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Özet: Belediyeler, su, kanalizasyon v.b. sistemlerin tesisatlarının döşenmesinde yetkili birimlerdir. Bu
sistemler bir serim modeli olarak ele alındığında, serimi oluşturan düğümlerin tamamı arasında uzaklık,
kullanılan malzeme gibi bir etkenliği en küçük yapacak şekilde bağlantı yapılması problemi ortaya
çıkmaktadır. Bu problem literatürde en küçük örten ağaç (EÖA-minimum spanning tree) problemleri
sınıfına dahil edilmektedir. En küçük örten ağaç problemleri polinom zamanlı çözüm algoritmalarına
sahiptir. Bu nedenle büyük boyutlu problemler için bile makul sürelerde eniyi çözüm elde
edilebilmektedir.
Tesisatların döşenmesi sırasında olabilecek en az malzemenin kullanılması, malzeme ve işçilik
maliyetlerinin düşürülebilmesi açısından kritiktir. Bu çalışmada, belediyeler için veritabanı etkileşimli ve
prim’s algoritması tabanlı bir karar destek sistemi geliştirilmiştir. Önerilen sistemin üstünlükleri
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Karar Destek Sistemleri, En Küçük Örten Ağaç Problemi, Prim’s Algoritması,
Veritabanları

A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR THE MUNICIPALITIES
Abstract: Municipalities are authorized for spreading the water and sewerage systems’ pipes. When
these systems are taken up as a network model, the problem of minimizing the distance and materials
used between the nodes appears. This problem is called minimum spanning tree in the literature.
Minimum spanning tree problems have polynomial algorithms. For this reason, the solution of the large
scale problems can be found in the reasonable time.
While spreading the pipes, using the possible minimum material is critical because of the fact that it’s
related with minimum material and workmanship costs. In this study, for the municipalities a database
interaction and prim’s algorithm based decision support system is developed. At the end, advantage of
the proposed system is discussed.
Keywords: Decision Support System, Minimum Spanning Tree, Prim’s Algorithm, Database
1. Giriş
Günümüzde bilgisayar kullanımının da artmasıyla, bilgisayar destekli bilgi sistemleri, yönetim
kararlarında karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanılmaktadır. Karar destek sistemleri de bir bilgi
sistemi olup karar vericilere alacakları kararlarda destek sağlamaktadır.
Bu çalışmada, yerleşim bölgelerindeki atık su, kanalizasyon gibi şebeke borularının döşenmesinde
maliyetleri en aza indirmek amacıyla Prim’s algoritması temelli bir EÖA problemi ele alınmıştır.
Hedefimiz, kullanılan boru miktarını en küçükleyecek şebeke yapısını ortaya çıkaran etkileşimli bir karar
destek sistemi geliştirmektir.
En küçük örten ağaç problemleri ve Prim’s algoritmasının tartışıldığı ikinci bölümün ardından
tasarlanan karar destek sistemi ve geliştirilen bilgisayar programı tanıtılmış ve dördüncü bölümde de
yapılan uygulamaya yer verilmiştir.
2. En Küçük Örten Ağaç Problemleri ve Prim’s Algoritması
Gerçek hayatta sık karşılaşılan serim problemlerinden birisi de en küçük örten ağaç problemidir.
Bu problemlerde serimi oluşturan düğümlerin tamamı arasında uzaklık, kullanılan malzeme gibi
etkenlikleri en küçük yapacak şekilde, bağlantı yapılmasına çalışılır. En küçük örten ağaç (EÖA)
problemi olarak isimlendirilen bu tür problemlere, bir yerleşim merkezinin elektrik şebekesi, boru hattı
gibi sitemlerin tasarımında karşılaşılır.
EÖA problemi temel bir problem olduğundan birçok yazar tarafından tartışılmıştır ve günümüzde
de üzerinde çalışılmakta olan problemlerden birisidir (Örneğin, Chen ve Zhang (2000), Martel (2002),
Chong ve diğerleri, ( 2003)) . Chen ve Zhang (2000) çalışmalarında, verilen bir l doğrusu üzerinde, tümü
bu doğrunun bir tarafında yer alan n nokta ile en küçük örten ağaç oluşturacak şekilde bir noktayı bulan

O(n2) karmaşıklığında bir algoritma geliştirmişlerdir. Martel (2002) çalışmasında, EÖA problemlerinin
çözümünde Prim’s algoritmasının performansını araştırmıştır. Martel Prim-Heap algoritmasının bilinen
sonuçlardan çok daha iyi beklenen performansa sahip olduğu sonucuna varmıştır. Chong ve diğerleri,
(2003) ise EÖA probleminin çözümünde paralel algoritmalar kullanarak çözüm etkinliğinin arttırılması
üzerinde çalışmışlardır.
Prim’s Algoritması, en küçük kapsayan ağaç problemlerini çözmek için kullanılan başarılı
algoritmalardan birisidir. Algoritmanın temel adımlarını izleyen şekilde gösterebiliriz:
Adım 0. Rasgele seçilen bir düğüm (i) ile T graph’ ını oluştur.
Adım 1. T’ deki (i) düğümü ile T dışındaki (l) düğümleri arasında en kısa uzunluktaki (i,j) ayrıtını seç.
(i,j) ayrıtını ve (j) düğümünü T’ ye ekle.
Adım 2. Bağlantı yapılmamış düğüm varsa Adım 1’i tekrarla, yoksa en iyi çözüm bulunmuştur, dur.
Algoritmanın karmaşıklığı n düğüm sayısı ve m de ayrıt sayısı olmak üzere O(nm)’ dir.
3. Tasarlanan Karar Destek Sistemi ve Geliştirilen Bilgisayar Programı
Organizasyonların başarıları hızlı ve doğru kararlar alabilmelerine bağlıdır. Dinamik ve doğru
kararların alınabilmesi için en büyük silah, hızlı erişilebilen güvenilir bilgidir. Dolayısıyla bir
organizasyon için gerekli bilgileri sistematik bir şekilde depolamak ve gereksinim duyulan alanlarda
kullanılabilir duruma getirebilmek önemli bir gereksinimdir. Bu amaçla, belediye veritabanlarındaki
bilgileri kullanarak en az malzeme kullanacak içme suyu şebekelerini türeten bir karar destek sistemi
tasarlanmıştır.
Veri topluluğu bir “veritabanı” olarak değerlendirilir. Veritabanı bir kuruluşa ilişkin bilgilerin yer
aldığı ortamdır. Veritabanı sistemleri, veri kümelerinin düzenli biçimde tutulduğu ve bu verilerin çeşitli
yazılımlar aracılığıyla yönetildiği ortamlardır1. Bu çalışma kapsamında da mahallelerin, sokakların ve
şebeke bağlantı noktalarının isimlerinin ve bağlantı noktalarının birbirinden uzaklıklarının bir
veritabanında bulunması hedeflenmektedir.
Karar verme sürecinde, yönetime destek vermek için hedeflenen bilginin üretilmesi ve sunulması
için kullanıcı etkileşimli yazılım ve donanım vasıtalarının bütünleşik kümesinden oluşan etkileşimli bilgi
sistemleri, karar destek sistemleri olarak adlandırılırlar. Çalışma kapsamında hazırlanan Excel çalışma
sayfasından veritabanına ulaşılarak verilerin güncelliği sürekli olarak sağlanmaktadır. Bağlantı
noktalarındaki değişikliklerin kolaylıkla veritabanına işlenmesiyle hem bilginin doğruluğu sağlanmakta
hem de yapılabilecek farklı değişiklikler karşısında şebeke maliyetlerinin değişimi gözlenmektedir. Buna
bağlı olarak da yöneticilere farklı alternatifler sunulmakta, optimum çözüm seçilmektedir.
Algoritmanın bilgisayar programı bir Excel makrosu olarak tasarlanmış ve Visual Basic dili ile
kodlanmıştır. Bu şekilde bir tasarım, veri alma/aktarma işlemlerine gerek kalmaksızın Excel’i
kullanabilen, basit ve anlaşılır bir programın ortaya çıkmasına olanak tanımıştır. Serimin bilgisayar
programına tanıtılması için düğüm-düğüm matrisinden yararlanılmıştır.
4. Uygulama
Yapılan bu çalışmada boruların döşeneceği yerlerin seçiminde, bu noktalardaki eğim, suyun debisi
gibi kısıtlar göz önünde bulundurulmuştur. Şekil 1’de, seçilen bir örnek problem ile geliştirilen algoritma
ile elde edilen sonuç verilmiştir.
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Şekil 1. Örnek problem ve en küçük kapsayan ağacı
1

http://www.khas.edu.tr/dersler/Veritabani/default.htm#

4

Algoritma 16 farklı büyüklükteki test problemi için çalıştırılmış ve çalışma süreleri kaydedilmiştir.
Şekil 2’de, test problemlerinin düğüm sayıları ve çözüm süreleri yer almaktadır.
Daha önce algoritmanın teorik karmaşıklığının “düğüm sayısı*ayrıt sayısı (O(mn))” olduğundan
söz edilmişti. Türetilen test problemleri tam bağlı serim özelliği taşıdığından, her düğümden diğer
düğümlere ayrıtlar olacaktır. Bu durumda ayrıt sayısı “m=n(n-1)” olarak hesaplanabilir. Öyleyse
algoritmanın karmaşıklığı düğüm sayısına bağlı olarak “n3 – n2” ifadesine karşı gelir. Yukarıda kullanılan
test problemlerinin büyüklüklerine göre teorik karmaşıklıkları hesaplanmış ve Şekil 3’de verilmiştir.
Teorik karmaşıklık ile gerçekleşen süreler grafiklerinin uyumu da algoritmanın doğru çalıştığının bir
göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Şekil 2. Gerçekleşen karmaşıklık
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Şekil 3. Teorik karmaşıklık

5.Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak zaten hale hazırda depolanan bilgileri kullanarak ek bir yazılıma gereksinim
duymadan office yazılımlarını kullanarak tasarlanmış karar destek sistemi sayesinde karar verici en az
maliyetli şebekeye ve bu şebekeden farkı bir tasarımı seçmesi durumunda oluşabilecek maliyet artışına
kolayca erişebilecek ve bu sayede farklı alternatifleri karşılaştırması ve sağlıklı kararların alınabilmesi
kolaylaşacaktır.
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