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1. Problem 
 

 
Doğa bilimciler ve biyolojinin diğer meslek dallarında çalışan bilim insanları          

düzenli periyotlar ile bir takım canlı gruplarının belirlenen biyomlara salınımını          
gerçekleştirirler. Bunun amacı; canlı grupları üzerinde tepki, kuşaklar arası değişim ve           
davranışsal semptomlar üzerinde deney ve gözlem yapmaktır.  
 

Canlı yaşamının önemi göz önüne alındığında, bu denli uygulama ve pratiğe           
dönük bir yaklaşım büyük bir yük, buhranlı bir süreçtir. Bilhassa, önerilen teorinin            
canlılar üzerinde test edilmesi, daha sonra deney sonucu gözlemler yapılabilmesi için           
doğaya salınımın ardından uzun zaman aralıkları geçmesi gerekir (1, 5, 10 yıl gibi).             
Ayrıca salınım gerçekleşmeden önce ilgili canlıların fizyoterapi, egzersiz, sağlık         
taraması aşamalarından geçmesi gerekir.  
 

Bahsedilen mevcut yaklaşım her ne kadar gerçekçi bir deney yöntemi olsa da            
beraberindeki gereksinimler; yıllar sonu ölçümler, canlı yaşamı, karşılaştırma süreci ve          
masraflar bu yaklaşımı itici kılmakta, yeterli bütçeye sahip olmayan bilim insanlarının           
deneylendirme imkanını ortadan kaldırmaktadır. 
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2. Çözüm 
 

 
 

Zoologların, doğa bilimcilerin bir biyoma bir kurt sürüsünün salınması durumunda          
oluşabilecek çıktıların simüle edilebilmesini, ön görülebilmesini mümkün kılan        
simülasyon yazılımı mevcut yaklaşıma çözüm olarak sunulabilir. Oluşturulacak çıktı         
içeriğinde; kuşaklar arası değişimler, her bir kurdun fizyolojik, psikolojik ve biyolojik           
durumu, sürünün sosyolojik durumu, sürünün karşılaştığı durumlar bulunmakta. 

Yazılım sayesinde, biyoma salınacak her bir kurdun bilgileri (Kurt Modeli 4.3),           
içine salınacağı biyomun tanımlanması durumunda belirtilen sürünün istenen iterasyon         
miktarı sonucu durumunu simüle edilebilir, gözlemlenebilir.  
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3. Teknolojiler 
 

 
 

Uygulama web tabanlı bir yazılım. Front End web arayüzü için temel HTML5 ve             
CSS3 kullanılmakta. Sistemdeki backend fonksiyonellikleri için ise Javascript aracılık         
etmekte. DOM (Document Object Model) işlemleri için ise JQuery kullanılıyor. Projenin           
ön prototipi için herhangi bir veritabanı işlemi bulunmamakta, simülasyon çıktıları          
doğrudan kullanıcıya arayüz üzerinden sunulacak, daha sonra istenildiği takdirde         
indirme imkanı bulunacak.  

Ticari prototip aşaması için, oluşturulan çıktı raporlarının daha sonra         
karşılaştırılabilmesi için MySQL veritabanına kayıt edilecek. Javascript ve MySQL         
iletişimi için kullanılacak model API yaklaşımı. API implementasyonu için PHP Laravel           
Framework’ünün Lite versiyonu olan Lumen kullanılacak. Lumen kullanılma sebebi, API          
üzerinden veri giriş/çıkış noktalarının oluşturulmasında ve CSRF Token kontrolü ile          
veritabanına kayıt girişi ve düzenlemesininde kolaylık sağlaması. 
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3.1 Ön Prototip İçin Teknolojiler 
 

● HTML5, CSS3 
 
Kullanıcı, yazılımı arayüz yardımı ile kullanacak. Bunun sebebi hem çapraz          
platform uyumluluğu hem de uygulama backend ağırlıklı bir uygulama olduğu ve           
arayüz etkileşimi düşük kalması. 
 
 

● Vanilla Javascript 
 
Yazılım webde çalıştığı için web dostu kodlama dilleri yegane seçim. Fakat           
burada bir soruna dikkat çekmekte fayda var. Planlanan        
fonksiyonellikler/gereksinimler kapsamında bulunan veri ağaç işlemleri,      
simülasyon modülü ve iteratif işlemlerin performans ve bilişimsel kaynaklar         
bakımından ağır işlemler olduğu söylemek mümkün. Durum bu iken eğer yazılım           
Server-Side çalışırsa ve anlık (real-time) kullanıcı sayısı 100 kişi olduğu          
varsayılırsa sunucu aynı anda 100 farklı sürü için simülasyon ve veri ağacı            
işlemleri yapmakla yükümlü olur. Böylesine bir yükün üstesinden gelecek sunucu          
yüksek fiziksel gereksinimleri beraberinde getirir. 

Bu soruna en iyi çözüm Client-Side (kullanıcı tarafında) çalışan yazılım          
teknolojileri. Sistemde simülasyon yapan her bir kullanıcı aslında kendi bilişim          
sisteminin kaynaklarını kullanarak simülasyon yapacak. Aynı zamanda ASYNC        
teknolojisi implemente edilerek   
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3.2 Ticari Prototip İçin Teknolojiler 
 
Ön prototipte bulunan özelliklerin üstüne; 
 

● MySQL 
 

Ön prototipte simülasyon sonucu elde edilen sonuçlar web arayüzü         
yardımıyla kullanıcıya sunuluyordu, isteğe bağlı olarak indirme imkanı mevcuttu.         
Ticari prototipte ise simülasyon sonucu (tüm kullanıcı tabanı için) elde edilen           
çıktılar veritabanına Lumen API yardımı ile Javascript üzerinden kaydedilecek.         
Bu sayede simülasyonlar arası istatistiksel bağlamlar, karşılaştırmalar       
yapılabilecek.  
 

● PHP Lumen Framework 
 

Javascript’de simülasyon sonucu oluşan çıktıların ve sonuçların MySQL’e        
kayıt edilebilmesi için aracı bir sisteme ihtiyaç duyulmakta. PHP ağır ve süre            
bakımından masraflı bir çözüm. Alternatif olarak Lumen, birçok bağlantıyı hazır          
sağlıyor ve API entegrasyonuna olanak sağlıyor. Aynı zamanda CSRF Token          
kontrolü ile güvenli API etkileşimi sağlanıyor. API giriş/çıkış arayüzleri ile          
Javascript’de oluşturulan raporları MySQL’e aktarmak mümkün olacak. 
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4. Veri Modelleri 
 

 
 

4.1 Biyom Modeli 
Biyom veri modeli çevre modelinde kullanılmak üzere oluşturulmuş, biyom         

taslaklarını içeren veri modelidir. Kullanılma amacı çevre modeli oluşturulurken çevrenin          
tanımlanmasına katkı sağlamak, çevresel olayları öngörmek amacı ile kullanılmakta.         
Kurtlar bulundukları biyoma göre farklı davranışsal karakteristikler, avlanma stratejileri         
kullandıkları için ve farklı yaşam olanaklarına sahip oldukları için bu modelin simülasyon            
üzerinde etkisi büyük. Biyom modelinde tanımlanan veriler sabit olmakla birlikte daha           
sonra simülasyon sırasında her bir biyom taslağı için farklı “modifiers” ve olaylar            
gerçekleşecek. 

 

biomeID biomeName 

1 Ova, düzlük 

2 Orman 

3 Bataklık 

4 Sık Orman 

5 Tayga 

6 Tundra 

7 Çöl 

8 Buzul, antartik 
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4.2 Çevre Modeli 
Kurtlar, her canlı gibi çevresel etkenlerden etkilenen canlılar olduğu için bu           

etmenlerin doğru tanımlanması gerekmekte. Çevre modeli, simülasyon çevresinin        
gerçeğe yakın çıktılar vermesini için önem arz eden tüm parametreleri içermekte.           
Çevrenin doğru tanımlanması simülasyon çıktılarını birinci dereceden etkileyeceği için,         
hükmü olabilecek detaylar araştırılıp modelde yer verilmiştir. 
 
 

envID 

biomeID 

waterAvailability 

temperatureLow 

temperatureMedian 

temperatureHigh 

rainFrequency 

greenDensity 

climateBias 

surroundings 

wildCardWolfs 

predatorCount 

predatorThreat 

preyCount 
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envID: Tanımlanan çevrenin benzersiz kimlik numarası. Otomatik atanıyor. Daha sonra          
veritabanında istatistiksel rapor karşılaştırması yapılırken kullanılacak. Integer tipinde        
değişken. Primary Key. 
 
biomeID: Çevrenin benzeştiği biyom taslağı. Biyom modelindeki veriler ile eşleşir.          
Foreign Key tipinde değişken. 
 
waterAvailability: Dört kademeli seçeneğe sahip (0,1,2,3). 0, hiç su yok. 1, az miktarda             
su. 2 orta miktarda su. 3 bol miktarda su kaynağını temsil etmekte. Short/TinyINT             
tipinde değişken. 
 
temperatureLow: Tanımlanan çevrenin yıllık hava sıcaklık derecesinin en düşük         
(anomaliler hariç) derecesini için. Short/TinyINT tipinde değişken. 
 
temperatureMedian: Çevrenin yıllık hava sıcaklık derecesinin, olağan dışı durumlar         
olmadan medyan sıcaklığını temsil ediyor. Short/TinyINT tipinde değişken. 
 
temperatureHigh: Yıllık hava sıcaklığının en yüksek sıcaklık derecesi için.         
Short/TinyINT tipinde değişken. 
 
rainFrequency: Belirtilen çevrede hava yağış miktarının frekansını belirlemek için         
kullanılıyor. Aylık yağış frekansı değeri, 0 ile 99 arasında bir değer. Short/TinyINT            
tipinde değişken.  
 
greenDensity: Çevrenin sahip olduğu yeşil alan miktarını, yoğunluğunu belirlemek için          
kullanılan değişken. Yeşillik yoğunluğu, kurtların avlanma yöntemlerini ve şanslarını         
etkilediği için simülasyon açısından öneme sahip bir değişken. 0 ile 4 arası değer             
alabilir. 0 hiç yeşillik yok, 4 çok sık yeşillik örtü anlamına gelmekte. Short/TinyINT             
tipinde değişken.  
 
climateBias: İlgili çevre ve biyomda düzenli olarak gerçekleşen hava olayları. Örneğin:           
kasırga, sis, buzlanma gibi. String tipinde değişken. 
 
surroundings: Tanımlı çevrenin yaşamsal aktivitelerini, diğer canlı yoğunluğu miktarını         
temsil etmekte. String tipinde değişken. Örneğin: sakin, vahşi, cansız (başka canlı tipi            
bulunmamakta). 
wildCardWolfs: Çevrede bulunan vahşi kurtları temsil etmek için kullanılıyor. Sürüye          
dahil olmayan fakat belirtilen çevrede önceden bulunan kurtlar için. İnteger tipinde           
değişken. Bu kurtlar duruma göre sürüye katılabilir veya saldırabilir. 
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predatorCount: Tanımlanan çevredeki ana avcıların (kurtlar için) sayısı. Tek bir avcı           
tipi için kullanılıyor, yani en büyük tehditi oluşturan canlı grubu. Örneğin: avcı insan             
sayısı, kartal sayısı, ayı sayısı. İnteger tipinde değişken. 
 
predatorThreat: Sayısı belirtilen avcının tehditkarlığını temsil eden değişken. Üç farklı          
değer alabilir: Düşük, Orta, Yüksek. String tipinde değişken. 
 

4.3 Kurt Modeli 
Kurt modelinde bir kurtun, sürünün gelişimine etkisi olabilecek tüm         

parametrelerine yer verilmiştir. Başlıca 2 ana alt modele ayrılır: 

4.3.1 Tanımsal Alanlar 

wolfID 

wolfNickname 

wolfAnatomicSizes [ ] (Array) 

diseases [ ] (Array) 

characterictics [ ] (Array) 

furColorCode 

age 

eyeColorCode 

familySet (biomeID FK) 

strengthMark 

agilityMark 

intelligenceMark 
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wolfID: Her bir kurt için benzersiz olan kimlik numarası. Aynı zamanda salınımda            
takılan künyedeki numara. İnteger değişken. Primary Key. 
 
wolfNickname: Zoologlar genelde doğaya salınan canlılara takma isimler verirler, bu          
alan takma isim değişkenini tutmak için kullanılıyor. String değişken. 
 
wolfAnatomicSizes: Kurtun sahip olduğu anatomik boyutların tutulduğu anatomik        
boyutlar alt modeli dizisi. Alt model içeriğinde çene çapı, bacak boyu, gibi değişkenler             
yer almakta.  
 
diseases: Kurtta mevcut olarak bulunan hastalıkların listesi. Hastalıklar alt modelinden          
oluşmakta. String değişken dizisi. 
 
characteristics: Her bir kurtun sahip olduğu davranışsal karakteristiklerin dizisi.         
Örneğin: saldırgan, uyumsuz, tembel. String değişken dizisi. 
 
furColorCode: Kurtun kürk renginin renk kodu. Gelecek kuşakların fiziksel özelliklerini          
belirlemede kullanılıyor. String değişken. 
 
age: Kurtun salındığı andaki yaşı. Yaş sürüde liderlikte önemli rol oynamakta. İnteger            
değişken. 
 
eyeColorCode: Kurtun göz rengi kodu. Gelecek kuşakların fiziksel özelliklerini         
belirlemede kullanılıyor. String değişken. 
 
familySet: Kurtun familyasını temsil etmek için kullanılıyor. Yani her bir kurt için hangi             
çevresel yapıdan geldiği verisi. Biyom modelindeki veriler ile eşleştiriliyor. Foreign Key. 
 
strengthMark: Kurtun doğaya salınmadan önce yapılan testlerde güç/dayanıklılık efor         
testinde aldığı puan. İnteger değişken. 
 
agilityMark: Çeviklik ve hız testinde kurtun elde ettiği puan. İnteger değişken. 
 
intelligenceMark: Kurtun zeka testinde aldığı puan. İnteger değişken.  
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4.3.2 Yapısal Alanlar 
Bu bölümdeki veri alanları kurtun veri ağaçlarındaki yerleşimleri, sıralaması ve araması           
için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 
 
 

branchID 

branchName 

generationNumber 

maleAncestorID 

femaleAncestorID 
 
 
branchID: Kurtun benzersiz dal numarası. Ağaçlarda link kontrolü için kullanılıyor.          
Primary key. 
 
brancName: Kurtun sahip olduğu alt ağacın (aile için) isimi. String değişken. Rastgele            
anlamlı kelimeler ile oluşturuluyor. 
 
generationNumber: Başlangıç salınım kurtları baz alınarak, kurtun kaçıncı kuşaktan         
geldiğini tespit etmek için kullanılıyor.  
 
maleAncestorID: Erkek ata kurtun benzersiz numarası.  
 
femaleAncestorID: Dişi ata kurtun benzersiz numarası. 
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5. Modüller 
 

 
 

5.1 Çevre Modülü 
Çevre modülü, kullanıcıların simülasyon başlatmadan önce yaptıkları veri giriş         

aşamasıdan birincisidir. Modülde, simüle edilecek çevre şartları hakkında bilgiler         
toplanmaktadır. Çevre modelindeki verilerin elde edilmesi ve depolanması bu modül          
kapsamındadır. 
 

5.2 Olay Modülü 
5.2.1 Düzenli Olaylar 
Kurt sürüsünün, düzenli periyotlar ile etkileneceği olayların kontrol edildiği kısım.          

Bu alt modülde, kurt sürüsünün günlük, haftalık, aylık olarak karşılaştığı/karşılaşacağı          
olayların listeleri, “modifier”lar ve periyotları tutulmaktadır.  
 

● Yiyecek dağılımı 
● Keşif 
● Çiftleşme 
● Avlanma 
● Çevrede bulunan avcılar tarafından avlanma 

Bu alt modüldeki sabit ve düzenli olaylara örnektir.  
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5.2.2 Duruma bağlı ve Beklenmedik Olaylar 
Sürünün duruma göre geçirebileceği veya şansa bağlı olarak gelişen olayların          

listesi. Duruma bağlı olaylar gerekli şartlar sağlandığı takdirde tetiklenir ve etki gösterir.            
Beklenmedik olaylar ise belirli bir “roll-dice” mantığı ile tetiklenir.  
 

● Alfa meydan okuması 
● Hastalık (Kurtlarda mevcut olan) yayılması, enfeksiyonun ilerlemesi 
● Av hayvanı kıtlığı 
● Sürünün bölünmesi 
● Doğal afet 

Duruma bağlı ve beklenmedik olaylara örnek verilebilir. 
 

5.3 Veri Ağacı Modülü 
Kurtların bilgilerinin tutulduğu, düzenli olarak kendisini dengeleyen ağaçların bulunduğu         
modül. Mevcut olarak 2 farklı ağaç kullanılmakta. 
 
 

● Baskınlık Ağacı 
 
Kurtlar baskınlık hesaplama metodu sonucu elde edilen puanlara göre baskınlık          

puanlarına sahip oluyorlar. Daha sonra, “Max Heap Binary Ağacı”na tüm sürü üyeleri ve             
baskınlık puanları dizi olarak gönderiliyor. Ardından otomatik dengeleme ile, tüm üyeler           
ağaca yerleştirildikten sonra en tepedeki (root) kurt en yüksek baskınlık puanına sahip            
olduğu için “Alfa Kurt” seçiliyor. Hash Tree kullanılma sebebi en tepede her zaman             
maksimum değer barındırması ve derinlik mantığına sahip olması. Bu sayede, Alfa           
kurttan sonra gelecek alfalar takip edilebilir oluyor. 

 
 

● Sürü Grafı 
 
Yönlendirilmiş Graf ve DAG (Directed Acyclic Graph) graf kullanılarak sürü          
üyelerinin birbirine olan kan bağları takip edilebilir ve arama yardımı ile ilişkiler            
çözümlenebilir oluyor.  
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5.4 Simulasyon Modülü 
 

Simülasyon modülünün ana amacı “Olay Modülü”, “Veri Ağacı Modülü” ve “Çevre           
Modülü”ndeki veriler kullanılarak sırasıyla, iteratif olarak çağırma işlemini        
gerçekleştirmek.  

Simulasyon modülü, her iterasyon için “roll-dice” yapmakta, ayrıca bu değeri          
“modifiers” ile etkilemektedir. “Modifiers” değeri Çevre Modülünde tanımlanan çevre         
şartlarından, kurt özelliklerinden etkilenmekte.  

 
Etkileşimi ile ilgili detaylı bilgi sistem diagramı üzerinde belirtilmiştir.  
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6. Sistem Diagramı
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İmplementasyon
 

Proje kapsamı fazla geniş ve bilinmeyen bir alanla ilişkili olduğu için analiz edilen             
modüllerin tümünün implementasyonu yapılmadı. Mevcut olarak düzenli olaylar modülü,         
veri ağacı modülü (max heap için), çevre modülü, değişken ve şans hesaplama modülü,             
parametre modülü, kurt modülü ve simülasyon modülü kısmi olarak entegre edilmiştir.  
 
Sistemin şu anki sürümünde çevre nesnesi ve kurt nesneleri oluşturulabiliyor, bu iki            
nesne tipi ışığında: avlanma şansını etkileyen 7 etken hesaplanıyor, alfa/lider kurt puanı            
hesaplama ve seçimi, kurtların baskınlık puanına göre max heap ağacına yerleşimi,           
avlanma olayı kararlandırma, av sonrası dağılım hesaplama, hava olayı tetikleme, keşif,           
temel simülasyon döngüsü gibi işlemleri gerçekleştirebilir durumda. 
 
 
Proje açık kaynak olarak Github üzerinden geliştirilmiştir. Toplam 16 commit’te mevcut           
sürüme ulaşılmıştır. https://github.com/skywarth/wolfpack-simulator 
 
Projenin test edilmesi, kullanılması için uygulanışı gayet basit. Sadece javascript          
üzerine çalışan bir sistem olduğu için tüm browserlarda sorunsuz ve ekstra kurulum            
gerekmeden çalışması öngörülmekte. Yalnız index.html dosyasını herhangi bir browser         
ile çalıştırmak yeterli olacaktır.  

https://github.com/skywarth/wolfpack-simulator
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Proje Dosya Dizini
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Kaynak Kodları
 

Yazılımın kaynak kodları toplam 627 satır (kütüphaneler ve arayüzler hariç). Proje           
raporunun içerisine dahil edildiği takdirde gereksiz yer kapladığı için yazılımın kaynak           
kodları açık kaynak bir şekilde github üzerinden incelenebilir.        
(https://github.com/skywarth/wolfpack-simulator). 
 

 
 
Modüller klasöründe bulunan kodların tamamı manuel biçimde hazırlanmıştır. Fakat         
max heap ağaç yapısı konusunda geliştirme sürecinde hız kazanmak için hazır           
javascript max heap yaklaşımı kullanılıp üzerine düzenleme yapılmıştır. Yapılan         
düzenleme max heap node’ları üzerinde obje tutmak için yapıldı.  

https://github.com/skywarth/wolfpack-simulator
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Test
 

Birinci test aşaması 
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İkinci test aşaması 
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Kaynakçanın devamı ve kurtlarla ilgili belirleyici parametre referansları için lütfen github           
“repository”deki notes dosyasını inceleyiniz. 

https://www.jstor.org/stable/40511934

