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YÖNTEM
"Baskınlık Sayısının” bulunmasına
dair
matematiksel
model
oluşturulması,
Özel(yol, çevre, yıldız, tekerlek, tam)
çizgeler için baskınlık sayısını elde
edebileceğimiz
formüllerin
bulunması,
Sayımlama methoduyla baskınlık
sayısını bulan programın yazılması,
Özel
çizgeler
için
tepe
sayısı(n)=10,20,30,..,100 (5 tip çizge
var ve her bir tipten 10'ar tane
olacağı için toplamda 50 adet özel
çizge problemi olacak) tepeye kadar
tüm çizgeleri üreten programın
yazılması,
Rasgele
çizgeler
için
n=10,20,30,..,100,200,300,...,1000
(Toplamda 20 adet rasgele çizge
problemi olacak) tepeye kadar tüm
çizgeleri
üreten
programın
yazılması,
Özel ve rasgele çizgeler için
ürettiğimiz
problemleri(text
dosyaları) WinQSB programının
anlayacağı
LPP
formatına
dönüştüren programın yazılması,
Genetik algoritma ile baskınlık sayısı
bulan programın yazılması,
WinQSB ve Genetik algoritma ile
özel ve rasgele çizge problemlerinin
ayrı ayrı çözdürülüp sonuçların
karşılaştırılması.
Sayımlama tekniği kullanılarak en
fazla on dört tepeye kadar olan
rasgele çizgeler için C# programıyla
sonuçların görselleştirilmesi.

ÖZET

GİRİŞ

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Karmaşık yapıların inşasında kullanılan
çizge teori iletişim ağlarını modellemek için
kullanılabilir. Herhangi bir iletişim ağında
elemanlar arasındaki iletişimi güçlendirmek
ve sağlamlaştırmak amacıyla çeşitli
ölçümlerden yararlanılmaktadır. Baskınlık
sayısı bu ölçümlerden biri olup, özellikle
görev paylaşımı problem modellerinde
kullanılarak iletişim ağını bölgesel olarak
kuvvetlendirmeye çalışmaktadır.

Çizge teoride, herhangi bir iletişim ağında
elemanlar arasındaki iletişimi güçlendirmek ve
sağlamlaştırmak amacıyla çeşitli ölçümlerden
yararlanılmaktadır. Bu ölçümler, iletişimin
işlevine ve amacına yönelik farklılıklar
taşımaktadırlar.
Baskınlık
sayısı
bu
ölçümlerden biri olup, özellikle görev paylaşımı
problem modellerinde kullanılarak iletişim ağını
bölgesel
olarak
kuvvetlendirmeye
çalışmaktadır. Baskınlık kavramına göre,
herhangi bir tepe komşu olduğu tepeleri
bastırmakta olup, komşu olduğu tepeler
tarafından da bastırılmaktadır. Bir başka
deyişle, baskınlık tanımı tepeler arasındaki
komşuluğu dolayısıyla iletişimi irdelemektedir.
Bir çizgenin baskınlık sayısını bulurken
çizgenin tüm alt kümelerini taramamız gerekir.
Bu yüzden, baskın küme problemi NP-zor
sınıftan bir problemdir.

Çalışmanın
sonucunda
komşuluk
kavramına bağlı olarak baskınlık sayısı
tanımlandı, baskınlık sayısının özel ve
rasgele çizgeler için değerlerine erişildi.
Böylece komşuluğun çizge teorideki önemi
baskınlık sayısı ile vurgulandı.
Özel ve rasgele çizge problemlerimiz
WinQSB ve Genetik Algoritma ile
çözdürülerek,
elde
edilen
değerler
karşılaştırıldı ve aynı, istenilen sonuçlar
elde edildi. Sayımlama tekniği kullanılarak
en fazla on dört tepeye kadar olan çizgeler
için sonuçlar görselleştirildi.

Bu çalışmada baskınlık sayısı ölçümü
incelenmiştir. Çeşitli çizgelerde değerleri
araştırılmıştır. Böylece bulunan değerler
yardımıyla; hiyerarşi problemi olarak
adlandırılan problem, çizgeyle ifade
edilerek problemin çözümüne çeşitli
tekniklerle yaklaşımda bulunulmuştur.

MATEMATİKSEL MODEL
REFERANSLAR

AMAÇ
Ağlar için Zedelenebilirlik Parametrelerinden
Baskınlık Sayısının Bulunması olarak seçilen
bitirme projemizde amacımız "Baskınlık
Sayısının
(Domination
Number)"
bulunmasına dair matematiksel model
oluşturulması
ve
paket
program
yazılmasından oluşacaktır.
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