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ÖZET 
 
Her tür tasarım endüstrisi için, bilgisayar tabanlı modeller tasarımın bir parçası 
olmuşlardır, fakat  tasarımın erken evreleri ve tasarım ürünlerinde yaratıcılık konuları 
hala problemli alanlardır. Bu çalışmada, genetik algoritma yardımıyla doğanın 
biyolojik evriminden esinlenerek, yaratıcı form üretimi için bir model geliştirilmiştir.  
Pek çok araştırma bu problem üzerinde çalışmaktadır. Araştırmacılar bu problemin 
üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır,  ama hala uygulama konusunda problemlerle 
yüz yüze gelmektedirler. Bu çalışmanın ana amacı genetik algoritmaların mimari 
tasarımda kullanımı ile ilgili bilgi edinmek ve bu bilgiler ışığında genetik algoritma 
yardımıyla alternatif kavramsal bina formları üreten bir model geliştirmektir. Tezin 
başlangıcında, mimari tasarımda genetik algoritmaların kullanımıyla ilgili önceden 
yapılmış çalışmalar incelenerek tanıtılacaktır. Tezin son bölümünde ise, öneilen 
evrimsel bir model tanıtılacaktır. Form-G olarak adlandırılan bu model, 3 boyutlu 
görselleme programları için prototip bir plug-in olarak düşünülmüştür. Bu plug-in 
sembolik sunumlarla form alternatiflerini geliştirmektedir. Tasarımcı kullanılacak 
arazinin sınırlarına ve tasarımda kullanılacak obje sayısına karar vermektedir, bu 
veriler ışığında sistem genetik algoritma yardımıyla yeni formlar üretmektedir. Nesil 
üretim sürecinin sonucunda tasarımcı, tasarım sınırlarıyla örtüşen 3 boyutlu form 
çözümleri elde edecektir. 
 Form-G modeli kullanıcının bilgisayar tarafından yaratılan her nesili kontrol 
edebildiği etkileşimli bir tasarım aracıdır. Bu etkileşim tasarım sınırlarından 
uzaklaşmama şansını vermektedir. Bu modelin amacı, seçilen 3 boyutlu objelerle 
sürpriz bina formları yaratmaktır. Seçilen her obje bina kütlesi olarak kabul edilir ve 
uygunluk fonksiyonu kriterlerine göre yerleşim kompozisyonları üretilir. Model pek 
çok sonuç ürün üretmektedir ve tasarım süreci kullanıcın yardımıyla devam 
edecektir. Kullanıcının en uygun form alternatiflerine karar vermesive kendi istek ve 
estetik görüşüne göre seçimlerini yapması, kullanıcıyı sistemin ana karar birimi 
yapmaktadır. 
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SUMMARY 
 

For every design industry new developed computational tools become the part of 
design process but still there are some parts which are problematic like early phases 
of design, creativity in designed products. Many research works on this problem and 
tries to overcome it but they still face usage and implementation problems. The main 
goal of the research is to get information about the usage of genetic algorithms in 
architectural design and develop a design tool which can be used to generate 
conceptual building envelope form alternatives by using genetic algorithm. At the 
begining of the thesis, prior searchs on the usage of genetic algorithms in 
architectural design are introduced. In the last part of thesis, a new generative tool is 
introduced. This tool is a prototype plug-in for 3 dimensional visualising programs 
and called Form-G. This plug-in generates form alternatives with symbolic 
representations. Designer determines the boundaries of the construction site and 
chooses the number of objects that the system will use to produce new forms by 
using genetic algorithm. After the generation process designer get possible 3d form 
solutions that meet with the constraints of the design problem. 
It is an interactive design tool which user can control each step of the generation 
made by the compter. This interaction gives the chance of not going so far from the 
design constraints. The main purpose of the model is to create building envelopes 
according to chosen three dimensional objects. Each object is accepted as a building 
mass and the placement compositions of these objects are created according to 
fitness function criterias. The model produces many solutions and the design process 
goes on by the help of the user, deciding on the appropriate alternatives and making 
choises according to his needs and aesthetical view, makes the user policy maker of 
the system. 
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1.    GİRİŞ 

Genetik algoritmalar yapay zekânın son zamanlarda sıklıkla başvurduğu evrimsel 

bilgi işleme tekniğinin bir parçasıdır. Yapay zekanın amacı insanın zekasını 

bilgisayar aracılığı ile taklit etmek, bu anlamda belli bir ölçüde bilgisayarlara 

öğrenme yeteneği kazandırabilmektir. Bu şekilde yapay zekâ çoğunlukla insanın 

düşünme yeteneğini, beynin çalışma modelini veya doğanın biyolojik evrimini 

modellemeye çalışan yöntemlerden oluşur. Yapay zeka yöntemlerinin başlıcalarını 

uzman sistemler, bulanık mantık, yapay sinir ağları ve genetik algoritmalar oluşturur 

(Tektaş, Akbaş,Topuz, 2002). Genetik algoritmaların bir probleme yaklaşımı,  

problemi evrimsel sürece tabii tutarak çözümü elde etmek şeklindedir. Darwin’in 

evrim kuramı bilişim dünyasında olukça yeni yaklaşımların doğmasını sağlamıştır. 

Bu kuram göz önünde bulundurularak biçimlenen bu evrimsel bilgi işleme tekniği,  

geleneksel yöntemlerin çözmekte zorlandığı karmaşık problemlerin çözümünde 

kullanılmaktadır. 

Genetik algoritmalar aynı zamanda evrimsel sistemler olarak da tanımlanabilirler 

(Mitchell,1996) . Genetik Algoritmalar (GA) ya da daha geniş kapsamıyla Evrimsel 

Algoritmalar (EA), doğadaki evrimsel süreçleri model olarak kullanan bilgisayara 

dayalı problem çözme teknikleridir. Geleneksel programlama teknikleriyle çözülmesi 

güç olan, özellikle sınıflandırma ve çok boyutlu optimizasyon problemleri, bunların 

yardımıyla daha kolay ve hızlı olarak çözülebilmektedir.(Atalağ, 2001) 

Michigan Üniversitesinde psikoloji ve bilgisayar bilimi uzmanı olan John Holland bu 

konuda ilk çalışmaları yapan kişidir. Mekanik öğrenme ( machine learning ) 

konusunda çalışan Holland, Darwin’in evrim kuramından etkilenerek canlılarda 

yaşanan genetik süreci bilgisayar ortamında gerçekleştirmeyi düşünmüştür. Genetik 

Algoritma (GA) böylece John Holland tarafından bu düşüncenin bir sonucu olarak 

bulunmuştur.(Kurt,Semetay,2001) 

Genetik algoritmalar otomatik programlama, öğrenme kabiliyetli makinalar, 

ekonomi, ekoloji, planlama, üretim hattı yerleşimi gibi alanlarda da uygulanmaktadır. 
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Ayrıca dijital resim işleme tekniğinde de çokça uygulama alanı bulmuştur 

(Mansfield,1990).  Bu problemlerin hemen hemen hepsi çok geniş bir çözüm 

havzasının taranmasını gerektirmektedir. Bu çözüm havzasının geleneksel 

yöntemlerle taranması çok uzun sürmekte, genetik algoritmayla ise kısa bir sürede 

kabul edilebilir bir sonuç alınabilmektedir.  

Günümüzde mimarlar, görünüş ve bazen de cisim üretmek için sayısal ortamları 

araştırıp kullanmaktadır. Çağımıza yakışan disiplinler arası araştırmalarla parametrik, 

genetik algoritmalar, yeni tasarım teknikleri olarak mimarlığa eklenmektedir. 

Genetik algoritmaların tasarım alanında kullanılması ve yaratıcılık üzerinde etkileri 

bu tezin konusunu oluşturacaktır. 
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2.    GENETİK EVRİM 

Genetik evrim yaklaşımı; yapay dünyaya, genetik algoritmalar ve genetik 

programlama gibi bilgisayar destekli modellerin oluşturulması için kullanılan 

temeller (Holland, 1975) olarak tanıtılmıştır. Evrim sürecindeki ana konsept, 

uygunluğu bazen her bir ebeveyninkinden daha fazla olan ”döl” ü üretebilen farklı 

bireylerin karakteristiklerinin kombinasyonudur. Nesiller boyunca, karakteristikler 

evrim geçirir; yeni ve daha iyi çözümler üretilir. Genetik evrim yaklaşımı 

kullanılarak oluşturulan tasarım modellerinde ortaya konan strateji, genellikle 

genetik algoritmaların kullanımına dayandırılmaktadır.  

Genel Darwinizm (Dawkins, 1976) genetik evrim konusunda temellerden biri 

olmaktadır. Bu konu evrimin gerekliliği üzerinde durmakta ve biyolojiden biraz 

uzak, daha çok kültürel evrim ya da memetik alanlarında ilerlemektedir. Kısaca 

Genel Darwinizm  üç gerekli başlıkla varolabilmektedir: 

 

a)  miras: bilgi herhangi bir yolla devredilebilmeli 

b) değişkenlik:aslına uygunluk önemli olmasına rağmen farklı karakterler   

    içerebilmeli 

c) seçim : bazı değişkenler daha etkili kopyalanabilir yada diğerlerinden daha   

    dayanaklıdır, bu değişkenler genel olarak sistemin frekansını artırırlar. 

 

Dawkins kuramını açıklamak için bir senaryo amaçlamıştır, bu kuram “hayat 

koşulların uygun olduğu evrenin herhangi bir yerinde kendiliğinden ortaya çıkabilir” 

olarak özetlenebilir. Yapılan deneyler evrimin bildiğimiz biyolojik formlarla örneğin 

DNA ile sınırlı olmadığı, evrimin bilgi taşıyan ve miras, değişkenlilik ve seçimin 

gerçekleşebildiği her sistemde görülebileceğini göstermiştir. (Angesleva,2001) 
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Memetikler 

İnsanoğlu ile ilgili en olağandışı şey nedir sorusunun cevabı tek kelime ile “kültür” 

olacaktır. Kültürel miras genetik mirasla benzetilebilir. (Dawkins,1976) Genel 

Darwinizm kuramıyla, memetik disiplini Richard Dawkins tarafından 20 yıl önce 

birlikte anılmıştır.(Dawkins,1976),  

Mememtikler, “meme” çalışmalarına dayanan, kültür kopyaları olarak 

adlandırılabilirler. Dawkins tarafından icat edilen “meme”, Yunanca da imitasyon 

anlamına gelen”mimeme”, Fransızca’da hafıza  anlamındaki “même” olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu benzetmeler “meme” görüşünü tarif etmektedir. (Dawkins, 

1976) 

Genlerle benzer olarak, “meme”ler de çok katı strüktürlerin ya da organizmaların 

yapı blokları olarak düşünülebilir, bu durumda, kendilerini kültürde, dilde, sanat 

hareketlerinde, müzik kompozisyonlarında, dinde gösteren bilgi strüktüleri olarak 

tanımlanabilirler. 

Oxford İngilizce sözlüğün bir versiyonunda “meme” Kuşaktan kuşağa geçen ama 

genetik olarak aktarılmayan kültür elemanı, imitasyon” olarak tanımlanmaktadır. 

Günümüzde araştırma topluluğunda pek çok farklı tanımlamalar yapılmaktadır. Bu 

tanımlamalar arasında temel sorular şu şekildedir “Memeler ve memelerin 

aktarılması sadece beynin içinde mi yoksa dışında da varolabilirler mi” (Blackmore , 

1999) 

Evrensel Darwinizm memetik paradigmasına göre, üç niteliği yerine getirmelidir. 

a) Kuşaklar arası aktarılabilme b) Çeşitllik c) Seçim 

 

Memetiklerin insan teknolojisine etkisi dikkat çekicidir. Darwin’in evrim kuramının 

“grand designer” gereksinimini ortadan kaldırdığı gibi, memetikler de insanoğlunun 

teleojik organizmalar olarak düşünmesinin mantık kurallarına aykırı olduğunu iddia 

etmektedir ve daha önce düşünmediğimiz kültürel karakterin daha avantajlı 

olabilecek şekilde değişmiş olabileceğidir. (Dawkins, 1976) 

2.1. Genetik Algoritmalar    

Genetik algoritma doğadaki evrime dayanan güçlü ve etkili araştırma 

algoritmalarıdır. (Holland, 1975) Günümüzde ise yüzlerce farklı problemin 

çözümünde yaygın olarak kullanılmaktadır (Goldberg, 1989).  Günümüzün karmaşık 
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ve zor koşulları problemlere hızlı ve kolay çözüm veren yeni çözüm yöntemleri 

arayışına neden olmuştur. Özellikle hard optimizasyon teknikleri yerine, soft 

computing ve evrimsel algoritma kullanımı ön plana çıkmıştır. Evrimsel 

yaklaşımlardan olan genetik algoritmalar da, bu arayışlar içinde önemli bir yer 

tutmaya başlamıştır. Uygulama başarıları artan ve sürekli geliştirilmeye çalışılan 

genetik algoritmalar diğer soft computing yöntemleri ile birlikte kullanılarak hibrit 

(hybrid) çözümler geliştirilmesine çalışılmaktadır.(Emel ve Taşkın,2002) 

Genetik algortimalar, araştırmacıların insan benzeri arama yeteneğini keşfettikçe  

hızla popülerlik kazanmışlardır. Buna rağmen genetik algoritmaların neden bu kadar 

çok yönlü kullanıldığını açıklayan bir kuram yoktur, çeşitli alanlarda gittikçe artan 

yazınlar hala bu konunun keşfedilmekte olduğunu göstermektedir (Goldberg, 1989).  

Genetik Algoritmalar (GA), bahsedilen evrimsel süreçleri kullanan bir makina 

öğrenmesi (machine-learning) modelidir. Bu modelde, makina içerisinde belli 

kromozomlarla temsil edilen bireylerden oluşan bir topluluk yaratılır. Bu bireyler 

aslında canlılardaki base-4 biçimindeki DNA’dan oluşan kromozomlara eşdeğer 

karakter dizileridir. Bu bireyler benzetim yapılmış bir evrim sürecinden geçerler. 

GA’lar birçok değişik alanda uygulanabilirler; örneğin çok boyutlu bir optimizasyon 

(en iyileme) probleminde karakter dizileri optimize edilmek istenen sistemin değişik 

parametrelerin değerlerini temsil edebilirler. Pratikte, bu karakter dizilerini genetik 

modelimizdeki kromozomlar gibi kabul edebiliriz. Basit bit değişimleriyle kolayca 

mutasyon, yeniden-birleşme ya da başka işlemleri gerçekleştirebiliriz. Bu karakter 

dizileri belirli uzunlukta olmalıdır (canlılarda da kromozomlar belirli uzunluktadır). 

Uzunluğu belli olmayan karakter dizileriyle geliştirilen EA’lar genetik programlama 

(GP) olarak adlandırılır ve GA’lardan çok farklıdır (Atalağ, 2001) Genetik 

algoritmalarda kromozom için seçilen veri yapısı doğrusaldır. Problemin çözümü 0/1 

lerden oluşmuş bir dizgidir (string). Şüphesiz bu dizginin gen anlamındaki alt 

bölgeleri sayısal veya etiketsel özelliklerde olabilecektir. Kodlanmış parametrelerin 

eş türden olmak zorunlulukları yoktur. Örneğin iki tam sayı geni, üç noktalı sayı 

geni, bir renk kodlaması geni bir GA kromozomunu oluşturuyor olabilir. Genetik 

programlama (GP) ise, kromozom için seçilen veri yapısının özyinelemeli dinamik 

veri yapılarından (çoğunlukla da dinamik ağaç yapıları) olduğu uygulamaların genel 

adıdır. Gen kavramı alt veri yapısı (çoğunlukla alt ağaç) anlamındadır. Örneğin iki 

atalı en basit üremede ata kromozomlar yani ağaçlar rasgele birer yerlerinden budanır 

ve elde edilen iki alt ağaç değiş tokuş edilir (ve böylece iki yeni kromozom (ağaç), 
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yani çocuk imal edilmiş olur) .Bu noktada bahsedilmesi gereken bir diğer başlık ise 

evrim stratejisidir. Evrim stratejisi(ES), üremenin eşleştirmeye dayalı olarak değil de 

denetimli bir değişikliğe uğratmaya dayalı olarak yapıldığı, doğrusal veri yapılı, 

genlerin yalnızca sayısal değerlerden oluştuğu bir yöntemdir (Buradaki sayısal 

kavramı genin değerini değiştirmek bakımından aritmetik işlemlere tabi tutulabilmesi 

anlamındadır). Üremede her bireyin her bir gen değeri yine evrimsel yöntemle 

değiştirilen ve o bireyin o genine özgü olan bir standart sapmanın belirlediği bir 

normal olasılık dağılımına göre farklılığa uğratılır. (Üçoluk, 2002)  

Genetik algoritmaları evrimsel algoritmaların farklı bir sınıfı olarak ele alırsak, soyut 

temsiller olarak adlandırılan kromozomları en iyileme problemlerinde kullanan bir 

bilgisayar simülasyonu olarak tanımlayabiliriz. Geleneksel olarak çözümlemeler 

0’lar ve 1’lerden oluşan zincirlerden meydana gelmektedir, fakat farklı kodlamalar 

da yapılabilir. Evrim rasgele bireylerden başlar ve nesilde kendini gösterir. Her 

nesilde çeşitli bireyler türel olar mevcut popülasyondan seçilir, yeni bir popülasyonu 

oluşturması için değiştirilir (mutasyona uğratılır ve yeniden kopyalanır), ve bu 

popülasyon algoritmanın bir sonraki tekrarında kullanılır.             

Görüldüğü üzere genetik algoritmaların yapısı oldukça basittir ve bir probleme 

kolaylıkla uygulanabilir. Neyin iyi olduğunu GA’ya bildirmek için bir uygunluk 

(amaç) fonksiyonu oluşturulması ve problemin değişkenlerinin kodlanmasıyla her 

çeşit karmaşık problem GA’lar sayesinde çözüme ulaşabilir (Goldberg, 1989). 

Genetik algoritmanın uygulanmasında 3 farklı problemin çözümü gerekmektedir. 

• Uygunluk( fitness) fonksiyonunun yaratılması  

Uygunluk fonksiyonu iyi ve iyi olmayan tasarımı belirleyen fonksiyondur. Oldukça 

gerçek bir algıda, uygunluk fonksiyonu tüm sınırlarıyla tasarımı tanımlar. 

• Genetik Algoritma tipinin belirlenmesi 

Geleneksel olan kanuni genetik algoritmanın(GA) pek çok araştırma problemi için 

yeterli olmasına rağmen, büyük sayıda parametreye ve sınırlara sahip olan 

problemler için optimize edilmiş genetik algoritma çeşitleri gereklidir. Örneğin; 

durağan GA, dağıtılmış GA, düzensiz GA, yapısal GA, paralel GA, ve memetik 

algoritmalar olmak üzere çeşitlendirilmektedir. Daha uzman genetik teknikler ve 

operatörler evrim hızını artırmak için kullanılabilir, örneğin; popülasyon 
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çakıştırılması, popülasyonun döllenmesi, türlerin biçimlenmesi, silinme, parazitlik, 

toplumsal kopma, yer değiştirme.  

• Problemin kromozomlar olarak kodlanması  

Genetik algoritmalar tasarımları direkt olarak tanımlayan parametrelerle 

çalışmamaktadırlar, fakat bu parametrelerin ustalıkla kodlanmış formları 

kullanılmaktadır. Kodlamanın seçimi her uygulama için farklı olabilir, fakat kodlama 

seçimi önemli bir tercihtir, bu seçim genetik algoritmanın türünü ve iyi bir çözümün 

evrim hızını etkileyen operatörün çeşidini belirler.  İkili, gerçek, genetik ve alellik 

kodlama örnek olarak gösterilebilir. (Goldberg,1989) 

2.2.  Genetik Algoritma Terminolojisi 

Genetik algoritmalar doğadaki evrim için kullanılan terminolojiden 

faydalanmaktadırlar. Çalışma süreçleri aynı olan bu iki sistemin terminolojilerindeki 

bu benzerlik de kaçınılmazdır. Bir bireyin tanımlanması için iki farklı kavram 

kullanılmaktadır.          

2.2.1. Genotip (G) 

Her biri probleme farklı bir çözüm adayı olan kromozomlardan bir havuz tutulmakta 

ve bu havuz evrimsel yöntemlerle değişikliğe uğratılmaktadır. Kromozom 

biçemindeki ve problemin bir aday çözümü olan bu havuz öğelerine birey veya 

genotip denmektedir (Üçoluk, 2002). Genotip dizisi(G), sınırlı bir genler ve değerler 

setinden oluşmaktadır. Yapay dünyada, bir gen (gi), bir tarifedeki ‘kural’ olarak 

düşünülebilir ve bir dizide özel bir karakter veya karakterler seti olarak temsil 

edilir.(Goldberg,1989) Tüm genetik değişimler genotip seviyesinde 

gerçekleşmektedir. Genetik algoritmalardaki bir nesil, yeni bir gen karışımı içeren bir 

popülasyon meydana getirmek için evrimsel operatörleri ( mutasyon, çaprazlama) 

uygulanırken oluşur ve bu genotipler fenotiplere dönüşür.  

2.2.2. Fenotip (P) 

Biyoloji biliminden esinlenilerek problemin çözümünü kodlayan veri yapısına 

kromozom veya fenotip denmektedir. Bir problem (çoğunlukla) birden fazla 

parametrenin değerinin belirlenmesi ile çözüm bulmaktadır. Bu parametrelerin her 

biri kromozomda yer alacaktır. Kromozomun öğesi olan ve her biri problemin bir 



 8

parametresini kodlayan birimlere gen; her bir genin alabileceği değerlerin kümesine 

o genin aleli denmektedir (Üçoluk, 2002). 

Şekil 0.1:  5 genli kromozom örneği 

                        http://www.intelligentsolutionsinc.com/part2.htm 

Fenotip bir görüntü olarak kabul edilebilir, bir genotipin somutlaştırılmasıdır. Bu 

nedenler bireyin hareketleri fenotip seviyesinde incelenebilmektedir ve fenotip 

seviyesinde yorumlanmaktadır. 

 

Şekil 0.2.  Fenotip seçimi, genotipin yeniden kopyalanması  (Sims, 1991) 

2.2.3. Uygunluk (F) 

Her kromozom için fonksiyonun uygunluk (amaç) değeridir. Sonuç ürünün iyi olması 

ya da olmamasına uygunluk değerine bakılarak karar verilir. İstenen uygunluk 

değerine sahip olan çözümler bir sonraki nesile aktarılır. 
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2.3. Genetik Algoritma Tekniği ve Aşamaları 

Algoritma ilk olarak popülasyon diye tabir edilen bir çözüm(kromozomlarla ifade 

edilir) seti ile başlatılır. Bir popülasyondan alınan sonuçlar bir öncekinden daha iyi 

olacağı beklenen yeni bir popülasyon oluşturmak için kullanılır. Yeni popülasyon 

oluşturulması için seçilen çözümler uyumluluklarına göre seçilir. Çünkü uyumlu 

olanların daha iyi sonuçlar üretmesi olasıdır. Bu istenen çözüm sağlanıncaya kadar 

devam ettirilir.(Kurt ve Semetay, 2001) 

GA’ların ihtiyaç duyduğu şey problemin karar değişkenlerinin uygun bir yöntemle 

kodlanması ve neyin iyi olduğunu GA’ya belirtmek üzere tasarlanan bir uygunluk 

(amaç) fonksiyonudur. GA’lar çözüm uzayını taramaya bir topluluk ile başladıkları 

için global optimum çözüme yaklaşmak diğer yöntemlere göre daha kolay 

olmaktadır. Genel olarak global optimum çözümü bulmayı garanti etmezlerse de 

buna yakın bir sonucu bulduğu bir çok araştırmayla ispatlanmıştır. GA’lar bir 

topluluk (başlangıçta bu topluluk genelde rastgele oluşturulur) ile başlar ve bu 

topluluk üzerinde çaprazlama, seçme ve mutasyon gibi yöntemlerin uygulanmasıyla 

problemin her aşamasında en iyiye doğru gidiş sağlanır. (Goldberg, 1989). 

Bir çok alanda uygulama imkanı ve uygulamaları olan genetik algoritmaların 

işleme adımları şöyle açıklanabilir ( Engin ve Fığlalı, 2001): 

• Arama uzayındaki tüm mümkün çözümler dizi olarak kodlanır. 

•  Genellikle raslantısal bir çözüm kümesi seçilir. 

• Her bir dizi için bir uygunluk değeri hesaplanır, bulunan uygunluk  

                        değerleri dizilerin çözüm kalitesini gösterir. 

• Bir grup dizi belirli bir olasılık değerine göre rastsal olarak 

      seçilip çoğalma işlemi gerçekleştirilir. 

• Yeni bireylerin uygunluk değerleri hesaplanarak,  çaprazlama ve 

mutasyon işlemlerine tabi tutulur. 

• Önceden belirlenen kuşak sayısı boyunca yukarıdaki işlemler devam 

ettirilir.(Emel ve Taşkın, 2002) 

 İterasyon, belirlenen kuşak sayısına ulaşınca işlem sona erdirilir. 

Amaç fonksiyonuna göre en uygun olan dizi seçilir. Genetik algoritmalar bir çözüm 

uzayındaki her noktayı, kromozom adı verilen ikili bit dizisi ile kodlar. Her noktanın 
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bir uygunluk değeri vardır. Tek bir nokta yerine, genetik algoritmalar bir popülasyon 

olarak noktalar kümesini muhafaza eder. Her kuşakta, genetik algoritma, çaprazlama 

ve mutasyon gibi genetik operatörleri kullanarak yeni bir popülasyon oluşturur. 

Birkaç kuşak sonunda, popülasyon daha iyi uygunluk değerine sahip üyeleri içerir. 

Bu, Darwin’in rastsal mutasyona ve doğal seçime dayanan evrim modellerine 

benzemektedir. Genetik algoritmalar, çözümlerin kodlanmasını, uygunlukların 

hesaplanmasını, çoğalma, çaprazlama ve mutasyon işlemlerinin uygulanmasını içerir 

(Jang, 1997). 

Bir GA şu sırayı takip eder: i)Topluluktaki bireylerin güçlülüğünü değerlendir. ii) 

Yeniden birleşim, güçlülüğe dayalı üreme ve mutasyon işlemlerini kullanarak yeni 

bireylerden oluşan topluluk yarat. iii)Eski bireyleri ele ve yeni topluluğa aynı işlemi 

uygula. Bu döngünün her yinelemesi yeni bir kuşağı temsil eder. Kuşak(0) rastgele 

bir topluluktur, fakat ilerleyen kuşaklar (1....n) genetik süreçler sonucu gelişme 

gösterirler (Problemin daha iyi-optimal bir çözümüdürler).(Atalağ, 2001) 

Genetik algoritmaların nasıl arama yaptığı alt dizi kavramıyla açıklanmaktadır. Alt 

diziler, genetik algoritmaların davranışlarını açıklamak için kullanılan kuramsal 

yapılardır. Bir alt dizi, belirli dizi kümeleri arasındaki benzerliği tanımlayan bir 

dizidir. Alt diziler, {0 , 1 , *} alfabesi kullanılarak tanımlanır. Örneğin H alt dizisi, 

ilk konumunda 0, ikinci ve dördüncü konumunda 1 değeri olan kromozomlar kümesi 

içindir. H = 0 1 * 1 * sembolü dizinin o konumunun hangi değeri  aldığının önemli 

olmadığı anlamındadır. Dizi o konumda 0 veya 1 değeri alabilir. Eğer bir x dizisi, alt 

dizinin kalıbına uyarsa x dizisine “H’nin bir örneğidir” denir. Alt dizilerin iki özelliği 

mevcuttur. Bu özellikler aşağıda verilmiştir (Goldberg, 1989). 

 

1. Alt dizi derecesi: Bir H alt dizisinin derecesi o(H) ile gösterilir ve mevcut alt dizi 

kalıbında bulunan sabit konumların sayısıdır. Bu sayı ikili alfabede 0 ve 1 

değerlerinin sayısının toplamına eşittir. 

 

2.  Alt dizi uzunluğu: Bir H alt dizisinin uzunluğu δ(H) ile gösterilir ve mevcut alt 

dizi kalıbında bulunan belirli ilk ve son konumlar arasındaki uzaklıktır. 

Alt dizi derecesi ve alt dizi uzunluğu kavramlarının genetik algoritmaların temel 

teoreminde son derece önemli bir yeri vardır. Alt dizi derecesi düşük, alt dizi 

uzunluğu kısa olan diziler “yapı blokları” olarak adlandırılır. John Holland, genetik 
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algoritmaların işleyişinde uygun yapı bloklarının tanımlanmasını ve bu yapı 

bloklarının daha uygun yapı blokları elde etmek amacıyla birleştirilmesini 

önermektedir. Bu fikir yapı blokları hipotezi olarak bilinmektedir. Genetik 

algoritmanın temel kuramı ise şöyle açıklanmaktadır (Emel ve Taşkın, 2002): 

Popülasyon ortalamasının üstünde uyum gücü gösteren, kısa uzunluğa ve düşük 

dereceye sahip alt diziler zamanın ilerlemesiyle üstsel olarak çoğalırlar. Bu çoğalma, 

genetik işlemler aracılığı ile gerçekleşmektedir ve sonucunda ana-babadan daha 

üstün özellikler taşıyan bireyler ortaya çıkmaktadır. Bu çözüm kalitesinin kuşaktan 

kuşağa artması zaman içinde hızlı bir iyiye gidiş de sağlayabilmektedir. Genetik 

algoritmaların işleme adımları incelendiğinde bu nedenler daha iyi anlaşılmaktadır. 

Genetik algoritmalar yapısı gereği, kötü bireyleri yani uygun olmayan çözümleri, 

operatörleri sayesinde elemektedir. Bu işlemler bir döngü içerisinde durdurma kriteri 

sağlanana kadar devam etmektedir.(Emel ve Taşkın,2002) 

Genetik Algoritmanın Aşamaları 

İki nedene bağlanmaktadır. Bu nedenler şöyle açıklanabilir. (İşlier, 2001) Başarısız 

olan bireylerin üreme şansları azaltıldığı için kötüye gidiş zorlaşmaktadır. Genetik 

algoritmaların yapısı kötüye gidişi engellemekle kalmamakta, genetik algoritmaların 

temel teoremi uyarınca,  

a. Başlangıç: n adet kromozom içeren popülâsyonun oluşturulması (problemin uygun 

bir çözümü) 

b. Uyumluluk: her x kromozomu için uyumluluğun f(x) değerlendirilmesi, 

c. Yeni popülasyon: Yeni popülasyon oluşuncaya kadar aşağıdaki adımların tekrar 

edilmesi, 

1. Seçim: İki ebeveyn kromozomun uyumluluğuna göre seçimi (daha iyi uyum 

seçilme şansını artırır.), 

2. Çaprazlama: Yeni bir fert oluşturmak için ebeveynlerin bir çaprazlama olasılığına 

göre çaprazlanması. Eğer çaprazlama yapılmazsa yeni fert anne veya babanın 

kopyası olacaktır. 

3. Mutasyon: Yeni ferdin mutasyon olasılığına göre kromozom içindeki konumu 

(lokus) değiştirilir. 
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4. Ekleme: Yeni bireyin yeni popülâsyona eklenmesi. 

5. Değiştirme: Algoritmanın yeniden çalıştırılmasında oluşan yeni popülâsyonun 

kullanılması, 

6. Test: Eğer sonuç tatmin ediyorsa algoritmanın sona erdirilmesi ve son 

popülâsyonun çözüm olarak sunulması. 

7. Döngü: 2. adıma geri dönülmesi. 

Görüldüğü üzere genetik algoritmanın yapısı oldukça geneldir ve herhangi bir 

probleme uygulanabilir. Kromozomların tanımlanması genellikle ikili düzendeki 

sayılarla yapılır. Çaprazlama işlemi için kullanılan bireyler iyi bireylerden 

seçilir.(Kurt ve Semetay,2001) 

 

Şekil 0.3. Genetik Algoritma Akış Şeması 

http://www.sv.vt.edu/classes/ESM4714/Student_Proj/class94/henderson/genalgo.gif 
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2.4. Genetik Algoritma Operatörleri 

Genetik algoritmanın en önemli kısımları çaprazlama ve mutasyon işlemleridir. Bu 

işlemler bir olasılık değeri ile ve genelde rasgele olarak uygulanır. Bu şekilde iyi 

sonuç alınabilmektedir. 

 Bir kromozomun ikili sayılarla temsil edilmesi: 

Kromozom 1 1101100100110110 

Kromozom2 1101111000011110 

Kromozom temsil ettiği çözümle ilgili bilgi içermelidir. Her kromozom ikili (binary) 

bir diziden oluşur. Bu dizi içindeki bit adı verilen her bir sayı çözümün bir 

karakteristiğini temsil edebilir veya bir dizi bütünüyle bir sayıya işaret edebilir. 

Kromozomu ikili düzendeki sayılar dizisiyle ifade etmek çok tercih edilen bir temsil 

şeklidir ancak bunun yerine tamsayı veya reel sayılar da kullanılabilir. İkili düzenin 

tercih edilmesinin sebebi basit olması ve bilgisayar tarafından daha kolay ve hızlı bir 

biçimde işlenebilmesidir.(Kurt ve Semetay, 2001) 

2.4.1. Üreme( Reproduction)  

Havuzdaki bireylerden bazılarının eşleştirilmesi ve bu ata olarak adlandırılan 

bireylerin gen bilgilerini içeren, çocuk olarak adlandırılan, yeni kromozomların 

üretilmesi olarak tanımlanabilir. Böylece her çocuğun her bir geni atalarından birisi 

ile aynı olacaktır. (Üçoluk, 2002) Seçme kriterleri uyumluluğu esas alarak birbiriyle 

uyumlu olan bireyleri seçer. Daha sonra çaprazlama ve mutasyon uygulanacak olan 

bireylerden daha uyumlu yeni bireylerin ortaya çıkması olasıdır. Bireylerin tamamı 

uyumluluğa göre seçilebilir veya bir kısmı rasgele seçilerek yeni kuşağa 

aktarılabilir.(Kurt ve Semetay,2001) 

Üreme, seçilmiş bireyleri bir eşleme havuzuna kopyalama işleminden ve havuzda 

bireyleri çiftler halinde gruplara ayırma işleminden oluşur (Fığlalı, 2002). 

Uygunluk değerinin hesaplanması adımından sonra mevcut kuşaktan yeni bir 

popülasyon yaratılmalıdır. Seçim işlemi, bir sonraki kuşak için yavru üretmek 

amacıyla hangi ailelerin yer alması gerektiğine karar vermektedir. 
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Bu doğal seçimdeki en uygunun yaşaması durumuna benzerdir. Bu yöntemin amacı, 

ortalama uygunluğun üzerindeki değerlere çoğalma fırsatı tanımaktır. Bir dizinin 

kopyalanma şansı, uygunluk fonksiyonuyla hesaplanan dizinin uygunluk değerine 

bağlıdır (Jang, 1997). Seçim yöntemlerine rulet tekerleği seçimi, turnuva seçimi ve 

sıralama seçimi gibi seçim yöntemleri örnek verilebilir.(Emel ve Taşkın, 2002) 

 

2.4.2 Çaprazlama(crossover) 

Kromozomların nasıl temsil edileceğine karar verildikten sonra çaprazlama 

yapılabilir. Çaprazlama ebeveynlerden bazı genleri alarak yeni bireyler oluşturma 

işlemidir. 

 Kromozom 1 11011 | 00100110110 

Kromozom 2 11011 | 11000011110 

 Birey 1 11011 | 11000011110 

Birey 2 11011 | 00100110110 

Şekil 0.4. Basit Çaprazlama Operatörü 

http://www.intelligentsolutionsinc.com/part2.htm 

Çaprazlama yapılacak konum rasgele seçilir. Oluşan yeni birey ebeveynlerin bazı 

özelliklerini almış ve bir bakıma ikisinin kopyası olmuştur. Çaprazlama işlemi başka 

şekillerde de yapılabilir. Mesela birden fazla çaprazlama noktası seçilebilir. Daha iyi 

performans almak amacıyla değişik çaprazlamalar kullanılabilir.(Kurt ve 
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Semetay,2001)  Bu döl popülâsyonunda daha az uygunluk değerine sahip “zayıf” 

bireylerin yerine konabilir. Çaprazlama, genetik algoritmada en önemli operatördür 

ve jenerasyonda yeni çözümlerinin üretiminden sorumludur. (Tektaş, Akbaş, Topuz, 

2001) 

Mevcut gen havuzunun potansiyelini araştırmak üzere, bir önceki kuşaktan daha iyi 

nitelikler içeren yeni kromozomlar yaratmak amacıyla çaprazlama operatörü 

kullanılmaktadır. Çaprazlama genellikle, verilen bir çaprazlama oranına eşit bir 

olasılıkla seçilen aile çeşitlerine uygulanmaktadır (Jang, 1997).   

Genetik algoritmanın performansını etkileyen önemli parametrelerden biri olan 

çaprazlama operatörü doğal populasyonlardaki çaprazlamaya karşılık gelmektedir. 

Çoğalma işlemi sonucunda elde edilen yeni populasyondan raslantısal olarak iki 

kromozom seçilmekte ve karşılıklı çaprazlama işlemine tabi tutulmaktadır. 

Çaprazlama işleminde dizi uzunluğu L olmak üzere, 1 < = k < = L-1 aralığında k 

tamsayısı seçilmektedir. Bu tamsayı değerine göre dizi çaprazlamaya uğratılır. En 

basit çaprazlama yöntemi tek noktalı çaprazlama yöntemidir. Tek noktalı çaprazlama 

yapılabilmesi için her iki kromozomun da aynı gen uzunluğunda olması gerekir. İki 

noktalı çaprazlamada ise kromozom iki noktadan kesilir ve karşılıklı olarak 

pozisyonlar yer değiştirilir (Fığlalı, 2002).          

2.4.3. Mutasyon( mutation) 

Çaprazlama gerçekleştikten sonra mutasyon gerçekleştirilir. Mutasyon oluşan yeni 

çözümlerin önceki çözümü kopyalamasını önlemek ve sonuca daha hızlı ulaşmak 

amacıyla yapılır. Mutasyon oluşan yeni bireyin bir bitini (eğer ikili düzende ifade 

edilmiş ise) rasgele değiştirir.(Kurt ve Semetay, 2001) 

 Orjinal Birey 1 1101111000011110 

Orjinal Birey 2 1101100100110110 

Değişmiş Birey 1 1100111000011110 

Değişmiş Birey 2 1101101100110110 
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Şekil 0.5. Mutasyon Operatörü 

0Hhttp://www.intelligentsolutionsinc.com/part2.htm 

Çaprazlama mevcut gen potansiyellerini araştırmak üzere kullanılır. Fakat 

populasyon gerekli tüm kodlanmış bilgiyi içermez ise, çaprazlama tatmin edici bir 

çözüm üretemez. Bundan dolayı, mevcut kromozomlardan yeni kromozomlar üretme 

yeteneğine sahip bir operatör gerekmektedir. Bu görevi mutasyon gerçekleştirir. 

Yapay genetik sistemlerde mutasyon operatörü, bir daha elde edilemeyebilir iyi bir 

çözümün kaybına karşı koruma sağlamaktadır (Goldberg, 1989). 

İkili kodlama sisteminin kullanıldığı problemlerde mutasyon, düşük bir olasılık 

değeri altında bir bit değerini (0 veya 1 olabilir) diğer bit değerine dönüştürür. İkili 

kodlama sisteminin kullanılmadığı problemlerde ise daha farklı mutasyon yöntemleri 

kullanılmaktadır. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, mutasyonun genel amacı, 

genetik çeşitliliği sağlamak veya korumaktır (Braysy, 2001). 

Doğanın tersine, standart genetik algortima farklı sayıda gene sahip iki bireyin 

birlikte yetişmesini ve üremesini sağlamakta yetersizdir.  Normalde, standart GA  

üremeyi meydana getirmek için tek noktalı çaprazlamayı kullanmaktadır. Bir 

populasyondaki 2 bireyden, GA rasgele geni birinci bireyden, kalanını da diğer 

bireyden alarak çocuğu oluşturmaktadır. Örneğin; iki ebeveyn ‘ ABCDEFG’ ve ‘ 

abcdefg’ kromozomlarına sahipse, tek noktalı çaprazlama rasgele bir çaprazlama 

noktası seçerek çocuğun ‘ ABCDEfg’ ve ‘abcdeFG’ kromozomlarına sahip olarak 

oluşmasına neden olacaktır. Bu şekilde oluşan çocuklar genleri iki ebeveynden de 

miras alarak, içlerinden en uygunları popülâsyonda kendi ebeveynlerinin yerini 

alacaklardır, ortalama olarak iyi genler üremeyle zayıf genlerden daha fazla sayıda 

nesilden nesile aktarılacaktır.      
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2.4.4. Elitizm 

Üreme, çaprazlama ve mutasyon işlemleri sonrasında kuşakta bulunan en iyi 

uyumluluğa sahip birey sonraki kuşağa aktarılamayabilir. Bunu önlemek için bu 

işlemlerden sonra oluşan yeni kuşağa bir önceki kuşağın en iyi (elit) bireyi, yeni 

kuşaktaki herhangi bir birey ile değiştirilir. Buna elitizm adı verilir.(Mansfield, 1990)               

2.5. Genetik Algortima Parametreleri 

Parametreler, genetik algoritma performansı üzerinde önemli etkiye sahiptir. Optimal 

kontrol parametreleri bulmak için bir çok çalışma yapılmıştır, fakat her problem için 

genel olarak kullanılabilecek parametreler bulunamamıştır (Altıparmak, Dengiz ve 

Smith, 2000). Bu parametreler, kontrol parametreleri olarak adlandırılmaktadır. 

Kontrol parametreleri populasyon büyüklüğü, çaprazlama olasılığı, mutasyon 

olasılığı, kuşak aralığı  seçim stratejisi ve fonksiyon ölçeklemesi olarak sayılabilir. 

Bu parametreler aşağıda açıklanmıştır.(Emel ve Taşkın, 2002) 

       • Populasyon Büyüklüğü: 

Genetik algoritma kullanıcısı tarafından verilen en önemli kararlardan birisidir. Bu 

değer çok küçük olduğunda, genetik algoritma yerel bir optimuma takılabilmektedir. 

Populasyonun çok büyük olması ise çözüme ulaşma zamanını arttırmaktadır. Bu 

konuda Goldberg 1985’de, yalnızca kromozom uzunluğuna bağlı bir populasyon 

büyüklüğü hesaplama yöntemi önermiştir. Ayrıca Schaffer ve arkadaşları 1989’da 

çok sayıda test fonksiyonları üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda, 20-30 arası 

bir populasyon büyüklüğünün iyi sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir. (Emel ve Taşkın, 

2002)   

Bu parametre populasyon içinde (yalnızca bir kuşakta) kaç adet kromozom yani 

birey olduğunu söyler. Eğer kromozom sayısı az olursa GA çözüm aranan uzayın 

ancak bir kısmını gezebilir ve çaprazlama için fazla bir seçeneği yoktur. Kromozom 

sayısı çok fazla olursa GA çok yavaş çalışır. Araştırmalar belli bir noktadan sonra 

populasyon sayısını artırmanın bir yararı olmadığını göstermiştir.(Kurt ve Semetay, 

2001) 

            • Çaprazlama Olasılığı: . 

Çaprazlama olasılığı çaprazlamanın hangi sıklıkta yapılacağını belirtir. Eğer hiç 

çaprazlama yapılmaz ise (çaprazlama olasılığı %0) yeni bireyler eski bireylerin 
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aynısı olur, ama bu yeni kuşağın eskisiyle aynı olacağı anlamına gelmez. Eğer bu 

oran %100 olursa yeni bireyler tamamıyla çaprazlama ile elde edilir. Çaprazlama 

eski bireylerden iyi taraflar alınarak elde edilen yeni bireylerin daha iyi olması 

umuduyla yapılır.(Semetay,2001) Çaprazlamanın amacı, mevcut iyi kromozomların 

özelliklerini birleştirerek daha uygun kromozomlar yaratmaktır. Kromozom çiftleri 

P(c) olasılığı ile çaprazlamaya uğramak üzere seçilirler. Çaprazlamanın artması, yapı 

bloklarının artmasına neden olmakta fakat aynı zamanda bazı iyi kromozomların da 

bozulma olasılığını arttırmaktadır.(Emel ve Taşkın,2002) 

                • Mutasyon Olasılığı:   

Mutasyon olasılığı ise mutasyonun hangi sıklıkta yapılacağını belirtir. Mutasyon 

olmaz ise yeni birey çaprazlama veya kopyalama sonrasında olduğu gibi kalır. Eğer 

mutasyon olur ise yeni bireyin bir kısmı değiştirilmiş olur. Eğer bu oran %100 olursa 

kuşak içindeki bireyler tamamen değişir, %0 olursa hiç değişmeden kalır.(Kurt ve 

Semetay, 2001)     

 Mutasyonun amacı popülâsyondaki genetik çeşitliliği korumaktır. Mutasyon P(m) 

olasılığı ile bir kromozomdaki her bitte meydana gelebilir. Eğer mutasyon olasılığı 

artarsa, genetik arama rastsal bir aramaya dönüşür. Fakat bu aynı zamanda kayıp 

genetik malzemeyi tekrar bulmada yardımcı olmaktadır.(Emel ve Taşkın, 2002) 

• Kuşak Aralığı: 

  Her kuşaktaki yeni kromozom oranına kuşak aralığı denmektedir. Genetik 

operatörler için kaç tane kromozomun seçildiğini gösterir. Yüksek bir değer birçok 

kromozomun yer değiştirdiği anlamına gelmektedir.(Emel ve Taşkın, 2002) 

• Seçim : 

Ebeveynleri oluşturmak üzere bazı bireylerin seçilmesi gerekir. Kurama göre iyi olan 

bireyler yaşamını sürdürmeli ve bu bireylerden yeni bireyler oluşmalıdır. Bu seçim 

çeşitli kriterlere göre yapılabilir. Rulet seçimi, Boltzman seçimi, turnuva seçimi, 

sıralı seçim bunlardan bazılarıdır.(Kurt ve Semetay,2001) Genetik uygunluğunu 

ölçmek için analitik fonksiyonları kullanırlar.  Nesneler için otomatik olarak estetik 

görsel başarısını ölçmek zor olduğu için, bu noktada uygunluk  kullanıcının görsel 
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anlayışı olmaktadır. Bazı otomatik ve interaktif seçim birleşimleri de 

kullanılmaktadır.(Sims ,1991)  

Eski kuşağı yenilemenin çeşitli yöntemleri mevcuttur. Kuşaksal stratejide, mevcut 

populasyondaki kromozomlar tamamen yavrular ile yer değiştirir. Populasyonun en 

iyi kromozomu da yenilendiğinden dolayı bir sonraki kuşağa aktarılamaz ve bu 

yüzden bu strateji en uygun (elitist) stratejisiyle beraber kullanılmaktadır. En uygun 

stratejisinde, populasyondaki en iyi kromozomlar hiçbir zaman yenilenmemektedir, 

bundan dolayı çoğalma için en iyi çözüm her zaman elverişlidir. Denge durumu 

stratejisinde ise, her kuşakta yalnızca birkaç kromozom yenilenmektedir. Genellikle, 

yeni kromozomlar populasyona katıldığında en kötü kromozomlar yenilenir.(Emel ve 

Taşkın, 2002) 

Rulet seçiminde kromozomlar uyumluluk fonksiyonuna göre bir rulet etrafına 

gruplanır. Uyumluluk fonksiyonu herhangi bir kritere uyan bireylerin seçilmesi için 

kullanılır. Bu rulet üzerinden rasgele bir birey seçilir. Daha büyük alana sahip bireyin 

seçilme şansı daha fazla olacaktır. 

Rulet seçimi eğer uyumluluk çok fazla değişiyorsa sorun çıkartabilir. Örneğin en iyi 

kromozomun uyumluluğu %90 ise diğer kromozomların seçilme şansı azalacaktır. 

Bunu önlemek için sıralı seçim kullanılabilir. Sıralı seçimde en kötü uyumlulukta 

olan kromozoma 1 değeri, sonrakine 2 değeri verilir ve böylelikle seçilmede bunlara 

öncelik tanınmış olur. Bu şekilde onların da seçilme şansı artar, fakat bu çözümün 

daha geç yakınsamasına neden olabilir. 

  

Şekil 0.6. Rulet Seçimi: Seçim Yapmak İçin Top Atıldığında Sarı Alanlarda Durma 
Olasılığı Daha Yüksektir.( Kurt ve Semetay,2001) 

Örnek Çözüm; 
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Aşağıda rasgele seçilmiş 8 bitlik 4 adet birey görülmektedir. Uyumluluk kriteri her 

dizinin barındırdığı 1 adedi olsun (a bireyinde 2 adet 1 bulunmaktadır dolayısıyla 

uyumluluğu 2’dir); 

a 00000110 2 

b 11101110 6 

c 00100000 1 

d 00110100 3 

Bu durumda aradığımız değer 8 uyumluluğa sahip bir değer olsun. Bu 4 adet dizi 

içinden ikişer çift seçerek sonraki kuşak oluşturulacak ve bunlara çaprazlama ve 

mutasyon uygulanacaktır. b,d ile b,c çiftleri seçilsin. Çaprazlama bu çiftler içinde 

çaprazlama olasılığı oranında gerçekleşecektir. b,d çiftinde çaprazlama olduğunu 

varsayalım. Bu durumda e=10110100 ve f=01101110 şeklinde yeni bireyler 

oluşacaktır. Burada çaprazlama ilk bit üzerinden gerçekleşmiştir. Diğer çift üzerinde 

çaprazlama yapılmasın. Mutasyon ise mutasyon olasılığı oranında etki edecektir. 

Burada e ile b bireylerine etkimiştir(e’ye 6. bit, b’ye ilk bit üzerinden). Mutasyona 

uğrayan bitler değişir ve son durum aşağıdaki gibi olur; 

e’ 10110000 3 

f 01101110 5 

c 00100000 1 

b’ 01101110 5 

Görüldüğü gibi en yüksek uyumluluğa sahip olan b bireyinin kaybolmasına karşılık 

ortalama uyumluluk artmıştır. Bu işlem birkaç kez tekrar edildiğinde GA mükemmel 

diziyi yani 11111111 dizisini bulacaktır.(Kurt ve Semetay, 2001) 

Bireylerin seçimi, uyum fonksiyon değerine bağlıdır ve değişik şekillerde yapılabilir. 

Burada bazı algoritmalar diğerlerinden daha fazla iletişim kurmaya ihtiyaç duyabilir. 

Örneğin rulet seçimi, normaliz uyum değerine göre bir olasılık ile hesaplanır. Bu, 
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bütün bireylerin uyum değerinin bir araya getirilmesi, toplanması ve normaliz 

edilmesi demektir. Genel bir senkronizasyon gerekmektedir. Bir başka seçme 

yöntemi olan turnuvada ise rasgele iki birey seçilir ve onların uyum değerleri 

karşılaştırılır. İyi olan kazanır. Burada bir araya gelmek gerekmemektedir ama yine 

bütün nüfuza erişim şarttır.  

 

• Fonksiyon Ölçeklemesi 

 Doğrusal ölçekleme, üstsel ölçekleme gibi yöntemler mevcuttur. Probleme göre en 

uygun ölçekleme yönteminin seçilmesi genetik algoritmanın etkin işlemesi açısından 

önem taşımaktadır.(Emel ve Taşkın, 2002) 
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3. TASARIM SURECİNDE EVRİM 

Evrimsel bilgi işleme son 10-15 yıldır tasarım alanında yer almaya başlamıştır. 

Tasarımcılar tasarımlarında evrimi en iyi şekilde kullanacakları parçaları seçmekte, 

sanatçılar evrimi estetik olarak daha iyi formları şekillendirmekte, mimarlarsa yeni 

bina planlarını eskiz aşamasında evrimsel gelişime tabi tutarak tasarımlarını 

gerçekleştirmektedirler.  Bilgisayar mühendisleri ise “yapay hayatın morfolojileri ve 

kontrol sistemlerini” geliştirmekte kullanmaktadırlar.(Bentley, 1999) 

Evrimsel araştırma tekniklerinin son birkaç yılda daha da yaygınlaştığı alan tasarım 

optimizasyonudur. (Parme ve Denham 1994) Belirli bir sanat alanı genetik 

algoritmayı tam olarak uygulamak için öncelikle final ürünün nasıl sunulacağı 

problemini aynı yöntemle çözmelidir, ve bu yöntemi iyi tanımlanmış uygulamalar 

sırasıyla tanımlamalıdır. Bu düzen sırasında sırayı belirleyen bilgisayar kodu resim, 

müzik ya da mimarinin genetik materyalini oluşturur. Bu nedenle mimarlar 

bilgisayar tabanlı tasarımı(CAD) kullandıkça tasarım problemi oldukça basitleşir, 

çünkü mimari bir strüktürün CAD modeli pek çok uygulama sırasıyla tanımlanmıştır. 

Dairesel bir kolon şu düzende üretilir: 

1) Kolonun profilini tanımlayan bir çizgi çizmek 

2) Bu çizgiyi döndürerek bir devir sonucu oluşturduğu yüzeyi elde etmek 

3) Boolean işlemini dairesel kolonda detayları üretmek için kullanmak 

      Bazı yazılım paketleri bu işlem sırasını depolar ve bu sistematiğe uygun 

bilgisayar kodunu oluşturur. Böylece oluşan bu kod kolonun ”sanal DNA”sını 

oluşturur. Aynı prosedür binanın diğer strüktürel ve süsleme elemanları için de 

uygulanır. (De Landa, 2001) 
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3.1. Evrimsel Tasarım Görüşleri 

Çapraz disiplinler arası araştırma evrimsel bilgi işleme konusunda oldukça yenidir. 
Birbiriyle ilişkili bu disiplinler arasındaki ilişki şekil 3.1 de gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 3.1. Evrimsel Bilgi İşleme ve Evrimsel Tasarım kökeni Bilgisayar Bilimi ve 
Evrimsel Biyolojiyle ilişkilidir.(Bentley, 1999) 

 

Tasarım görüşlerini 4 ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlar: 

1. Evrimsel Tasarım En İyilemesi 

2. Evrimsel Sanat 

3. Evrimsel Yapay hayat formları 

4. Yaratıcı evrimsel tasarım 

Birbiriyle ilişkili bu disiplinler ve kesişimlerinden oluşan evrimsel tasarım tipleri bu 

başlık altında toplanacaktır. Şekil 3.2’ de ana evrimsel tasarım görüşleri ve kesişim 

kümelerinde yer alan diğer görüşler gösterilmektedir. 

 

Şekil 3.2. Bilgisayarlı Evrimsel Tasarım Görüşleri (Bentley,1999) 
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3.1.1. Evrimsel Tasarım En İyilemesi 

Evrimsel bilgi işlemenin var olan tasarımların iyileştirilmesinde kullanılması 

evrimsel tasarımın bir şeklidir. Son 15 yıldır, yüzlerce farklı mühendislik tasarımında 

uçak tekerlekleri ve hava ekipmanı geometrilerinin geliştirilmesinde kullanılmıştır. 

(Bentley,1999) 

Bu tip evrimsel tasarım üretken ya da yaratıcı olarak sınıflandırılmaz. Evrimsel 

optimizasyonun uygulamacıları genellikle sürece var olan bir tasarımı ele alarak 

başlar ve geliştirilmesi gerekliliğine inanılan parçaları parametrelere ayırırlar. Bu 

parametreler genler olarak kodlanır, tüm değerler evrimsel araştırma algoritmasıyla 

geliştirilir. Tasarımlar genellikle sistemin arabirimlere ayrılarak yazılımın analiziyle 

uygulanır ve uygun ölçülendirmeleri türetmek için her tasarımda kullanılır. Örneğin 

Goodman uçak tekerleklerinin geliştirilmesi genetik algoritma kullanarak 

tanımlamıştır. Uçuş tekerleklerinin çaprazlamasıyla parametrelendirilmiş ve 

evrimleştirilmiştir. Strüktürün evrimi toplu sınırlı eleman modellerinin 

kullanılmasıyla gerçekleştirilmişti. Keane tasarımın strüktürel titreşimini minimize 

etmiştir. Genetik algoritma kullanarak uygun değerleri istatistiksel enerji analizi 

paketiyle minimize etmiştir.(Bentley,1999) 

Fenotip sunumları(tasarım en iyileme problemlerini varolan tasarımı içeren belirli 

uygulamalarıdır. Gelişen parametre değerleri çapraz parametre elemanlarına dahil 

edilmesiyle uygulama gerçekleşir. Yapay embriyolojistler genellikle yer almazlar; 

çünkü bu tip evrimsel tasarım için gerekli değillerdir. Bu nedenle, genotip ve fenotip 

sunuları birbiriyle örtüşür. Sonuçta, genotipi oluşturan genlerin yada fenotipi 

oluşturan parametrelerin silinmesi yada eklenmesi, genellikle evrimsel algoritma 

tarafından evrimsel tasarım optimizasyonunda rol almazlar.  

Tasarımın en iyilenmesi sürecinde, önemli olan nokta en iyi sonuca her açıdan yakın 

olan olasılığı bulmaktır. Yazılım analizleri çözümler için uygun fonksiyonları 

sağlamak için kullanılırlar ve ağır hesaplamaları vardır. Önemli olan gelişmiş 

sonuçların final çözümün bulunmasından önce sayılarının azaltılmasıdır. 

Pek çok teknik bu amaçları elde etmek için kullanılmıştır. Performansı artırmak için, 

bazen toplu genetik sunumlar paralel olarak kullanılır. Pek çok karmaşık genetik 

algoritma tipi kullanılır. Örneğin Husbands GA’yı dağıtarak ve dağıtılmış GA 

melezlenerek böylece uçak kanat kutularının kesitini geliştirmiştir. Bu araştırmada 
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melez GA’ların pek çok araştırma algoritmalarından daha iyi sonuç verdiği 

gözlemlenmiştir.(Bentley,1999) 

Erimsel Optimizasyona bir örnek:  Evrimsel tasarımın bu formu tanımlamak için 4 

ayaklı masa tasarımı üzerinde yoğunlaşabiliriz.  Evrimsel tasarım optimizasyonuna 

tipik yaklaşım masa tasarımının parçalarını parametrelendirmektir. Örneğin, 

ayakların konumu ve uzunluğu-ve EA ‘nın bazı kriterlere göre bu parametre 

değerlerinin uygun şekle sokulmasında kullanımı- ve masanın stabilitesinin 

maksimum seviyeye getirilmesi için ayarlanmasıdır. Şekilde görüldüğü gibi fenotip 8 

parametreyi içerebilmektedir ve genotip oluşumları 64 parçadır. 

 

Şekil 3.3. Bir masanın evrimsel optimizasyonu.(Bentley, 1999) 

Fenotip: 

4 ayaklı ve bir tablalı masa tanımında: 

Length of leg 1, Distance of leg 1 from centre 

Length of leg 2, Distance of leg 2 from centre 

Length of leg 3, Distance of leg 3 from centre 

Length of leg 4, Distance of leg 4 from centre 

Genotip: 

11010110 10101101 10101110 10011010 01101010 10001010 11110010 

00101110 

Length 1 Distance 1 Length 2 Distance 2 Length 3 Distance 3 Length 4 Distance 4 
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Bu basit örnekte, uygun çözüm açıkça aynı uzunluğa sahip 4 ayak ve 4 köşeye 

yerleştirilmiş ayaklar üzerine oturtulmuş tablayı içeren çözümdür.  Örnekte 

gösterildiği gibi, evrimsel optimizasyonu fonksiyon olarak en uygun çözümü var 

olan tasarım formlarının permutasyonlarından bulma yetisine sahiptir. Ne var ki 

tasarım konseptini değiştirme yetisine sahip değildir. ( geniş tabanlı tek kaide üzerine 

oturan masa tablası yaratması imkansızdır).(Bentley,1999) 

3.1.2. Evrimsel Sanat 

Evrimsel sanat evrimsel tasarımın en yaygın ve başarılı tiplerinden biridir. Akademik 

araştırmaların bu alanda az olmasına rağmen evrimsel tasarım sisteminin diğer 

örneklerinden daha çok ürüne sahiptir. (Bentley,1999) 

Karl Sims, evrimsel algoritmayı resim ve 3 boyutlu görsel nesneler elde etmede 

kullanarak, “Evrimsel Sanat”  adı verilen yöntemi geliştirmiştir.  Yöntemde nesneleri 

temsil eden genler bulunmaktadır. Bu genler zamanla gelişmekte ve örneğin, hareket 

etmeyi öğrenmektedirler. Daha iyi hareket edebilen daha çok kazanmakta ve daha 

fazla çoğalabilmektedir. 

Evrimsel sanat ürünlerinden biri şekil 3.4 ’ de görülmektedir.  Basit formüllerle ifade 

edilen 1. görüntü de, sadece(x)’in değişimine göre piksel değeri, açıktan koyuya 

doğru değişmektedir. İkinci görüntü  (y) formülüne göre değişmektedir.  

 

Soldan saga, yukarıdan aşağıya sırayla: 

a. X 

b. Y 

c. (abs X) 

d. (mod X (abs Y)) 

e. (and X Y) 

f. (bw-noise .2 2) 

g. (color-noise .1 2) 

h. (grad-direction (bw-noise .15 2) .0 .0) 

i. (warped-color-noise (* X .2) Y .1  

                                  Şekil 3.4. Evrimsel sanat görüntüleri (Sims, 1991) 
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Daha uzun formüllerin kullanılmasıyla karmaşık geometriler elde etmek mümkün 

olmaktadır. 

    

(round (log (+ y (color-grad (round 

(+ (abs (round (log (+ y (color-grad 

(round (+ y (log (invert y) 15.5)) x) 

3.1 1.86 #(0.95 0.7 0.59) 1.35)) 

0.19) x)) (log (invert y) 15.5)) x) 3.1 

1.9 #(0.95 0.7 0.35) 1.35)) 0.19) 

Şekil 3.5. Uzun formüllerle tanımlanmış karmaşık görüntü örneği(Sims, 1991) 

Şekil 3.6’da yine formülle ifade edilebilen başka bir resim görülmektedir.  Bu resmi 

oluşturan formüller genler halinde yazılabilmektedir. Mutasyon ile genin, yani 

formülün, bir kısmı değişmektedir. Eşleştirmeyle ise iki formülün bazı parçaları 

birleştirilerek yeni bir formül elde edilmekte ve dolayısıyla yeni bir resim ortaya 

çıkmaktadır. 

 

 

(sin (+ (- (grad-direction (blur (if 

(hsv-to-rgb (warped-color-noise 

#(0.57 0.73 0.92) (/ 1.85 (warped-

color-noise x y 0.02 3.08)) 0.11 2.4)) 

#(0.54 0.73 0.59) #(1.06 0.82 0.06)) 

3.1) 1.46 5.9) (hsv-to-rgb (warped-

color-noise y (/ 4.5 (warped-color-

noise y (/ x y) 2.4 2.4)) 0.02 2.4))) 

x)) 

Şekil 3.6. Evrimsel sanat çalışması ve formülizasyonu (Sims, 1991) 
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Şekil 3.7.’teki görüntüde evrimsel sürecin operatörlerinden mutasyon ile elde edilen 

örnekler görülmektedir. Birinci şeklin mutasyonuyla 19 farklı görüntü elde 

edilmiştir. 

 

Şekil 3.7. Mutasyonla elde edilen görüntü örnekleri (Sims,1991) 

Bazı üç boyutlu cisimlerin kendi şekilleri de yine genlerle temsil edilebilir. Örneğin 

genler çeşitli bitkileri temsil ediyorsa, o zaman ortaya çıkan bu bitki örnekleri 

birbirleriyle eşleştirilip yeni bitki türleri ortaya çıkabilir. Şekil 3.8.’de bu şekilde elde 

edilen çeşitli bitki şekilleri görülmektedir. 

 

 

Şekil 3.8. Bitki biçimlerinin eşleştirilmesiyle ortaya çıkan yeni ürünler (Sims, 1991) 

Evrimsel sanatın temsilcilerinden Karl Sims, bazı çalışmalarında zaman boyutunu da 

işin içine katmıştır ve bir görüntüden, diğer görüntüye geçişi iç değerleme ile 
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tamamlamıştır. Karl Sim'in "Panspermia"sı 1990 yılında hazırlanan iki dakikalık bir 

filmdir. Evrimi anlatan bu filmde, bitkileri temsil eden genler kullanılmış ve evrimsel 

algoritma ile bu bitkilerden bir orman oluşturulmuştur. Şekil 3.9’da bu çalışmadan 

örnekler gösterilmektedir. 

                               

Şekil 3.9. Karl Sims’in “Panspermia” çalışmasından bir örnek 
http://web.genarts.com/karl/ 

Bütün evrimsel sanat sistemleri birbirine oldukça benzemektedir.  Yeni formları yada 

imajları ilk popülasyondan rasgele üretirler.  Popülasyondaki her üyenin uygunluk 

değerini belirlemek için insan değerlendirmesine ihtiyaç duyarlar, bu da kişinin 

estetik görüşüyle ilgilidir. Popülasyon boyutu, nesillerin daha hızlı değerlendirilmesi 

için genellikle oldukça küçüktür. Kullanıcı ara yüzleri birbirine benzemektedir ve 

güncel popülasyon üyeleri bir grid formu içinde gösterilir, böylece kullanıcı üyeleri 

oylayabilir, ya da uygunluk değerlerini üzerlerine tıklayarak verebilir.(Bentley,1999) 

Karl Sims'in "Genetik Görüntüler"’i 1993 yılında 16 bilgisayarın yer aldığı bir 

sergide sunulmuştur. Şekil 3.10’da görülen bilgisayar ekranlarında formüllerle ifade 

edilen görüntüler ziyaretçilere sunulmuştur. İzleyici, bu ekranlardaki görüntülerden 

hangisini beğeniyorsa onu seçmekte ve o seçtiği görüntüye karşılık gelen gen daha 

yüksek bir değer almaktadır. Bu seçimlere bağlı olarak yeni eşleştirmeler ortaya 

çıkmakta ve bunun sonucunda gittikçe evrimleşen yeni görüntüler elde edilmektedir. 
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Şekil 3.10. Karl Sims’in projesinde izleyiciye sunulan ekranlar 
http://web.genarts.com/karl/ 

İki boyutlu evrimsel sanat ürünleri yanında 3 boyutlu ürünler de 

gerçekleştirilmektedir. Galapagos Karl Sims’in 1997 yılında gerçekleştirdiği, üç 

boyutlu nesnelerin ve onların dokularının yine evrimsel yaklaşımla değiştirildiği bir 

çalışmadır.  

 

Şekil 3.11. Galapagos ile üretilen 3 boyutlu evrimsel sanat ürünleri 
http://web.genarts.com/karl/ 
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Evrimsel sanata bir örnek: 

 

Şekil 3.12. Artistik masa gelişimi.(Bentley, 1999) 

Fenotip: 

Elips, genişlik 80,yükseklik 50, derinlik 4, 90 derece döndürümüş 

Spiral, yarıçapı 40, kıvrımlık 4, derinlik 6,yatay olarak 50 derece, dikey olarak -20 

derece döndürülmüş 

Spiral, yarıçapı 40, kıvrımlık 4, derinlik 6,yatay olarak 50 derece, dikey olarak -20 , 

90 derece döndürülmüş 

Spiral, yarıçapı 40, kıvrımlık 4, derinlik 6,yatay olarak 50 derece, dikey olarak -20 , 

180 derece döndürülmüş 

Spiral, yarıçapı 40, kıvrımlık 4, derinlik 6,yatay olarak 50 derece, dikey olarak -20 , 

270 derece döndürülmüş 

Biçim Tanım Diliyle Sabit Strüktür (embriyoloji) : 

                  Masa = { Elips ( genişlik,yükseklik, derinlik )YZ_Döndürme ( açı) } 

{ AyakX_Değişimi ( uzaklık )Y_Değişimi ( uzaklık )Döndürme&Çoğlatma ( açı, 

#kopyalar) } 

Ayak = Spiral ( yarıçap, kıvrıklık, derinlik ) 
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Genotip: 

80 50 4 90 40 4 6 50 -20 90 4 

Genişlik yükseklik derinlik açı yarıçap kıvrıklık derinlik uzaklık uzaklık açı #kopyalar

Masa örneğinde soldaki şekil ilk biçim tipinin evrimsel sanat sisteminde sunumunu 

görmekteyiz. Sağdaki şekilde ise bu şekillerden geliştirilen “artistik masa”’yı 

görmekteyiz. Bu örneğinde gösterdiği gibi, sanatçıların Biçim Tanım Dilini tasarımın 

sabit strüktürlerini geliştirmek için kullandığını görüyoruz. Örnekte, her “artistik 

masa” elips ve çeşitli sayılarda ve farklı pozisyonlarda spirallerden oluşmaktadır. 

Bu strüktür kaç genin sistem tarafından nasıl kullanılacağını, fenotipi oluşturmak için 

gen değerlerinin nasıl verileceğini göstermektedir. Gen değerlerinin geliştirilmesiyle, 

beklenilmeyen ve estetik olarak tatmin edici tasarımlar ortaya çıkacaktır.( Bentley, 

1999) 

Evrimsel sanat orijinal ve beklenilmeyen sanat ürünlerini yaratmada oldukça 

etkilidir, fakat masa gibi örnekler geliştirilmede nadiren kullanılır. Eğer üretilen 

formlar fonksiyonellikleri göz önünde bulundurulmadan değerlendirilirse, evrimsel 

sanat sistemi oldukça etkileyicidir, fakat fonksiyonel değildir.  

3.1.3.  Evrimsel Yapay Hayat Formları 

Evrimsel bilgi işleme bilgisayar biliminin yeni görüşlerinden olan yapay hayat (AL) 

formlarında önemli rol oynarlar. Yapay ‘zekalar’, davranış stratejileri, iletişim yolları 

gibi pek çok başlık genetik algoritmaların ve diğer evrimsel araştırma tekniklerinin 

kullanılmasıyla incelenmektedir. ( Bentley, 1999) 

Bütün türlerinin geliştirmesine rağmen yapay hayat (AL) Evrim Tasarımının bakış 

açısı olarak tanımlanabilir, yapay hayat (AL) içerisindeki belirli konuların Evrim 

Tasarımı kategorisine diğerlerinden daha rahat girdiği açıktır. Evrimsel AL-

Biçimleri’nin örnekleri, Lohn’ un Hücresel Özdevinimi kendi kendine tekrarlamaya 

yetenekli olarak geliştirilmesini (Lund, Pagliarini, Miglino, 1995) Harvey’ in 

geliştirilmiş nöronlarının plan ve yapısını  ve Dawnkins ile Sims’ in geliştirilmiş 

bitki, hayvan gibi morfolojilerini içerir (Dawkins, 1986).   
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Evrimsel AL-Biçimlerinin yaratılışının motivasyonu genellikle kuramsaldır. Bu gibi 

araştırmaların hedefi doğal evrimin mekanizmasını sık sık daha fazla keşfetmektir, 

doğada gözlenen biçimlerin açıklamasını bulmak için veya doğada ispatlanmış 

çözümleri kullanmak için onları kopyalamak gerekir. Sık sık geliştirilmiş AL-

biçimleri Evrimsel Tasarımın bu türünün çok geniş potansiyelini gösterirler, ama 

henüz, pratik uygulamaları hala nadirdir. Şekil 3.13‘te Sims’in geliştirilmiş bazı 

‘gerçek yapıları’ gösterilmektedir. ( Bentley, 1999) 

 

Şekil 3.13. Sims’in geliştirdiği gerçek yapılar (Bentley, 1999) 

Simgeler tipik olarak her bir sisteme özgüdür. Sims hiyerarşik kromozom yapısını 

sadece ‘beyin’ ve ‘beden’ i belirtmek için kullanır. (Sims, 1994) Ventrella 

düzenlenmiş kendi canlılarının morfoloji ve kontrol parametrelerini düz bir 

kromozom yapısında birleştirir. Bu tasvirlerin çoğu doğal organizmaların genotip 

yapısından esinlenmiştir, ve bazı araştırmacılar AL-biçimlerini karmaşık 

embriyolojilerle geliştirmek için çalıştılar. Diğer araştırmacılar kendilerinin karmaşık 

kodlama tasarılarını icat ettiler. Bu tür çoğu tasvirler  kompleks genetik operatörlerle 

evrimsel algoritmaları gerektirmektedir. (Sims, 1994) 
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Evrimsel Hayat Formlarına bir örnek: 

 

Şekil 3.14. Evrimsel yapay hayat formları.(Bentley, 1999) 

Fenotip: 

Gövde 

tip, x, y, z, genişlik, yükseklik , blok1 

derinliği 

tip, x, y, z, genişlik, yükseklik ,blok3 

derinliği 

tip, x, y, z, genişlik, yükseklik, blok2 

derinliği 

.... tip, x, y, z, genişlik, yükseklik, blok9 

derinliği 

Beyin 

Sesor1 nöron 1’i uyarır, genişlik 5 

Nöron 1 nöron 6’yı uyarır, genişlik 6 

Sensör2 nöron 2’yi uyarır, genişlik 4 

Nöron 2 nöron 4’ü uyarır, genişlik 3 

Nöron 2 nöron 5’i engeller, genişlik 0 

Sensör 3 nöron 3’ü uyarır, genişlik 8 

.... nöron 3 nöron 9’u uyarır, genişlik 4, 

Nöron 9 un kas 4’ e iletmesi 

Genotip: 

Kromozom 1 

11 11010110 10101101 10101110 10011010 01101010 01101010 ... 10001010 10001010 10001010

type1 xpos 1 ypos 1 zpos 1 genişlik 1 yükseklik1 derinlik 1 ... genişlik 9 yükseklik9 derinlik 9
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Kromozom 2 

0000 10 1001 1 0110 1 ... 1110 

nöron1 

işaret 

nöron1 

tip(in/intl/out) 

nöron1 

link 1 

nöron1 link1 

type(ex/inhib)

nöron1 

link2 

nöron1 link1 

type(ex/inhib) 

... nöron9 

link2 

Evrimsel Tasarımın bu türünü açıklamak için, final zamandaki ‘çizelge’ örneğine 

geri dönüyoruz. Bununla birlikte, statik bir çizelgenin yerine, şimdi nesneleri etrafa 

ulaştırabilen robot/gerçek yapı/canlı istiyoruz-belki de robot hizmetçi. Figür, bu 

tasarımların çift doğasını gösterir: Evrimsel AL-Biçimleri tipik olarak biçimin 

evrimini(veya biçimin bazı bakış açılarını) ve akılı içerir. Bu örnekte, biçim veya 

beden, değişik boyutlanmış parçaların toplamından tanımlanmıştır(algılayıcı,beden 

veya, kas olabilir), beyin, duyu parçalarından alınan girişlerin kaslara çıkış olarak 

getirilmesini sağlayan nöron ağı olarak tanımlanır. Fenotipin her bir kısmı 

genotipteki değişik uzunlukta kromozomlarla şifrelenmiştir. Zindelik fonksiyonu, 

fenotipi düzlüğü üst yüzey seviyesinde tutarken hareket etme kabiliyeti 

doğrultusunda değerlendirir.( Sims, 1994) 

3.1.4.  Yaratıcı Evrimsel Tasarım 

Bilgisayar tarafından yaratılan herhangi bir şeyi yaratıcı olarak adlandırma, anlam 

karışıklığı ve uyuşmazlığı birlikte getirir. Bu nedenle bu bölüm evrimsel tasarımın 

amaçlarını tanımlayarak “yaratıcı” kelimesinin tam anlamı tanımlanmaya 

çalışılacaktır. 

Bilgisayarlar ve yaratıcı tasarım konusunda makalelerinde ele alan Gero,ilkel ve 

sosyal bakışların arasındaki ayrımı yapmıştır. İlkel olan yaratıcılığı tasarlarken 

gösterir ve tasarım yaratıcılık açısından bazı karakteristikleri gösterir. Gero bir 

önceki tanım üzerinde konsantre olur ve bilgisayarın yaratıcı tasarım yapmasının pek 

çok olası tasarım durumunu ele aldığında mümkün olabileceğini söylemektedir. 

Gero, değişken karar çeşitlerinin geliştirilmesi ve bu değerlerin geliştirilmesiyle bir 

bilgisayar yaratıcı olabilir görüşünü savunmaktadır.(Gero,1996) Benzer bir 

yaklaşımsa, Boden” Yaratıcı Akıl”(Boden, 1992) adlı kitabında yaratıcılığın bir 

sunumun sınırlarının ötesinde, farklı, alışılmamış sonuçlar bulunması olarak 
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gösterilmesidir ve bilgisayarın böyle bir yaratıcılığı başarabileceğini 

düşünmemektedir.  

Yaratıcı tasarım için diğer tanımlar: Şaşırtıcı ve yenilikçi sonuçları bulma yetisi, bir 

önceki çözümden daha alışılmamış ve kaliteli çözüm bulunması olarak 

söylenebilir.(Gero ve Kazakov,1996)   

Sonuç olarak, yaratıcı evrimsel tasarımın sahip olduğu ana özellik yeni formları en 

küçük ya da yoktan var etme yetisidir ve fonksiyonel performans kriteriyle kusursuz 

yönlendirilmesidir.  Bunu başarmak için, benzer sistemler karar çeşitlerinin değişken 

sayılarını evrimleşme sürecinde çeşitlendirmek gerekir. Genellikle şaşırtıcı ve 

yenilikçi çözümleri sağlarlar ya da alışılmamış çözümleri diğerlerinden kaliteli 

olarak sağlarlar.(Bentley,1999) 

3.2. Tasarım Sürecinde Evrimsel Bilgi İşleme 

Tasarım sürecinde evrim tasarımın farklı aşamalarında uygulanabilmektedir.  Hedef 

fonksiyonel, estetik olarak memnun edici, ilginç tasarım olduğunda, evrimsel 

yaklaşım geleneksel tasarım uygulamalarına entegre edilerek kullanılabilir. Değişik 

yaklaşımlar evrimsel dönüşüm içindeki insan temsilini birleştirmeye alınmıştır ve 

hepsi işlemin değişik taleplerini adresler. İşlemde insanı entegre ederken, evrimsel 

terazinin olduğu aşağı kısım, ciddi bir şekilde ayarlanmalıdır. Sapma hızı nedeniyle, 

bilgisayarlar doğal evrimde olduğu gibi sayısız nesille , yüz binlerce nesilin çook 

büyük değişimler göstermediği bu sürecle başa çıkabilmekyedirler.(Poli va Cagnoni, 

1997) 

 İnsan değerlendirmesinin  her dönüşümden sonra yargıya gereği olduğu zaman, sayı 

ciddi bir şekilde küçük olmalıdır. Bu,  populasyonun her neslindeki değişiklik daha 

geniştir, veya otomatik evrimsel işlem insan evriminin her nesli için durdurulmuştur.   

Bir diğer yandan en büyük avantaj ,  sadece niteliklerdeki parametrelere göre hareket 

etmek yerine, fenotipler üzerinde etkisi olan  paremetreler ve fonksiyonların tümünü 

kullanıcının fiziksel çevresi araştırma uzayında yönlendirir.(Angesleva , 2001)  
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Şekil 3.15. İnsan ajanının psikolojik uzayında araştırma yapan evrimsel algoritma  

                   (Angesleva, 2001; Takagi, 2001) 

3.2.1. Tasarımda Evrimsel  En İyileme 

Evrimsel bilgi işlemenin ilk uygulamaları evrimsel iyileştirmeyle uğraşmaktadır.  

Açık olarak tanımlanmış problemin çözümü için evrimsel araştırma iyi sonuçlar 

bulmak için oldukça etkili bir araçtır. Tasarım olgusunda fonksiyonun formdan daha 

önemli olduğu yerde bu yöntem oldukça uygulanabilirdir. 

 

 

Şekil 3.16. Uydu gelişim iyileştirmesi, ilk biçim ve evrşmleşmiş strüktür :Satellite 
boom (Angesleva, 2001;Bentley, 1999) 

 

Son elli yıldır, evrimsel en iyileme uydu tasarımı gibi sayısız büyüklükte tasarım 

taslaklarında kullnılmaktadır. Hava araçlarında geliştirilmiş yük hücrelerinin 

tasarımında da kendini göstermektedir. (Şekil 3.17) (Angesleva, 2001) 



 38

 

Şekil 3.17. İnsan tarafından yapılmış tasarımla genetik algoritma ile yapılmış yük 
hücrelerinin basınç altında karşılaştırılması.İdeal tasarım yükü tüm yüzeye aynı 
şekilde geçirir. (Angesleva, 2001) 

 

 Ana ilke, tasarım görüşünün kullanılacak malzeme miktarına , yüzey alanı için 

gerekli  strüktürel özelliklerine karar vermesidir. Tasarım fikriyle oluşan resmin, 

detaylarını oluşturmada evrimsel optimizasyon görev alarak malzeme gereklerini ve 

olasılıklarını araştırır.(Angleseva, 2001) 

3.2.1.1.  Katı Cisimlerin Evrimi 
Her 3 boyutlu katı obje kendi belirgin obje fonksiyonlarıyla belirlenen karakterlere 

sahiptir, bu da GA’lar tarafından aday tasarımları açığa çıkarmak için değerlendirilir. 

Genetik algoritmalar doğada gözlemlerle elde edilen özellikleri kullanarak araştırma 

yapan yüksek esneklikte güçlü araştırma algoritmalarıdır.(Holland, 1975, Goldberg, 

1989). Araştırma uzayı tüm olası parametre değerlerinin kombinasyonlarını içeren 

uzaysa ve çözüm bu uzayda parametrelerin uygun değerlerini aldıkları bir noktaysa, 

genetik algoritmalar eğer optimizasyon problemleri araştırma içinde formül edildiyse 

bu problemlerle başa çıkılabilir (Parmee ve Denham, 1994). Ayrıca, bu çalışmada 

genetik algoritmaların var olan optimize edilmiş tasarımlardan daha çoğunu 

gerçekleştirebileceğini savunulmıştur ve GA’ların eskiz aşamasından yeni tasarımlar 

yaratabileceğini ileri sürülmüştür. 

Genetik Algoritmaların kullanılmasıyla tasarımların yaratılması çok keşfedilmiş bir 

alan değildir. Yeni tasarımlar yaratmak için GA’ların kullanılması yeni kavramsal 
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tasarımların otomatik olarak uygun tasarımlara eklenerek gerçekleştirilmesi 

konusunda büyük yarara sahiptir. Araştırma sınırlı şekiller üzerinde 

gerçekleştirilmiştir, örneğin GA’nın çok katlı bina bloklarından yeni kavramsal 

tasarımlar yaratmakta kullanılması gibi. Genetik sanat gittikçe popüler olmaktadır, 

pek çok oylama sistemleriyle internette yer almaktadır. Diğer sanat-evrim sistemleri, 

insanları tasarım geliştiricisi olarak kullanacak şekilde tasarlanmıştır; fakat insan 

girdisini evrim sürecinde kullanmada eskiz aşamasından tasarımı gerçekleştiren 

sistemler oldukça azdır. (Bentley ve Wakefield, 1995) 

Sunum 

Eskiz aşamasından evrimleştirilen tasarımlar var olan tasarımların en iyilenmesinden 

daha farklı bir sunum yaklaşımına ihtiyaç duymaktadırlar. Var olan bir tasarımı 

iyileştirirken, sadece seçilen parametre değerlerinin değiştirilmesine gerek duyarlar. 

GA’nın yeni tasarım yapmasına izin vermek için, GA tasarımın her parçasını 

değiştirebilmelidir. GA’ların işletilmesi için uygun olan bir tasarım sunumu gerekli 

olduğu anlamına gelmektedir. Bu tür benzer bazı sunumlar vardır ve bazıları 

evrimsel sanat sistemleri tarafından kullanılmaktadır: Yapıcı katı geometri çeşitleri 

(CSG)  Tod ve Latham tarafından kullanılmaktadır, diğerleri fraktal eşitlikleri 

kullanmakta ve Dawkins (Dawkins, 1986) ise ağaçsal strüktürleri kullanmaktadır. 

Daha geniş çeşitlilikte farklı katı nesne tasarımları gerçekleştirebilen bir sistem içim 

daha üretken sunumlar gereklidir. ( Bentley ve Wakefield, 1995) 

Çeşitli uzaysal-kısımlara ayırmalı sunumlar bu çalışma için geliştirilmiştir.  Bu 

sunum değişken boyutlarda uzaysal kısımları kullanmaktadır, bu kısımlar her biri 

değişken genişlik, yükseklik, derinlik ve pozisyonda olmak üzere “küboid” olarak 

tanımlanabilir. Düzeltme formları üst üste binen ya da binmeyen biçimlere 

dönüştürmek için gereklidir. Bu düzeltme süreci popülâsyondaki her aday tasarım 

için gerekli olduğu için her nesil üretimi hızlı olmalıdır.(Bentley ve Wakefield, 1995) 

Aykırı Tasarımların Düzeltilmesi: 

Çeşitli alternatif yöntemler aşağıda gösterilmiştir.      

Yöntem I: 

Bir ilkel nesnenin köşesi diğerinin üzerinde yer almasına göre, kesişen ilkel nesneler 

tespit edilir(şekil 3.18). Üst üste geldikleri görülürse, pozisyonları birbirine 

gereğinden fazla yakındır diyebiliriz. Eğer pozisyonlarındaki fark x doğrultusunda 

büyükse, ilkel nesnelerin genişlikleri azaltılır, eğer fark y doğrultusunda büyükse 



 40

yükseklikleri, eğer z doğrultusunda büyükse derinlikleri azaltılır(şekil 3.19). Hangi 

kenarın yön değiştireceğine karar vermek için pozisyonların kullanılmasında 

minimum olası değişikliği yapmaya dikkat edilir. Boyutlar azaltılırken üst üste binme 

yerine uygun kenarların teması sağlanana kadar yapılır. Gereğinden fazla sıkışmayı 

önlemek için, ilkel nesnenin diğer tüm kenarları pozisyonları hafifçe değiştirilerek 

aynı yerinde tutulur. (Bentley ve Wakefield, 1995) 

 

Şekil 3.18.  İki ilkel biçimin üst üste binme durumu: birinin köşesi diğerinin 

üzerinde yer almaktadır (Bentley ve Wakefield, 1995) 

 

 

Şekil 3.19.  Üst üste gelen ilkel biçimler arası mesafe y doğrultusunda fazla: 

                   Yükseklik değiştirilir. (Bentley ve Wakefield, 1995) 

Üst üste gelen ilkel nesnelerin sıkıştırılması metodu başarılı bir temas sağlayana 

kadar aralarında devam eder. Bu yöntemin tespit edilen kusuru ise: İki ilkel nesnenin 

hiç bir köşesi bir diğerinin üstüne binmeden meydana gelen üst üste gelme 

konumudur.(Şekil 3.20). Burada alternatif bir metot gereklidir.  
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Şekil 3.20.  Üst üste gelen biçimlerde köşelerin üst üste gelmemesi konumu(Bentley   

                    ve Wakefield, 1995) 

 

Yöntem 2: 

Bu metotta merkez nokta pozisyonları genotipte belirtilen ilkel biçimler tek bir nokta 

olarak hayata başlarlar. Daha sonra küçük oranlarla büyütülürler, kenarların birbirine 

temas etmesiyle büyüme durdurulur, aksi taktirde belirtilen boyutlara gelinceye 

kadar büyürler. (Bentley ve Wakefield, 1995) 

Bu metodun çoğu zaman çalıştığı görülmüştür, büyüme sürecinde genotipler fenotip 

olarak yola devam ederler.(Şekil 3.21) 

  

Şekil 3.21. Büyüyen ilkel biçimler(Bentley ve Wakefield, 1995) 

 

Diğer bir etkileyici yanı ise yerine getirilme yoludur. Zaman karmaşıklığı  O(np2) 

birinci metot için O(npc) den azaltılmıştır, burada n: popülasyondaki birey sayısı, p: 

tasarımdaki ilkel biçimler, c: ilkel biçimlerin büyüdükleri  maksimum tekrar 

sayısıdır. 

Ne yazık ki, bu metot her zaman çalışmaz. Eğer iki ilkel biçim birbirine çok 

yakınlaşmaya başlarsa ve büyüme büyük oranda olursa, birbirleriyle 

çakışacaktırlar(şekil 3.22). Daha önemli bir problemse, potansiyel olarak tasarımda, 

büyük sayılarda ilkel biçimin yer almasıyla hızlı olan bu metot, kullanılabilir ilkel 
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biçimin sayısındaki durumlar için oldukça yavaştır ve başka metot gereklidir. 

(Bentley ve Wakefield, 1995) 

 

Şekil 3.22. Büyüdükçe birbirine gereğinden fazla yakınlaşan örnekler (Bentley ve 
Wakefield, 1995) 

 

 

Yöntem 3: 

Üst üste binen ilkel biçimlerin sıkıştırılması metodu iki metodun birleşimi diyebiliriz. 

İlkel biçimler, üst üste bindikleri tespit edildiğinde 1. metotta tanımlanan yöntemle 

sıkıştırılır(şekil 3.19). Hala üst üste binen biçimler tespit edilirse 2. metotta 

tanımlanan yöntem kullanılır. Bu metot biçimlerin kenarlarını tahlil eder ve eğer en 

az bir biçimin kenarı diğer biçimin her üç aksı için iki kenarı arasında ise iki biçim 

üst üste biniyor kabul edilir.  Zaman karışıklığı O(np2)’ ye döner, çünkü tespit 

koşullu kontrolden başka bir şey değildir(şekil 3.23.), süreç hızlıca ilerler. (Bentley 

ve Wakefield, 1995) 

 

 

Şekil 3.23.  Eğer 1 ve 3 kenarları a ve c arasında yer alırsa, ya da eğer a ya da c 
kenarı 1 ve 3 arasındaysa ve eğer 2 yada 4  ,b ve d arasındaysa ya da b ya da d 2 ile 
dört arasındaysa, bu iki ilkel biçim üst üste biniyor demektir. (Bentley ve Wakefield, 
1995) 

Bu yüzden 3. metot aykırı tasarımları düzeltmek için etkileyici bir yol sağlamaktadır. 

Ne var ki, bu “tasarımlar nerede düzeltilmelidir?” sorusunu getirir. 
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Tasarımların Nerede Düzeltileceği Sorusu 

Her aday tasarım(ya da fenotip) sunumla tanımlanır, ve  GA tarafından ayarlanan 

genotiplerle kodlanır.  O halde soru şöyle düzeltilmelidir, yanlış tasarımlar genotipte 

mi, fenotipte mi ya da populasyonda varlıkları tamamen engellenerek mi tamamiyle 

düzeltilir?  İlk olarak: eğer GA her zaman yanlış tasarım üretiyorsa, bu tasarım atılır. 

Eğer yanlış tasarımların populasyonda varlığına izin verilirse, fakat genotipte 

düzeltilirse, aday tasarımların populasyonu az bir gelişim görülmesiyle çok statik 

olur, çünkü GA tarafından geliştirilen yeni tasarımların yüksek oranı  yanlış 

olacaktır, eğer her zaman düzeltilirlerse, evrim tamamlanmamış olacaktır ve 

populasyon durgunlaşacaktır. (Bentley ve Wakefield, 1995) 

 Bu nedenle çözüm fenotiplerin düzeltilmesidir. Bu yanlış bir tasarımın genotipte yer 

almasına izin vererek, fakat fenotip konumunda düzeltilmesiyle başarılmıştır. Bu 

şekilde, genotip fenotipi fazla belirlemez fakat onun yerine direktifler verir. Bu 

yöntem doğayla da örtüşmektedir. Örneğin, bir insanın ne kadar uzun olacağını 

belirleyen bir geni ele alalım. Gen kişinin ideal boyunun 6'5" olması gerektiğini 

söyler ama gerçek hayatta kişi 6' olmuştur. Niçin? Çünkü büyürken, yerçekimi 

tarafından sınırlandırılmıştır. Eğer uzayda yer çekimi olmadan büyüseydi, belki 6'5" 

boyunda olacaktı. Aynı biçimde, tasarımlar sunum kuralları tarafından 

sınırlandırılırlar. Buna rağmen genotipte, ilkel bir biçim büyük genişlikte verilebilir, 

genotip fenotipe yerini verince, bu ilkel biçim komşuları tarafından daha küçük 

boyuta sıkıştırılacak ve yeni pozisyon alacaktır. Doğada açık ki evrim bu tip 

sınırlandırmaları da hesaba katar. Genlerimiz boyumuzu belirlerken yer çekiminin 

acısını ödemişlerdir, bu nedenle genler 6'5" yükseklik öngörürlerken bunun 

yerçekimiyle 6' olacağını “biliyorlardır”, aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi GA 

tasarım sunumlarının ve karşılığında ödeyeceklerini de hesaba katmaktadır. (Bentley 

ve Wakefield, 1995) 

 

 

Şekil 3.24. Fenotip evrimsel tasarım operasyonu (Bentley ve Wakefield, 1995) 
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GA  genotipteki kodlu dolaylı sunumların işletilmesiyle yeni tasarımları geliştirir, 

bunlar fenotipteki direkt sunumlara dönüşecektir(Şekil 3.24).  

Bazı yönlendirici formlar GA’nın evrimini yönlendirmek için gereklidir. Bu basit bir 

evrim yazılımıyla sağlanmıştır. Tasarım şartnamesinin etkili bir yazılım versiyonu 

bunu evrimsel tasarım sisteminin bir çizgiden yeni tasarımlar geliştirebildiğini 

gösteren deneyim serileri bunu takip eder, sadece benzer evrimsel yazılımla 

yönlendirilir.(Bentley, Wakefield,1996) 

 

 3.2.1.2. Obje Tasarımı  
Kapalı üç boyutlu objeleri modellemek için bağıntı tabanlı 3 boyutlu yapım 

teknikleri kullanılır. Method bir grup hacimsel fonksiyon değerlerinin resimler 

arasındaki malzeme eşleştirmeleri ile geçici olarak değiştirilmesine dayanır. ( Sarti 

ve Tubaro, 2002) 

• hacimsel fonksiyonlar bir çok denemeden sonra gelişir ve bu denemeler 

sadece yüzeye yakın dar bir bölgede gerçekleştirilebilir. 

• parlaklık transferi non-lambertian yüzey davranışına engel olmak için plan 

bazında 3 boyutlu ayarlanabilir parça ve hesaplarla yapılır. 

• kıvrımlı hareketler sadece birinci fazda baskındır daha sonra malzemedeki 

yanlış eşleştirmeler modelin önüne geçer. 

• düşük çözünürlükte modellenemeyen detaylar daha ileriki yüksek 

çözünürlüklü kısımda modellenebilir 

Anahtar özellikler 

• topolojik karmaşıklığa karşı duyarsızlık 

o yüzeyler bir dizi hacimsel fonksiyondan oluştuğu için istenen 

topolojide çoklu modeller eşzamanlı olarak modellenebilir. 

• obje modelleme metodunun bilişimsel karmaşıklığı 

o hesaplamalar sadece yüzeye yakın dar bir bölgede ortaya konabilir 

o bir yüzeyi aşamalı olarak zarifleştirebilmek için çok fazla deneme 

yapmayı gerektirir 

• global modelleme 
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o tam kapalı yüzeyler 

o yama işi gerekmez 

• gerekli donanımın azlığı 

o mavi ekran gerekmez 

o video ve ses alıcısı ve kamera ile izleme 

o yönlendirilmiş çoklu resimler 

• yüzey özelliklerini düzenleme kolaylığı 

o yumuşak geçişli bir modelde hacimsel fonksiyon değerlerini süzme 

• malzeme eksikliği karşısında kolaylık 

o en kötü ihtimalle ortaya çıkan sonuç hacimsel arakesitlerle 

karşılaştırılabilir 

• farklı ortamlarda kullanmak için kolaylık 

o video yayını ve kameradan izlemeye uygunluk 

Kasıtlı evrimsel teknikler ile tasarım yaparken karşılaşılan en büyük problem 

yazılımı kendi ihtiyaçlarına göre düzenlemektir. Tasarım sırasında fiziksel 

parametreleri kontrol etmek ve değiştirmek için bu parametreleri tanımlamak çok zor 

olabilir. 

3.2.1.2.1 Etkileşimli Evrimsel Bilgi İşleme Modeli 
3 boyutlu geometrik şekiller yaratmak için amaçlanan sistem, kullanıcının keşfetme 

ve yeni biçimleri oluşturma yeteneğini geliştirmektedir. Amaçlanan interaktif 

evrimsel bilgi işleme (IEC) tabanlı sistem estetik olarak memnun edici biçimleri 

doğal evrim sürecinin simülasyonu olarak geliştirir. Sistem 3 boyutlu temel 

geometrik şekilleri ara yüz olarak kullanmaktadır.  (Nishino, Takagi, Saga ve 

Utsumiya, 2002 )   

Amaçlanan sistem 4 fonksiyonel içerikten meydana gelmektedir: 

1. Kullanıcının fikirlerini 2 boyutlu ortama getirmesini kolaylaştıran serbest 

el çizimleri 

2. Eskiz halindeki 2 boyutlu tasarımları 3 boyutlu deforme edilebilen  

      modele çeviren biçim tahmin modülü(SAM)  

             3.  3 boyutlu çeşitli modeller geliştirmek için  3 boyutlu biçim keşif aracı 

             4.  Evrimleşmiş biçimleri elde etmek için parametrik 3 boyutlu modelleme  

                  aracı 
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Programdaki serbest el eskizleri, kullanıcının el çizimini esnek olarak  CAD 

uygulamalarında sıklıkla kullanılan 7 ana geometrik biçim biri olarak tanımlar. 

Serbest el çizimlerinin otomatik olarak 3 boyutlu modele dönüştürülmesinden sonra 

(SAM), model interaktif evrimsel bilgi işleme (IEC) adı verilen teknikle 

evrimleştirilir. IEC otomatik olarak kullanıcının verdiği puanlara ve izinlere göre 

modeli deforme eder ve evrimleştirir, bu da en amatör kullanıcının bile ilginç 

biçimler meydana getirmesini sağlar. Uzman kullanıcılar ise modelin parametrelerini 

değiştirerek daha ayrıntılı olarak modeli bitirebilirler. (Nishino, Takagi, Saga ve 

Utsumiya, 2002 )   

 

Şekil 3.25. Amaçlanan Sistem İçeriği (Nishino, Takagi, Saga ve Utsumiya, 2002 )   

 

Serbest el çizim ara yüzeyin kısaltması  (FHSI) dır. FHSI kişinin sezgilerini 

kullanarak taslak halindeki fikirlerini elle çizim haline çevirir. Serbest elle çizilen 2 

boyutlu çizimleri kimlikli bir hale dönüştürmek bu teknolojiyle mümkündür. Sözde, 

belirsiz, donuk olan çizgi kıvrımlı bir karaktere sahip olabilir (FSCI) . FSCI 

teknolojisi  herhangi bir 3 boyutlu modelleme yapılabilecek özü içinde 

bulundurmaktadır. Serbest el çizim programı genellikle CAD sisteminde 

kullanılabilir. (Nishino, Takagi, Saga ve Utsumiya, 2002 )  
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Şekil 3.26. Splinlerla tanımlanan 7 geometrik çizim(FSCI) (Nishino, Takagi, Saga ve 
Utsumiya, 2002 )  

 

Şekil 3.27. FHSI setup örneği (Nishino, Takagi, Saga ve Utsumiya, 2002 ) 

 

Şekil 3.27 tipik FHSI bilgisayardaki düzen sayfasını göstermektedir. Bu sayfa   

önemi ara yüzey serbest el çizim programı kolaylıkla  yüklenebilir olmasıdır. Serbest 

el çizimin ana karakteri geometrik  şekillerdir  FSCI ise referans modelinden yanı 

sıra farklı çeşitli geometrik şekiller, modeller üretme araştırma yöntemidir.  

2 boyutlu taslak çizimle ilgili gerekli araştırmalar  yapıldıktan sonra yaklaşık bir 

tahminle 3 boyutlu model oluşur. Yaklaşık tahmine oluşan şekile (SAM) denir. İki 

boyutlu çizim 3 boyutlu bir modele dönüşür. Şekil 3.28 de serbest el çizim tekniği ile 

FSCI ‘nın birleştirilmiş kıvrım ikonu ile  oluşturulmuş bir vazo imajı var.  SAM iki 

boyutlu kıvrımı deformasyona uğrayan yerlerinden böler. Bölerken ikinci dereceden 

denklem metodunu  kullanır. (Horikoshi , Suenaga , Kaneko, 1995) 
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Şekil 3.28. Superkuadriklerin kullanılmasıyla yüzey oluşumu(SAM örneği) (Nishino, 
Takagi, Saga ve Utsumiya, 2002 )  

 

Şekil 3.29. 2D ve 3D superkuadrikler (simetrik sunum) (Nishino, Takagi, Saga ve  

                   Utsumiya, 2002 )  

 

Evrimsel Bilgi İşleme  İçin 3 Boyutlu Kodlama 

Genetik algoritma(GA)  3 boyutlu modelleri 3DSE ile geliştirmede kullanılan 

evrimsel bilgi işleme tekniklerinden kabul edilmektdir. İlk 3 boyutlu model şekil 

3.30 da gösterildiği gibi  kromozom olarak kodlanır. (Nishino, Takagi, Saga ve 

Utsumiya, 2002 )  

Her seçilen parametre 8 bit lik zincir olarak kodlanır ve gen olarak adlandırılır. 

Aşağıdaki formül partametreler ve onunla örtüşen gen arasındaki ilişkiyi 

göstermektedir. 

 
P parametre değeri, G P’nin kodlanmış değeri, Pmax ve Pmin ler ise parametrelerin 

minimum ve maksimum değerlerini göstermektedir. 
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Şekil 3.30. 3 boyutlu bir modelin genetik kodlaması (Nishino, Takagi, Saga ve 
Utsumiya,  2002 ) 

 

Parametrik 3 boyutlu Modelleme 

3DSE  kullanıcının hayalgücünü etkileşimli genetik algoritma yoluyla harekete 

geçirmektedir. Kullanıcı kolayca umulmadık 3 boyutlu biçim varyasyonları 

bulabilmektedir.  

 

Şekil 3.31. IEC’nin genel şeması (Nishino,  2002) 

 

Umulana yakın sonuçlar verebilen 3DSE, bazı uzaman kullınıcılar için yeterli 

olamayabilir. Bu noktada parametrik 3 boyutlu modelleme(PM) aracı bu kullanıcılar 

için modelleme sürcini IEC-tabanlı biçim üretiminde elle yürütmesini sağlamaktadır.  
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Şekil 3.32. IEC’nin akış şeması (Nishino,  2002) 

 

Şekil 10 PM nin kullnıcıya sunduğu parametre sayfasını göstermektedir. Dizili 

butonlar ve değerler üzerinde değişimi sağlayan ileri/geri tuşlarıyla evrimleşen 3 

boyutlu bir modelin değişiminin gerçekleşmesini sağlamaktadırlar. Bu 

parametrelerden birinin değişimi modeldeki biçimlerin deformasyonunu sağlamakta 

ve istenilen sonuca ulaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Tüm bu parametrelerin neleri 

değiştirdiğini sırasıyla kavrayan bir kullanıcı modeli tüm ayrıntılarıyla 

biçimlendirebilmektedir. (Nishino,Takagi,Saga,Utsimiya,2002) 

 

Şekil 3.33. Parametrik 3 boyutlu modelleme aracı (Nishino,Takagi, Saga, Utsimiya,  

                   2002) 
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3DSE şekil 3.33 de gösterilen 20 tane evrimleşmiş modeli ekranda gösterir. Kullanıcı 

kolayca tercihlerine uygun şekilleri oylayarak sistemin en iyi oy alan aternatifler 

üzerinden devam etmesini sağlamaktadır. 3DSE evrim sürecini yeniden başlatarak 

daha iyi modeller geliştirmeye çalışacaktır. Bu puanlama süreci tatmin edici bir 

sonuca ulaşana kadar devam edecektir.  

 

 

Şekil 3.34. IEC ile parametrelerin değişmesiyle ortaya çıkan evimleşmiş modellerin    

                   sunulduğu kullanıcı arayüzü (Nishino,  2002) 

 

 

Şekil 3.35. Doldurulmuş hayvan modellemesi örneği (Nishino,Takagi, Saga, 
Utsimiya, 2002) 
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Şekil 3.35 da yeni bir örnek gösterilmektedir. Bu örnekte doldurulmuş hayvan 

tasarımlı hedeflenmiştir. El ile çizilmiş eskiz şekil 3.35(a) da gösterilmektedir, bu 

eskiz yaklaşık olarak 32 boyutlu biçimden oluşmuştur ve 3 boyutlu modele 

dönüşümü şekil 3.35(b)ve 3.35(c) de gösterilmiştir.Şekil 3.35(d) modelin bütün hale 

getirilmiş halidir. Pek çok model referans model göz önünde bulundurularak IEC-

3DSE kullanımıyla deforme edilmiştir 39(e). 

3DSE biçim evrimini şu şartlarda gerçekleştirmişir: 

-Sekiz süperkuadratik geometrik şekil kullanılmsı, 

- ölçek (rx, ry, rz ), kesirsiz simetrik sunum (e1, 

e2), 5 deformasyon parametresi (dtpx, dtpy, dsh, dtw, dbd)  

 

Üretilen modellerin referans modelden çok farklı gelişmesini engellemek için, 

- populasyonda yer alan evrimleşmiş model sayısı 20, 

- çaprazlama olasılığı 95%, 

- mutasyon oranı 1%, ve 

- uygunb luk fonksiyonu 1’den 5’e kadar sıralanmıştır. 

20 modelden 19 ‘u (95%) her nesilde çaprazlamaya tabi tutulmuş, sadece (5%) i olan 

elit döl yeni nesile değişmeden aktarılmıştır. Şekil 39 da gösterilen tüm tasarım 

taslağındaki modellerin yaratılması ve evrimleşmesi 1 saatten az sürmüştür.3DSE ile 

geliştirilen modellerin bitirilmesi 10 kez tekrarlayan “evrimsel oylama” döngüsünden 

sonra gerçekleşmektedir ve bir modelin evrim sürecini tamamlaması yaklaşık 5 

dakika sürmektedir. (Nishino,Takagi,Saga,Utsimiya,2002) 

Bu noktada yapılan denemeler bu modelleme sistemiyle başlangıç seviyesindeki 

kullnıcıların  umulmadık biçimler yarattıklarını göstermiştir. Sistemin internet 

aracılığıyla kullanılabilmesi hedeflenmektedir, böylece çoklu tasarım ve bilgi 

paylaşımı sağlanacaktır.(Nishino,Takagi,Saga,Utsimiya, 2002) 

3.2.1.2.2. Tuboid 
Bu alandaki çalışmalara öncülük eden iki sanatçı Erwin Driessens ve Maria 

Verstappen, Tuboid’i geliştirmişlerdir. Evrimsel yaklaşımla gerçekleştirilen bu 

çalışmada tünel geometrisi üreten ve kullanıcının aynı noktadan asla iki kez 

geçmeden içinde ilerleyebildiği bir geometri yaratılmıştır.( Driessens ve Verstappen, 

2000) 
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Tuboid yapay evrimi kullanarak tüp benzeri şekiller üretmede kullanılan bir 

bilgisayar yazılımıdır.Değişen şekli oluşturan segmentler serisi üç boyutlu bir zar 

meydana getirirler. Yeni segmetleri oluşturmak için program evrimsel sistemi 

kullanmaktadır. Segmentler içsel bir çizim mekanizması tarafından geliştirilmektedir. 

Bu çizim mekanizması birbirine bağlı pek çok döndürme akslarına sahiptir. İlk aks 

belirli bir nokta etrafında döner, tüm diğer akslar bir öncekinin bitim noktası 

etrafında dönerek sistem ilerler. Her aks kendi uzunluk ve hızına sahiptir. 

Segmentlerin şekli mekanizma hareket ederken son aksın bitiş noktası tarafından 

tanımlanır. 

Her ardışık segment için, mutasyon ve seçim süreci gerçekleşir. Bir önceki ayarlarla 

ilerlerken sistem, değişim operatörü her aksın dönme hızı ve yönünü yavaşça 

değiştirir, fakat her yeni ayar kabul edilmez çünkü her segmentin uyması gereken 

önemli bir kriter vardır: kesitin çevresi kendisiyle kesişemez, ve her mutasyon bu 

kritere göre test edilir ve uygun olan ayarlarla sistem devam eder. Tüpsel zar hem 

içeriden hem de dışarıdan görülebilmektedir. Tuboid “ tünel modu”ndayken 

kullanıcının  bu tünelin içinde sanal bir yolculuk yapmasına izin verir. Projeksiyonu 

izlerken gözlemci oyun kontrolü şeklinde hızını ve yönünü değiştirebilmektedir. Bu 

noktada yeni segmentler sürekli üretildiği için sonsuz bir tünelde yolculuk 

gerçekleşmektedir. (Driessens ve Verstappen, 2000) 

1H 2H  

Şekil 3.36. Tuboid tünelinin farklı jenerasyonlarında görünümü 

http://www.xs4all.nl/~notnot/tuboid/TUBstartD.html 

Tuboid “katı cisim modu”ndayken 3 boyutlu formun dıaşrıdan gözlenmesini sağlar. 

Farklı karakteristiklerdeki 2 model  şekil 3.36’de gösterilmektedir , bu modeller 

tuboidin gelişimini gösteren basamaklar niteliğindedir. Ahşap ve MDF den 

http://www.xs4all.nl/~notnot/tuboid/TUBOIDdemo.html
http://www.xs4all.nl/~notnot/tuboid/TUBOIDdemo.html
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yapılmışlardır ve uzunluklar 1 metre civarındadır.Yüzey araba boyası 

uygulanmasıyla modeller tamamlanmıştır. (Whitelaw, 2003) 

 

Şekil 3.37. Tuboid tünelinin farklı aşamalarda dışarıdan görünümü (Whitelaw, 2003) 

3.2.1.2.3. Breed    

 

Breed süreç ve ürün arasında köprü oluşturan bir projedir. Bu proje, morfolojik 

yazılım ve bu yazılımın oluşturduğu üç boyutlu formları  ve bu formların fiziksel 

ürünlerini içerir. Adından da anlaşılacağı gibi, proje yapay bir evrimi kapsamaktadır. 

Fakat bu, “breeders” deki estetik formlardan farklıdır (Karl Sims, William Latham ve 

Steven Rooke unkiler gibi). Breed’deki evrim süreci rastsal bir genom formu olarak 

ortaya çıkmaktadır. Hacim, yüzey alanı ve bağlanabilirlik- formun değişik 

parçalarının birleşebilme derecesi-otomatik bir şekilde ölçülmektedir. Bu değerler 

depolanır ve bu formun genomu rastsal olarak değiştirilir. Yeni bir form oluşturulur. 

Bunun uygunluk değerleri ilk forma göre ölçülür ve karşılaştırılır. Eğer bir öncekine 

göre daha iyi uyum sağlıyorsa, bu form tutulur. Eğer bir önceki daha uygunsa, önceki 

tekrar değiştirilir. Bu basit ve otomatik çevrimin tekrarlanmasıyla, sonunda en 

yüksek uygunluğu sağlayan form elde edilir. Bu süreç, optimal bir ideale doğru, 

doğrusal ve aşamalı (ilerleyen) bir süreç gibi görünse de aslında durum farklıdır: 

hacim, yüzey alanı ve bağlanabilirlik kriterlerinin göreceli olarak açık olma 
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durumlarının anlamı, herhangi bir grubun çok sayıda formla örtüşebileceğidir. 

(Whitelaw, 2003) 
 

Breed  bağımsız olarak yeni uzaysal strüktürler geliştirmek için yapay evrimi 

kullanan bir bilgisayar programıdır. Program içsel yaratma sürecini objenin bir 

önceki evresi üzerinden büyümeyi gerçekleştirir. Her büyümenin amacı tek bir hücre 

topluluğundan hücrelerin bölünmesini sağlayarak gelişmektir.Seçim ve mutasyonun 

temeli, bir kodun uygunluk fonksiyonu kriterlerine en iyi uyacak şekilde 

evrimleşmesidir.  

 

Şekil 3.38. Ele alınan bir küpün farklı jenerasyonlarında görünümü  (Driessens ve    
Verstappen, 2000) 

 

Breed modelleri Lazer Tarama tekniği ile üretilmiştir.  Bu hızlı prototip tekniği 3 

boyutlu objelerin naylon tozlarının CO2 lazer ile eritilmesiyle gerçekleştirilmektedir. 

Objeler 96x96x96 mm boyutundadırlar. (Whitelaw, 2003) 

Yapay evrimi sürpriz uzaysal strüktürleri geliştirmede kullanmaktadır. Her neslin 

büyümesi tek bir hücreden karmaşık ve  ayrıntılı hücreler oluşmasıyla 

gerçekleşmektedir. 

3.2.2. Yaratıcılıkta Evrimsel Bilgi İşleme 

Bilgisayarla geliştirilen bir tasarımın yaratıcılığı olgusunun cevabından çok soruları 

olduğu bir gerçektir. Daha sibernetik bir açıdan bakılırsa, bir insan ve makinenin 

karmaşıklık ölçeği dışında bir çelişki yoktur. Gero yaratıcı tasarımla (kavramsal 

bakış) , kültürel bağlamda karakteristiği yaratıcı olarak tanımlanan tasarıma sahip 

olmanın (sosyal bakış) arasındaki farka dikkat çekmiştir.(Gero, 1996) 

Bir diğer perspektiften, makine tasarımlarının insan tasarımlarıyla yan yana 

düşünmek ve yaratıcılıklarını süreçten bağımsız düşünmek olasıdır. Rosenman’ ın bu 

konudaki tanımı:” Gerekler ve bu gerekleri tamamlayan formlar arasındaki varolan 
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ilişkiler hakkındaki az bilgi, tasarım probleminin o kadar yaratıcı olduğunu 

göstermektedir” demiştir. (Anglesva, 2001) 

3.2.2.1. Evrimsel Fikir Arayışları 

 

Evrimsel sürecten çok geniş alanda farklı fikirlerden faydalanılmaktadır. Bu evrimsel 

sanat başlığı ile benzer bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır.  Evrimsel sanatta 

olduğu gibi enteresan ve beklenilmeyen formları üretmek için kullanıcılar 

yönlendirilmektedir. Ana fark, çözüm ya da uygulama belirlenen tanımlı bir problem 

yada taslak için araştırıldığında farklı sınırlamalar görülmektedir.  Bu sınırlamalar, 

fiziksel, uzaysal olabilir ve uygunluk parametreleri olarak kodlanabilir. Eldeki 

taslağın ana gereklerini yerine getiren fikirler daha ileri götürülebilir, bu da 

geleneksel tasarım sürecine daha fazla “duygu” katmaktır ve bu iyi bir “uygunluk” 

fonksiyonu ile olasıdır. Bu şekilde işleyen kavramsal araçlara örnek olarak 

TRADES(Tasarımcının nakli) olarak gösterilebilir. Bu daha çok mühendis 

paradigmalarına yakındır, genetik algoritmaları kavramsal bina blokları dizisini 

geliştirmek için kullanılmkatadır. İstenilen verilerin girilmesiyle(örneğin devir 

devinimi) ve istenen çıktılarla(örneğin doğrusal devinim)sistem uygun kavramsal 

sistem naklini girdiyi çıktıya dönüştürmek için kullanır. (Bentley,1999) 

3.2.2.2. İntegral Evrimsel Tasarım   

 

John Gero ‘nun bilgisayarın tasarımın değişik aşamalarındaki  örneğin analiz taslak 

ve  sistem sağlayıcı araçlar konusunda yaptığı açıklama  integral evrimsel tasarımı 

bir adım daha ileriye götürmüştür. Böylece geleneksel tasarımın bir cok yöntemi bir 

araya gelmiştir:İlk etapta oluşan beyin fırtınası ve kavramsal tasarım bir kac 

alternatifi diğerlerinden ayırabilir ve sonucta detaylı bir tasarım ve bunun cıktısı elde 

edilir.(Parmee, 1999) 
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Şekil 3.39. GADES tarafından gerçekleştirilen masa tasarımları (Bentley, 1999) 

 

Peter Bentley tarafından geliştirilen GADES‘in bu tür tasarım evreleri icin uygun bir 

arac oldugunu belirtmektedir.Bir bilgisayar uzmanı olarak nasıl yaratıcı  tasarım 

sorununun peşine düştüğünü ve yazılımı kullanarak nasıl memnun edici şaşırtıcı ve 

fonksıyonel bir tasarım elde ettiğini acıklamıştır. 

 

Şekil 3.40. Seçilen masa ve gerçekleştrilen örneği ( Bentley, 1999) 
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4.  MİMARİ TASARIMDA GENETİK ALGORİTMALARIN KULLANIMI 

Evrimsel sürecin bilgisayar benzetimi şimdiden biyolojik dinamiğin çalışması için 

oluşmuş bir teknik olmaktadır. Birisi, sayısal bir çevrenin içine sanal bitkiler veya 

hayvanların populasyonunu salıverebilir ve kendisi de bu yaratıkların, onların 

çiftleşerek kalıtımsal malzemeleri sonraki kuşaklara ileterek değiştirdiği yolu 

tutabilir. Zor olan, onların oluşturduğu asıl genler ve asıl fiziksel özelliklerin arasında 

ilişkiyi tanımlamaktır, diğerleriyse kiminle çiftleştiğini izlemek, uygunluğu tayin 

etmek, her yeni forma değer biçmek, bir genin populasyonda nasıl yayıldığını 

izlemek,  kalıtsal algoritmaların kolektif olarak yerine getirdiği görevler olarak 

tanımlanabilir. Yazılımın, bu tipinin resmi ve pratik özelliklerinin çalışması bir alan 

olmuştur ve tamamen benzetimlerin sahip olduğu biyolojik araştırma 

uygulamalarından ayrılmıştır. Bu bölümde, (araştırma algoritmaların bir özel 

oluşumu olarak)  kalıtsal algoritmaların sanatsal tasarımda gerçekleştirilen 

uygulamalarına odaklanılacaktır. 

Bir düşüncede evrimsel benzetimler tasarımı oturtur,  sanatçılar özellikle 

tasarlamaktansa,  yeni formları oluşturmak için bu yazılımı kullanabilir.  

Genetik algoritmayı tam olarak uygulamak için belirli bir sanat alanı öncelikle final 

ürünün nasıl sunulacağı problemini ürünü elde etmek için kullandığı yöntemle 

çözmelidir ve bu yöntemin kendisini iyi tanımlanmış uygulamalar sırası olarak nasıl 

sunulacağı çözülmelidir. Bu düzen sırasında sırayı belirleyen bilgisayar kodu resim, 

müzik ya da mimarinin genetik materyalini oluşturur. Bu nedenle mimarlar 

bilgisayar tabanlı tasarımı(CAD) kullandıkça tasarım problemi oldukça basitleşir, 

Çünkü mimari bir  strüktrün CAD modeli pek çok uygulama sırasıyla tanımlanmıştır. 

Dairesel bir kolon şu düzende üretilir: (De Landa, 2001) 

*  Kolonun profilini tanımlayan bir çizgi çizmek 

*  Bu çizgiyi döndürerek bir devir sonucu oluşturduğu yüzeyi elde etmek 
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*  Boolean işlemini dairesel kolonda detayları üretmek için kullanmak 

Bazı yazılım paketleri bu işlem sırasını depolar ve bu sistematiğe uygun bilgisayar 

kodunu oluşturur. Böylece oluşan bu kod kolonun”sanal DNA”sını oluşturur. Aynı 

prosedür binanın diğer strüktürel ve süsleme elemanları için de uygulanır. 

Bu noktada filozofik kaynaklardan birini ele alarak daha sonraki aşamayı anlamak 

için kullanılabilir:” Populasyon düşüncesi”  

Bu tarz düşünce 1930 larda Darwin ve Mendel’in kuramlarını ele alan ve evrim 

kuramını sentezleyerek modernleştiren bir biyolog tarafında yaratıldı. Bu düşünce 

mantığını,”Adem ve Havva’nın şartlarında asla düşünme, her zaman daha büyük ve 

üretken topluluklarda düşün” olarak tanımlayabiliriz. Daha teknik olarak bu fikir her 

zamanda ve koşulda gelişmiş bir form daha ilkel organizmalar arasında fark edilir 

gerçeğine rağmen fert formun üretilmesi için matris görevi görür. Ele alınan bir 

hayvan yada bitki mimarisi genlerin populasyonda farklı oranlarda farklı zamanlarda 

yayılmasıyla evrimleşir. Böylece yeni form daha büyük bir topluluğun sentezinden 

meydana gelir(De Landa, 2001) 

4.1. Genetik Mimarlık 

Genetik mimarlık sadece mecazi bir isim değildir. Yeni malzemeler,yeni araçlar ve 

yeni oluşum süreci mutlaka yeni mimarlığı sağlamalıdır; bununla birlikte bu yeni 

mimarlık devrime,heyecanlılığa, sonsuz özgürlüğe veya sınırlarına kapalı olabilir.( 

Estevez, 2003) 

Bu yapısal direniş eğilimi Universitat International de Catalunya’ da 

ESARQ(Escuela Técnica Superior de Arquitectura)’nın kendi bünyesinde bulunan 

“Genetik Mimarlık” programına bağış yapmasıyla başlamıştır.  Milenyumdan sonra,  

geçmişten bugüne yapılan araştırma, insan varlığı, sadece yüzeysel seviyede hala 

olabilirdi. Bugün, biri moleküler hareket seviyesindeki araştırmada, genetik tasarımın 

aktarımında bile, sonradan doğal yaşayan elementleri kendiliğinden oluşturan 

program zincirlerinde başlangıçtan ileri gidilebilmiştir. Ek olarak, bu yeni başlangıç 

bizi dosdoğru sibernik-dijital dünya karşılaştırmasına götürür: aynı zamanda biri 

sonradan kendiliğinden yapay bilgisayar elementlerine gelişen zincir programlama 

tasarımları düşünülebilir.  Bu araştırmayı mimarlığa ekleme, bu araştırmada derinden 
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işe başlamak, seviye olasılıkları, birinci basamakların teknolojinin çoktan bulduğu 

yeni gerçeklere götürülmesini sağlamak; bu, doğal yaşam elementlerinin veya yapay 

bilgisayar elementlerinin mimari gerçeğinin bilginin değişmez gerçeği olabilir. 

Gelişmiş, modern mimarın çevre ve bilgisayar kullanımının sadece elle çizim yerine 

geçmesine yönelik olan tamamen farklı bakış açısından, yeni ekolojik -çevresel 

mimarlık tasarımına ve yeni sibernik-dijital mimarlık tasarımı birçok örneğin, 

mimarların ve çalışmalarının doğruladığı bu gerçekle ortaya çıkmıştır. ( Estevez, 

2003) 

Birkaç yıldan beri 3deluxe pek çok bağımsız mimari projeyi geliştirmiştir. 

Geliştirilen bu projeler genetik mimarlık başlığı altında açıklayıcı olması bakımından 

tez kapsamında incelenecektir. 

Yeni milenyumun başlangıç eşiğinde teknolojinin ideolojik, filozofik ve bilimsel 

ikiliği ve biyoloji parçalanmaya başlamıştır. Yeni keşifler bilimsel araştırma 

alanlarının çakışmasına neden olmuştur. Bilgisayar simülasyonlarının gösterdiğine 

göre biyoloji ve teknoloji tüm karmaşıklıklarına rağmen benzer, ordinat kurallarına 

göre organize edilmektedirler. 

Hiyerarşik olmayan ve daha karmaşık bir ağ teknolojik olarak da gelişme süreci 

biyolojik olarak evrimleşme sürecine benzerdir. Bilimadamları dinamik doğa-benzer 

sistemleri simülasyonlarında kullanmaktadırlar, ekonomi kuramcıları doğa-bağlantılı 

strüktürleri yüksek karmaşıklıktaki ekonomi sürecinde tanımlamaktadırlar. 

Günümüzde doğanın elemanlarının organizasyonu gelecek ağ sistemleri için model 

olmaktadırlar. Kompleks yapıların araştırılması ve basit sistemlerin etkileyici 

organizasyonu  oldukça geniş alanlarda bilim adamlarının dikkatini 

çekmiştir.(3deluxe) 

4.1.1. Ekolojik Mimari Tasarım 

 

Bu araştırmaların şaşırtıcı sonuçlarının arkasında yenilikler için umut verici 

başlangıçlar, teknoloji ve biyolojide akıllı çözümler yatmaktadır. Bu bakış açısından 

biyoloji ve teknolojinin gelecek kaynaşmalrı tamamen doğal görülmektedir, bu bakış 

enerji gelişiminde, ekolojik koruma ve ekolojik ekonomide temel yenilikler anlamına 

gelmektedir. (Kelly, 1994) 
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4.1.1.1. Biyonik Pavilyon 
“Genetik mimarlık “ bilgisayar benzetiminin yeni araştırma alanı olarak doğmuştur. 

Statik yük taşıma strüktürleri arazinin gereklerine göre her yeni nesilde simüle 

edilerek ve kusursuzlaştırılarak  yaratıcı tasarım örneği olarak evrimleştirilmektedir. 

Kendine yeten enerji desteği, metabolizma, çevresel şartlara adaptasyon, nöronal 

strüktürlü sistemlerle bağlantı, ve iletişimi öğrenme yetisi genetik mimarlık olarak 

tanımlanmaktadır, bir bağlamda vivi-sisteme benzemektedir. Bu pratik ve kuramsal 

başlangıçların ötesinde genetik mimarlık hayat için bir metafor olmaktadır. Baskın 

zihinsel paradigmalar boyunca değişiklikler biyoloji ve teknoloji ikililiğiyle 

ilişkilidir, kültürel  ifade formları da değişmektedir. 

 

 

Şekil 4.1. Biyonik Pavilyon 3 boyutlu modeli (3deluxe) 

 

Pavilyon kendisiyle bağlantı kuran ziyaretçilerle her zaman etkileşim içinde 

olabilecektir. Mimari dış şartlara, ışık ve havaya göre tepki verebilecek, geceleri 

pavilyon görünüşünü değiştirecektir. Böylece film projeksiyonları, ses tesisatına 

olanak sağlıyacaktır. Biyonik pavilyonun karakteri ve davranışları ve mimarisi 

yaşayan organizmalara oldukça benzeyecektir. (3deluxe) 
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Mimari 

Biyonik pavilyon  geçmiş dünyanın açıklamalarının hayali mimari başarılarını 

yargılamak için planlanmıştır. Eğer 1851 de Londra’da Büyük Sergi için inşaa edilen  

Kristal Saray cam mimari için büyük bir örnek ve eğer Eiffel Kulesi demir ve çelik 

ürünü olarak ayakta duruyorsa, biyonik pavilyon da biyoloji ve teknolojinin 

kaynaşmasıyla oluşan bir sembol olarak tanımlanabilir. Biyonik Pavilyon’un mimari 

hedefleri, doğal esasları içerir; bunlar dinamikler, metabolizma, duyu algıları ve zeka 

uygulamaları olarak sayılabilir.(3deluxe) 

Biyolojik konstrüksiyon planlarını alarak mimari ve mekanik mühendisliğine adapte 

etmek biyoniklerin en eski ve iyi gelişim yöntemidir.Tamamiyle yeni başlangıçlar 

bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle bionik fikirler için gelişirilmiştir. Modern 

yazılım sadece strüktürel sunum ve hesaplamalar dışında, yeni bilimsel simülasyon 

yöntemleri de geliştirirler. Oldukça kompleks kimyasal ve fiziksel etkiler bir 

bilgisayarda simüle edilebilir ve en iyilenebilir. 

Mimari eskizler yeni teknolojileri kullanarak geliştirilebilirler. Günümüzde bir bina 

fiziksel niceliklerin kullanılmasıyla bir simülasyonda geliştirilebilmektedir, bina 

modeli aşamasında stereo-baskı resim  ve bina-içerik imalatında  kişisel parçaların 

endüstriyel üretimi buna örnek verilebilir.(3deluxe) 

Malzeme biyonikleri doğal malzemlerin moleküler mimarisi ile ilgilidir. Doğanın 

kendi nano-strüktürü düzensiz mekanik ve kimyasal niteliklerin karmasıdır. Bu 

moleküler birleşimlerin teknik üretimi yeni malzemelerin ve malzeme 

kombinasyonlarının kullanımını olanaklı kılmaktadır. Tüm alanlardaki malzeme 

bilimcileri doğal ataları olan sayısız  yeni malzeme üzerinde çalışmaktadırlar. 

Biyonik pavilyon  yeni konseptleri ve fonksiyonlarını bir nevi test edecektir. 

 

Doğada varolan pek çok kavram mimarlıkla birleştirildiğinde ortaya fonksiyonel pek 

çok tasarım çıkmaktadır. Bu gibi kuralların simülasyonu bilgisayar tabanlı 

tasarımların gelişimde önemli bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır : 
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Şekil 4.1a. Bir hücredeki germe esasları, statik durumdaki dinamizm: Yukarı ve 
aşağı dürtme hücrenin büyüme ve bölünme için farklı genetik programları 
gerçekleştirme kararını vermesini sağlar. İyi organize olmuş hücre grupları bu basit 
kurala göre biçimlenmiştir. (3deluxe) 

 

 
Şekil 4.2b. Örtüler: Çıkarılma ve değiştirme biyolojik örtülerin ana karakteristiğidir. 

Membran biyoniği araştırmacıları bu extra-iyi seçim sürecinde , organik ve organik 

olmayan ürerim sürecinde  bu uygulanabilrliği ölçmektedirler. (3deluxe) 

 

 
Şekil 4.2c.  Havalı konstrüksiyonlar tüm hayatın temel esaslarıdır. (3deluxe) 

 



 64

 
 

Şekil 4.2d. Örtülerle Form-bina süreci: Kompleksler ve çeşitli organizasyonlar 

çevresel şartlara göre basit temel gereklere göre şekillenmektedir.  (3deluxe) 

 
Şekil 4.2e. Bir leyleğin eklem strüktürü. Eklem strüktürü baskının meydana geldiği   

yerlerde gelişerek , bu yük hücresel bölünme ve büyümeye neden olur. (3deluxe) 

 
 

Şekil 4.2f. Örümceğin halat ve tente konstrüksiyonlarına benzer ağı:Artan itmenin 

bir binadaki akıllıca kullanımı ağırlık ve mazlemeyi korumaya yardımcıdır. Doğal 

esasların kullanımına zekice bir örnek mimar  Frei Otto ve onun mühendislerinin 

artan itme konstrüksiyon tasarımlarıdır. (3deluxe) 
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Şekil 4.2g. Nano mekanda silikon konstrüksiyonları: Işınların iskeleti yüksek oranda 

işlenmiş  oryantal mimariyle benzerlikler taşımaktadır. (3deluxe) 

 

Dinamikler 

Hayat durağan bir konum bilmemektedir, sadece süreçler, prosedürler ve döngüleri 

bilmektedir. Biyonikler teknolojiyi  biyolojik ve dinamik esaslarla 

zenginleştirmektedirler. Biyonik pavilyon, doğayı içeren  evrimsel yazılım 

çevresinde bilgisayar benzetimli konuma bağlı değişikliklerle büyüme 

göstermektedir. Enerji gelişimi, metabolizma ve iletişim zaman aksındaki süreçlerdir. 

İç örtüdeki değişiklikler ve hareketler, sergiler, ışık metamorfları ve akustik 

pavilyonun dinamik doğasını sembolize etmektedirler.(3deluxe) 

 

Enerji metabolizması 

 

Gelecek biyonikleri  enerji depolama ve değişimi için en önemli yenilik olacaktır. 

Güneş ışığını ve CO2 yi enerji ve oksijene çeviren, fotosentez sistemi, miyonlarca yıl 

denenerek test edilmiştir ve insanoğlunun karşısına çıkan önemli pek çok probleme 

eşzamanlı çözüm olacaktır. Teknik uyarlamanın ilk örnekleri, Gräzel hücresi gibi, 

organik dolgulu solar hücre, çevrede başarılı olma izlenimi vermiş ve uzun dönemde 

enerji gelişimine çevreyle dost olarak ileri sürülmüştür. Hidrojen kaynaklı motorlar 

bugünün standart teknolojisine alternatif olarak daha çevreyle uyumlu olabilir. 

Hayvanlarla vebiyolojik kaynaklarla elektrik elde edilmesi yönündeki araştırmalar bu 

alanda sadece bir başlangıçtır. Derin sulardaki omurgasızların ışık üreten organları 

vardır. Bunun için gerekli güç deniz suyundan  sağlanmaktadır.Klorofilli solar 

hücreler ve organik yoldan üretilen hidrojen güç elde edilmesi için potansiyel fikirler 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Biyonik pavilyonun amacı da kendi kendine enerji 
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gelişimi ve metabolizmasını kontrol altında tutarak enrji üreten ve depolayan bir 

örnek olmaktır. Biyonik enerji konseptleri atık üretmezler ve yeniden kullanılabilen 

ham malzemeler kullanırlar.(3deluxe) 

Algılama ve İletişim 

Bazı ahtapot türleri diğerleriyle vücutlarındaki renk değişimi ve hareketle iletişim 

kurmaktadırlar. Mecazi  duyuda düşünceleri ve hisleri vücut bulmaktadır.Bu 

ahtapotlar gibi biyonik pavilyon tüm mimarisini iletişim zarıyla yapmaktadır, lazer 

projeksiyonlar,ve kompleks ışık ve ses sistemlerini kullanmaktadır. Bu sürecte bina 

kendi gözlemleriyle mikro ve makro aşamalarda bütünleşecektir. Ziyaretçiler 

arkalarında floresan zeminde ışıyan izlerini bırakacaklar ve bu reaksiyonlar binanın 

iç mimarisinin oluşmasında rol oynayacaklardır. Ziyaretçiler her noktada binayla 

etkileşim içinde olabileceklerdir. Gözlemciler yaşam yüzeyinde doğa ve biyolojiyle 

estetik ve sembolik olarak benzerlikler göreceklerdir. Pavilyonun  duyumsal algıları 

ve bilgiyi yayma yetisi ve karar vermesi  diğer dünyayla ve ziyaretçilerle anlamlı bir 

iletişim  için gereklidir. (3deluxe) 

Kontrol 

Alıcı biyonikler ve biyosensörler herşeyden önce çevreyi algılamayı sağlarlar. 

Duyarlı bitkiler çevresel etkilere reaksiyonları  başlatabilirler. Bu nedenle, örneğin  

solar yada Gräzel hücreleri çevresel şartların bitki-kontrollü tanınması doğrultusunda 

güneşe yönlendirilebilirler. Saate ve ışık şartlarına bağlı olarak, kapılar ve pencereler 

kas fonksiyonlarını taklit eden plastikler yardımıyla açılıp kapatılabilir. 

Nörobiyonikler ve bio-sibernetikler bilginin depolanması ve yürütülmesiinde 

yardımcılardır.  Paralel ve biyolojik bilginin ağ bağlantılı organizasyonel  formların 

mimaride modern kontrol sistemleri için  konseptleri biçimlendirmede kullanıldığı 

görülmektedir.  Pek çok testte ve benzetimde kontrolün karmaşık mimarisi doğanın 

kendi organizasyon ve korunma hızıyla benzer olduğu görülmüştür. (3deluxe) 

4.1.1.2. The Interactivator 

Etkileşimli bir sayısal sitem olan Interactivator modeli Londra’da Mimarlık Birliği 

tarafından yürütülen çalışmanın bir parçasıdır. Araştırma Manit Rastogi, Patrick 

Janssen ve Peter Graham tarafından Jonn Frazer danışmanlığında 1995 yılında 
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gerçekleştirilmiştir. Yaratılan bir sanal çevrede etkileşimli olarak yeni formların 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu sanal çevredeki karmaşık modellerin gelişimi 

genetik kod yazımındaki belirtilen kuralların kontrolüyle sağlanmaktadır. (AD, 1995) 

 

Şekil 4.2. Modelin iki evresi (Frazer, 1995) 

Projede ele alınan “yapay tohum” sanal ortamda gerçekleştirilmiş bir çevrede 

büyüme, gelişme, çoğalma ve mutasyon gibi evrimsel aşamalardan geçmektedir ve 

bu tohumdan meydana gelen mekanın incelenmesini amaçlamaktadır. John Frazer bu 

çalışmasında metabolik dengesi ve diğer simbiyotik davranışları doğaya benzeyen 

yapay bir çevre yaratmak istemiştir.Bu sanal çevrede bilgisayarın tüm teniklerinden 

faydalanarak embriyolojik çekirdekten başlayarak, bir vücudun gelişmesine benzer 

biçimsel süreci kullanıp yeni formların gelişmesi sağlanmaktadır. (Palumbo, 2000)  

 

Şekil 4.3.  Interactivator ‘da modelin evrimi 

http://www.generativedesign.com/asialink/de6_file/image002.jpg 
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Buradaki “tohum”, genetik bilgileri taşıyan bir “genetik kod taşıyıcısıdır”. Doğadaki 

hücrelerin çekirdeklerinde taşıdıkları genetik bilgilerin gelecek nesillere üreme 

yoluyla aktarılması gibi, tohum içindeki bilgiler de bölünme yoluyla öteki tohum 

hücrelerine geçer ve bütün modele yayılır. Başarılı genler, genetik algoritmada yapay 

ortam için belirlenmiş uygunluk değerine göre yaşamlarını ya sürdürür ya da ölürler, 

yani doğadaki “ doğal seleksiyona” benzer şekilde ayrılırlar. Yalnızca başarılı genler 

gen havuzunda yaşamayı sürdürür ve bir sonraki çaprazlamaya katılırlar. ( Frazer, 

1995) 

4.1.1.3. Embriyolojik Ev 

Embriyolojik ev projesi çeşitlilik, süreklilik, kişiye uygunluk, esnek üretim ve 

uygulama gibi özellikleri içinde barındıran konut kavramaına ilişkin mekan üretimi 

için kullanılan bir strateji olarak tanımlanmaktadır.(AD, 2000)  

 

Şekil 4.4. Bilgisayarda embriyolojik bir evin dış görünüşü 

http://www.time.com/time/innovators/design/gallery_lynn2.html 

Projenin amacı elde varolan modellere evrimsel kuralları mutasyon ve doğal 

seleksiyonu uygulayarak yeni bireyler elde etmektir. Prototip üretme aşamasında, her 

biri birbirinden tamamen farklı genetik karakterlere sahip altı ev belirlenmiştir. Bu 

farklı karakterlerin mutasyonu veya doğal seleksiyona uğramasıyla birbirinden farklı 

binlerce “embriyolojik ev” yaratılabilmektedir. Buradaki üretim mantığı, doğayla 
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birdir; bir “anne-baba”nın genlerindeki bilgilerin “çocuk” a aktarılmasında olduğu 

gibi, bir gen havuzunda bulunan karakter genlerinin seçilerek eşleştirilmesi ve bu 

eşleşmenin doğaya adaptasyonunun  sağlanması şeklinde gerçekleşmektedir.  

 

 

Şekil 4.5. 7.Venedik Mimarlık Bienalinde 3 boyutlu embriyolojik ev modeli 

http://www.time.com/time/innovators/design/gallery_lynn1.html 

İlk başta oluşturulan 6 prototip “ebeveyn ev” kendi çocuklarını ve nesillerini 

üretmeye yetecektir. Bu projede, bütün sistem elemanları birbiriyle bağlantılıdır; 

herhangi bir parçada meydana gelecek bir değişiklik eş zamanlı olarak diğer 

parçalara da etki etmektedir. Bu etkileşim sayesinde yapı bir bütün olarak hareket 

eder, gelişir, büyür, mutasyona uğrar. Aslında her bir evdeki bileşen sayısı sabittir: 

2048 panel, 9 çelik kiriş, 72 aluminyum omurga ve bütün bu taşıyıcı sistemi 

kaplayan tek bir cidar. Bütün evlerde bu bileşen sayısı aynı olmakla birlikte, her biri 

farklı karakter ve biçimsel özelliklere sahiptir. (Bosser, Jodidio, Haag, 2004) 



 70

 

Şekil 4.6. Farklı embriyolojik evlerin evrimi (Bosser, Jodidio, Haag, 2004) 

Embriyolojik ev yeni bir kimliğe ve çeşitliliğe sahip olan bir yaşam mekanı olarak 

tanımlanabilir. En iyi, en mükemmel embriyolojik ev tanımı yapmak doğru 

olmayacaktır, çünkü mutasyonlar sürekli değişen , kendisini yenileyen, esnek 

embriyolojik evlerin önünü açmaktadır. 

4.1.2. Dijital Mimari Tasarım 

Bilgisayar teknolojileri yakın bir geçmişe kadar, tasarım eğitiminde yalnızca 

yardımcı bir araç rolünü üstlenmiştir. Bu rol de, mimari tasarım ürününün temsili ve 

iletişim konusunda odaklanmıştır. Dijital sembollerle temsil edilerek tasarım ürününe 

ait tanımların oluşturulmasında, iki boyutlu düzlemler üzerindeki temsil biçimlerine 

benzerliği nedeniyle, dijital ortamda temsil ve iletişim, teknolojinin ilk evrelerinde 

tasarım sürecinde en etkin rol oynadığı alandır. 

4.1.2.1.  Formların Geliştirilmesi ve Örnek Modeller  

Digital ortamlar mimari formların üretim ve sunumunda önemli rol oynamaktadır. 
Formların digital ortamda evrimleştirilmesiyle, karmaşık yeni formalr elde edilmiş 
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ve tasarım yeni bir boyut kazanmıştır. Tez kapsamında dijital mimari tasarım 
alanında ürünler vermiş modeller örneklerle anlatılacaktır. 

4.1.2.1.1. Biçim Evrimi 
Biçim evrimi (shape evolution) mimari tasarımda ilk tasarım aşamalarını destekleyen 

genel bir tasarım yöntemi ve yazılım aracı olarak tanımlanabilir. Mimarı için daha 

yaratıcı çözümler sağlayan bu yöntem biçim gramerini estetik ve stil aracı olarak, 

genetik algoritmayı ise fonksiyonel performansı sağlayan yardımcı araç olarak 

kullanmaktadır. Biçim grameri ve genetik algoritma arasındaki anahtar arayüz, biçim 

grameri kuralı tasarımı oluşturma sürecinde oluşum zincirini şifreleyen bir bağdır. 

Her tasarımı farklı kılan bu bağ genetik algoritmanın genotipi olarak 

kullanılmaktadır. Sonuçta değişikliğe uğramış tasarımlar biçim grameriyle 

tanımlanan tasarım dilinde geçerli olacaktır ve tasarımcı tarafında seçilen 

karakteristikleri taşıyacaktır. 

Biçim evriminin bir prototipi apartman bloklarının tasarımı için gerçekleştirilen basit 

bir biçim grameri ve uygun evrim aşamaları dizisinin birleşimiyle oluşturulmuştur.  

Testler farklı amaçlar göz önünde tutularak gerçekleştirilmiştir ve sonuçlar biçim 

grameri ve genetik algoritmanın birleşiminin istenilen şekilde çalıştığını göstermiştir. 

Ayrıca gerekli tasarımları üretmek tasarımcının biçim grameri yoluyla tanımlanan 

stilistik ihtiyaçlarını da karşılamıştır. Genetik algoritmanın yetersiz kaldığı noktaların 

en aza indirilmesi için bazı öneriler getirilmiştir. Biçim Evrimi’nin bir ev tasarım 

yarışmasında kullanımı gündeme getirilmiştir, sonuçta biçim evriminin mimari 

tasarım aracı olarak yüksek potansiyele sahip olduğu görülmüştür.  

Biçim Grameri ve Genetik Algoritmanın Birleşimi: 

Genetik algoritmalar güçlü araştırma algoritmalarıdır ve oldukça etkili çözüm yolları 

bulmaktadırlar. Örneğin bir mimari proje için fonksiyonel şartları sağlamak gibi. 

Biçim grameri de estetik ve strüktürel sonuçları elde etmemizi sağlar. Bu iki üretken 

sistemi birleştirmek, tasarım mekanını biçim grameriyle tanımlamayı ve ayrıca 

mekanı genetik algoritmayla etkili olarak yönlendirmeyi sağlar. (Chouchoulas, 2003) 

Araştırmalar sonucunda gözlemlenmiştir ki spesifik algoritmalar spesifik 

problemlere kısa sürede sonuç üretebilmektedir, ama genetik algoritmalar daha geniş 

alandaki problemlere çözüm üretebilmektedir. Bu da genetik algoritmaları etkili bir 

tasarım aracı olarak görmemizi sağlar. 
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 Bu birleşim tasarım problemine hızlı bir şekilde uygun çözümler 

üretmektedir.Tasarımlar 2 şartı desteklemelidir: 

         1. Stilleri biçim grameriyle belirlenmeli(Bu tasarımcının belirlediği kurallar 

çerçevesinde şekillenir) 

         2. Genetik algoritma ise üretilen çözümler içinden fonksiyonel olarak en uygun 

çözümleri seçmeli(Örneğin arazi sınırları, bina yönetmeliklerine uygunluk gibi)  

Biçim Kodu 

Bu ilerleme aşaması pek çok biçim grameri zincirini içinde barındırır. Bu zincirlerin 

başlangıç noktası ilk biçimdir. Bu zincir hangi ilk biçimin kullanıldığı, hangi 

kuralların hangi sırayla uygulandığını gösterir ve bu zincire biçim kodu adı verilir. 

Aşağıda biçim kodlarını sonuçlarıyla görmekteyiz. 

 

Şekil 4.7. Biçim grameriyle yapılan basit bir tasarım örneği(Chouchoulas, 2003) 

 

 Apartman Bloğu Problemi 

Biçim evrimi her türlü tasarım problemine uyarlanabilmektedir. Problem, yenilikçi 

ve fonksiyonel tasarım konseptini çok katlı bir apartman bloğunda gerçekleştirmeyi 

amaçlamaktadır. (Chouchoulas, 2003) 

Daha basitleştirmek için apartman bloğu sadece daire ünitesinden, yatay ve düşey 

sirkülasyon alanlarından oluşmaktadır. Kurallardan biri tüm sirkülasyon alanları 

sürekli ve zemin katta kabul edilebilir bir girişle bağlantılıdır. 

Sirkülasyon ünitesi 4x4x4 lük bir küp olarak ele alınır.  
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Şekil 4.8. Sirkülasyon ve daire bloğu (Chouchoulas, 2003) 

 

 Daha esnek bir tasarım için oturma odasındaki pencere her üç duvara da 

yerleştirilebilir ayrıca daireye giriş holü birkaç metre yer değiştirebilir. Daha 

basitleştirilmiş gösterim biçimleri bu iki ünite için kullanılacaktır. (Chouchoulas, 

2003) 

Biçim grameri kuralının ilerleyişi 

 

                 

       

Şekil 4.9. Apartman bloğu biçim gramerinde ilk biçim(Chouchoulas, 2003) 
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Şekil 4.10. Apartman bloğu biçim gramerinde 3 ana kural(Chouchoulas, 2003) 

 

Biçim grameri kuralları uygulanarak elde edilen çözümler: 

Kullanıcının önceden belirlediği kurallara göre şekillenmeye başlayan tasarım bu 

kuralları desteklemeyen çözümleri eleyerek ilerlemeye başlar.   

 

 

Şekil 4.11.  Biçim gramerinde kullanılan belirgin kurallar (Chouchoulas, 2003) 
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Şekil 4.12. Apartman bloğunu kullanarak biçim grameriyle oluşturulan tasarım   

                   örnekleri(Chouchoulas, 2003) 

Fenotipin Gösterimi 

Biçim gramerini oluştururken 4x4x4 lük küpler kullanılmıştır. Bunun yerine 3 

boyutlu dizi farklı küpler farklı numaralandırılarak elde edilebilir. 0 dan başlayarak 

sirkülasyon bloğu 1, daireyi oluşturan diğer küpler de 2,3,4 ve 5 numaralarını 

alabilirler.Bu dizinde verilen değerler yer değiştirilerek ürünler elde edilir. 

(Chouchoulas, 2003) 

               

Şekil 4.13. Her kübik birimin numaralandırılması(Chouchoulas, 2003) 

 

 

Şekil 4.14. Değerlerin bir dizi olarak gösterimi(Chouchoulas, 2003) 
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Şekil 4.15. Biçim gramerinde  kat kodları (Chouchoulas, 2003) 

 

Şekil 4.16’daki grafiklerde her katın verilen numaralarla tanımlanması 

gösterilmektedir. Programın mantığı istenilen kuralları rakamlarla tanımlanan 

mekanlara uygulamak ve sonuç ürünü elde etmektir. 

Programın kullanıcı tarafından kullanımını kolaylaştırmak için bir arayüz 

oluşturulmuştur.  Kullanıcı arayüzü biçim grameriyle oluşturulan çözümleri ekrana 

getirir ve farklı açılardan ürünü gösterir. Biçim grameriyle elde edilen ürünü 

döndürme, ölçekleme, farklı açılardan görüntüleme bu arayüz sayesinde 

gerçekleştirilir. 
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Şekil 4.16. Kullanıcı Arayüzü (VRML Modeli) (Chouchoulas, 2003) 

 

 

Şekil 4.17. Kullanıcı arayüzünde modelin ilerleyişi (Chouchoulas, 2003) 
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Sistemin Aşamaları 

1. Biçim Kodu Aşaması:      

  Genetik algoritma oluşan mekanizmanın problem alanını incelemesini ve elde 

edilen çözümlerin birbiriyle kıyaslanmasını sağlar. Başlangıç populasyonu makul 

tasarım çözümlerinden oluşmaktadır. Bu mantık konulan kurallarla sisteme 

tanıtılmıştır. Tüm kurallar uygulandığında tek boyutlu dizi biçim kodu olarak 

adlandırılır ve diğer aşamalara geçilir. (Chouchoulas, 2003) 

2. Evrim Algoritmaları: 

Diğer aşama ilk populasyondan başlayarak elde edilen tüm çözümleri kullanıcı 

isteklerine göre kıyaslamak olacaktır. 

      a. Puanlama         

 Üretilen her populasyon kullanıcı isteklerini karşılamasına göre puanlandırılır. 

İstenilen karakteristik özellikler kullanıcı ara yüzünde sıralanır ve kullanıcıya seçim 

şansı tanınır. Yapılan bu seçime göre eldeki üretilen ürünlere teker teker program 

puan verir. 

 

 

Şekil 4.18. Kullanıcının isteklerini belirlediği ara yüz(Chouchoulas, 2003) 
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Bu ara yüzde kullanıcı yükseklik, balkon, daire ve gerekli diğer oranları isteğine göre 

seçer. Verilen bu kararlar sonucunda istenilen ürüne bir puan verilir. Diğer tüm 

ürünlerden de istenen bu amaçlanan puana erişebilmeleridir, en iyi puanı alan tasarım 

çözümü sonuç ürünü oluşturacaktır. (Chouchoulas, 2003) 

 

Şekil 4.19. Özellikleri belirleme ekranı(Chouchoulas, 2003) 

 

b. Seçim 

Diğer aşama evrimleşen ve puanlanan populasyonun kıyaslanarak seçimidir. Elde 

edilen tasarım çözümleri rasgele seçilir ve 2 şer 2 şer birbirleriyle kıyaslanır. Bu 

kıyaslamada elde ettikleri puana göre bir seçim yapılır ve düşük puanlı olan çözüm 

elenir. Tüm populasyonlar karşılaştırılıncaya kadar seçim devam eder. (Chouchoulas, 

2003) 

 

Şekil 4.20. Elde edilen çözümlerin puanlamasını kıyaslayan grafik örneği  

                   (Chouchoulas , 2003) 
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Şekil 4.21 . Maksimum puanları alan çok katlı bina çözümleri(Chouchoulas, 2003) 

 

 

Şekil 4.22. 512 kuralı uygulayarak gerçekleştirilmiş apartman bloğu (Chouchoulas,  
2003) 
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Kullanılan Diyagramlar: 

 

 

Şekil 4.23. Kesişim diyagramı (Chouchoulas, 2003) 

 

Diyagramlar tasarımda gerçekleştirilmesi beklenen kuralları açıklamak ve işleyişini 

göstermek amaçlı kullanılmaktadır. Şekil 4.24’teki diyagramda birden fazla 

sirkülasyon bloğuna sahip bir tasarımın sirkülasyon bloklarının kesişimi kural olarak 

tanımlanmış ve grafikle gösterilmiştir.  

 

Şekil 4.24.  24 kurallı genotip(Chouchoulas, 2003) 

 

Bu grafikte 24 kuraldan oluşan bir genotip görülmektedir ve daha karışık bir 

topolojiye uyarlanarak yeniden yorumlanmıştır. 

 

Şekil 4.25. Ağaç grafiği (Chouchoulas, 2003) 
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Şekil 4.26 ‘daki ağaç grafiğindeki genotip örneklerinde genel sirkülasyon ağları ve 

kesişim noktaları gösterilmiştir.          

 

                               

Şekil 4.26. Biçim Evrimi ile elde edilen ev bloğu (Chouchoulas, 2003) 

 

4.1.2.1.2. Kat Planı Tasarım Modeli     
 

Kat planı tasarım sistemi yapay evrim yçntemlerini mimari kat tasarımına 

uyarlamaktadır. Tasarım değişkenleri evrimleşen mekan kopyaları olarak ele 

alınmaktadır. Evrimleşen sadece form değil aynı zamanda odaların fonksiyonel 

olarak yerleşimidir. (Elazkurtaj ve Franck, 2000) 

 

Kat planı tasarım modeli 3 bölümden oluşmaktadır. Bu sistemlerden ilki evrim 

stratejisidir. Binanın formuna verilen boyut ve istenen biçimlere uygun olarak odaları 

yerleştirerek kat planı oluşturulmaktadır. İkinci bölüm olan genetik algoritma ise, 

komşuluk ilişkileri bağlamında ifade edilen, fonksiyonel gereksinimlere göre odaları 

düzenlemekle görevlidir. Üçüncü bölüm ise, en iyi sonucu elde eden tasarım 

değişkeninin gösterildiği ve çeşitli müdehalelerle erişilebilir hale getirildiği kullanıcı 

arayüzüdür.(Elazkurtaj ve  Franck , 1999) 
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İstenilen boyut ve biçimde bir binanın dış kontürüne uygun biçimde odaları 

yerleştirme görevi, açıklıkları ya da çakışmaları minimize eden düzenlemeyi 

bulmaktan ibarettir. Odaları bir dış hatta oturtmak , komşuluk ilişkilerinin ayrıntılı 

optimizasyonuyla kıyaslandığında, basit bir görevdir. Bu optimizasyon probleminin 

araştırılması çok daha  komplekstir ve araştırma uzamı üzerinde daha fazla çalışmaya 

gerek duymaktadır. Bunu gerçekleştirmek için çaprazlama ve mutasyon temellerine 

oturan genetik algoritma kullanılmıştır. Genetik Algoritma bir önceki aşamada 

üretilen kat planlarını yeniden yorumlamaktadır. Komşuluk ilişkilerini optimize 

etmek için odalara verilen fonksiyonları değiştrir. Genetik algoritma sürecinin 

girdisi, Evrim Stratejisi sürecinin çıktısıdır, bunun tam tersi de söz konusu 

olabilmektedir.( Elazkurtaj ve Franck, 2000) 

 

Şekil 4.27. Verilen ölçülere göre açıklık yada çakışmaları minimize ederek odaların 
dış kontüre oturtulması(Evrim Stratejisi ile oluşturulan şekliyle) (Elazkurtaj ve 
Franck, 1999) 

 

Şekil 4.28. Komşuluk ilişkilerine göre dış kontüre oturtulmuş oda bölümlerinin 
(modüllerin) yeniden düzenlenmesi (Elazkurtaj ve Franck, 1999) 

 

Bu kadar kompleks bir sistemin kullanılması daha hızlı sonuca ulaşmak açısından 

gerekli olmuştur. Kullanıcıyla etkileşimli bir ilerleme için işleyiş hızı oldukça 

önemlidir. 
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Eldeki zamanda en yüksek skorla tasarım değişkenini gösteren arayüz, aynı anda, 

çalışma sırasında pozisyon, oryantasyon, biçim ve odaların boyutunu da değiştirme 

imkanını sağlamaktadır. Kullanıcı arayüzü odaların oturtulacağı dış hattı ve odaların 

sayısını ve aralarındaki komşuluk ilişkilerinin ağırlıklarını değiştirmeye de imkan 

vermektedir.(Şekil 4.30) 

 

Şekil 4.29. Geçiş ilişkilerini gösteren kullanıcı arayüzü solda; kat planı ortada;  

                  seçilen   komşuluk ilişkilerinin bağ ağırlıklarını içeren(topolojik matris)   

                  (Elazkurtaj ve Franck, 1999) 

 

Şekil 4.30. Ekolojik barınakta bir tasarım stüsyosu. Proje Christian Kadletz  

                  (Elazkurtaj ve Franck, 1999) 
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Yapay evrimi bir tasarım ortamına çevirme, TU Wien tasarım stüdyolarında, iyi 

kapasitede sonuç vermiştir. Ekolojik barınaktaki bir stüdyoda, yüksek ölçüde 

esneklik ve değişkenlik özellikleri gösteren, maliyeti az olan ahşap yapılar 

üretilmiştir(şekil 4.31). Kentsel yerleşimde bir tasarım stüsyosunda, sistem, 

komşuluk ilişkileri gösterimi sınır durumlarında az değişikliklere veya ilişkilere 

atanan değerleri iyileştiren, hassasiyeti gözlemlemek için kullanılmıştır(şekil 4.32- 

küçük değişiklerden elde edilen değişkenler serisi).  

 

Şekil 4.31. Kentsel yerleşim çalışması.Değişkenler Christian Hoffmann  (Elazkurtaj   

                   ve Franck, 1999) 

Bu testler önsezgisel bir kullanıcı arayüzü oluşturmanın zor olacağını göz önüne 

sermişse de, düşünülmeyen sonuçları kolaylaştırmak için büyük bir potansiyel 

oluşturmuşlardır. (Elazkurtaj ve Franck, 1999) 

Modelin Gelişme Yönü 

Geliştirilen bu sistem bu tarz bir yaklaşımın prototipini oluşturmaktadır. Bu 

çalışmanın geliştirilmesi şu yollarla gerçekleştirilmektedir. Birincisi, sistemin 

içerebileceği biçimlerin geometrisi, mimari ve kentsel gerekliliklere sonraki safhada 

kabul görmek için beklemektedir. Şu anda gözlenebilen biçimler, dikdörtgenler ve 

daha yüksek seviyedeki poligonlardır. Daha üst seviyedeki poligonlar karmaşıklığı 

yüksek düzeyde arttırdığı için ve bu yüzden sistemin performansını büyük ölçüde 

azalttığından, serbest şekillerin ve karmaşık geometrilerin daha etkili olarak 

işlenmesi gerekir. İkincisi, birçok yapı fazla katlıdır. Bu yüzden sistem, tek seferde 

uğraşılan kat sayılarıyla alakalı olarak genelleştirilmeyi beklemektedir. Kabul gören 

yaklaşım, komşuluk ilişkileri için dik yönde, 3D tensörü için topolojik matrisle yer 

değiştirmede bulunmaktadır. Buradaki problem yine çoğalan karmaşıklıktır. 

Üçüncüsü ve sonuncusu, amaç fonksiyona giren fonksiyonellik kriteri değerinin 

yükseltilmesi beklentisidir. Bu olay, yapıların performansı sonucunda simüle edilen 

veri tabanında yapılabilir. (Elazkurtaj ve Franck, 1999) 
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4.1.2.1.3. Konut Tasarımı Evrimi 

Bu çalışma, hiyerarşik büyüme modelini kullanarak tasarıma evrimsel bir yaklaşım 

sunar, ayrıca evrimsel yakaşımın tasarımda geliştir ve test et yaklaşımın 

uygunluğunu tartışmaktadır. Hiyerarşik model aşağıdan yukarıya, doğrusal 

modellerin içerdiği kombinasyonel problemlerden kaçınmak için kullanılmaktadır. 

Genotip, genlerin sunduğu tasarım gramer kurallarını oluşturan kromozomlardan 

meydana gelmiştir. Değerlendirme , uygunluk fonksiyonu kullanıı ve insan etkileşimi 

doğrultusunda devam etmektedir.( Rosenman, 1997) Şekil 4.33 de kullanılan 

hiyerarşik model gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.32. Multi-Level Generation and Evolution ( Rosenman, 1997) 

Ev, yaşama bölümü, eğlence bölümü, yatak bölümü, yararlı bölüm gibi bölümlere 

ayrılarak dikkate alınabilir. Her bölüm, sayıca odalardan oluşmuştur, salon, yemek 

odası, yatak odası, koridor, banyo gibi. Farklı evler, değişik odalardan oluşmuş 

bölümlerden meydana gelebilir. Her bir oda yüzey birimlerinden oluşmuştur. Genel 

olarak, ev tasarımında yüzey birimi sabit olacaktır. Alan biriminin ölçeği, olası oda 

ebatları arasındaki farkların kesin gerekliliklerine bağlıdır. Birim ne kadar küçükse, 

odanın genotipi  o kadar uzun olmaktadır, fakat biçim alternatifleri de o oranda 

artmaktadır. 
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Model Arayüzü 

Arayüz üç Tcl-Tk pencereden meydana gelmektedir. LH-Üst penceresi, seçim 

penceresi, LH-Alt penceresi,grafik penceresi, evrim işlemi monitörleri arayüzü 

oluşturmaktadır. Pupulasyonun gösterimi sırasında, tarihe göre en iyi sonucu veren 

üretim, çözüm No 1 olarak gösterilir. ( Rosenman, 1997) 

Evrimsel Prosedür 

Basit tek noktalı çaprazlama kullanılmıştır. Rulet seçimi hangi ürünlerin birleşme 

için seçileceğini belirlemektedir. İlk olarak çocuk populasyonu oluşturulur, melez 

seçilim stratejisi sonraki nesil için kullanılır. n üyeden oluşan bir populasyon ele 

alınarak, uygun çözüm ayrılır ve kalan n-1 çözüm de, 2n-1 çözümden rulet çarkı 

sistemiyle seçilir. Böylece klonlara izin verilir. ( Rosenman, 1997) 

Bölümlerin Jenerasyonu- Yaşama Bölümü 

3H  

Şekil 4.33. Bölüm seçimi ( Rosenman, 1997) 

İlk olarak dialog penceresi kullanıcıya seçmesi için şu üç bölümü sıralar: Yaşama 

Bölümü, Yatak Bölümü ya da  Kamusal Bölüm(Şekil 4.34) 

http://www.arch.usyd.edu.au/~mike/HOUSES/SelZone.html
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4H  

Şekil 4.34. Yaşama mekanın oda seçimi( Rosenman, 1997) 

Yaşama bölümünün seçilmesiyle, kullanıcıya 6 olası bölümden birini seçmesi istenir: 

Oturma odası, Mutfak, Yemek odası, giriş, koridor, veya çalışma odası(şekil 4.35) 

Yaşama bölümü odalarının üretimi-oturma odası 

Oturma odasını seçerken kullnıcının max. ve min. alan değerlerini girmesi 

istenir(Şekil 4.36).  

5H  

Şekil 4.35. Oturma odası için alan girilmesi( Rosenman, 1997) 

http://www.arch.usyd.edu.au/~mike/HOUSES/SelLivRms.html
http://www.arch.usyd.edu.au/~mike/HOUSES/LivRmMinArea.html
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Kullanıcının belirlediği dörtgen boyutlara göre alanların kaç kare biriminden 

oluştuğu belirlenir. 21 in alanı bu örnekte seçilmiştir.  Kullanıcıya populasyonun 

üretilmesi için oda sayısı sorulur (şekil  4.37). 
6H 

 

Şekil 

4.36. 

Oturm

a 

odasını

n 

popula

syon 

büyükl

üğü = 

60 ( 

Rosenman, 1997) 

İşleyiş 1 

Başlangıç populasyonu rasgele oluşturulmuştur. Başlangıç populasyonu için en iyi 

çözüm 83 puana sahip olmuştur ve ortalama 60.2167 puana sahiptir.(Şekil 3.78) 

7H  

Şekil 4.37. Oturma odası 1. çalışma- İlk rasgele nesil( Rosenman, 1997) 

http://www.arch.usyd.edu.au/~mike/HOUSES/LR1G0.html
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Şekilden 4.38 ‘de görülebileceği gibi çok çeşitli biçimler elde edilmiştir. Odalar için 

uygunluk fonksiyonu, alan oranı ve biçimdeki açıların sayısını en aza indirmeyi 

hedefler.Bu, odanın yoğunlık ölçüsüdür. Değer, 0’dan 100’e kadar olan normalize 

edilmiş değerdir. Kullanıcı evrimin meydana gelmesi için gereken nesil sayısını 

girer. Bu örnekte 60 olarak girilmiştir. 6. jenerasyonda en iyi çözüm oldukça uzaktır 

ama içlerinden 94 puan alan örnek ilginç olması bakımından seçilmiştir.( Rosenman, 

1997) 

8H  
Şekil 4.38. Oturma odası 1.çalışma – 6. nesilde 1.odanın seçimi(Rosenman, 1997) 

6.nesilde populasyonun ortalaması 72.6167 ‘ye yükselmiştir (Şekil 4.40).Seçilen 

oturma odası seçim penceresinde LR1 olarak görülmektedir. ( Rosenman, 1997) 

9H  
Şekil 4.39. Oturma odası 1.çalışma – Birinci oda seçim sonucu ( Rosenman, 1997) 

http://www.arch.usyd.edu.au/~mike/HOUSES/LR1G6.html
http://www.arch.usyd.edu.au/~mike/HOUSES/LR1G6Res.html
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LR2 ve LR3 , çözümleri 12 ve 21. nesillerde seçilmiştir. 12. nesilde en iyi çözüm 

hala 94 puana sahiptir ve populasyonun ortalaması 75.15’tir. 21. nesilde en iyi çözüm 

97 puana sahiptir ve populasyon ortalaması 79.3833’tür. Şekil 4.41 38. nesli 

göstermektedir, bu nesilde yakınsama meydana geldiğinden beri evrim 

durdurulmuştur.  

10H  

Şekil 4.40. Oturma odası 1. çalışma – Nesil 38( Rosenman, 1997) 

 

Populasyon ortalaması 92.9667’dir ve yakınsama, baskın çözümde ortaya çıkmıştır.  

Kullanıcı evrimin yeterli olduğunu düşündüğünde çalışmayı durdurabilir. Bu 

çalışmanın sonunda, üç oturma odasının tümü (LR1,LR2,LR3) seçim penceresinde 

görüldüğünde  seçilmektedir. 

Yürütme 2- 26 

Her yürütme rasgele geliştirilmiş 60’ın yeni populasyon çözümleriyle başlar. 

Yürütme 2 boyunca üç oturma odası daha ,LR4,LR5 ve LR6 seçilmiştir. Bu yürütme  

33. nesilde durdurulmuştur. 3. yürütme boyunca beş yeni oturma alanı, LR7’den 

LR11’e kadar seçilmiştir. 4. yürütmenin populasyonunun ilk biçimi şekil 4.42’de 

gösterilmiştir. 

http://www.arch.usyd.edu.au/~mike/HOUSES/LR1G38.html


 92

11H  

Şekil 4.41.Oturma odası 4.çalışma – ilk rasgele nesil( Rosenman, 1997) 

 

Populasyonun ortalama değeri 63.8167 iken en iyi çözüm değeri 88’dir. Yeni çözüm 

LR12 , 6.nesilde seçilen 97 değeridir. Nesil 15 te (şekil 4.43) LR3 çözümü  LR8 

çözümü olarak seçilmiştir. ( Rosenman, 1997) 

12H  

Şekil 4.42. Oturma odası 4. çalışma - nesil 15( Rosenman, 1997) 

http://www.arch.usyd.edu.au/~mike/HOUSES/LR4G0.html
http://www.arch.usyd.edu.au/~mike/HOUSES/LR4G15.html
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Grafik, 97 değeriyle ve 72.65 populasyon ortalamasıyla en iyi değeri gösterir. 

Biçimlerin geniş çeşitliliği şimdiki zamandadır. Nesil 17 de oturma odası LR14 

seçilmiştir ve LR12’de yakınsama oluşmasıyla Nesil 47’de çalışma durdurulmuştur. 

 

13H  

Şekil 4.43. Oturma odası 4. çalışma - nesil 47( Rosenman, 1997) 

Grafik, en yüksek 97 değerine sahip çözümü gösterir, bu değer, populasyon 

ortalaması 74.1167 iken nesil 6’ da bulunmuştur. Ortalama,arada küçük iniş çıkışlar 

göstermiştir ve yakınsama nesil 38 civarında başlamıştır. ( Rosenman, 1997) Bu 

çalışma, en yüksek değerli çözüme çabuk ulaşıldığı zamanlarda bu değere eşit veya 

bu değerden daha düşük puana sahip çözümlere evrimin baskın biçimde 

yakınsamasıyla sonraki nesillerde bulunabilceğini gösterir. 

Çalışma 5 süresince LR15 ve LR16;çalışma 6 süresince LR17,LR18 ve LR19; 

çalışma 7 süresince LR20,LR21 ve LR22; çalışma 9’da LR23; çalışma 11’de LR24; 

çalışma 12 de LR25 ve LR26; çalışma 14 de LR27; çalışma 18 de LR28 ve LR29; 

sırasıyla da çalışma 19,21 ve 22 de LR30,LR31 ve LR32 çözümleri seçilmiştir. 

Çalışma 26 süresince nesil 18’de L33 çözümü seçilmiştir. Nesil 37 de populasyon 

ortalaması 95.35’tir,yakınsama oluşmuştur ve çalışma durdurulmuştur. Bu durum 

şekil 4.45’te gösterilmiştir. ( Rosenman, 1997) 

http://www.arch.usyd.edu.au/~mike/HOUSES/LR4G47.html


 94

14H  
Şekil 4.44. Oturma Odası 26.çalışma - Nesil 37( Rosenman, 1997) 

Yeterli oturma odası seçilmiştir ve bu yüzden oturma odalarının nesli 

durdurulmuştur. Bazı çözümlerin, diğer çözümlerin çevrimi olduğunu not edelim. 

Sonraki uygulamada, sadece farklı biçimler seçilecektir ve kombinasyonun uygun 

olduğu bölgelerde bu biçimlerin dönmesi ve simetrisi otomatik olarak 

nesillendirilecektir. 

Yaşam Bölgeleri Nesilleri-Yemek odası 

Yaşam bölümü için seçilen diğer oda, yemek odasıdır. Populasyonun ilk biçimi yine 

rasgele nesillendirilmiştir. 15.bölge ve 50 populasyon değerli çözümler seçildi. Nesil 

3’te çözüm 100 değerindeki DR1 çözümü seçildi. 

Yaşam Bölgeleri Nesilleri- Mutfak ve Giriş 

Mufak ve giriş için çözümler benzer biçimlerde seçildi. 12.alan ve 50 değerli 

populasyon mutfak için, 6.alan ve 20 değerli populasyon ise giriş için seçildi. 

Mutfağın biçimlerini nesillendirirken beş çalışma kullanıldı ve Ki1’den Ki’7 yekadar  

çözüm seçildi, bu durum şekil 4.46’da gösterilmektedir. Ki5 ve Ki6 tanımlanabilirler. 

http://www.arch.usyd.edu.au/~mike/HOUSES/LR26G37.html
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Şekil 4.45. Mutfak seçimleri ( Rosenman, 1997) 

Sadece 1 çalışma, iki tane giriş biçimi için uygundur, En1 ve En2 giriş biçimleridir. 

Bu durum şekil 4.47’ de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.46. Giriş Seçenekleri ( Rosenman, 1997) 
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Şekil 4.47. Giriş hariç yaşam bölümü için yapılan bütün seçimler ( Rosenman, 1997) 

 

Yaşam Bölümü Nesli 

Yaşam bölümündeki bütün odalar, kullanıcının memnuniyetine göre 

nesillendrilmişlerdir, diğer basamak ise yaşam bölümünü nesillendirmektir. Bu,farklı 

oda seçimlerini kombine ederek yapılır. 60 değerli populasyon seçilmiştir ve yaşam 

bölümünün rasgele 60 populasyonu, her bir odadan rasgele seçilen oda tipleriyle 

nesillendirilir.  Bölümler için uygunluk fonksiyonu oda bağlantılarının gerekli oda 

bitişikliğini yansıtmak için yapılan avantajlı azaltma işlemidir. Bu durum, 0-100 

arasındaki değerlerle normalize edilmiştir. Örnek olarak, girişin oturma odası ve 

mutfağa bitişik olması gerekir. ( Rosenman, 1997)Yemek odası, oturma odası ve 

mutfağın yanında olmalıdır.  

Bazı bağlantılarda odalar, farklı bölümlerde tercih edilir, bazı bağlantılarda da aynı 

bölümlerde tercih edilir.  

Çalışma 1 

Şekil 4.49, populasyonun ilk biçimini, en iyi 100 değeriyle ve 75.3333 ortalamasıyla 

gösterir. ( Rosenman, 1997) 
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15H  

Şekil 4.48. Yaşam zonu 1. çalıştırma- ilk rasgele nesil( Rosenman, 1997) 

Sırasıyla, çözüm LZ1, LZ2, LZ3, ve LZ4, nesil 1,2,4 ve 8 ‘de seçilmişlerdir. Şekil 

4.50, bazı yakınsamaların yer aldığı nesil 10’u gösterir. Ortalama populasyon değeri 

88.5833’ tür. 

16H  

Şekil 4.49.Yaşam zonu 1. çalıştırma – 10.nesil( Rosenman, 1997) 

http://www.arch.usyd.edu.au/~mike/HOUSES/LZ1G0.html
http://www.arch.usyd.edu.au/~mike/HOUSES/LZ1G10.html
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Çözüm LZ5 nesil 13’ te seçilmiştir. Bu nesilde yakınsama yer almıştır ve çalışma 

durdurulmuştur. 

Kat plan tasarım modeli kullanıcı etkileşimli olarak işleyişini sürdürmektedir. 

Yakınsama, bir birine benzer ürünlerin verilmesi durumunda meydana gelmektedir 

ve sistemin durdurulması ya da parametrelerin değiştirilmesi, pek çok açıdan 

birbirine benzer alternatifler ortaya çıkmasını engelleyecektir.  Bilgisayarın yaptığı 

pek çok olasılık arasından biçim ve fonksiyon olarak uygun tasarımlar ayakta 

kalacak ve kullanıcının istekleri dorultusunda sunulacaktır. 

 

4.1.2.1.4. SGGA (Shape Grammar Genetic Algorithm) 
Bilgisayarlarla tasarımın kanıtlanmış iki ayrı biçiminin sentezinden oluşan bir model 

amaçlanmaktadır. Biçim gramerleri ve genetik algoritma tasarım probleminin her bir 

alanda ele alınarak birlikte ileri düzeyde tasarım araçlarının elde edilmesini 

sağlayacaktır.  

SGGA Prototipi: 

Biçim gramerlerinin ilk biçimi ve genetik algortimayı birleştirmek için kullanıcı 

tarafından girilen verilerle yönlendirilen, biçim grameri tasarım uzayı doğrultusunda 

araştırma yapan bir prototip geliştirilmiştir. Autocad ile AutoLISP eklentisi 

kullanılarak model yaratılmıştır. AutoLISP, AutoCAD’in komutları için scriptleri 

içeren LISP programlama dilinin bir şeklidir. AutoCAD’in geliştirilmiş çevresiyle 

çalışmak, geliştirilen programları test etmeyi ve tasarımı kolaylaştırmayı sağlamıştır. 

SGGA prototipi, birlikte olası tasarımların farklı dillerini ve strüktürel tasarım 

uzayını tanımlayan tek bir biçim ve tek bir uzaysal ilişkiyi tanımlamaktadır.  Bu 

noktada gramer mekanizmasının ve genetik algoritmanın  ne şekilde etkileşim içinde 

olduğu görülebilmektedir.  (Loomis, 2002) 

Şekil 3.91a da ilk başlanılan biçim en-boy-yükseklik oranı 1:1:3 olan bir sütundur. 

Sütun oranları dışında bu tip gramer anaokulu grameri olarak Stiny tarafından 

tanımlanmıştır. Bu şekildeki bir gramer en sınırlayıcı gramer tiplerinden biridir. 

Amaçlanan tasarım için yeterince karmaşık olmasına rağmen , gramer beş basamaklı 

milyonlarca tasarım uzayını tanımlamaktadır. Daha zorlayıcı olsada gramerin 
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kombinasyonel karmaşıklığı, tasarımcının kuralların uygulanmasının sınırlarını 

tahmin etmesini engellemektedir. 

Bu modelde kullanılan genetik algoritma bazı önemli farklarla standart genetik 

algoritmadan ayrılmaktadır. En önemlisi, SGGA her populasyon basamağında 

kullanıcı tarafından yönlendirilmektedir, kullanıcı populasyon üyelerini sonraki nesil 

için seçmektedir. Özetle kullanıcı uygunluk fonksiyonunun yerini almaktadır.  Bu 

prototip varolan bir tasarımı en iyilemeden çok yeni tasarımları keşfetmek yönünde 

kullanılmaktadır. Kullanıcının belirlediği seçilim süreci keşif araçlarını sağlamak 

açısından değerli değildir. Dahası, GA tasarımı aracı olarak, kullanıcının az yerde 

çok derecede yönlendirilmesiyle kullanılmaktadır. Genetik algoritmayı mimari 

tasarımda görevlendirmek, örneğin mimar gözüyle yapılan seçimlerde, 

benzetiminden gelen sınırları birleştirerek bir şeçilim sürecinde kullanmak olarak 

söylenebilir. Burada, biçim grameri tasarım uzayı büyük oranda kuramsal ve estetik 

yaklaşımlardan oluşur ve kullanıcı yönlendirmeli seçim, uygun olası tasarımların ve 

ideal keşiflerin elde edilmesi için uygundur. (Loomis, 2002) 

 

Şekil 4.50. SGGA’nın biçim grameri (a) biçim (b) uzaysal ilişki (c) biçim kuralı  

                   (Loomis, 2002) 

 

Seçim sürecinin gerektirdiği gibi populasyon boyutlandırılır ve böylece kullanıcı 

tarafından iyice incelenebilir. SGGA kullanıcının seçtiği 9 tasarımdan oluşan 

populasyonu devam ettirir. Bu populasyonun diğer genetik algoritmalarla 

kıyaslandığında biraz küçük olmasına rağmen bu alandaki daha önce elde edilen 

örneklere benzemektedir, Dawkin’ in biyomorflarında olduğu gibidir. Bu dokuz 

tasarımın her jenerasyonunda kullanıcının ebeveynleri seçmesi istenir. Kullanıcı, 

ebeveyn olarak içlerinden iki tanesini seçer. Sonraki jenerasyon bu iki ebeveyni 

içerir ve bir önceki neslin devamını bu iki ebeveyn sağlar. Sonrasında bu 
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ebeveynlerin mutasyon ve çaprazlamasıyla yedi yavru elde edilir. Bu prosedür 

genetik algoritma mantığı içinde devam eder. Genetik algoritma seçim sürecinde 

kullanıcının rol almasıyla “evrim” tipik GA’ da olduğu gibi kalıtımla devam 

etmemektedir. Eğer kullanıcı, süreci çok yüksek mutasyon değeriyle devam ettirirse 

ya da her nesil için her adımda tasarımları farklı kriterlere göre seçerse bu süreç 

evrimden çok rasgele bir oluşuma dönüşecektir. Kullanıcının yönlendirdiği genetik 

algoritmada, kullanıcıya bir ya da iki ebeveyni nesillerde seçmesine izin verilir. 

(Knight, 1999) Ana tasarım, tek bir kuralın aynı yolla tekrar olarak uygulanmasıyla 

oluşmaktadır. Bu tasarımların populasyona dahil edilmesiyle basit bir genetik 

mühendislik formunun oluşması ve kullanıcının sonuç tasarımlar üzerinde kontrol 

sahibi olması sağlanır.(Loomis, 2002)  

Genetik süreçte tekrarlar karakterlerin ve soyut tasarımların uygunluğunu 

arttırmaktadır. Bu durumda tekrarın kolayca uygulanabildiği genotipler oluşturmak 

gerekmektedir. SGGA’ da ki genotip iki parçaya ayrılabilir. Birincisi “motif” olarak 

adlandıracağımız bölümdür. Bu bölüm her yeni bloğun diğer blokla ilişki sırasını 

tanımlayan kurallar dizisine karar vermektedir. İkinci bölümü ise iki sayıyı 

içermektedir. Motifle tekrar aşamalarını belirleyen kısmı burasıdır. Böylece tipik 

genotip şu şekilde olur: ((M1,M2,M3.....Mn)NX)  

Her M1(1<=i<=16) kuralın 16 farklı uygulama yoluna karşılık gelir. X ve N 

motiflerden her biriyle tekrarların aşamalarına karar veren tamsayılardır. Buradaki 

GA motifleri değişik boyutlarda ele alabilir ve herhangi bir uzunluk dizisiyle sınırlı 

değildir. Örneğin 8(12 4)2 2) ve ((8 14 14 8 6)1 3) diziliminin ikisi de SGGA da  

olabilecek uygun kromozomlardır. İlk genotip, 12 12 4 4 12 12 4 4 kuralını 

içerecektir. İlk genotipin genişlemesiyle (12 4)2 2),12 12 4 4 12 12 4 4 ardışık kuralı 

elde edilir. Genotipin sonunda tekrarın soyut aşaması ortaya çıkmaktadır, algoritma 

hala kuramsal olarak bir asarımı geliştirme yetisine sahiptir.Aynı şekilde benzer 

tasarımların azaltılması, tekrarın dışarıdan genotipe tanıtılmasıyla sağlanır böylece 

doğal yoldan gelişmesinin önüne geçilir. Araştırma uzayı hala çok geniştir ve bu 

şekilde tekar ile daha okunaklı hale gelmektedir. (Loomis, 2002) 

SGGA ve basit GA arasındaki diğer farksa çaprazlama ve mutasyon 

mekanizmasındaki farklılıktır. SGGA düzenli, tek tip bir çaprazlama kullanmaktadır. 

Çaprazlama kromozom zincirinin her noktasında görülebilmektedir. Düzenli 

çaprazlama iki gen arasındaki her noktaya potansiyel çaprazlama noktası olarak izin 
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vermektedir, bir önceki örnekte olduğu gibi sadece bir nokta seçmemektedir. Bazı 

denemelerden sonra farklı çaprazlama yöntemleriyle yapılan tek- noktalı 

çaprazlamaya tipik fenotip uzunluğu, populasyon büyüklüğü ve strüktürüne göre bir 

alternatif gerekmektedir. (Loomis, 2002) 

 Tipik GA’dan farklı olarak SGGA çeşitli mutasyon olasılık değerine göre 

çalışmaktadır. Prototipte kullanıcı mutasyon oranı sonraki nesil için seçilen 

ebeveynlerle belirlenir. Bu ek kontrolle , kullanıcı öncekine dayanan yeni tasarımı 

kontrol edebilmektedir. Bu araştırmanın adımlarında potansiyel tasarımları artırmak 

için yüksek bir mutasyon oranı tercih edilmiştir. Aynı zamanda, eğer kullanıcı 

tasarım uzayında ilginç bir bir noktayla karşılaşırsa mutasyon oranı düşürülebilir, 

gerektiğinde de sıfır olarak ele alınabilmektedir, böylece tasarımların ebeveynlerle 

direkt ilişkili olduğu güvencesi verilmektedir. Şekil 4.52-4.54’te bir birini izleyen 3 

populasyon örneği görülmektedir. Şekil 4.52’de tamamen rasgele gelişmiş 

populasonlar görülmektedir. Şekil  4.54’te 3 farklı kural uygulanmıştır ve 

tasarımların çoğu farkedilir benzerliklere sahiptir. Bu 3 nesil SGGA çalışmasının 

tipik başlangıç noktalarıdır. Ebeveynlerin dikkatli seçimiyle araştırma uzayı çabukça 

daraltılabilmektedir. Bu doğal olarak pek çok nesil demektir, ayrıca bir amaca 

yönelik , istenen tasarımlarda geliştirilebilmektedir. (Loomis, 2002) 

 

Şekil 4.51. Populasyon, nesil 1, daire içindeki tasarımlar bir sonraki nesil için  

                  ebeveyn olacaklardır (Loomis, 2002) 
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Şekil 4.52. Populasyon, nesil 2, daire içindeki tasarımlar sonraki nesil için ebeveyn  

                   olacaklardır (Loomis, 2002) 

 

 

Şekil 4.53. Nesil 3, bazı aile benzerlikleri görülmektedir. (Loomis, 2002) 

 

Şekil 4.55  SGGA ile geliştirilen bazı tasarım ailelerini göstermektedir. Bazı tasarım 

tipleri, fırıldak örneğindeki gibi, seyrek olarak zayıf strüktürlerle belirmiştir. Bu da 

ebeveyn olarak fırıldağın alınmasına rağmen oluşan yavru tasarımların fırıldak 

strüktründen farklı karakterlerde görüldüğü belirlenmiştir. Bu tip tasarımlar, kural 

uygulamalarının doğru yakınsamasıyla ve tekrarla meydana gelmektedir ve genotipte 

küçük bir değişiklik bile fenotipi kökten değişecektir. Tersine, diğer tasarım tipleri, 
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“waffle” ve tek bacaklı tasarımlar gibi(Şekil 4.55) genotip mutasyon ve 

çaprazlamaya uğrasa bile benzerlikleri paylaşmaktadırlar. Bu iki aile ışığında, tüm 

tasarımlar  altı çizili tasarımların soyundan gelmektedir. (Loomis, 2002) 

 

 

Şekil 4.54. SGGA tarafından oluşturulan çeşitli tasarım aileleri(Loomis, 2002) 

 

Diğer Adımlar: 

Pedogojik araç olarak SGGA, gelişmenin bu adımında umut vericidir. Ek olarak 

öğrencilere biçim gramerleri ve genetik algoritmaların kuramsal olarak 

tanıtılmasıyla, sistem kullanıcılarına açık olarak tasarım uzayının soyut konseptini 

kavramayı sağlayacaktır. SGGA ile yapılan güncel çalışmalar  genetik algoritmaların 

biçimlerin oranlarını ve gramerdeki uzaysal ilişkileri değiştirmesine izin vermektedir. 

Şekil 3.96’ da iki farklı tasarım populasyonu görülmektedir. a populasyonunda 

orijinal uzaysal ilişkilere göre meydana gelmiş tasarımlar görülmektedir. b 

populasyonu ise biçimlerin ve uzaysal ilişkilerin mutasyona uğratılmasıyla meydana 

gelmiştir.  (Loomis, 2002) 

 



 104

 

Şekil 4.55. Tasarımın uzaysal ilişkileri (a) SGGA ile biçimlenenler (b) Kural  

                   uygulamalarından sonraki görünüm (mutasyon) (Loomis, 2002) 

4.1.2.1.5. Bina Görünüşü Tasarım Sistemi 
 

Umulmadık ve birbirini tekrar etmeyen formların keşfedilmesi ve yaratılması 

özellikle sistemin ürünleri imajlar yerine katı modellerse oldukça zor olmaktadır.  En 

bilinen CAD sistemleri üç boyutlu modeller üretmek için detaylı geometrik  eskiz ve 

transformasyon yöntemlerine gereksinim duymaktadırlar. Bu bilgisayar tabanlı 

destek sistemlerinin  üretim ve yaratıcılık yetilerinin kısıtlanmasına neden 

olmaktadır. Bu sınırlandırmalar mimari cephe tasarımına yeni bir yaklaşımın 

oluşmasını sağlamışlardır. Bu yaklaşımda matematiksel fonksiyonlarla birlikte 3 

boyutlu katı modelleme transformasyon yöntemleri soyut fakat yeni formların 

yaratılması için birlikte kullanılmaktadır. Böyle bir sistemin pratik bina cephesini 

tasarlamada pratik olarak kullanılması için bazı zor kavramlarla karşılaşmak 

gerekmektedir. (Frazer ,Jo.; Frazer,Ju.; Liu, Tang ve  Jansen, 2002) 

 

•  Tasarım alternatiflerinin geliştirilmesinde bilişimsel tekniklerin amaçlar  

çerçevesinde kullanılması 

•   Yeni tasarım konseptlerinin geliştirilmesi ve sunulmasında kullanılan akıllı 

elemanlardan karmaşık formların yaratılması 

•   Doğrusal ve doğrusal olmayan algoritmaların soyut formların uzaysal yada 

kavramsal transformasyonlarıyla karmaşık formların elde edilemsinde 

kullanılması 

•  Formların görsellemesi ve animasyonunun CAAD araçlarıyla çalışabilir 

formatta olması 
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Şekil 4.56. Bina cephe tasarım sistemi tarafından geliştirilen formlar  (Frazer ,Jo.;  

                   Frazer,Ju.; Liu, Tang ve  Jansen, 2002) 

 

Şekil 4.57. Geliştirilen bir cephe örneği  (Frazer ,Jo.; Frazer,Ju.; Liu, Tang ve   

                  Jansen, 2002) 
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Şekil 4.58. Geliştirici düğümler  (Frazer ,Jo.; Frazer,Ju.; Liu, Tang ve  Jansen, 2002) 

 

Genetik algoritmaların ya da diğer otomatik bilgi işleme yöntemlerinin  sistemin 

yenilik ve yaratıcılığının artırılmasında kullanılabilecek çeşitli gelişim süreçleriyle 

sayısal karmaşık formların formüle yöntemleri üzerinde durulan önemli problemdir. 

3 boyutlu modelleme tekniklerine dayanan sistem karmaşık matematiksel 

fonksiyonlarla geliştirilmiştir.  

 

Kernel sistemi obje-tabanlı teknoloji ve 3 boyutlu modelleme ile yüzey modelleme 

standartlarıyla uyum içinde çalışmaktadır. İmajlar ve hızlı prototip modelleri bu 

sistem kullanılarak geliştirilmiştir, normal CAAD sistemleriyle, geliştirici ve 

evrimsel bilgi işleme tekniklerinin 3 boyutlu tekniklerle bir arada kullanılmadan 

böyle bir gelişim mümkün değildir. (Frazer ,Jo.; Frazer,Ju.; Liu, Tang ve  Jansen, 

2002) 

Bina cephesi tasarım sisteminin ilk adımında, ana ACIS 3D katı modelden türetilen  

47 obje sınıfından  oluşan bir obje kütüphanesi inşa edilmiştir. Bunların arasından 17 

tanesi  form (karmaşık katı cizimler, yüzeyler) yaratılması sınıfında iken diğerleri 

transformasyonu , kullanıcıyla etkileşimi ya da form yaratılması süreciyle bağlantıyı 

gerçekleştirirler. Bu toplu bağımsız obje kütüphanesi ile, yeni ve özellikli mimari 

cephe modellerinin geliştirilmesi kolay olmaktadır. Örneğin, belli sayıda katı bir kule 

modeli alternatif örnekleri bu kütüphanede iki matematiksel fonksiyonun ( orta çizgi 
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ve dış çizgi) belirtilerek obje tanımının kullanılmasıyla yaratılabilir. Bu obje tanımı 

kolayca detaylandırılabilir, dış yüzey profilleri ya da renk ya da doku gibi  iç mekan 

detaylarının verilmesiyle toplu belirli özelliklere sahip alternatiflerin yaratılmasında 

da kullanılabilir. Bu kütüphanede yüzey sunumu ve yapıcı katı geometri( CSG) bir 

araya getirilmiştir. (Frazer ,Jo.; Frazer,Ju.; Liu, Tang ve  Jansen, 2002) 

Örnek olarak bir kule pek çok hücre ve katmandan üretilmektedir. İlk olarak merkez 

çizgi ve taslak sembolik olarak belirtilir. Kuleyi hücre ve katmanlara bölme işlemi 

sistem tarafından gerçekleştirilir. Bu işlem sonlu eleman analiz sistemlerindeki 

gridlerin tanımlanması yöntemine benzemektedir, hücre ve katmanların sayısı gibi 

bir kaç kontrol parametresi verilerek işlem gerçekleştirilir. İç mekan detayları ya da 

materyaller farklı katman ya da hücrelere uygulanabilmketedir. Model tamamlandığı 

zaman, bütün hücre ve katmanlar tek bir objeye dönüşür, ve CAAD sistemlerine 

daha ileriki analizler için aktarılabilir. (Frazer ,Jo.; Frazer,Ju.; Liu, Tang ve  Jansen, 

2002) 

Bu sistemde genetik algoritmanın evrim yetisini en iyi şekilde değerlendirecek yeni 

bir versiyonu kullanılmıştır. Modern doğrusal olmayan analiz kuramına dayanan 

klasik bilgi işleme tekniklerinin genetik algoritmanın optimizasyonu için uygulanan 

doğal seçilim kuramına uzatılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Genetik algoritmanın bu 

yeni versiyonu  topolojik uzaylarda parçalı düzenleme esasına dayanmaktadır.  

Parçalı düzen kuramı otomatik doğal seçilim için yeni bir yöntem sağlamaktadır. 

Çalışmanın bu parçası başlangıç aşamasındadır ve geliştirilmeye yöneliktir. Mimari 

cephe tasarımında bu sistemin basit örnekleriyle, bilgisayarın hesaplama gücü daha 

da geliştirilmekte ve daha akıllı yazılımlar umulmadık karmaşıklıkta güzel mimari 

formların mimarlar tarafından yaratılan formlarla yarışabilmesini sağlamaktadırlar. 

Matematiksel fonksiyonun 3 boyutlu modelleme “kernel ile integrasyonu” form 

üretme sisteminin temelidir,karmaşık topolojik uzayda parçalı dizilim kuramının 

uygulamasının genetik algoritmanın doğal seçilim kriteriyle birleştirilmesi ve 

karmaşık katı cizim ve yüzey modelleri üzerinde geometrik transformasyonun ve 

onarıcı operasyonların artıtılması bina cephe tasarım sisteminin anahtar içerikleridir. 

Bu sistem şu anda mimari cephe tasarımı ve aynı zamanda obje tasarımı amaçlı da 

kullanılabilme yetisine sahiptir. (Frazer ,Jo.; Frazer,Ju.; Liu, Tang ve  Jansen, 2002) 
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4.1.2.1.6. Pareto Genetik Algoritma 
 

Yapay zeka tekniklerinin  miamri tasarım sürecinde kullanılması son yıllarda 

oldukça yaygın olmuştur. Generative tasarım sistemi bu amaçla geliştirilmiştir ve 

şekil 4.60’ta bu sistemin belirlenen tasaıtm problemine nasıl yaklaşığı ve alternatif 

sonuçlar ürettiği gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.59. Mimarlıkta kullanılan olası Üretken Tasarım Sistemleri akış şeması  

                    (Caldas, 2003) 

Üretken Tasarım Sistemini meydana getiren alt elemnaların  kullanıdığı yöntemler 

şekil 4.61 de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.60. Generatif Tasarım Sistemi akış şeması(Caldas, 2003) 

 

Araştırma mekanizmasında Pareto genetik algoritma kullanılmıştır, tasarım 

sonuçalarının evrimleştirilmesi aşamasında tasarımcı sistemi mekanların sayısını 

tanımlayan bir planla islemi başlatır, bu planda sınırlar belli ama esea geometri henüz 

belli değildir, buna Üretken Tasarım Sistemi karar verecektir. Sistem geometrik 

bilgiden çok topolojik bilgiye ihtiyaç duymaktadır. (Caldas, 2003) Şekil 4.62’ de 

bitişik ortak iç köşelere sahip 4 mekan gösteren plan görülmektedir. Birbiriyle ilişkili 

konumları sabit olmasına rağmen, mekanların boyutları generatif tasarım sistemi için 

bir değişkendir.  Bina cephesi elemanlarının boyutları da değişkendir, ama 
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pencerelerin sadece iki dış duvarda olmasına izin verilmektedir. Bu düzen şekil 4.62’ 

de şematik olarak gösterilmiştir.  

 

Şekil 4.61.  1. ve 2. katlar için ana plan. Oklar olası çatı eğim yönlerini  

                     göstermektedir  (Caldas, 2003) 

 

Bu tasarım problemi bununla birlikte 44 bağımsız değişkene sahiptir ve yaklaşık 350 

bağımlı değişken üretmektedir. Her sonucun geni 120 alelden meydana gelmektedir. 

Bu gen en iyi enerji birikimine sahip biçimleri ve cepheleri araştırmaya 

yönlendirilmiştir. Birinci katta, 1,2,3 ve 4 nuamralı odalar uzunluk ve genişliklerine 

göre çeşitlilik göstermektedir fakat aynı yüksekliğe sahip olmakla 

sınırlandırılmışlardır. İkinci katta, 5,6,7,ve 8 numaralı odalar aynı zamanda farklı 

yüksekliklerde de olabilirler. Çatı eğimleri düzden maksimum 45º ye kadar 

değişiklik gösterebilmektedir. (Caldas, 2003) Eğimin azimutu şekil 4.62’ de oklarla 

gösterildiği gibi çeşitlilik gösterebilmektedir. 

 

Şekil 4.62. 1. kat sınırlarının grafiksel gösterimi. Her oda 15mx15m ve maksimum  

                     yükseklik 3m (Caldas, 2003) 

 

 

Şekil 4.63. 2 kat sınırlarının grafiksel gösterimi. Mekan yüksekliği 3-6m arasında  

                     olabilir (Caldas, 2003) 
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Çeşitli bina biçimleriyle uğraşırken, pencere boyutları ve konumları da önemli bir 

başlık olarak belirmektedir. Belirli bina biçimleri için, pencere boyutlarının üst 

sınırına karar verilebilmektedir, bu pencere duvarının boyutlarıyla sınırlıdır. Eğer 

duvar boyutu bilinemiyorsa , kendisi de bir değişken olduğu zaman pencereler ile 

ilgili bir sınırlandırma yapmak mümkün olmayacaktır. 

Bu noktada basit bir çözüm gerekli olmaktadır. Pencere genişliği duvar genişliğinden 

duvar kalınlığı çıkarılmasıyla elde edilen değere eşit yapılarak bağımlı bir değişken 

olarak tanımalanabilir. Yükseklikler ele alınırsa, birinci kat için problem 

görülmemektedir, çünkü duvar yüksekliği sabitlenmiştir. İkinci kat için, maximum 

pencere genişliği minimum duvar yüksekliğiyle eşit alınacaktır. Bu kurallar cephe 

tasarımında çok eşitliliğe bir dezavantaj olarak görülmektedir, pencereler daima 

duvardan duvara uzamakta sadece yükseklikleri değişmektedir.Daha fazla çeşitlilik 

elde edebilmek için ve ayrıca gerekli çevresel analizler sonucunda pencere 

yüksekliğinin 0 a çekilmesi, eğer genetik sistem pencerenin tim bina performansında 

gerekli olduğunu görürse bu değerin yükseltilerek pencere elde edilmesi 

kararlaştırılmıştır. Günışığının konumu için gerekli referan noktaları program 

tarafından her yeni çözüm için hesaplanmaktadır. (Caldas, 2003) 

Sensorleri yerleştirmek için kurallar şu şekilde sıralanabilir: Bir sensör mekanın 

merkezinde, diğeri iç duvarlardan 2 metre uzakta. Bu strateji gün ışığının ortamda 

kullanılıp kullanılmadığını ve arka noktalara nüfuz edip etmediğini anlamaya 

yardımcı oalcaktır. Sensörler yerden 75 cm yukarıya yerleştirilmektedir. Şekil 4.65 

genetik algoritma ile otomatik olarak yerlerştirildiğini göstermektedir. 

 

 

Şekil 4.64.  İki koyu nokta GA tarafından ikinci kata otomatik olarak yerleştirilen  

                     günışığı sensörlerini temsil etmektedir (Caldas, 2003) 
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Şekil 4.65. GA tarafından gerçekleştirilen çözüm(Caldas, 2003) 

 

Yöntem 

Pareto biçim evrimi deneyleri Chicago iklim verilerine göre yapılmıştır. Bu iklimin 

seçilmesinin nedeni üretken sistem için oldukça ilginç bir uğraşa neden olmuştur, 

ısıtma ve günışığı gereklerinin birbiriyle çakışması bu problemi doğurmuştur. 

GS(Üretken Sistem) nin çözmesi gereken problem gerekli günışığını elde etmek ve 

ısıtmayı minimum kullanabilmektir. En iyi sonuzu elde etmek içn gerçekleştirilen 

arama şekil 4.67’de gösterilmiştir. Problemin karmaşık olmasının nedeni oldukça 

fazlq sayıda değişkenin (44 bağımsız değişken) yer almasıdır. 400 nesil üretilmiştir 

ve nüfus büyüklüğü 30 bireydir. (Caldas, 2003) 

 

 

Şekil 4.66. 1-400 jenerasyonunda Pareto ilerleme çizelgesi. Gölgeli kareler şekil  

                     4.67 ve 4.68 deki noktaları temsil etmektedir(Caldas, 2003) 

 

İlk rasgele populasyonda görüldüğü gibi,  noktalar azalan nesnel fonksiyon değerine 

doğru hareket etmektedir ve 100(gri kareler) jenerasyonunda noktalar başlangıç 

sınırını belirlemek için başlarlar.  400 jenerasyonunda(küçük koyu kareler) sınır daha 

açık bir şekilde belirtilmiştir ve çözüm alanının azalan bölgesine doğru itilmektedir.  
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GS’yi daha fazla jenerasyon için koşturmak  bu bu sınırın tanımını son 

jenerasyondaki bazı noktaların Pareto önüne gelmemesinden beri arttırabilir, ama bu 

örneğin kullanım amaçlarına göre tanım aşaması yeterliğe yakındır.  Önde, şekil 

4.66’da daha geniş gölgelendirilmiş karelerle parlatılmış önemli noktaların bazıları 

düşünülmüştür. Grafiğin sol üstünde   kalan üç karenin yetersiz performans 

çözümünü göstermesi karşılaştırma için yararlı olmaktadır. (Caldas, 2003) Şekil 

4.67, Pareto önü noktalarını ve temsil edilmiş yapı şekillerini gösterir. 

 

Şekil 4.67. Pareto ön noktaları  (Caldas, 2003) 

 

Bina biçimleri daha büyük ölçekte şekil 3.108’ de görüldüğü gibi incelenebilir.  

Isıtma açısından en iyi çözümü sunan alternatif(#1) tek, kompakt, kuzeydoğuya 

bakan büyük mekan, ince, camlı elemanlar batıda olan olacaktır. Bu 1. ve 2. katlarda 

aynı şekilde görülecektir. Günışığından faydalanma açısından en iyi sonuç(#6) ışığın 

her noktasına daha kolay nüfuz edebileceği küçük mekanlardan oluşmaktadır.Güney 

cephesi büyük camlı, uzun ve ince odalardan oluşmaktadır. (Caldas, 2003) 

#4 ve #5 numaralı çözümler uzun ve ince güney cephesi ve daha küçük kuzey 

cephesiyle ilginç örneklerdir. W1 çözümü ışık açısından zayıf bir performans 

sergilemektedir çünkü pek çok mekanın ya camı yoktur ya da oldukça küçük camlara 

sahiptirler. Bu ısınma açısından iyi bir performans demek olsa da, parçalara 

bölünmüş yüzeyler çok fazla dış yüzey oluşturmaktadır bu da ısıtmadaki olumlu 

etkisini azaltmaktadır.W3 çözümü aydınlanma açısından iyi bir örnek olsa da, büyük 

cam yüzeyler ve büyük çatı eğimi ısınma açısından olumsuz görünmektedir. (Caldas, 

2003) 
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Şekil 4.68. Pareto ön noktaları. Çözüm  #1 ısıtmada en iyi bina şeklini temsil 
etmektedir. Çözüm  #6 gün ışığından yararlanma da en iyi bina biçimini 
göstermektedir. Diğer örnekler ise bu iki açıdan da orta noktada bulunan 
çözümlerdir. (Caldas, 2003) 

 

Pareto genetik algoritma tasarım sonuçalarının evrimleştirilmesi aşamasında verilen 

sınırlar dahilinde pek çok alternatif üretmekte; estetik ve fonksiyonel olarak akla 

yatkın yaratıcı çözümleri kullanıcıya sunmaktadır. 
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5.    EVRİMSEL FORM ÜRETİM MODELİ : FORM-G 

Bilgisayar destekli mimari tasarımda amaç, bilgisayar teknolojisinin mimari tasarım 

sürecinde aktif biçimde kullanılmasını sağlayarak, mimari tasarımı yaratıcı ve hızlı 

problem çözümleriyle desteklemektir. Genetik algoritmalar yapay zekânın son 

zamanlarda sıklıkla başvurduğu evrimsel bilgi işleme tekniğinin bir elemanıdır. Bu 

çalışmada genetik algoritma yardımıyla doğanın biyolojik evrimini kullanarak, 

yaratıcı ve en uygun çözümü bulmayı hedefleyen bir model amaçlanmıştır.  

Form-G modeli tasarımın erken evrelerinde kullanılmak üzere geliştirilen bir tasarım 

aracıdır. Tasarımcı eldeki verilere göre programı şekillendirmekte ve alternatif model 

üretimi genetik algoritma işleyişi içerisinde program tarafından geliştirilmektedir. 

Tasarımcı eldeki arazinin 3 boyutta  sınırlarını belirleyerek programın bu kriterler 

etrafında yeni formlar üretmesini sağlamaktadır. Formların evrimleşme sürecinde 

tasarımcı olası 3 boyutlu tasarım alternatiflerini elde edecektir ve sistem, kullanıcı ve 

bilgisayar arasında etkileşimli olarak tasarım problemi sınırları içinde kalan yeni 

formlar üretecektir. 

5.1.  Form-G Modelinin Tanım ve Amacı 

Tasarım endüstrisinde gelişmiş bilgisayar tabanlı araçlar,  tasarım sürecinin önemli 

bir parçasını  oluşturmalarına rağmen; tasarımın ilk evreleri ve yaratıcı tasarım hala 

problemli olan ve daha iyi çözümleri bekleyen konulardır. Tezin kapsamında da 

anlatılan pek çok araştırma, bu problemler üzerinde çalışmakta fakat hala 

uygulamada problemlerle karşılaşılmaktadır. 

Bu çalışmanın asıl amacı genetik algoritma yardımıyla  kavramsal olarak bina form 

alternatifleri üreten bir tasarım aracı geliştirmektir. Bu model Form-G olarak 

adlandırılacaktır. Model, bilgisayar tarafından üretilen her yeni neslin kullanıcının 

kontrolünde ilerlediği etkileşimli bir tasarım aracıdır. Bu etkileşim, tasarım 

probleminden uzaklaşmayı engelleyerek, sistemi istenen kriterler içinde çözümler 

üretecek şekilde yönlendirmeyi sağlamaktadır. 
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Şekil 5.1. Form-G modeli ve tasarımcı arası etkileşim  

 

Form-G modelinin hedefi seçilen 3 boyutlu objelerle eldeki araziye ve belirlenen 

kriterlere uygun umulmadık bina formları elde etmektir. Seçilen her 3 boyutlu obje 

bina kütleleri olarak kabul edilmektedir ve uygunluk fonksiyonuna göre yerleşim 

kompozisyonları sistem tarafından üretilmektedir. Tasarım süreci bilgisayarın pek 

çok alternatifi üreterek uygunluk fonksiyonuna uymayan çözümleri elemesiyle 

devam etmektedir. Bu noktada kullanıcı kendi istek ve estetik görüşleri 

doğrultusunda modeli yönlendirecektir. 

5.2.  Form-G Modeli Algoritması  ve Arayüz Tasarımı  

Genetik algoritma birey popülasyonunu içeren tekrarlı bi süreçtir, her bir birey 

semboller dizisi tarafından temsil edilmektedir. Döl, bireyler arasında çaprazlama ve 

mutasyonla gelişir.  Yeni bireyler varolan uygunluk fonksiyonu ile elenir ya da bir 

sonraki nesil için seçilirler. Genetik algoritma tabanlı Form-G model algoritması 

kullanıcı tarafından veri girişi ile işleyişe başlamaktadır. Şekil 5.2’ de gösterilen 

program algoritmasında da görüldüğü şekilde bir birini takip eden aşamalar şeklinde 

ilerlemektedir. 
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Şekil 5.2. Form-G modeli  Akış Şeması 
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5.2.1. Veri Girişi 

Model, kullanıcı tarafından arazi sınırlarının sisteme girilmesiyle çalışmaya 
başlayacaktır. Kullanıcı tarafından sisteme tanıtılacak arazi 3 ya da 3’ten fazla kenara 
sahip olan bir çokgen olabilir. Arazinin sisteme tanıtılması kullanıcı tarafından 
sisteme girilen x ve y koordinatlarıyla gerçekleşmektedir (Şekil 5.3). Araziyi 
meydana getiren köşe sayısı kullanıcıya sorularak arazi sınırlarını oluşturan 
koordinat nokta sayısı “c” elde edilecektir. “c” değeri bir çokgen oluşturabilmek için 
2 den büyük bir tam sayı olmalıdır. Arazinin koordinat nokta sayısı kullanıcı 
tarafından verilen “c” tam sayısına eşit olacaktır. Tasarım kütlesinin oturacağı 3 
boyutlu sınırı belirlemek için gerekli bir diğer veri maksimum yükseklik “h” 
olacaktır. 

 

 

                                      

 

Şekil 5.3. Bina kütlesinin oturacağı 3 boyutlu sınır tanımı 

 

Kullanılacak 3 boyutlu obje sayısı “n” kullanıcı tarafından obje tiplerinin ( 
dikdörtgenler prizması, silindir) belirlenmesiyle elde edilecektir. Kullanıcının 
sisteme gireceği son veri, seçilen obje tipleri için belirleyeceği maksimum”Vmax” ve 
minimum “Vmin” hacim değerleri olacaktır.  

Yazılım tasarımında,  program strüktürü kullanıcı için ulaşılabilir olmalıdır. 
Kullanıcı ve program arasındaki ilişkiyi kuran arayüzler karmaşıklıktan uzak olmalı 
fakat gerekli noktalarda kullanıcıya müdahale imkanı tanımalıdırlar. Bu tür yaklaşım 
istenen sonucu elde etmek için gereklidir, fakat bu, tasarım fikrini bilgisayar 
ortamında gerçekleyebilmek için daha fazla efor gerektiği anlamına gelmektedir. 
Yazılım tasarımındaki mühendislik yaklaşımı, kullanıcının iç strüktürüne mümkün 
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olduğunca erişebilmesini amaçlamaktadır. Bir imajın görünüşünü meydana 
getirmede, ışığı ve objenin dokusunu kontrol etmek yerine parametrelerine bakılır, 
koordinatları ve verteks normalleriyle oynanır. Bu tarz bir yaklaşım istenen verimi 
almada çoğu zaman gereklidir, fakat bu oldukça fazla efor ve o konuda bilgi 
gerektirir. Daha kullanışlı bir yaklaşım ise parametrelerin kullanıcıdan saklanarak , 
istenen sonuca odaklanması sağlanabilir. Evrimsel bilgi işleme paradigmasında bu 
düşünce merkezdedir, çünkü birden fazla çözüm vardır ve karmaşıklık mümkün 
olduğunca aza indirgenmelidir. (Angesleva,2001) Form-G kullanıcı arayüzü 
kullanımı kolay ve bilgisayar-kullanıcı arası etkileşimi en kolay şekilde sağlamak 
amacına yönelik tasarlanmıştır. 

Kullanıcının Form-G modelinde karşılaşacağı ilk arayüz arazi sınırlarını belirleyen 
köşe sayısı ve koordinat nokatalarının girildiği pencereler olacaktır. 

 

 

Şekil 5.4. Tasarımın içinde kalacağı sınırları belirleme arayüzleri (a) Köşe sayısı (b) 
x ve y koordinatları 

 

Kullanıcı tarafından sisteme girilecek bir diğer veri tasarımda kullanılacak 3 boyutlu 
obje sayısı ve çeşitleridir. Seçilen objelerin minimum ve maksimum hacimleri 
kullanıcı tarfından sisteme girilerek daha tanımlı ve sınırlı sayıda alternatif çözümler 
elde etmesi sağlanır (Şekil 5.5). 
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Şekil 5.5. Obje seçimi kullanıcı arayüzü (Obje sayısı kullanıcının isteğine bağlıdır.) 

 

Seçilen objelerin minimum ve maksimum hacimleri, seçilen obje sayısına göre 
kullanıcı arayüzünde kullanıcı tarafından sisteme girilecektir. Obje hacimlerinin 
sınırlandırılması, belirtilen değerlerin dışına çıkmadan form alternatifleri üretilmesini 
sağlayacaktır. Sistem tasarım uzayından uzaklaşmadan kullanıcı ihtiyaçlarına cevap 
veren alternatifler üretilebilecektir. 

 

              

Şekil 5.6. Obje hacimlerini belirleme arayüzü 

5.2.2. Üretim I 

Programın algoritması kullanıcı tarafından girilen veriler doğrultusunda elde edilen 
alternatif kompozisyonların üretilmesiyle devam edecektir. Elde edilen 
populasyonun değerlendirilmesi sistemin diğer adımı olmaktadır ve değerlendirme 
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uygunluk fonksiyonu kriterlerine göre gerçekleşitirilerek bu kriterlere uymayan 
alternatifler elenecektir.  

5.2.3. Değerlendirme 

Bu aşamada sistem çözüm uzayındaki alternatifler uyumluluk fonksiyonu kriterlerine 
göre eleyecektir. Bu noktada uyumluluk fonksiyonu olmadan sistem sayıca fazla ve 
ihtiyaçları karşılayan veya karşılamayan her türlü alternatifi üretecektir.  Uyumluluk 
fonksiyonu sisteme tanıtılan çevredeki her bir bireyin üremedeki başarısını ölçerek 
en başarılı bireylerin seçimini sağlayacaktır. Form-G modelinde her bireyin 
değerlendirilmesi genetik algoritma sisteminde olduğu gibi uyumluluk fomksiyonu 
kriterlerine göre yapılacaktır. Bu modeldeki uyumluluk fonksiyonu kriterleri ; 

 

- Seçilen 3 boyutlu objelerden en az biriyle komşuluğu olmalıdır,tek 

nokta ve bir doğru olan komşuluklar geçerli sayılmayacaktır.  

- Alternetif çözümler verilen arazi sınırları içinde yer almalıdırlar. 

Kullanıcı tarafından verilen kordinat noktaları arazi sınırını 

belirleyen değerler olacaktır.  (Xmax<Xc Ymax<Yc ) 

- Çözümler kullanıcı tarafından verilen maksimum yükseklik sınırı 

içinde yer alacaklardır. (hmax<h) 

- Seçilen 3 boyutlu objeler arasında kesişim ve çakışma 

olmayacaktır. 

- Minimum dış cephe yüzeyi, maksimum hacime sahip olan 

alterantifler öncelikli olarak seçilecektir. Sonuçlar bu değere göre 

sırayla kullanıcı arayüzünde gösterileceklerdir.( Vmax, Smin) 

Uyumluluk fonksiyonu kriterlerine göre seçilen alternatifler kullanıcı arayüzünde 

yerlerini alırlar.  

 

5.2.4. Seçim I 

Uyumluluk fonksiyonuna göre seçilen alternatiflerin kullanıcıya sunulmasından 

sonraki adım seçimdir. Genetik algoritmanın uyumluluk fonksiyonuna göre sunulan 

bireylerden kullanıcının istek ve estetik görüşüne göre iki tanesi seçilecektir. Bu iki 

birey bir sonraki nesili üretmek için kullanılacak ebeveynler olacaklardır. Bu iki 

ebeveyn programın algoritmasında P1 ve P2 olarak adlandırılmıştır.(Şekil 5.2)  

 



 121

 

Şekil 5.7. Ebeveyn seçim arayüzü 

 

“Generate” tuşu her seferinde sistemin ürettiği 6 farklı çözümü kullanıcıya 

sunacaktır. Bu aşamada sunulan alternatifler tek tek seçilerek “Add”  butonu 

yardımıyla birinci ve ikinci ebeveynlerin seçimi sağlanacaktır. Daha iyi bir çözümle 

karşılaşınca “Drop” butonu ile önceden seçilmiş bir çözümden vazgeçilebilmektedir. 

Üretilen alternatifler tatmin edici bulunmazsa “Back “ tuşu ile önceden girilen obje 

sayısı ve cinsi değiştirilebilmektedir(Şekil 5.7). 

 “Go” butonu seçilen iki ebeveyni bir sonraki aşamaya taşıyacaktır. Bu şekilde 
sürekli geri dönüşümü olabilen ve kullanıcı-bilgisayar etkileşimli bir sistem 
amaçlanmaktadır. 

 

5.2.5. Üretim II : Çaprazlama 

I. seçim sonucunda elde edilen iki ebeveyni tanımlayan P1 ve P2 olarak adalandırılan 
ebeveynleri meydana getiren 3 boyutlu objelerin, boyut ve konum bilgilerinden 
oluşan parametereler arasında çaprazlama yapılarak çocuk ürünler elde edilecektir.  

Bu şekilde ebevenylerden biri bünyesinde bulunan 3 boyutlu objenin diğer 
çocuklardan birinde, diğer ebeveyndeki farklı boyuttaki aynı tip objenin boyut ya da 
konum özelliklerini almasıyla kendini gösterecektir. Bu şekilde anne ve babada 
bulunan en başarılı objeler çocuklardan bazılarında kendini göstererek bu çocukların 
seçim şansını artıracaklardır. 
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5.2.6. Seçim II 

Program algortimasında “Ch” olarak adlandırılan çocuğun seçimi algoritmanın A12 
kodlu adımı olarak Şekil 5.2’de gösterilmiştir. Seçilen ebeveynler arasında 
gerçekleştirilen çaprazlama sonunda elde edilen alternatifler çaprazlama arayüzünde 
kullanıcıya sunulacaktır(Şekil 5.9). 

 

Şekil 5.9. Çaprazlama Arayüzü 

 

Çaprazlama arayüzünde “Generate” tuşu çaprazlama sonucunda meydana gelen 
çocuk alternatiflerini 6’lı gruplar halinde kullanıcı ekranına taşıyacaktır. Burada 
çocukların kullanıcıya sunum sırası minimum dış yüzey-maksimum hacim derecesini 
en iyi sağlayan alternatiften başlayarak yapılacaktır. Böylece kullanıcının estetik 
görüşüne uygun,  ihtiyaçlarını karşılayan hem de fonksiyonel olarak daha kullanışlı 
alternatiflerin sunum ve dolayısıyla seçilim hızını artırmak amaçlanmıştır. 
Çaprazlama arayüzünde istenilmeyen alternatifler üretilmesi durumunda “Back” tuşu 
ile geriye dönüş sağlanarak seçilen ebeveynlerden birinin değişimine olanak 
verilmektedir. Bu durumda program algoritmasında (Şekil 5.2) A10 olarak 
adlandırılan ebeveynlerin seçimi basamağına geri dönecektir. Kullanıcıya sunulan 
çocuklardan kullanıcıya göre en başarılı olanı “Add” tuşu ile bir sonraki aşamaya 
aktarılarak şanslı çocuk olarak adalandırılacaktır. 
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5.2.7. Seçim III ve Üretim III : Mutasyon 

Mutasyon biyolojik evrimde de olduğu gibi genetik çeşitliliği sağlayan bir diğer 
genetik operatördür. Form-G modelinde gerçekleşecek olan mutasyon işlemi seçilen 
çocuğu oluşturan 3 boyutlu objelerin parametrelerinin rasgele değişimi ile 
sağlanacaktır. Bu değişim 3 boyutlu görselleme  programları bünyesinde bulunan 
ölçek, eğme, burma, deformasyon vb. değişim operatörlerinin uygulanmasıyla 
gerçekleşecektir.  

Program algoritmasının bu noktadaki adımı mutasyona uğrayacak objelerin seçimi ve 
mutasyon oranının belirlenmesi olacaktır. Şekil 5.2 ‘de gösterilen program 
algoritmasında M1,M2.. olarak adlandırılan, seçilen çocuk bünyesindeki objelerden 
hangilerinin mutasyona uğrayacağına karar verilmesinden sonra bu objelerin 
deformasyonu belirlenen mutasyon oranına göre yapılacaktır. 

 

 

Şekil 5.10. Mutasyon Arayüzü 

 

Şekil 5.10’da gösterilen mutasyon arayüzü iki bölümden oluşmaktadır. İlki mutasyon 
oranının ve mutasyona uğraması istenen, seçilen çocuktaki objelerin belirlendiği 
bölümdür. Mutasyon oranı ne kadar büyükse seçilen objelerdeki deformasyon da o 
derece fazla olacaktır. Tasarım sınırından çok fazla uzaklaşmamak için çok büyük 
sayılar tercih edilmemelidir.  
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Şekil 5.11. Silindire uygulanan mutasyon operatörleri ve değerleri 

 

Şekil 5.11 ve 5.12’de Şekil 5.10 da elde edilen mtasyona uğramış tasarımın 
elemanlarından silindirin geçirdiği mutasyon operatörleri ve değerleri 
gösterilmektedir. Taper ( inceltme) , mesh smooth (yumuşatma) ve twist ( bükme)  
operatörleri uygulanarak mutasyon gerçekleştirilmiştir.  

 

 

Şekil 5.12. Dikdörtgenler Prizmasına uygulanan mutasyon operatörleri ve değerleri 

 

Şekil 5.13’te farklı boyutlardaki bir dikdörtgen prizmasına FFD 4x4x4 deformasyonu 
uygulanarak mutasyon gerçekleştirilmiştir. Bu deformasyon eldeki prizma kütlesi 
üzerindeki noktaların yer değiştirmesiyle elde edilmektedir. Program tarafından 
rasgele yerleri değiştirilen noktalara göre yeniden biçimlenen prizma mutasyona 
uğramış olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Şekil 5.13. Dikdörtgenler Prizmasına uygulanan mutasyon operatörleri ve değerleri 

 

 

 

Şekil 5.14. Dikdörtgenler Prizmasına uygulanan mutasyon operatörleri ve değerleri 

 

Her deformasyon operatörünün şekillerde gösterildiği gibi belirli değerleri vardır. 
Kullanıcı tarafından belirlenen mutasyon oranının büyük olması uygulanan bu 
operatörlerin değerlerinin de büyük olması anlamına gelmektedir ve bu şekilde 
kullanıcı mutasyonun etkinlik derecesine karar verebilmektedir. 

 

5.2.8. Seçim IV 

Modelin son adımı final ürünün seçimi olacaktır. Şekil 5.10 da kullanıcı arayüzünün 
ikinci bölümünde yapılan tercihler sonucu mutasyona uğrayan çocuğun alternatif 
biçimleri sunulmaktadır. Kullanıcının beğenisine sunulan alternatiflerden biri sonuç 
ürün olarak kullanıcı tarafından seçilecektir. “Add” tuşu ile mutasyona uğramış 
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alternatifler içinden kullanıcı estetik istek ve görüşlerine uygun alternatif final ürün 
olarak seçilecektir.  Bu noktada “Back” tuşu ile kullanıcının final ürüne karar 
verememesi durumunda çocuğun seçim aşaması olan ve program algoritmasının 
gösterildiği şekil 5.2 ‘de A12 kodlu adıma geri dönüş sağlanarak farklı bir çocuğun 
seçimi sağlanacaktır. 

 

 

Şekil 5.15. Mutasyona uğramış sonuç ürün 

 

Final ürün olarak seçilen alternatif ürünü birden fazla mutasyona uğratmak mümkün 
olacaktır. Şekil 5.15’te sonuç ürün görülmektedir. Ürün yeterince tatmin edici değilse 
“Mutate” butonuyla bir önceki  mutasyon tercihlerine göre son ürün bir daha 
mutasyona uğratılabilir. Belirlenen mutasyon değerlerini değiştirmek için “Back” 
tuşuyla program algoritmasında A14 kodlu bir önceki adıma geri dönme şansı 
kullanıcıya sağlanacaktır.  

5.3. Form-G modelinin Tasarımda Yaratıcılığa  Katkısı 

Genetik evrimsel tasarım sistemleri günümüzde en umut veren bilgisayar destekli 

tasarım yaklaşımları olarak görülmektedir. Bu sistemler, biyolojik evrim kurallarını, 

benzer temsil mekanizmalarını kullanarak, bilgisayar ortamındaki tasarım sistemine 

adapte edip evrimleşen sürpriz çözümlere ulaşmayı hedeflemektedir.  

Bilgisayar destekli tasarım anlamında oluşturulmuş örnek modeller, insan tasarım 

süreçlerinde ortaya çıkan yaratıcılıkla eşdeğer bir kriter kapsamında 

değerlendirilmemelidir.  Bilgisayar destekli tasarım için en yüksek seviyedeki amaç 
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olan yaratıcılık kavramını, sürpriz ve yenilik üretmedeki başarı olarak 

değerlendirmek daha doğru olacaktır. 

Doğada hem yaratıcı hem de algoritmik olarak tarif edilebilen süreçler vardır, bu 

süreçlerden biri biyolojik evrimdir.  Biyolojik seçim sürecinin tasarım süreciyle 

birleştirilmesi kullanıcıya karmaşık problemlerin çözümünde oldukça büyük yarar 

sağlamaktadır. Tez kapsamında ele alınan Form-G modeli kavramsal bina formu 

alternatiflerini bu mantıkla çalışan bir sistemle üretmektedir. Bilgisayarın 

sağlayabildiği üretme hızı ve alternatif çeşitliliği sürpriz formlar üretme olasılığını 

oldukça yükseltmektedir. Yaratıcılık kavramını sürpriz yeni formlar üretmedeki 

başarı olarak tanımlarsak Form-G modeli de mimari tasarımda yaratıcı bir model 

olarak adlandırılabilir.  

 

Şekil 5.16. Final ürünün mimari sunumu 

Form-G modelinin kullanıcı ile etkileşimli olarak ilerlemesi, kullanıcının estetik 

görüşününde modelin üretim sürecine dahil edilmesi, tasarım sınırları içinde ve 

tasarımcı istek ve görüşlerine uygun alternatifler üretilmesini sağlamaktadır. Sürpriz 

formların üretilmesi yanında bu formların aynı zamanda tasarımcı istek ve estetik 

görüşüyle örtüşüyor olması hem yaratıcı hem de fonksiyonel formların üretilmesini 

sağlayacaktır. 
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6.     SONUÇLAR 

Genetik algoritmaların  probleme yaklaşımı,  eldeki problemi evrimsel sürece tabii 

tutarak çözüme ulaşmak şeklindedir. Darwin’in evrim kuramı bilişim dünyasında 

olukça yeni yaklaşımların doğmasını sağlamıştır. Bu kuram göz önünde 

bulundurularak biçimlenen bu evrimsel bilgi işleme tekniği,  geleneksel yöntemlerin 

çözmekte zorlandığı karmaşık problemlerin çözümünde kullanılmaktadır. Bu 

problemlerin hemen hemen hepsi çok geniş bir çözüm havzasının taranmasını 

gerektirmektedir. Bu çözüm havzasının geleneksel yöntemlerle taranması çok uzun 

sürmekte, genetik algoritmayla ise kısa bir sürede kabul edilebilir bir sonuç 

alınabilmektedir. 

Genetik evrim; yapay dünyada genetik algoritmalar ve genetik programlama 

ürünlerinin oluşturulması için temel kavramlardan biri olarak tanımlanmıştır. 

(Holland, 1975) Evrimin amacı, ”döl” ü üretebilen farklı bireylerin 

karakteristiklerinin kombinasyonudur. Her yeni nesilde,  karakteristikler evrim 

geçirir ve daha iyi çözümler üretilir. GA’ların ihtiyaç duyduğu şey problemin karar 

değişkenlerinin uygun bir yöntemle kodlanması ve neyin iyi olduğunu GA’ya 

belirtmek üzere tasarlanan bir uygunluk fonksiyonudur. GA’lar çözüm uzayını 

taramaya bir topluluk ile başladıkları için en iyi çözüme ulaşmak diğer yöntemlere 

göre daha kolay olmaktadır. Genel olarak en iyi çözümü bulmayı garanti etmezlerse 

de buna yakın bir sonucu bulduğu bir çok araştırmayla ispatlanmıştır. GA’lar bir 

topluluk ile başlar ve bu topluluk üzerinde çaprazlama, seçme ve mutasyon gibi 

yöntemlerin uygulanmasıyla problemin her aşamasında en iyiye doğru gidiş sağlanır. 

(Goldberg, 1989). 

Tasarım alanında evrimsel bilgi işlemenin kullanımı son 10-15 yıldır karşımıza 

çıkmaktadır. Sanatçılar evrimi estetik olarak daha iyi formları şekillendirmek, 

mimarlarsa yeni bina planlarını eskiz aşamasında evrimsel gelişime tabi tutarak 

tasarımlarını gerçekleştirmek amacıyla kullanmaktadır. (Bentley, 1999) Genetik 
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evrimsel tasarım sistemleri günümüzde en umut veren bilgisayar destekli tasarım 

yaklaşımları olarak görülmektedir. Bu sistemler, biyolojik evrim kurallarını, benzer 

temsil mekanizmalarını kullanarak, bilgisayar ortamındaki tasarım sistemine adapte 

edip evrimleşen sürpriz çözümlere ulaşmayı hedeflemektedir.  

Bilgisayar destekli mimari tasarımda da amaç, bilgisayar teknolojisinin mimari 

tasarım sürecinde aktif biçimde kullanılmasını sağlayarak, mimari tasarımı yaratıcı 

ve hızlı problem çözümleriyle desteklemektir. Bu tez kapsamında genetik algoritma 

yardımıyla doğanın biyolojik evrimini modelin işleyişinde kullanarak, yaratıcı ve en 

iyi çözümü bulmayı hedefleyen bir model amaçlanmıştır. Bilgisayar destekli mimari 

tasarımda amaç, bilgisayar teknolojisinin mimari tasarım sürecinde aktif biçimde 

kullanılmasını sağlayarak, mimari tasarımı yaratıcı ve hızlı problem çözümleriyle 

desteklemektir. Tasarım endüstrisinde gelişmiş bilgisayar tabanlı araçlar,  tasarım 

sürecinin önemli bir parçasını  oluşturmalarına rağmen; tasarımın ilk evreleri ve 

yaratıcı tasarım hala problemli olan ve daha iyi çözümleri bekleyen konulardır.  

Bu tezin amacı genetik algoritma yardımıyla  kavramsal olarak bina form 

alternatifleri üreten bir tasarım aracı geliştirmektir. Bu model Form-G olarak 

adlandırılmıştır. Model, bilgisayar tarafından üretilen her yeni neslin kullanıcının 

kontrolünde ilerlediği etkileşimli bir tasarım aracıdır. Bu etkileşim, tasarım 

probleminden uzaklaşmayı engelleyerek, sistemi istenen kriterler içinde çözümler 

üretecek şekilde yönlendirmeyi sağlamaktadır. Bina formlarının üretilmesinde asıl 

gelişim aktif tasarım sürecinde Form-G modelini kullanan tasarımcıdan alınan 

geribildirimler  sayesinde olmaktadır.  

Form-G modelinin amacı seçilen 3 boyutlu objelerle eldeki araziye ve belirlenen 

kriterlere uygun umulmadık bina formları elde etmektir. Seçilen her 3 boyutlu obje 

bina kütleleri olarak kabul edilmektedir ve uygunluk fonksiyonuna göre yerleşim 

kompozisyonları sistem tarafından üretilmektedir. Form-G kullanıcı arayüzü 

kullanımı kolay ve bilgisayar-kullanıcı arası etkileşimi en kolay şekilde sağlamak 

amacına yönelik tasarlanmıştır. 

İlerideki çalışmalarda Form-G olarak adlandırılan bu modelin, Rhino script  dili 

kulanılarak gerçekleştirilmesi ve plug-in olarak kullanıcıya sunulması amaçlanmıştır. 

Tanımlanan arazi sınırlarının tanımlanmasında arazinin 2 boyuttan, arazi eğim ve 

yükseklik farklarını göz önünde bulundurarak 3. boyuta entegre edilmesi yapılacak 

çalışmalardandır. Kullanıcı tarafından seçilen 3 boyutlu objelerin kendi içindeki 
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oranlarının da siteme girilmesi sağlanacaktır. Kütlelerin fonksiyonlarına göre oransal 

ilişkisinin kurulması modelin daha fonksiyonel ürünler vermesini sağlayacaktır. 

Modelin mutasyon evresinde objelerin deformasyonun topoğrafya, rüzgar, manzara 

etkilerine uygun olarak gerçekleştirilmesi yapılacak çalışmalardan bir diğeridir. 

Amaçlanan bu özelliklerin modele eklenerek uygulanmasıyla daha fonksiyonel form 

alternatifleri kullanıcıya sunulacaktır. 

Tez kapsamında ele alınan bu model kavramsal bina formu alternatiflerini bu 

mantıkla çalışan bir sistemle üretmektedir. Bilgisayarın sağlayabildiği üretme hızı ve 

alternatif çeşitliliği sürpriz formlar üretme olasılığını oldukça yükseltmektedir. 

Yaratıcılık kavramı sürpriz yeni formlar üretmedeki başarı olarak tanımlanırsa Form-

G modeli de mimari tasarımda yaratıcı bir model olarak adlandırılabilir. Bilgisayar 

destekli tasarım için en yüksek seviyedeki amaç olan yaratıcılık kavramını, sürpriz 

ve yenilik üretmedeki başarı olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. Sürpriz 

formların üretilmesi yanında bu formların aynı zamanda tasarımcı istek ve estetik 

görüşüyle örtüşüyor olması hem yaratıcı hem de fonksiyonel formların üretilmesini 

sağlayacaktır.  

Form-G modeli gibi yeni tasarım araçları, tasarımcıların bilgisayar tabanlı tasarım 

sistemlerine bakış açılarını değiştirmesiyle; bu araçları tasarım otomatları olarak 

görmekten çok  tasarım üreticileri olarak görmelerinin sağlanmasıyla daha da 

gelişeceklerdir. 
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