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Özet: Workflow (iş akışı), her hengi bir işte, süreç boyunca gerçekleşen veya 

gerçekleşmesi muhtemel durumların ve geçişlerin tamamına verilen addır. Kısaca, bir 

iş sürecinin tipik bir temsili de denilebilir. İş akışında durumlar arasındaki geçiş, kimi 

koşulların sağlanması ile gerçekleşmektedir. Buna ek olarak, kullanıcının pozisyonu 

veya görevi de bu durum geçişlerinin sağlanmasını etkilemektedir. Birçok firmada iş 

süreçlerine ait bu akışlar veritabanlarında kayıtlı olarak tutulmaktadır. Bunların takibi, 

iş süreçlerindeki durum ve durum geçişlerinin artmasıyla zorlaşmaktadır. Bu zorluğun 

ortadan kaldırılması için Sugiyama Algortiması kullanılarak, en iyi şekilde durumların 

ve geçişlerin görsel olarak sunulması sağlanılmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: İş Akışı, Çizge Teorisi, Topolojik Sıralama, Hiyerarşik Çizge 

Çizdirme, Sugiyama Algoritması, MSAGL, Jsplumb 

 

 

The Visual Presentation of the Workflows Belonging to Processes in an Optimal Manner 

 

Abstract: The whole states and transitions, which are occurred or are possible to be occurred 

are named as Workflow during a process at any work. In brief, it is a representatin of a work 

process. The transitions between the states are occurred after related conditions are satisfied. 

The rank or the responsibility of the user also affects the mentioned transitions to be concluded. 

On many companies, these workflows belonging to work processes are stored in database. The 

tracking of these processes are getting more problematic and difficult as the number of the states 

and the transitions have increased. In order to make this difficulty disappear, the states and the 

transitions are presented visually in an optimal way by implementing Sugiyama Algorithm into 

systems. 
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1. Giriş 

 

 

İş akışı, bir iş sürecinin geçişlerinin ve gerekli 

koşullarının tümüne verilen addır. Şekil 1’de 

farklı iş süreçlerine ait çeşitli iş akışları 

verilmiştir. Örnek olarak verilen bu iş akışları 

2 katmandan ve 2 durum bilgisinden 

oluştuğundan, ekrana çizdirilmesine dahi 

gerek kalmadan takibi, bu bilgilerin 

bulunduğu veri tabanı üzerinden 

yapılabilmektedir. Bazı durumlarda bu takip, 

görsel olarak kullanıcıya sunulmadığında 

zorluklara sebebiyet vermektedir. Bundan 

ötürü veri tabanı üzerinden takibin yapılması 

yerine, veri tabanında bulunan verilerin görsel 
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olarak sunulmasıyla bu takip daha kolay bir 

hal almaktadır. 

 

          
 

Şekil 1: Farklı İş Süreçlerine ait Örnek İş 

Akışları 

 

 

İş akışının ekrana görsel olarak sunulması, 

bazı durumların ve bunları bağlayan 

bağlantıların her hangi bir şekilde çizdirilmesi 

gibi gözükse de, durum zannedildiğinin aksine 

daha karmaşıktır. İş akışı, ekrana çizdirilecek 

düğümlerin konumlarına göre, bağlantılarının 

birbirlerinin üzerinden geçmesiyle çok karışık 

bir hal alabilir. Buna kıyaslan iş akışı, en 

iyileme çalışmaları yapılarak, durumların 

konum bilgilerinin, girdilerin belli bir 

algoritmadan geçirilmesi sonucu 

belirlenmesiyle daha az karmaşık bir hal de 

alabilir. Şekil 2 ve 3’teki gösterimler tam 

olarak akış diyagramı formatında olmasa da, 

durumun izahı için güzel örnek teşkil 

etmektedirler. Her ikisi de, aynı iş akışı durum 

ve geçiş bilgilerine sahip olmasına rağmen, 

durum bilgilerinin farklı 

konumlandırılmasıyla çok farklı 

çizdirilmişlerdir. Bu sorun da en iyileme 

çalışmaları yapılarak, sistemimize en uygun 

algoritmanın belirlenmesiyle çözüme 

kavuşacaktır. Bundan ötürü, iş akışının görsel 

olarak çizdirilebilmesi için, belli başlı 

algoritmalara dayandırılması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

                                            

 

Şekil 3: Durumların belli bir algoritmayla 

konumlandırıldığı iş akışı. 

 

 

Giriş Bölümü’nde çalışmanın ortaya 

çıkmasında etkili problemler, amaçlar ve 

kapsama ait bilgiler verilmiştir. İkinci bölüm 

olan İlgili Çalışmalarda ise literatür 

araştırmasında elde edilen bilgiler 

paylaşılmıştır. Üçüncü Bölüm’de önerilen 

yöntem detaylarıyla anlatılmakta olup, 

Dördüncü Bölüm’de bu yöntemin 

gerçeklenmesiyle elde edilen sonuçlara yer 

verilmektedir. Son Bölüm olan Sonuç 

Bölüm’ünde ise çalışmadan elde edilen 

sonuçlar özetlenmektedir. 

 

2. İlgili Çalışmalar 

 

İş akışı tarzındaki graphların, anlamlı bir 

şekilde çizdirilebilmesi için kullanılan 

algoritmaların başında Force-Directed graph 

algoritmaları yer almaktadır. Graphların 

çizdirilmesi için kullanılan algoritmaların 

çoğunda olduğu gibi, bu konu başlıklı 

algoritmlarda da öncelikli amaç, minimum 

sayıda geçişin (edge) çakışmasını sağlamaktır. 

Buna ek olarak, Force-Directed graph 

algoritmalarında durumlar (vertex) 

konumlandırılırken, Şekil 3’teki gibi aşağı 

yukarı eşit mesafelerle konumlandırılır. Bu da 

düğümlere, ve gerekirse geçişlere belli 

 

 

Şekil 2: Durumların rastgele konumlandırldığı 

iş akışı. 

 



ağırlıklar atanarak, bu ağırlıklara göre 

düğümlerin birbirini çekiş ve itişi sonucu 

optimum noktalarda konumlandırılması 

sağlanır [1].  

Tam olarak bugünkü kullanıldığı haliyle ilk 

kez Eades (1984) [2] tarafından 

kulllanılmıştır. Eades’den sonra, Fruchterman 

& Reingold (1991) [3] da Force-Directed 

algoritmaların öncülerinden sayılmaktadır. 

 

Şekil 1’de gösterilen tarzda çizimler 

yapabilmek için ise başka tarzda 

algoritmalardan yararlanmak gerekmektedir. 

Bu tarzdaki çizimleri sağlayabileceğimiz 

başka algoritmların incelenmesi sonucu, 

karşımıza ‘topological sort’ adlı başlık 

çıkmaktadır. 

 

Bu başlık altında, durumların (vertex’lerin) 

linear olarak sıralandırılması sağlanmaktadır. 

Bu da şöyle izah edilebilmektedir; u 

vertex’inden v vertex’ine giden her uv edge’i 

(geçişi) için, her u vertex’i, v vertex’inden 

dizilim olarak önce gelmektedir (Şekil 4’e 

bakınız). Bunun için gereken, olmazsa olmaz 

en önemli şart, graph’in döngü (cycle) 

barındırmamasıdır, bir diğer tabirle geri 

beslemeli bir yapının bulunmamasıdır [4]. 

 
 

 
 
 

Şekil 4: Topological dizilim yapılmış bir 

graph 

 

Topological sorting, bahsedildiği gibi 

vertexlerin, seviye seviye dizilimini 

sağlamakta kullanılmaktadır. Aynı 

seviyelerde bulunan vertexler için her hangi 

bir optimum dizilim söz konusu değildir. 

Bunun için başka çözümler aranmalıdır. Bir 

diğer sorun ise, graph’ların acyclic olma 

zorunluluğudur. Bizim iş akışımızda, 

cyclic’lerin bulunması muhtemel olduğundan, 

bu sorunun çözülmesi için başka seçeneklere 

baş vurulmalıdır. 

 

3. Önerilen Yöntem 

 

Konuyla ilgili araştırılmaya devam 

edinildiğinde, hierarchical layout drawing 

algoritmalarına rastlanılmaktadır. Bu konu 

başlığı altında, tam olarak bizim iş akışlarının 

görüntülenmesini istediğimiz yapılarda 

sonuçlar elde edilebildiği gözlemlenmektedir 

(Şekil 5’e bakınız) 

 

 

 

 
 

Şekil 5: Sugiyama algoritması kullanılarak 

çizdirilmiş graph 

  

  

 

Bu tip çizimler, ‘Sugiyama-style graph’ çizimi 

olarak da adlandırılır.  

 

 



3.1 Sugiyama Algoritması 

 

Kozo Sugiyama, Şekil 5 tipi çizdirme stilini 

geliştiren ilk kişi olmasından ötürü, 

geliştirdiği algoritma ile yapılan çizimler adı 

ile anılmaktadır [5]. Bu algoritmayla, seviye 

olarak durumların optimum şekilde 

konumlandırılmasıyla beraber, aynı 

seviyedeki durumların da kendi aralarında 

optimum şekilde konumlandırılması 

sağlanmaktadır. Böylelikle durumlar arası 

geçişler çizdirilirken minimum edge 

çakışması sağlanılmış olur. 

 

Hierarchical çizdirmede ideal form, bütün 

edge’lerin ilişkili bir şekilde yönelmesiyle ve 

hiç birinin çakışmamasıyla gerçekleşir. Ancak 

bazen graphlarda cyclicler bulunabilir, sonra 

ilişkili yönlenmeyen edge’lerin minimize 

edilmesi ve çakışanların minimize edilmesi 

NP-hard’dır, bundan dolayı Hierarchical 

(layered) graph çizdirmelerde, bu tür 

sorunlardan arınabilmek için belli bir 

dizilimde heuristicler uygulanır. 

Algoritma uygulanırken, öncelikle cyclic’lerin 

olup olmadığı kontrol edilir. Cyclicler mevcut 

ise, bunların yapısı bozularak acyclic hale 

getirilmesi amaçlanır. Bunun için kimi 

cyclic’e sebep olan edge’lerin yönlerinin ters 

çevrilmesiyle gerçekleşir. Ters çevrilecek 

edgelerin minimum sayıda olasına gayret 

edilir. Bunu tespit etmek NP-complete 

feedback arc set problemidir ve genellikle 

greedy heuristic’ler ile çözüm aranır [6]-[9]. 

Garanti çözüm ise, integer programlama ile 

gerçekleşir. Daha sonra vertexler seviyelere 

göre dağıtılıyor ve dağıtılırken minimum 

sayıda seviye oluşturulmasına dikkat ediliyor. 

Yatay olarak da konumlandırılırken, 

gerektiğinde fazladan sanal vertexler 

konuluyormuş gibi çizdiriliyor ki, geçişler bu 

sanal ve gözükmeyen vertexler sayesinde 

birbirleriyle çakıştırılmadan 

gerçekleştirilebilsin. 

 

Yukarıda anlatıldığı gibi, iş akışının ekrana 

çizdirilmesi, rastgele durum bilgilerinin 

konumlandırılmasıyla yapılamamaktadır. 

Optimum şekilde görsel olarak sunulabilmesi 

için çeşitli algoritmalara başvurulması 

gerekmektedir. Sugiyama algoritması 

optimum sonucu bizlere vermektedir. 

 

3.2 Sugiyama Algoritmasının 

Gerçeklenmesi ve Çizdirilmesi 

 

Bahsi geçen algoritmaları içinde barındıran 

hazır kütüphaneler bulunmaktadır. Sadece 

durum ve geçiş bilgilerinin girilmesiyle 

olumlu sonuçlar alınabilmektedir. Graphiz 

[10], Microsoft Automatic Graph Layout [11], 

yWorks [12] ve Tulip [13] bunlardan 

bazılarıdır.  

 

İş akışındaki durum konum bilgilerinin 

hesaplanmasının ardından, ekrana çizim 

işlemlerinin yapılabilmesi için HTML5’in 

svg, canvas gibi özellikleri uygun 

gözükmektedir. Buna ek olarak, Jsplumb [14], 

D3 [15], Raphael [16] gibi hazır 

kullanabilecek kütüphaneler bulunmaktadır.  

 

 

4. Deneysel Sonuçlar 

 

Bu bölümde bir önceki bölümde anlatılan 

adımlar takip edilerek Sugiyama algoritması 

kullanılarak elde edilen çıktılar paylaşılmıştır. 

 

4.1 Sugiyama Algoritması ile Konum 

Bilgilerinin Tespit Edilmesi 

 

İş akışındaki cycliclerin tespit edilmesi, 

gerekli geçişlerin ters çevrilmesi ve akabinde 

Sugiyama algoritmasından geçirilmesi 

Microsoft’un bir kütüphanesi sayesinde 

gerçekleşmektedir. 

 



 En hızlı ve en verimli şekilde ilerleyebilmek 

için bir kütüphane araştırılmış olup, 

sonucunda Microsoft Automatic Graph 

Layout (MSAGL) kullanılmıştır. Ücretsiz 

olarak kullanılmaya izin verilse de, 

commercial olarak, lisans satın alındığında 

kullanılabilmektedir. Bu lisans sorununa, 

‘msdn subscriber’ olunduğunda ücretsiz bir 

şekilde çözüm getirilebilmektedir.  

 

Ekrana konumlandırılmasını sağlama 

işleminden önce, uygun formatta durum ve 

geçiş bilgileri düzenlenmektedir. Daha sonra 

ise ilgili method çağırılarak ve MSAGL[11] 

kullanılarak bütün durumların optimum 

konum bilgileri elde edilmektedir.  

 

 

4.2 Konum Bilgilerinin Tespitinin 

Ardından İş Akışı Durum ve Geçişlerinin 

Görsel olarak Sunulması 

 

MSAGL’nin, Sugiyama algoritması 

kullanarak, iş akışının optimum şekilde 

çizdirilebilmesi için gereken konum bilgilerini 

tespit etmesinin ardından, ilgili bütün veriler 

Jsplumb [14] kütüphane’si kullanılarak, 

ekrana çizdirilmiştir. 

 

 

4.3 İş Akışlarının Görsel Olarak Sunulması 

 

Öncelikle iş akışlarına ait veriler, gerekli 

sorgularla veritabanından çekilmiştir. Bu 

veriler Sugiyama algoritmasından geçirilerek, 

iş akışlarına ait durumların katman bilgileri ve 

katman içindeki konumları tespit edilmiştir. 

Sonrasında bu elde edilen konum bilgilerine 

göre, iş akışlarının ekrana çizdirilmesi 

sağlanılmıştır. Bununla ilgili örnek çıktılar 

Şekil 6 ve Şekil 7’de gösterilmiştir. İstenilen 

geçişlerin üzerine tıklanılmasıyla da, o geçişin 

gerçeklenebilmesi için gereken koşul bilgisi, 

gerçeklenmesini sağlayabilecek kişi ve grup 

bilgileri açılan pencereyle kullanıcının 

hizmetine verilmiştir. 

 

 
Şekil 6: Bir iş sürecine ait, iş akışının 

optimum olarak çizdirilmesi 

 

 
 

Şekil 7: Bir iş sürecine ait, iş akışının 

optimum olarak çizdirilmesi 

 

 

5. Sonuç 
 

İş süreçlerindeki durum ve geçişlerin takip 

edilebilmesi için veri tabanındaki veriler tek 

tek incelenmektedir. Az sayıdaki durum ve 

geçiş sayısına ait akışlarda bu durum her hangi 

bir soruna yol açmamaktadır. Ancak bu 

sayının artması, takip hususunda karışıklığa 

yol açmaktadır. Bu karışıklığın önlenebilmesi 

için iş akışlarının görsel olarak kullanıcıya 

sunulması üzerinde çalışılmıştır.  

 

Ekrana iş akışındaki durum ve geçişlerin 

çizdirilmesi de, veri tabanındaki takip 

mevzusundakine benzerdir. Sayının 

artmasıyla çizdirilen durum ve geçişler 

karışıklıktan ötürü iyi gözlemlenememektedir. 

Bundan ötürü Sugiyama algoritması 

kullanılmıştır. 

 

Sugiyama algoritmasının kullanılmasında, 

Microsoft’un MSAGL kütüphanesinden 

yararlanılmıştır. Durumların katmanlarının 

belirlenmesi ve katman içindeki 

pozisyonlarının tespiti elde edildikten sonra, 



görsel olarak sunulması Jsplumb kütüphanesi 

kullanılarak gerçeklenmiştir.  

 

Bahsi geçen aşamaların uygulanmasının 

ardından, kullanıcıya en verimli şekilde iş 

akışlarını gözlemleme fırsatı verilmiştir. 
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