 
matematik ispatı halen yapılamamıştır. Söz konusu problem Dört renk teoremi 
(Four Color Theorem) olarak adlandırılmaktadır. Matematiksel ispatı değilse de 
uygulamalı ispatı K. Appel ve W. Haken tarafından 1976 yılında yapılmıştır. 
Kombinatör karakterli bu problem, 1877 adet farklı şekilde biçimlendirilmiş
haritanın bilgisayarda incelenmesi sonucu o günün koşullarında 1200 saati aşkın 
bir sürede tamamlanmıştır.
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Aşağıdaki şekillerde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki eyaletlerin dual grafının
oluşturularak renklendirilmesine ait bir örnek görülmektedir.

Eyaletler grafı Eyaletler grafının duali (Eyaletlerin ilişkiselliği)
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Graf renklendirme probleminin uygulama alanları

Graf renklendirmenin kullanıldığı alanların başında haritalar gelmekle birlikte, 
bilgisayar biliminde ve günlük yaşamdaki birçok problemin çözümünde de yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Örneğin sınırlı sayıda işlemcisi olan bir sistemde proseslerin 
işlemcileri kullanma zamanları ve sıralamasının belirlenmesinde yada üniversitenin 
bir fakültesinde sınav saat ve günlerinin çakışmayacak bir şekilde yerleştirilmesinde 
bu çözümden faydalanılır. Benzer şekilde fikstür tablolarının oluşturulması, entegre 
devrelerin yerleştirilmesi gibi problemlerin çözümünde yine graf renklendirme 
algoritmaları kullanılır. 



171

Welch-Powel Algoritması

Graf renklendirmede kullanılan algoritmalardan birisi Welch ve Powel’in önerdiği 
yöntemdir. Bu yöntem genel olarak düğümlerin derecelerine dayanmaktadır. 
Algoritmanın davranışı adım adım aşağıdaki gibidir.

1. Düğümler dereceleri ne göre büyükten küçüğe doğru sıralanır.

2. İlk renk birinci sıradaki düğüme ve bu düğümün komşusu olmayan 
düğümlere atanır.

3. Bir sonraki renge geçilir ve bu renk sıradaki derecesi en yüksek olan 
düğüme ve bu düğümün komşusu olmayan düğümlere atanır.

4. Süreç bu şekilde renklendirilmemiş düğüm kalmayana kadar devam 
ettirilir.
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ÖRNEK:
Bu algoritmayı aşağıdaki örnek graf üzerinde açıklayacak olursak; 

4.düğümün derecesi:4
1.düğümün derecesi:3 
2.düğümün derecesi:3
3.düğümün derecesi:2
5.düğümün derecesi:2

1. İlk renk birinci sıradaki düğüme atanır ve daha sonra aynı renk birbirlerine bitişik 
olmayacak biçimde diğer düğümlere verilir. 
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2. Bir sonraki renge geçilir, bu renk sıradaki derecesi en yüksek olan düğüme 
atanır; ve sonra bu renk, daha önce renklendirilmemiş düğümlere birbirlerine bitişi 
olmayacak şekilde atanır. 

4. Tüm düğümlere renk verilinceye kadar işlem tekrar edilir. 
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ÖRNEK 2
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• Çakışmadan Sınav Oturumlarının Belirlenmesi

Bir üniversitede final sınavları öyle yerleştirilmek 
istenmektedir ki öğrencilerin farklı derslerine ait sınavları
çakışmasın. Üniversitede m tane öğrenci ve n tane ders 
vardır ve herhangi bir öğrenci tabi ki aynı anda birden 
çok ders almaktadır. Bir de elimizde hangi öğrencinin 
hangi dersleri aldığı liste vardır.

17.01.2023 175

ÖRNEK 3 
M. Çakmak
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4 tane öğrenci ve 6 tane ders olduğu varsayılsın 
Dolayısı ile ilgili kümeler:

D={d0, d1, d2, d3, d4, d5} 

Ö={Öğrenci-1, Öğrenci-2, Öğrenci-3, Öğrenci-4} 
Her bir öğrencinin aldığı dersler de aşağıdaki 
gibi olsun:

Öğrenci-1: d0, d1, d4   Öğrenci-2: d0, d2, d4   
Öğrenci-3: d2, d3, d5   Öğrenci-4: d3, d4, d5
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SORU

a) Herhangi bir öğrencinin sınavı çakışmayacak 
şekilde yerleştirme yapılmasına yönelik olarak 
sınavlar için kaç farklı oturum gerektiği ve aynı
anda hangi derslere ait sınavların 
yapılabileceğini belirleyiniz.

b) Öğrenci-4 d4 dersini almaktan vazgeçip 
bırakırsa sınav yerleştirimi nasıl olur?
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Çözüm:

a) Bu problem graf renklendirme ile çözülebilir. Dersler 
graf üzerindeki düğümler olarak kabul edilip öğrencilerin 
aldığı dersler de düğümler arasındaki hatları belirlerse 
bu grafın renklendirilmesi sonucu hangi dersin aynı anda 
yapılabileceği sonucu çıkar; aynı renge ait dersler aynı
anda yapılabilir denilir. Kromatik sayı sınavların 
yapılması için gerekli toplam oturum sayısını verir.
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Problemin gösterilebilmesi için üniversitede 4 
tane öğrenci ve 6 tane ders olduğu varsayılsın 
ders kümesi 

D={d0, d1, d2, d3, d4, d5} 

Ö={Öğrenci-1, Öğrenci-2, Öğrenci-3, Öğrenci-4} 
şeklinde gösterildiği varsayılıp her bir öğrencinin 
aldığı dersler aşağıdaki gibi olsun:

Öğrenci-1: d0, d1, d4   Öğrenci-2: d0, d2, d4   
Öğrenci-3: d2, d3, d5   Öğrenci-4: d3, d4, d5
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İlk yapılması gereken bu verilerden ilgili grafın ortaya 
çıkarılmasıdır; derslerin kendileri grafın düğümlerini, 
alınan dersler de düğümler arasındaki bağlantıyı belirler.
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Oluşan Graf

D={d0, d1, d2, d3, d4, d5} 
Ö={Öğrenci-1, Öğrenci-2, Öğrenci-3, Öğrenci-4} 

Öğrenci-1: d0, d1, d4   
Öğrenci-2: d0, d2, d4   
Öğrenci-3: d2, d3, d5   
Öğrenci-4: d3, d4, d5
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Graf elde edildikten sonra Welch ve Powel algoritmasına göre 
düğümler derecelerine göre sıralanır. En yüksek dereceli düğüme ilk 
renk atanır. Welch ve Powel algoritmasına göre renklendirilirse aynı
renge sahip olan dersler arasında ilişki olmadığı ve sınavların aynı
anda yapılabileceği ortaya çıkar.
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Renklendirilmiş Graf
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Dolayısıyla sonuç;

Kırmızı -d4

Mavi         -d2, d1

Turuncu   -d0, d3

Sarı -d5      şeklinde olur.

Kromatik sayı 4 çıkmıştır; toplam dört oturum 
yapılmalıdır. Buna göre d4 dersinin ve d5 dersinin sınavı
tek başına ayrı oturumlarda yapılmalıdır; ancak d2 ile d1 
veya d0 ile d3 derslerinin sınavları aynı anda yapılabilir.
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b) Öğrenci-4 d4 dersini almaktan vazgeçip 
bırakırsa sınav yerleştirimi nasıl olur?

Bu durumda Öğrenci-4’ün alacağı dersler d3 ve d5 olacaktır ve daha 
önce d4’den dolayı oluşan d3-d4 ve d4-d5 hatları, eğer bu kenarlar 
başka bir öğrenci tarafından da oluşturulmuyorsa graftan
çıkarılacaktır. Bu durumda grafın yeni durumu ve renklendirme 
aşağıdaki gibi olur.
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Görüldüğü gibi kromatik sayı 3 çıkmıştır; bu durumda tüm oturum 
yeterlidir ve derslere ait sınavları aşağıdaki gibi yapılabilir:

Kırmızı -d2, d1

Mavi           -d0, d5, d3

Turuncu     -d4
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İki Parçalı (Bipartite) Graflarda
Maksimum Eşleştirme 

Algoritmaları / Yöntemleri

Bu bölümde kısmen bu sayfadan faydalanılmıştır: https://bilgisayarkavramlari.com/2009/05/02/esleme-matching/#coklu
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İki Parçalı (Bipartite) Graflar

Önceki slaytlardan hatırlanacağı üzere bir grafı oluşturan dügümler, iki farklı
küme içerisinde gösterilebiliyorsa bu tür graflara iki parçalı (bipartite) graflar
denmektedir. İki parçalı graflar, kendi aralarında bağlantı olmayan, fakat 
karşısındaki kümedeki düğümlerle bağlantısı olan iki düğüm kümesinden 
oluşur.

(İki parçalı grafların belirlenmesi işlemlerini hatırlayalım)
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Eşleştirme (Matching)

Örneğin aşağıdaki grafta birinci küme (u) örneğin işe alınacak kişileri, ikinci küme 
(v) ise mevcut işleri içersin. İki küme arasındaki bağlantılar ise uygunluk durumunu 
belirtsin. Yani A kişisi ile X işi arasında bir bağlantı var ise bu, A kişisinin X işini 
yapmaya ehil olduğu anlamına gelsin. Bu bağlantılar arasından bazıları, her kişiye 
farklı birer iş düşecek şekilde seçildiğinde bu işleme eşleştirme işlemi denir. 

A X

Bir iki parçalı graftaki karşılıklı düğümler arasında eşleştirme yaparken, mümkün 
olan en fazla sayıda bağlantı seçildiğinde Maksimum Eşleştirme yapılmış olacaktır. 
Yani yukarıdaki örnek için, en fazla sayıda kişi farklı birer işe kavuşturulabiliyorsa 
Maksimum eşleştirme yapılabilmiş demektir. Bu tür problemleri çözen 
algoritmalara da Maksimum Eşletirme (Maximum Matching) algoritmaları
denmektedir. 

İki parçalı
graf

Eşleştirme

(Maksimum 
Eşleştirme)



Eşleştirme
İki parçalı

graf

(Maksimum 
Eşleştirme)
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Maksimum Eşleştirme 
Algoritmalarının Uygulama Alanları

• İşçi-iş eşleştirmesi
• Problem-çözüm eşleştirmesi
• Sınav-Sınıf eşleştirilmesi
• Uygunluk durumlarına göre evlenecek kişilerin eşleştirilmesi
• Futbol takımlarının eşleştirilmesi (Fikstür hazırlama)
• Ağ modellemeleri ve çalıştırılmalarında da kullanılırlar.
• Paralel işleme (eş zamanlı işleme) ve koşut zamanlı işleme 

(concurrent processing) gibi aynı anda birden fazla işin beraber 
yapıldığı senkron işlerde kullanılan petri ağları (Petri nets, place / 
transition nets) gibi ağların modellenmesinde ve çalıştırılmasında 
önemli rol oynarlar.

• Vb…



Örneğin yukarıdaki grafta çoklu-eşleştirmelerden biri yapılarak ortadaki gibi iki hat alınmış ve bu hatlar Ş-İ ve A-D 
olarak belirlenmiştir. Alternatif olarak sağdaki gibi Ş-A ve D-İ hatları da alınabilir ancak örneğin Ş-A ve A-D hatları
aynı anda alınamaz çünkü bu durumda A düğümü hem Ş hem de D düğümü ile eşleştirilmiş olur.

Bir düğüm sadece bir düğüm ile eşleştirilebilir. Yani bir kişi sadece bir başka kişi ile evlenebilir gibi veya bir kişinin 
sadece bir işi olabilir gibi... 

İki parçalı
graf

Çoklu 
eşleştirme

Çoklu 
eşleştirme

Eşleştirme Tipleri

1. Çoklu Eşleştirme (Multi Matching)
İki parçalı bir grafta, düğümler arasında yapılacak eşleştirmelerde birden çok kombinasyon mümkünse, bu 
kombinasyonlardan her biri bir çoklu eşleştirmedir. 
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2. Maksimum Eşleştirme (Maximum Matching)

Çoklu eşleştirmeden farklı olarak bir grafta bulunabilecek en fazla eşi arar. Örneğin aşağıdaki örnekte, çoklu 
ve maksimum eşleştirme arasındaki farkı görebiliriz.

Üstteki grafta sağdaki gibi bir eşleştirme yapılabilir. Üç çift bu şekilde eşleştirildiğinde başka bir eşleştirme 
yapmak mümkün değildir. Bu durumda, bu graf için çoklu eşleştirme yapıldığı söylenebilir fakat maksimum 
eşleştirme yapıldığı söylenemez. Çünkü daha fazlası mümkündür. Yukarıdaki graftaki düğümler, ancak 
aşağıdaki şekilde eşleştirildiğinde maksimum eşleşmeden bahsedebilmek mümkün olacaktır. 

Böylece, bir öncekinden farklı olarak üç yerine dört eşleştirme yapılmıştır. Daha fazla eşleştirme imkanı olmadığı
için, bu grafta maksimum eşleştirme yapılmış demektir.  

İki parçalı
graf

Çoklu 
eşleştirme

Maksimum 
eşleştirme
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3. Mükemmel Eşleştirme (Perfect Matching)
Eğer bir graftaki bütün düğümlerin bir başka düğüm ile eşleştirme imkanı varsa ve 
açıkta düğüm kalmadan bu yapılabiliyorsa buna mükemmel eşleştirme denir. İki 
kümedeki düğüm sayıları eşit değilse mükemmel eşleştirme mümkün değildir.

Soldaki graf mükemmel eşleştirme değildir 
çünkü E ve F düğümleri eşleme dışında 
bırakılmıştır. Fakat bu grafta mükemmel 
eşleştirme yapmak mümkündür. Sağdaki 
eşleme mükemmel eşleştirmedir çünkü bütün 
düğümler eşleştirilmiştir. Açıkta düğüm 
kalmamıştır.

Çoklu 
eşleştirme

Mükemmel 
eşleştirme

A

D

H

K

N

Y

P

L

M

S

T

W

Çoklu 
eşleştirme

Mükemmel 
eşleştirme

Örn 2:
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4. Yaklaşık Mükemmel Eşleştirme (Near Perfect Matching):
Mükemmel eşleştirmeden farklı olarak bütün düğümler eşleşiyor 
ancak tek bir düğüm dışarıda kalıyorsa buna Yaklaşık Mükemmel 
Eşleştirme ismi verilir.

Yaklaşık
Mükemmel 
Eşleştirme

H
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Dalgalı Yol (Alternating Path)

Eğer grafda bulunan yol bir eşlenmiş bir de eşlenmemiş şeklinde devam ediyorsa bu 
yola dalgalı yol denir.Örneğin aşağıdaki grafta bu durum görülebilir:

Yandaki grafta F-İ-Ş-A-D-E yolu veya F-İ-D-E yolu 
birer dalgalı yoldur çünkü yoldaki eşlemeler 
sonucunda geçilen hatlar bir eşlenmiş bir de 
eşlenmemiş olarak sınıflandırılabilir.

Maksimum Eşleştirme Algoritması / Yöntemi

Maksimum Eşleştirme yaparken Dalgalı Yoldan faydalanılır. Eşleştirilmiş düğümler 
arasında dalgalı yol kurulur ve mümkünse mevcut eşleştirme sayısını artırmaya 
çalışılır. Eşleştirilen hatlar daha fazla sayıda eşleştirme yapmak için değiştirilir.
Eşleştirme maksimize edilene kadar buna devam edilir.



195

Örnek 1: Bir okuldaki öğrencileri, maksimum sayıda işle görevlendirmek. 
Öğrenciler kumesi; A, D, H, K, N, Y. İşler kümesi; P, L, M, S, T, W.

1.Adım:
Öncelikle her öğrenci için rastgele birer iş seçilerek bir çoklu eşleştirme yapılır. 
Rastgele eşleştirmenin ardından ancak dört düğüm çiftinin eşleştirilebildiğini 
görüyoruz.

2.Adım: Eşleşmeyen düğümlerden N’yi dalgalı bir yolun başlangıcı için kullanabiliriz.

N S K

L

W

H

A

M (breakthrough)

P (breakthrough)
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Her ikisi de eşit uzunlukta olduğu için iki yoldan birini seçebiliriz. (M’de son bulan yolu 
seçelim.) 

N    S   =   K    L   =   H    M

3. Adım: Yukarıdaki dalgalı yolun sıralamasını değiştirerek karakteristiği ile 
oynayabiliriz. Böylece bu yoldaki eşleştirme sayısını üçe çıkarırız: 

N   =   S    K   =   L    H   =   M

Dolayısı ile seçilen bağlantılar NS, KL ve HM, vaz geçilen bağlantılar ise SK ve LH 
olacaktır. Bu durumda beş farklı eşleştirme yapılmış olur.  

A

D

H

K

N

Y

P

L

M

S

T

W
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Tekrar ikinci adıma dönüldüğünde, eşlenmeyen düğüm olarak Y’den başlayalım. 

Y    L   =   K   W    =    A   P 

Dalgalı yolun sıralamasını benzer şekilde değiştirerek karakteristiği ile 
oynayabiliriz. Böylece bu yoldaki eşleştirme sayısını yine üçe çıkarırız: 

Y   =     L   K   =    W    A   =   P

Dolayısı ile seçilen bağlantılar YL, KW ve AP, vaz geçilen bağlantılar ise LK ve WA 
olacaktır. Bu durumda altı farklı eşleştirme yapılmış olur. 

A

D

H

K

N

Y

P

L

M

S

T

W

Bu durumda boşta düğüm kalmadığından maksimum eşleştirmeye ulaşılmış
demektir. 
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Örnek 2:

Lokomotif

Yukarıdaki diyagramda bir trenin 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 olarak numaralandırılmış koltukları
bulunmaktadır. Bu son sekiz sandalye özel bir gezi için ayrılmıştır. Rezervasyonu 
memuru müşterilerin oturma düzenini son haliyle düzenlemek zorundadır. 

Altı Müşterinin aşağıdaki gibi istekleri bulunmaktadır: 

• A koridorda gidiş yönüne bakan karşılıklı koltuk istiyor (6 veya 7 numaralar 
olabilir)

• B pencere kenarı bir koltuk istiyor ( 1,4,5 veya 8 numaralar olabilir)
• C gidiş yönünün tersinde bir koltuk istiyor (1,2,3 ve 4 numaralar olabilir)
• Bayan D koridorda koltuk istiyor (2,3,6 ve 7 numaralar olabilir)
• E gidiş yönüne bakan bir koltuk istiyor (5,6,7 ve 8 numaralar olabilir)
• F trenin gidiş yönünün tersinde pencere kenarı bir koltuk istiyor. (1 ve 4 

numaralar olabilir)

A

B

C

D

E

F

Mr G

Mrs G

1

2

3

4

5

6

7

8
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Başlangıç olarak rezervasyon memuru her kişi için bir atama yapar; 

• A 6’ya, B 5’e, C 4’e, D 2’ye, E 7’ye ve F 1 numaralı koltuğa olacak şekilde 
atama yapar.

• Bay ve Bayan G geziden bir önce gelerek yan yana oturacakları koltukları
sorarlar. (Örnek 1-2 , 3-4 veya 5-6, 7-8 numaralı koltukları isterler) 

• Rezervasyon memuru bu yeni durumu mümkün olduğu kadar ilk yaptığı
eşleşmedeki koltukları kullanarak tekrar atama yapar. 

• Bay ve Bayan G için ikili grafik modeli kullanarak diğer müşteriler için seçtiği 
koltukları tahsis eder. 

• Memurun farklı şekilde belirttiği bu durum ilk yaptığı eşleşmedeki diğer 
unsurlar için hala mümkün olmaktadır. 

• B’de yaptığı eşleşmeye bağlı olarak maksimum eşleme algoritması
kullanarak yeni durumlar arar. 

Lokomotif
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Çözüm
Bay G’ye 7 ve Bayan G’ye 8 numaralı koltuklar için karar verir. Miss E için 7 
numaralı koltuk hala seçilebilir. 

A

B

C

D

E

F

Mr G

Mrs G

1

2

3

4

5

6

7

8
E’den başlayan eşleştirilmemiş yollar seçilir. 

E     5     =      B     4     =    C     3

Dalgalı yolun sıralamasını değiştirerek karakteristiği ile oynayabiliriz. Böylece bu yoldaki 
eşleştirme sayısını üçe çıkarırız: 

E    =     5     B     =    4     C     =   3

Bu durumda eklenen eşleştirmeler E5, B4 ve C3. Kaldırılan eşleştirmeler 5B ve 4C 
olacaktır.

Lokomotif
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A

B

C

D

E

F

Mr G

Mrs G

1

2

3

4

5

6

7

8

Sonuç olarak;

A 6 numaraya
B 4 numaraya
C 3 numaraya
D 2 numaraya
E 5 numaraya
F 1 numaraya
Bay G 7 Numaraya
Bayan G 8 Numaraya otururlar. 


