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Optimizasyon problemlerinde genellikle problem tanım kümesinin, parametrelerin, kısıtların ya da
değişkenlerin önceden kesin olarak bilindiği ve değişmediği varsayılmaktadır. Ancak gerçek hayatta
karşılaşılan problemlerin önemli kısmında önceden kestirilemeyen olaylar problem yapısında
değişikliklere sebep olabilmekte ve buna bağlı olarak önceden hazırlanmış bir planın baştan
oluşturulması ya da hızlı bir şekilde revize edilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak nerede, ne zaman ve
hangi şiddette oluşacağı önceden kesin olarak bilinemeyen ya da sağlıklı bir şekilde tahmin edilmesi
güç olan dinamik olaylar, genellikle birbirlerine bağımlı bir dizi yeni problemin oluşmasına neden
olmaktadır. Bunun gibi zamana bağlı tanım kümesi ya da değişken parametreleri olan problemler,
ilgili bilimsel yazında dinamik optimizasyon problemi olarak isimlendirilmektedir. Burada amaç,
optimizasyon probleminin tek bir çözümünü bulmanın yanı sıra, olaylara ya da zamana bağlı olarak
değişen eniyi çözümlerin hızlı şekilde takibini sağlayabilmektir.
Dinamik optimizasyon konusu özellikle son on yıldır çeşitli disiplinlerden araştırmacıların ilgisini
çekmiş olup, bu alanda yapılan kapsamlı çalışmalar konunun kendisine özgü bilimsel yazınının
oluşmasına ve günümüz itibariyle ayırt edilebilir bir konuma erişmesine olanak sağlamıştır. Hala pek
çok açıdan gelişime ve yeni fikirlere ihtiyaç duyulan bu konunun özellikle modern üretim sistemleri
alanında yeterince uygulanmadığında söz edilebilir. Mevcut sunumda dinamik optimizasyon konusu
çeşitli yönleri ile irdelenerek, konu ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar ve uygulamalara yer
verilecektir.
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