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ÖNSÖZ

Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS), yazılım alanında araştırma ve uygulama
yapan yazılım mühendislerini ve araştırmacıları bir araya getiren, yazılım mühendisliği
alanındaki son gelişmelerin ve araştırma sonuçlarının paylaşıldığı bir platformdur. Bu yıl
sekizincisi düzenlenen UYMS’nin, ulusal yazılım mühendisliği araştırma alanının geleceğinin
şekillenmesinde etkin rol oynayacağına hiç şüphemiz yok.
UYMS 2014’ü bu sene Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusunde
düzenlemekten onur duymaktayız. Sempozyum kapsamında teknik bildiriler ve deneyim
sunumları kategorilerinde 120’nin üzerinde bildiri başvurusu alınmış, bildiriler en az üç tarafsız
araştırmacı tarafından değerlendirilmiştir. Hakemlerin değerlendirmeleri sonucu 50 araştırma
bildirisi ve 30 deneyim bildirisi sempozyumda sunulmak üzere kabul edilmiştir. Kabul edilen
bildiriler mobil yazılım geliştirme, süreç modelleme, insan bilgisayar etkileşimi, yazılım
deneyimleri, gömülü sistemler, veri yönetimi, yazılım mimarisi, yazılım kalite ve sınama gibi
farklı alanları içermektedir. Bunların yanı sıra UYMS 2014 kapsamında Prof. Dr. Vahid
Garousi başkanlığında Yazılım Test Mühendisliği alt alanı düzenlenmiş ve bu alt alana dört
araştırma bildirisi kabul edilmiştir.
Davetli konuşmacı sayın Prof. Dr. Alain Abran, “Yazılım Kestirim Hedefi: Sayıları mı,
Sezgileri mi Sağlıyor? (Software Estimation Goal: Providing Numbers or Insights?)” başlıklı
konuşması ile sempozyuma değer katacaktır. Prof. Dr. Abran yazılım mühendisliği alanında
birçok kitap ve makale yazmıştır, 20 yılı aşkın bilişim sistemleri geliştirme ve yazılım
mühendisliğinde endüstri deneyimi vardır aynı zamanda Software Engineering Body of
Knowledge 2004 eş-editörü ve Common Software Measurement International başkanıdır.
Sempozyumun ülkemizin yazılım mühendisliği çalışmalarına ve bu alandaki gelişmelere
katkıda bulunmasını diliyoruz. UYMS 2014’e bildiri göndererek ve sunarak katkıda bulunan
tüm katılımcılara, bildiri değerlendirme sürecinde değerlendirme yapan tüm Program Komitesi
üyelerine ve hakemlere, sempozyumun başarısı için emek veren organizasyon başkanları Sadık
Eşmelioğlu, Oktay Türetken ve Nuri Alpay Karagöz’e, davetli konuşmacımız Alain Abran’a,
Web Yöneticisi Şükrü Eraslan’a, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü yönetimine ve organizasyon
desteği için ODTÜ Teknokent’e teşekkürlerimizi sunarız. Ana sponsorumuz ASELSAN’a,
diğer sponsorlarımız ETİYA, NETAŞ, TAI, YASAD, KALİTEK ve HAVELSAN’a, yerel
sponsorlarımız Dormen Bilişim ve Analiz Systems’e ayrıca teşekkürler ederiz.
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çalışmalar yapan araştırmacıları bir araya getirmeyi, yazılım mühendisliği alanındaki son
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sağlamasının ötesinde, ulusal yazılım mühendisliği araştırma alanının geleceğinin
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Özet. YD]ÕOÕPUQDLOHVLLoHULVLQGHNLRUWDNOÕNODUYHGH÷LúNHQOLNOHUJHQHORODUDN
yetenek modelleri ya da alana özgü diller ile ifade edilirken, ürün ailesi için
ROXúWXUXODQ \D]ÕOÕP SODWIRUPODUÕ PRGHO JGPO \D]ÕOÕP JHOLúWLUPH WHNQLNOHUL
NXOODQÕODUDN ROXúWXUXODELOPHNWHGLU YH WHPHOGH oHúLWOL VR\XW V|]GL]LPL WDQÕPOD
PDODUÕQD GD\DQPDNWDGÕU %X ELOGLUL PRGHO JGPO UQ KDWWÕ \DNODúÕPÕQÕQ
DODQ PKHQGLVOL÷L VUHFLQGH SUREOHP X]D\ÕQGD EXOXQDQ RUWDNOÕNODUÕQ YH GH÷Lú
NHQOLNOHULQPRGHOOHQPHVLLoLQNXOODQÕODQ\HWHQHNPRGHOOHULYH\DDODQD|]JGLO
PRGHOOHUL LOH \D]ÕOÕP UQ PLPDULVL DUDVÕQGD L]OHQHELOLUOL÷L DUWWÕUDQ YH \D]ÕOÕP
PLPDULVLQLQ DUWÕPOÕ JHOLúWLULOPHVLQL RODQDNOÕ NÕODQ ELU senkronizasyon yöntemi
önermektedir. Yöntemin SAT ve CSP çözücüleri ile entegrasyonu sayesinde
alana özgü dilin GR÷UXODPDYHVÕQDQPDVÕLoLQ de NXOODQÕODELOPHNWHGLUBu yönWHPH GD\DOÕ RODUDN JHOLúWLULOHQ DoÕN ND\QDN NRGOX DUDo \DUGÕPÕ\OD \|QWHP ELU
endüstriyel ar-ge SURMHVLNDSVDPÕQGDJHOLúWLULOHQ\D]ÕOÕPUQKDWWÕPLPDULVLQGH
EDúDUÕ\ODX\JXODQPÕúYHNXOODQÕPÕEXELOGLULGHJ|VWHULOPLúWLU
Anahtar Kelimeler: Alana Özgü Diller, Alloy, Clafer, 'H÷LúNHQOLN<|QHWLPL,
ECore, 0RGHO'|QúP, <D]ÕOÕP0LPDULVL YD]ÕOÕPhUQ+DWWÕ0KHQGLVOL÷L
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*LULú

YD]ÕOÕP UQ KDWWÕ PKHQGLVOL÷L VUHoOHULQGH, \HQLGHQ NXOODQÕODELOLU ELU SODWIRUP YH
UQKDWWÕPLPDULVLQLQJHOLúWLULOGL÷LELUDODQPKHQGLVOL÷LLOHDODQPKHQGLVOL÷LVUHFL
VRQXFXQGDHOGHHGLOHQYDUOÕNODUGDQUQOHULQJHOLúWLULOGL÷LELUX\JXODPDPKHQGLVOL÷L
VUHFL\HUDOÕU>5]. $ODQPKHQGLVOL÷LVrecinde DODQLoHULVLQGHNLRUWDNOÕNODUYHGH÷Lú
kenlikler belirlenmekte ve genellikle bir yetenek modeli ile ifade edilmektedir. Yetenek ED÷ÕPOÕOÕNODUÕ YHNÕVÕWODUÕ øQJdependencies and constraints) GLNNDWHDOÕQDUDNEX
yeteneklerin ihtiyaca göre bir alt kümesi seçilir ve seçilen yeteneklere sahip yeni bir
\D]ÕOÕP HOGH HGLOLU Bu süreçte, Model Güdümlü Mühendislik (øQJ Model Driven
Engineering  WHNQLNOHUL VÕNOÕNOD NXOODQÕOPDNWD YH |]HOOLNOH $ODQD g]J 'LOOHU øQJ
Domain Specific Languages) (DSL) yetenek modelleri gibi \D]ÕOÕP UQ KDWODUÕQGD
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SUREOHP X]D\ÕQÕ WDQÕPODPDGD NXOODQÕOPDNWDGÕU >3]. '6/ JHOLúWLUPHGH \D\JÕQ RODUDN
NXOODQÕODQ DoÕN ND\QDN NRGOX YH JHOLúPLú oDWÕODUGDQ ELUL (FOLSVH (0) øQJ Eclipse
Modeling Framework) teknolojisidir [7]. Bir tür DSL olan yetenek modelleme dillerini, JHOLúPLú ED÷ÕPOÕOÕNYHNÕVÕW\|QHWLPLDoÕVÕQGDQGH÷HUOHQGLUGL÷LPL]GHWLFDULRODQODUÕ
Pure::Variants [20] ve Gears [21@DoÕNND\QDNNRGOXRODQODUÕLVH79/>8] ve Clafer[1]
GLOOHULROXúWXUPDNWDGÕU>9]. %XQODUÕQDUDVÕQGD &ODIHU VD÷ODGÕ÷ÕoRNOX|UQHNOHPH øQJ
multiple instantiation LOLúNLVHOUHIHUDQVNXUPDYHNDOÕWÕPGHVWH÷LLOH|QHoÕNPDNWDGÕU
$QFDN &ODIHU DUDFÕQÕQ (FOLSVH (0) WHNQRORMLOHUL LOH HQWHJUDV\RQX \RNWXU YH (FOLSVH
0RGHOOHPHDOW\DSÕVÕLOHJHOLúWLULOPHPLúWLU%XVHEHSOHEXDUDoLOHJHOLúWLULOHQ\HWHQHN
lerin (0)WDEDQOÕ DODQD|]JGLOJHOLúWLUPHaktivitelerinden biri olan üst modellemeye
JHoLúWHL]OHQHELOLUOL÷LND\EROPDNWDGÕU %XLKWL\DoODUGDQ\RODoÕNDUDNEXELOGLULGHWDQÕ
WÕODQ \|QWHP \HWHQHN PRGHOOHUL YH NRQILJUDV\RQODUÕ LOH VWPRGHO YH PRGHOOHUL DUD
VÕQGD LNL \|QO G|QúP RWRPDWLN RODUDN JHUoHNOHúWLUHELOPHNWHGLU <|QWHPLQ 6$7
øQJBoolean Satisfiability Problem YH&63 øQJConstraint Satisfaction Problem)
çözücüleri ile entegrasyonu sayesinde aODQD |]J GLOLQ GR÷UXODPD YH VÕQDQPDVÕ GD
mümkündür. $UDo(FOLSVH(0)WDEDQOÕPRGHOJGPOJHOLúWLUPH\|QWHPOHULNXOOD
QÕODQWPSURMHOHUGHUDKDWOÕNODNXOODQÕODELOHFHNG]H\GHGLU
Bildirinin takip eden ikinci bölümünde, yöntemimize uygun yetenek modelleme
GLOOHULYHDODQD|]JGLOJHOLúWLUPHWHNQLNOHUL DQODWÕOPÕúWÕU6RQUDNLE|OPGHLVH\DSÕ
ODQoDOÕúPDQÕQ PLPDULELOHúHQOHULYH \|QWHPL WDQÕWÕOPÕú, Clafer ve ECore dilleri araVÕQGDNL G|QúPOHULQ GHWD\ODUÕ DNWDUÕOPÕúWÕU Dördüncü bölümde önerilen yöntemin
gerçek bir endüstriyel ar-ge SURMHVL oÕNWÕVÕ RODQ ELU \D]ÕOÕP UQ KDWWÕ PLPDULVLQGHNL
NXOODQÕPÕJ|VWHULOPLúWLU øOJLOLoDOÕúPDODUNÕVPÕQGDOLWHUDWUGHNLEHQ]HUOHULLOHoDOÕúPD
NÕ\DVODQPÕúWÕU Son bölüm ise önerilen yöntemin bir GH÷HUOHQGLUPHVLni ve ileriye yönelik oDOÕúPDODUÕLoHUPHNWHGLU
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Yetenek Modelleme ve Alana Özgü Diller

Clafer (class, feature, reference), \D]ÕOÕPUQKDWODUÕQÕQPRGHOOHQPHVLYHDQDOL]LLoLQ
JHOLúWLULlPLúmetinsel bir dildir. Dil, \HWHQHNPRGHOLQL\D]ÕOÕPUQKDWWÕPLPDULVLQL
UQKDWWÕPLPDULúDEORQODUÕQÕYHUQNRQILJUDV\RQXQXELUDUDGDWDULIOH\HELOPHNWH
dir. hVWPRGHOLOH\HWHQHNPRGHOOHPH\LLNLGLOLQDQODPEWQO÷QNRUX\DUDNELUOHú
WLUPHNWHGLU>@$\UÕFDNPHOHUL ve iliúNLOHUL temel alan söz dizim ve semantik sayesinde SAT çözücülerine Alloy [6@ DUDFÕ ]HULQGHQ G|QúP VD÷ODQDUDN PRGHOOHULQ
otomatik analiz edilmesi VD÷ODnPDNWDGÕU. $OOR\ NPH WHRULVLQL YH LOLúNLVHO PDQWÕ÷Õ
temel alan formal bir \DSÕVDOPRGHOOHPHGLOLGLU Birinci Derece Yüklem MDQWÕ÷Õ’ndan
øQJ First-Order Predicate Logic) yararlanarak yüklemleri øQJ predicate) büyük
Boolean ifadelere çevirebilmektedir. Daha sonra da bu ifadeler SAT çözücüleri taraIÕQGDQRWRPDWik olarak analiz edilebilmektedir'ROD\ÕVÕ\ODPDQWÕNVDOIRUPOOHUDUDFD
JLUGLRODUDNYHULOGL÷LQGH Alloy AnalyzerDOWÕQGDNL.RG.RG>14@LOLúNLVHOPRGHOEX
OXFXVX\DUGÕPÕ\ODEXIRUPONDUúÕOD\DFDNPRGHOOHULEXOPD\DoDOÕúPDNWDGÕU
Bu bildiride önerilen yöntem, SAT çözücüsü GHVWH÷LRODQYHELUPHWLQVHO\HWHQHN
PRGHOOHPHGLOLRODQ0HWLQ7DEDQOÕ'H÷LúNHQOLN'LOLLOHGH øQJText-based Variability Language) (TVL) [8@ JHUoHNOHúWLULOHELOLUGL &ODIHU¶LQ WHUFLK HGLOPHVLQGH GLOLQ
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79/¶HJ|UHVD÷ODGÕ÷Õçoklu örnekleme, LOLúNLVHOUHIHUDQVNXUPDYHNDOÕWÕPGHVWH÷LURO
R\QDPÕúWÕU>9@%X\|QGHQLNLGLOLQV|]GL]LPLLQFHOHQGL÷LQGH79/¶GHQ&ODIHU¶HG|Q
úP RODQDNOÕ LNHQ WHUVL NÕVPL RODUDN PPNQGU %|\OHOLNOH &ODIHU¶LQ 79/ GLOLQL
NDSVDGÕ÷ÕoÕNDUWÕODELOLU
<|QWHPEQ\HVLQGHNXOODQÕODELOHFHNYH(0)LOHHQWHJUHGLOHELOHFHNELUEDúND\H
tenek modelleme dili ise Nesne Yönetim Grubu’nun øQJ Object Management
Group) (OMG) 1 VWDQGDUWODúWÕUPD VUHFLQGH RODQ *HQHO 'H÷LúNHQOLN 'LOL¶GLU øQJ
Common Variability Language) [10@%XELOGLUL\D]ÕOGÕ÷ÕWarihte henüz EDúODQJÕoVX
QXúX \DSÕOPÕú YH DUDo GHVWH÷L VD÷ODQPDGÕ÷Õ LoLQ |QHULOHQ \|QWHP EQ\HVLQGH GH÷HU
OHQGLULOPHPLúWLU $\QÕ ]DPDQGD OMG’nin önerisinde bir model analiz yöntemi ihti\DFÕ EHOLUWLOPHPLúWLU
<DSÕODQ HQGVWUL\HO oDOÕúPDODU YH akademik DUDúWÕUPDODU '6/¶OHULQ \D]ÕOÕP UQ
KDWODUÕQGDNL \HWHQHN PRGHOOHPH GLOOHUL LOH SURJUDPODPD GLOOHUL DUDVÕQGDNL ERúOX÷X
NDSDWPDGD ROGXNoD |QHPOL ROGX÷XQX J|VWHUPHNWHGLU >3,4]. DSL’ler, yetenek modelleme dilleri ile belirtmesi ]RUX\JXODPDPDQWÕ÷ÕQÕLIDGHHWPHGHSUREOHPX]D\ÕVHYL\H
VLQGHNXOODQÕODELOLU [4]. $\QÕ]DPDQGDELU'6/EQ\HVLQGHJHOLúWLULOHQSURJUDP\DGD
PRGHOOHULQGH÷LúNHQOL÷LQL\|QHWPHNWH\HWHQHNPRGHOOHULLOHELUOLNWHNXOODQÕODELOLUOHU
%LU '6/ ROXúWXUPDN LoLQ GLOLQ VRPXW YH VR\XW V|]GL]LPOHULQLQ WDQÕPODQPDVÕ JH
UHNPHNWHGLU<D\JÕQRODUDNEDúYXUXODQVR\XWV|]GL]LPLROXúWXUPD\|QWHPOHUL DUDVÕQ
da gramer ya da üstmodel JHOLúWLUPHJHOPHNWHGLU. $oÕNkaynak kodlu Eclipse ModelOHPH3ODWIRUPX øQJEclipse Modeling Platform EQ\HVLQGHVXQGX÷XVRPXWYHsoyut
V|]GL]LPL JHOLúWLUPH DUDoODUÕ LOH EX LNL WHNQL÷LQ NXOODQÕPÕQÕ GHVWHNOHPHNWHGLU [18].
Eclipse EMF teknolojisi, ECore LOHVWPRGHOOHPHVD÷ODU [7]. BLUEDúND(FOLSVHSURMHVL
olan Xtext 2 oDWÕVÕise programlama dilleri ve alana özgü dillerin JHOLúWLULOHELOPHVLLoLQ
(%1)JUDPHUROXúWXUPDWHNQL÷LVXQPDNWDGÕUAraç, ECore ve EBNF DUDVÕQGDG|Q
úP \DSDELOPHNWHGLU. %X VHEHSOHUGHQ |WU ROXúWXUGX÷XPX] \|QWHPOHU LoLQ (FOLSVH
0RGHOOHPH3URMHVLQLQNXOODQÕPÕWHUFLKHGLOPLúWLU
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Yöntem ve Mimari

Yöntemin EDúDUÕVÕJHQHORODUDN&ODIHUYH(FRUHGLOOHULDUDVÕQGD\DWD\G|QúPNXUDO
ODUÕQÕQ HWNLQ ELU úHNLOGH WDQÕPODQPDVÕQD ED÷OÕGÕU $\QÕ ]DPDQGD ELU EDúND |QHPOL
NRQXLVHL]OHQHELOLUOL÷LQVD÷ODQPDVÕYHJHOLúWLULOHQDODQD|]JGLOOHULQNROD\OÕNOD&OD
IHUDUDFÕLOH analiz edilebilmesidir. Bu sebeple PRGHOGHQPRGHOHELUG|QúPGLOLRODQ
ATL [17] gibi bir dil kullanmak yerine LNL GLO DUDVÕQGD VHQNURQL]DV\RQ VD÷ODPDN
DPDFÕ\OD ùHNLO ¶GHNL PLPDUL JHOLúWLULOPLúWLU %LU VÕQÕI PRGHOOHPH J|VWHULP VLVWHPL
olan Ecore, bir OM*VWDQGDUGÕRODQhVW1HVQH%LQDVÕ¶QÕQ øQJMeta-Object Facility)
(MOF) PRGHOOHPH GLOOHULQLQ VWPRGHOOHULQL LIDGH HWPHN LoLQ JHOLúWLULOHQ YH ELU alt
kümesi olan Essential 02)¶XQ HúOHQL÷LGLU (&RUH VWPRGHOL NHQGL NHQGLQL WDQÕPOD

1
2

Object Management Group: http://www.omg.org/
Xtext framework, http://eclipse.org/Xtext
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\DELOHQELU\DSÕGDGÕU'|QúPOHULPL]LoLQKHPKHGHIKHPGHND\QDNVWPRGHOLGLUYH
(FOLSVH(0)SURMHVLLoHULVLQGHQHOGHHGLOPLúWLU(ecore.ecore 3).
zĞƚĞŶĞŬDŽĚĞůŝǀĞmƐƚŵŽĚĞů^ĞŶŬƌŽŶŝǌĂƐǇŽŶƌĂĐŦ

ůĂĨĞƌƌĂĐŦ
<<conforms to>>

mdd4cca.cfr

<<transforms to>>

Clafer
Concrete Syntax
(Full Notation)
(Xtext)

Sync
Concrete Syntax
(Xtext)

Ecore
Concrete Syntax
(Ecore Model
Editor)

<<syntax mapping>>

<<syntax mapping>>

<<syntax mapping>>

<<syntax mapping>>

Clafer
Abstract Syntax
(clafer.ecore)

Sync
Abstract Syntax
(sync.ecore)

ECore
Abstract Syntax
(ecore.ecore)

<<conforms to>>

<<conforms to>>

<<conforms to>>

mdd4cca.des

mdd4cca.sync

mdd4cca.ecore

Clafer
Abstract Syntax
(Full Notation)
(clafer.bnf)

<<mapping>>

<<conforms to>>

mdd4cca.des

Eclipse Modeling Framework

Clafer
Concrete Syntax
(Concise Notation)

<<transforms to>>

ůůŽǇĂƌĂĐŦ
<<conforms to>>

mdd4cca.als

Alloy
Abstract Syntax

<<transforms>>

<<transforms>>
<<conforms to>>

<<syntax mapping>>

instances.mdd4cca

Alloy
Concrete Syntax

<<transforms>>

ùHNLO. 1. Yöntem Mimarisi

&ODIHUDUDFÕ\HWHQHNPRGHOOHULQLYHNRQILJUDV\RQODUÕQÕRWRPDWLNRODUDN$OOR\GLOL
QHoHYLUHELOPHNWHGLU%XVD\HGHJHOLúWLULOHQELUVWPRGHOYHPRGHO|UQHNOHULRWRPDWLN
RODUDN &ODIHU GLOLQH G|QúWUOHUHN VÕQDQDELOPHNWHGLU %X VHEHSOH JHOLúWLUGL÷LPL]
Eclipse eklentisi, en günFHO$OOR\YH&ODIHUDUDoODUÕQÕEQ\HVLQGHWHNUDUGD÷ÕWPDNWD
GÕU .XOODQÕFÕ EX DUDoODUÕQ HQWHJUDV\RQX LOH X÷UDúPDPDNWDGÕU &ODIHU DUDFÕ LNL J|VWH
ULPNXOODQPDNWDGÕULONLNÕVDYH|]V|]GL]LPLLoHUHQconcise notation¶GÕUYH.cfr uzanWÕOÕGRV\DODUGDVDNODQPDNWDGÕU(Tablo 1D 'L÷HULLVH.des X]DQWÕOÕGRV\DODUGDVDNODQDQ
ve tam notasyonu temsil eden desugared notation¶GÕU 7DEOR .b). Bu notasyon bir
BNF gramer ile gösterilebilmektedir. Bu durumda, “concise notation”¶ÕQ somut sözdizimini “desugared notation”¶ÕQ LVH VR\XW V|] GL]LPLQL ROXúWXUGX÷X oÕNDUWÕODELOLU
&ODIHUDUDFÕNHQGL\RUXPOD\ÕFÕVÕQD³FIU´X]DQWÕOÕELUPRGHOLLOHWPHGHQ|QFHRQX³GHV´
X]DQWÕOÕ ELU PRGHOH |Q-LúOHPGHQ JHoLUHUHN YHUPHNWHGLU .ÕVÕW GLOL LoHUPH\HQ VR\XW
sözGL]LPLùHNLO¶GHJ|UOPHNWHGLU&ODIHU\RUXPOD\ÕFÕLVHV|]dizimine özgü kontrolOHUL YH LVLP o|]POHPH LúOHPLQGHQ JHoLULOPLú PRGHOOHUL $OOR\ GLOLQH G|QúWUHUHN
NPHWHRULVLQHYHLOLúNLVHOPDQWÕ÷D |]JRODUDNDQODPODQGÕUÕU. Clafer somut sözdizimi
YH NÕVÕW dili, oDOÕúPDPÕ]GD [2]’den HOGH HWWL÷LPL] ELU %1) JUDPHUL (clafer.bnf 4) ile
temsil edilmektedir. Bu gramer, EMF entegrasyonu için bir ECore üstmodeline döQúWUOPú clafer.ecore 5 ) ve &ODIHU¶LQ ELU ,'( VXQPD\ÕúÕQGDQ |WU Xtext DUDFÕ
\DUGÕPÕLOH(FOLSVHX\XPOXELUPHWLQVHOVRPXWV|]GL]LPLROXúWXUXOPXúWXU
3
4
5

Tam ECore üstmodeli: http://www.mdd4cca.com/metamodels/ecore.ecore
Tam BNF: http://www.mdd4cca.com/grammars/clafer.ebnf
Tam Clafer üstmodeli: http://www.mdd4cca.com/metamodels/clafer.ecore
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 ۧ݀ݎܽܥܩۦ ۧݏܾܣۦ ֜ ۧݎ݂݈݁ܽܥۦstring ۧݏݐ݈݊݁݉݁ܧۦ ۧ݀ݎܽܥۦ ۧݐ݁݃ݎܽܶۦ ۧݎ݁ݑܵۦ
ܜ܋܉ܚܜܛ܊܉ | ֜ ۧݏܾܣۦ
ۧݐݏ݅ܮܫܧۦ ۧݐ݈݊݁݉݁ܧۦ | ֜ ۧݐݏ݅ܮܫܧۦ } ۧݐݏ݅ܮܫܧۦ { ֜ ۧݏݐ݈݊݁݉݁ܧۦ
ۧݐ݊݅ܽݎݐݏ݊ܥۦ | ۧݎ݂݈݁ܽܥۦ ֜ ۧݐ݈݊݁݉݁ܧۦ
  | ֜ ۧݎ݁ݑܵۦstring
 ۧ݀݊݅ܭۦ | ֜ ۧݐ݁݃ݎܽܶۦstring
 ֜ ۧ݀݊݅ܭۦ՜ | ժ
ۧ݀ݎܽܥܰۦ | ܜܘܗ | ܠܝܕ | ܚܗ | ܚܗܠ | ֜ ۧ݀ݎܽܥܩۦ
 | ? | ֜ ۧ݀ݎܽܥۦ+ | ۧ݀ݎܽܥܰۦ | כ
 ֜ ۧ݀ݎܽܥܰۦinteger . . ۧݎ݁݃݁ݐ݊ܫݔܧۦ
 | כ ֜ ۧݎ݁݃݁ݐ݊ܫݔܧۦinteger

ùHNLO. 2. Clafer yetenek modelleme dili soyut sözdizimi NÕVÕWGLOLLoHUPH\HQ >@ (clafer.bnf4)
Tablo 1. Clafer, $OOR\YH(FRUHG|QúPü için bir örnek senaryo gösterimi
a. Case1.cfr (Clafer Concise Notation)

b. Case1.ecore (ECore Notation)

abstract A
name : string
age : integer
b : B
c -> C
abstract B
abstract C : B

c. Case1.des (Clafer Desugared Notation)

d. Case1.des (Alloy Notation)

abstract 0..* c1_A : clafer 0..* {
0..* c2_name : string 1..1 { }
0..* c3_age : integer 1..1 { }
0..* c4_b : c15_B 1..1 { }
0..* c5_c ->> c16_C 1..1 { }
[all disj x; y:
this.c5_c | x.ref != y.ref]
}
abstract 0..* c15_B : clafer 0..* { }
abstract 0..* c16_C : c15_B 0..* { }

open util/integer
pred show {}
run show for 1 but 1 c15_B
abstract sig c1_A
{ r_c2_name : one c2_name
, r_c4_b : one c4_b
, r_c5_c : one c5_c }
{ all disj x, y : this.@r_c5_c |
(x.@ref) != (y.@ref) }
sig c2_name { ref : one Int }
{ one @r_c2_name.this }
sig c3_age { ref : one Int }
{ one @r_c3_age.this }
sig c4_b extends c15_B {}
{ one @r_c4_b.this }
sig c5_c { ref : one c16_C }
{ one @r_c5_c.this }
abstract sig c15_B {}
abstract sig c16_C extends c15_B {}

<HWHQHNPRGHOOHULYHNRQILJUDV\RQODUÕLOHVWPRGHOYHPRGHOOHULDUDVÕQGDLNL\|Q
O G|QúP RWRPDWLN RODUDN JHUoHNOHúWLUHELOPHN DGÕQD ELU GL]L G|QúP NXUDOÕQÕQ
DUDFÕQEQ\HVLQGHJHUoHNOHúWLULOPLúROPDVÕJHUHNOLGLUøNLQRWDV\RQXQVR\XWV|]GL]LmOHUL NÕ\DVODQGÕ÷ÕQGD (0) oDWÕVÕ ELU PRGHOOHPH DOW \DSÕVÕ ROXúWXUDELOPHN DGÕQD &OD
IHU¶LQ \HWHQHN PRGHOOHPH GLOLQH J|UH GDKD JHOLúPLúWLU gWH \DQGDQ &ODIHU LVH $OOR\
GLOLQGHQ HVLQOHQGL÷L %LULQFL 'HUHFHGHQ <NOHP 0DQWÕ÷Õ NÕVÕW GLOL VHEHEL\OH ROGXNoD
NDUPDúÕNWÕU%XIDUNOÕOÕNODUGDQ|WUWDQÕPODQDQG|QúPNXUDOODUÕQGDIDUNOÕ\|QWHP
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OHUNXOODQÕOPDVÕLKWL\DFÕGR÷PXúWXU&ODIHUYH(&RUHGLOOHULDUDVÕ\DWD\YHoLIW\|QO
G|QúPOHU;WHQG 6 GLOLNXOODQÕODUDNJHUoHNOHúWLULOPLúWLU
Tablo 2. &ODIHUYH(FRUHJHQHOHúOHúWLUPHWDEORVX oLIW\|QOG|QúPNXUDOODUÕ
a. &ODIHU.DYUDPODUÕ
Clafer

b. (&RUH.DYUDPODUÕ
(&ODVV((QXP('DWD7\SH &ODIHUKL\HUDUúL
\DSÕVÕQDJ|UHGH÷LúNHQOLNJ|VWHUPHNWHGLU
EAttribute (EString, EInt)
EAttribute (EBoolean, EDate, EDouble)

String, Integer (built-in types)
Clafer Typing
µDEVWUDFW(7\SH¶úHNOLQGH&ODIHUUHWLOLU
Reference Clafer
Reference Clafer (‘:’ ve ‘->’)
Reference &ODIHU¶ODUoLIW\|QOYDUVD\ÕOÕU
V\QFHFRUHG|QúPKDWÕUODU 
Clafer Inheritance
Clafer Merging
Clafer Nesting
V\QFHFRUHG|QúPKDWÕUODU 
Cardinality (lone, some, any, one, interval)

EReference
EReference.IsContainment: EBoolean
EReference.IsOpposite: EBoolean
V\QFHFRUHG|QúPKDWÕUODU 
Single Inheritance
Multiple Inheritance
Ecore, iç içe EClass’lar yuvalanmaz (inner
(&ODVV  V\QFHFRUHG|QúPKDWÕUODU
(EAttribute | EReference)
.Multiplicity.(LowerBound and UpperBound)
dHúLWOL2&/LIDGHOHULüretilir.
EClass.IsAbstract: EBoolean
V\QFHFRUHG|QúPKDWÕUODU 
ECore Instances

Group Cardinality (xor, or, mux, opt)
.DUúÕOÕNJHOHFHNDoÕNELUDQODPÕ\RNWXU
V\QFHFRUHG|QúPKDWÕUODU
Singleton Concrete Clafers

øNLGLOHDLWNDYUDPODUÕQHúOHúWLULOGL÷L7DEOR LQFHOHQGL÷LQGHED]ÕNDYUDPODUÕQGL÷H
ULQGH WDP NDUúÕOÕ÷ÕQÕQ ROPDGÕ÷Õ \D GD ELU DQODP LIDGH HWPHGL÷L J|UOPHNWHGLU H÷LN
\D]ÕOPÕúRODQODU '|QúPNXUDOODUÕEXJLELE|OJHOHUGH|QHUGL÷LPL]oHúLWOL\|QWHPOH
ULNXOODQPDNWDGÕU \HQL&ODIHUWUHWPH&ODIHUELUOHúWLUPH2&/NXUDOODUÕUHWPHJLEL 
Temel d|QúPNXUDOODUÕQÕQX\JXODQÕúÕ7DEORYH7DEORNDUúÕODúWÕUÕODUDNLQFHOHQH
ELOLU'|UGQFE|OPGHVXQXODQ|UQHNVHQDU\RGDEXWDEORGDNLG|QúPOHULQbüyük
ELU NÕVPÕ X\JXODQPÕúWÕU Örnek bir yetenek modeli, Tablo 1.a’da, otomatik olarak
DUDFÕQUHWWL÷LVWPRGHOLVH7DEOo 1E¶GHJ|VWHULOPLúWLUgWH\DQGDQ7DEOR1.c Clafer
\RUXPOD\ÕFÕVÕQDJ|QGHULOHQQotasyonu gösterirken Tablo 1.d ise bu gösterimden üretilen Alloy modelidir. &ODIHUYH(&RUHGLOOHULNDYUDPODUÕDUDVÕQGa WDPELUHúOHPHROPD
\ÕúÕED]ÕGXUXPODUGD GLOLROXúWXUDQ\DSÕODUÕQVÕUDODQÕúGHVHQOHULQH|]JRODUDNHúOHPH
DOJRULWPDODUÕ NXUJXODQPDVÕQD VHEHS ROPXúWXU '|QúPOHUGHNL JLGLú-JHOLúOHUGH (øQJ
roundtrip) ELOJLND\ÕSODUÕ\DúDQPDNWDiki LWHUDV\RQVRQUDVÕLON PRGHOHXODúÕODPDPDN
WDGÕU %X VHEHSOH EX LNL GLOLQ G|QúPOHULQH |]J olarak ELU GLO JHOLúWLULOPLúWLU
sync.ecore üstmodeli bu dilin soyXWV|]GL]LPLQLROXúWXUPDNWDGÕU Bu üstmodel, Xtext
DUDFÕ\DUGÕPÕ\OD(%1)JUDPHULQHG|QúWUOPúYH(FOLSVHX\XPOXPHWLQsel somut
6

Xtend Java dialect, http://www.eclipse.org/Xtend/

7

V|]GL]LPL ROXúWXUXOPXúWXU ùHNLO ¶WH EDVLWOHúWLULOPLú sync.ecore üstmodeli gösterilmektedir. .LPL PRGHO HOHPDQODUÕ ecore.ecore ve clafer.ecore VWPRGHOOHULQGHQ oD÷
UÕOPDNWDGÕU

ùHNLO. 3. %DVLWOHúWLULOPLú senkronizasyon ve izlenebilirlik üstmodeli (sync.ecore) 7

4

<|QWHPLQ.XOODQÕOGÕ÷ÕELU<D]ÕOÕPhUQ+DWWÕ0imarisi

*HOLúWLULOHQ\|QWHP%WQOHúLNøoHULN8\JXODPDODUÕQÕQ0RGHO*GPO*HOLúWLULOPH
si 8 (mdd4cca) isimli endüstriyel ar-ge projesinin tüm alana özgü görsel ve metinsel
GLOOHULQLQ JHOLúWLULOPHVLQGH NXOODQÕOPÕúWÕU Projede, eQGVWULGH ROGXNoD \D\JÕQ RODUDN
NXOODQÕODQ bir KurXPVDO øoHULN <|QHWLP SODWIRUPX olan Microsoft SharePoint Foundation 9 (MSF) üzeriQGHELU%WQOHúLNøoHULN8\JXODPDVÕ 10 &&$ \DGDELU\D]ÕOÕP
UQKDWWÕROXúWXUDELOHFHN&&$úDEORQXJHOLúWLULOPHVLLoLQIDUNOÕEDNÕúDoÕODUÕLOHPR
GHOOHPHQLQ VD÷ODQDELOHFH÷L J|UVHO ELU DUDo VHWLQLQ KD]ÕUODQPDVÕ IDDOL\etleri yürütülPúWUAlana özgü kavraPODUYHDUDODUÕQGDNLLOLúNLOHULJ|UVHOYHPHWLQVHOPRGHOOHPH
DUDoODUÕQDPPNQROGX÷XQFD\DQVÕWPDN LoLQ|QFHDODQNDYUDPODUÕQDGDLUELUNDYUDP
V|]O÷ oDOÕúPDVÕ \DSÕOPÕú HQGVWUL\HO VHQDU\RODUGD VÕNOÕNOD NDUúÕODúÕODQ LKWL\DoODU
GH÷HUOHQGLULOPLú gerekli pD]DUDQDOL]LoDOÕúPDODUÕ\UWOPútür. SRQUDVÕQGDLVH Clafer yetenek modelleri bu kavramlar üzerinden ROXúWXUXOPXútur. *HOLúWLULOHQ \HWHQHN
modeli, oHúLWOLörnek konfigürasyonlar HúOL÷LQGH&ODIHUDUDFÕQÕQVD÷ODGÕ÷Õ$OOR\GLOLQH
G|QúPile DQDOL]HGLOPLútir. Bu yetenek modellerinden|QHULOHQ\|QWHP\DUGÕPÕ\OD
7
8
9
10

Tam sync.ecore üstmodeli: http://www.mdd4cca.com/metamodels/sync.ecore
Model-driven Development for Composite Content Applications: http://www.mdd4cca.com.
Microsoft SharePoint Foundation: http://technet.microsoft.com/library/cc303422.aspx
Composite Content Applications: https://www.gartner.com/doc/1286414/
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SUREOHP X]D\ÕQÕ VÕQÕUODQGÕUDFDN oHúLWOL VWPRGHOOHU WUHWLOPLúWLU 3URMHQLQ JHOLúWLUPH
oHYULPOHULQGH VWPRGHOOHUGH \DSÕODQ GH÷LúLNOLNOHU RWRPDWLN RODUDN |QHULOHQ \|QWHP
\DUGÕPÕ\OD \HWHQHN PRGHOOHULQH \DQVÕWÕODELOPLúWLU gWH \DQGDQ IDUNOÕ DODQODUGDNL oH
úLWOL&&$|UQHNOHULQHDLWSURMHNRGODUÕLQFHOHQPLúYHEHOLUOHQHQPLPDUL]HULQGHben]HUOLNYHGH÷LúNHQOLNDQDOL]L\DSÕOPÕúWÕUYHGH÷LúNHQOLNOHUHDLWWPELOJL\LPRGHOOH\H
ELOHFHNELUo|]PX]D\ÕVWPRGHOLUHWLOPLúWLU. &ODIHUGLOL\DOÕQOÕ÷ÕVD\HVLQGHo|]P
X]D\Õ VR\XW V|]GL]LPLQLQ WDVDUÕPÕQGD GD NXOODQÕOPÕúWÕU Önerilen yöntem sayesinde
&ODIHUPRGHOOHULQGHQ(&RUHVWPRGHOLQHJHoLúRWRPDWLNRODUDNVD÷ODQPÕúWÕU %LOLQGL÷L
üzere pUREOHPX]D\ÕDODQX]PDQODUÕQD\DNÕQLNHQo|]PX]D\ÕLVHPLPDUL\H\|QHOLN
UHWLOHFHNELOHúHQOHU içermesi sebebiyle JHOLúWLULFLOHUHGDKD\DNÕQGÕU [3]øNLVWPRGHO
DUDVÕQGDNL VR\XWODPDERúOX÷XLVHSUREOHPX]D\ÕVWPRGHOLQGHQ o|]PX]D\Õ üstmodeline PRGHO G|QúP NXUDOODUÕ LOH RWRPDWLNOHúWLULOHUHN NDSDWÕOPÕúWÕU. d|]P X]D\Õ
modellerinden ise platforma ait oHúLWOL \D]ÕOÕP ELOHúHQOHUi otomatik üretilebilmektedir.
Tablo 3. <D]ÕOÕPUQKDWWÕQÕQLoHULNEDNÕúDoÕVÕQDDLW\HWHQHNOHUi (mdd4cca.cfr) 11
a. Clafer Yetenek Modeli

b. Clafer Konfigürasyon

abstract NamedElement
name: string

EgeLibrary : ContentModel
[name = "EGE_Kutuphanesi"]
[web = LibraryWebSite]

abstract ContentModel : NamedElement
web -> Web +
ownedEntityModel->EntityModel?

LibraryWebSite : Web
[name = "Kutuphane_Web_Sitesi"]
TezKitapligi : List
[Library][name="Tez_Kitapligi"]
[contentTypes
= Dissertation, MasterThesis]
OgrenciListesi : List
[List][name="Ogrenci_Listesi"]
[contentTypes = Student]

abstract Web : NamedElement
ownedList : List *
ownedWeb : Web *
abstract List : NamedElement
contentTypes -> ContentType *
xor Type
Library
List
abstract ContentType : NamedElement
isAbstract : integer ?
ownedField : Field *
lookupEntity -> Entity ?

Student : ContentType
[name = "Ogrenci"]
studentNo : Field
[Number][name = "Ogrenci_No"]

abstract Field: NamedElement
xor Type
Number
Boolean
Text
Reference
contentType -> ContentType

abstract Thesis: ContentType
[name = "Tez"]
thesisName: Field
[Text][name = "Tez_Adi"]
student: Field
[Reference][name = "Ogrenci"]
[contentType = Student]

abstract EntityModel : NamedElement
database: string
entities: Entity *

MasterThesis: Thesis
Dissertation: Thesis

abstract Entity: NamedElement
baseType -> Entity ?
lookupContent -> ContentType *

11

Tam yetenek modeli: http://www.mdd4cca.com/features/mdd4cca.cfr
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øoHULNPRGHOOHPHGLOL6KDUH3RLQWSODWIRUPX]HULQGHNRúDFDNELUSURMHQLQLoHUL÷L
QLQ WDQÕPODQGÕ÷Õ PRGHOGLU BX GLOLQ &ODIHU WDEDQOÕ \HWHQHN PRGHOLQLQ (yer limitleri
sebebiyle) EDVLWOHúWLULOPLú ELU KDOL Tablo 3D¶GD VXQXOPXúWXU Bu model, EWQOHúLN
içerik X\JXODPDODUÕLoLQELUDODQPRGHOLVXQDUNHQEQ\HVLQGHDQDOL]DPDoOÕELU\DGD
ELUGHQ oRN DODQD X\JXQ NRQILJUDV\RQ LOH ELUOLNWH WDVDUODQPÕúWÕU Örnek bir konfigürasyon Tablo 3E¶GHJ|VWHULOPLúWLU%XEDVLWOHúWLULOPLú|UQHNWH6KDUH3RLQWøoHULNPR
delleme ile EDM 12 IRUPDOL]PLQL EWQOHúWLUHQ ELU GLOH DLW \HWHQHNOHU J|VWHULOPLúWLU
$ODQ X]PDQÕQÕQ LoHULN PRGHOL EQ\HVLQGH ELU Web YDUOÕ÷Õ WDQÕPODPDVÕ ]RUXQOXGXU
Web LoHULVLQGH LVWHGL÷L NDGDU List YDUOÕ÷Õ HNOH\HELOLU +HU ELU OLVWH LoHULVLQGH LVWHGL÷L
kadar içerik türü (content type) WDQÕPOD\DELOPHNWHGLU

ùHNLO. 4. Otomatik üretilen mdd4cca üstmodeli (mdd4cca.ecore) 13

'|QúP L] ELOJLOHUL DUDo WDUDIÕQGDQ VHQNURQL]DV\RQ modelinde otomatik olarak
saklanmakta ve JHOLúWLULOHQ PHWLQVHO VRPXW V|]GL]LPL \DUGÕPÕ\OD G|QúP
NXUDOODUÕQGDGH÷LúNHQOLN uygulanabilmektedir. 2UWD\DoÕNDQ|UQHN PRGHOsync.ecore
üstmodeline uygundur. Araç, mdd4caa.cfr yetenek modelinden, ùekil 4’da yer
limitleri VHEHEL\OHEDVLWOHúWLULOPLúKDOL gösterilen mdd4cca.ecore üstPRGHOLQLUHWPLú
tir. Konfigürasyona dair Clafer’leri ise mdd4cca.ecore üstmodeline uygun örnek moGHOOHURODUDNDOJÕODPÕúYHinstances.mdd4cca 14 GRV\DVÕLoHULVLQGH;0,VHULOHúWLUPLúWLU

5

øOJLOLdDOÕúPDODU

>@oDOÕúPDODUÕQGDClafer \DSÕODUÕ80/VÕQÕIGiyDJUDP\DSÕODUÕLOHNDUúÕODúWÕUÕOPÕúWÕU
Ancak belirtilen G|QúP NXUDOODUÕ sadece Clafer içerisinde alan modelleme ya da
12
13
14

Entity Data Model: http://msdn.microsoft.com/library/ee382825.aspx
Tam mdd4cca üstmodeli: http://www.mdd4cca.com/metamodels/mdd4cca.ecore
Tam örnek modeller: http://www.mdd4cca.com/examples/instances.mdd4cca
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ELOHúHQPRGHOLWDQÕPODPD\HWHQH÷LQLQJ|VWHULOPHVLQH yöneliktir. 6XQGX÷XPX]\|QWH
PLQDPDFÕQDX\JXQRODUDN(MF uyumlu bütün bir süreç ve DUDoVXQPDPDNWDGÕUDöQúPNXUDOODUÕVDGHFHVWDWLN\DSÕVDOOÕ÷ÕNDSVDPDNWDGÕU$\UÕFDECore örnek modelleri ve ileri yönlü bir d|QúPVRQUDVÕ(&RUHPRGHOLQGHROXúPDVÕJHUHNHQ 2&/NÕVÕWOD
UÕEXoDOÕúPDODUGDLQFHOHQPHPLúWLU. Clafer ile UML \DNODúÕPÕ NDUúÕODúWÕUGÕ÷ÕQGD Clafer sözdiziminin 80/VÕQÕIGL\DJUDPGLOLQLQVR\XWV|]GL]LPLRODQ MOF üstmodelini
NDSVDGÕ÷ÕGúQOHELOLU ancak MOF üstmodeli daha önceki bölümde J|VWHULOGL÷LJLEL
\DSÕVDO PRGHOOHPH NRQXVXQGD GDKD fazla bilgi içermektedir. ECore üstmodelinin
02)¶XQ ELU JHUoHNOHúWLULPL ROGX÷XQX GúQUVHN EHOLUWWL÷LPL] VHEHSWHQ |WU bir
ECore modeOLQGHQ&ODIHUPRGHOLQHJHoLúWH ELOJLND\ÕSODUÕ \DúDQDFDNWÕU Bu DoÕGDQ da
bu oDOÕúPDODU bir çözüm önermemektedir.
Clafer’i JHOLúWLUen Kanada, Waterloo Üniversitesi Generative Software Development Lab, D\QÕ ]DPDQGD (&RUH VWPRGHOOHULQL &ODIHU¶H G|QúWUHQ ecore2clafer 15
LVPLQGH ELU DUDo VXQPDNWDGÕU $UDo WHUVL G|QúP GHVWHNOHPHPHNWHGLU dDOÕúPD
sadece ECore üstmodellerini Abstract Clafer \HWHQHNOHULQH G|QúWUHELOPHNWHGLU
'|QúPNXUDOODUÕNÕVÕWODUÕGHVWHNOHPHPHNWHGLU2\VD bir Clafer PRGHOLQGHWDQÕPOD
nabilen Group Cardinalities, Sub-Clafers, Set Partitions gibi dile özgü kavramlar
(&RUHGLOLQGHROPDGÕ÷ÕLoLQELUVWPRGHOGHDQFDN2&/NÕVÕWODUÕHúOL÷LQGHDQODPODQGÕ
UÕODELOLUOHU
gQHUGL÷LPL]\|QWHPH amaç yönünden HQ\DNÕQ oDOÕúPD, D\QÕHNLELQ Clafer öneriOHULQGHQ |QFH JHOLúWLUGLNOHUL Ecore.fmp DUDFÕGÕU [12]. <DNODúÕP, ECore modellerini
\HWHQHN PRGHOOHULJLELHOHDOÕSG]HQOHPHYH|UQHNOHPHRODQD÷ÕVD÷ODPDNWDGÕU ÇaOÕúPD HOHPDQ VD\ÕVÕ WHPHOOL \HWHQHN PRGHOOHPH øQJ ³Cardinality-based feature
modeling”) [11] \DNODúÕPÕQD uyumlu JHOLúWLULOHQaraca özel bir üstmodel önermektedir. Clafer, bu dili NDSVDPDNODEHUDEHUGDKDDQODúÕOÕU|]YHWDP bir semantik kurmakWDGÕU>1,2]. Araç(&RUHPRGHOOHULQGHoHúLWOLannotation’lar kullanarak ECore üstmodelini JHQLúOHWPHVL\OHPRGHOHOHPDQODUÕQD\HWHQHNPRGHOLHOHPDQÕJLELGDYUDQPDNWD
GÕU Bu sebeple bu yöntem sadece araç ile uyumlu bir ECore üstmodelini yetenek
PRGHOOHULQH G|QúWUHELOLU Bu yöntem, senkronL]DV\RQ SUREOHPOHULQL o|]\RUPXú
gibi gözükse de iki dilin formalizmLQLYHDQODPÕQÕHúLWOHPHNWHGLUAraç modelleme ve
konfigürasyon içiQNÕVÕWODUÕGHVWHNOHPHPHNWHROXSELUo|]FLOHHQWHJUDV\RQX\RNWXU
FeatureMapper [15@ DUDFÕ \D]ÕOÕP UQ KDWODUÕQGD \HWHQHN PRGHOOHUL LOH o|]P
X]D\ÕPRGHOOHULQLHúOHúWLUHUHNPRGHOJGPO\D]ÕOÕPPKHQGLVOL÷LVUHFLEQ\HVLQGH
\HWHQHN PRGHOOHULQLQNXOODQÕPÕQÕ KHGHIOH\HQELUoDOÕúPDGÕU<HWHQHN PRGHOOHULQGHNL
yetenekler LOHRQODUÕQ(&RUHPRGHOOHULQGHNLJHUoHNOHúWLULPOHULQHHúOHúWLUHELOPHNLoLQ
ELUVWPRGHO|QHUPHNWHGLU%XVWPRGHO\DUGÕPÕLOHELU\HWHQH÷LQVHoLOLSVHoLOPHmesine göre, HúOHúWLULOHQ o|]P X]D\Õ PRGHOLQGH HNVLOWPH \DSPDNWDGÕU Ecore.fmp çaOÕúPDVÕQGDNLJLELHOHPDQVD\ÕVÕWHPHOOL\HWHQHNPRGHOOHULQL destekleyen araca özel bir
VWPRGHO NXOODQPDNWDGÕU %X VHEHSOH Ecore.fmp LOH EHQ]HU ]D\ÕIOÕNODUÕ SD\ODúPDNWD
GÕU$\QÕ]DPDQGD|QHUGL÷LPL]\|QWHPSUREOHPX]D\Õ\DGDo|]PX]D\ÕQGDJHOLúWL
ULOHQ (0) WDEDQOÕ DODQD |]gü dillerin &ODIHU GLOLQH HúOHúWLUHUHN JHOLúWLULOPHVL (veya
WDPWHUVLQLQ VD÷ODQDELOPHVL\|QQGHQIDUNOÕOÕNJ|VWHUPHNWHGLU
15

Ecore to Clafer Translator: http://gsd.uwaterloo.ca/ecore2clafer
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[16@oDOÕúPDVÕQGDHPQL\HWNULWLNELUDYL\RQLN\D]ÕOÕPÕQGR÷DOGLOGH\D]ÕOPÕúJHUHN
VLQLPOHUL PDQWÕNVDO LIDGHOHUH oHYULOPLú SUREOHP DODQÕ $OOR\ GLOL LOH PRGHOOHQPLú
WXWDUVÕ]OÕNODUYHHNVLNOLNOHUEDNÕPÕQGDQDQDOL]HGLOPLúWLU6XQXODQ\|QWHPEQ\HVLQGH
NDUúÕODúÕODQ ]RUOX÷XQ $OOR\ GLOL LOH PRGHOOHPHGH KDUFDQDQ HIRU ROGX÷X EHOLUWLOPLúWLU
Bu bildiride önerilen yöntem, bu yolla analiz edilebilecek dillerin Alloy dili yerine
gereksinim PRGHOOHPH\HGDKD\DNÕQRODQ&ODIHULOH\DSÕOPDVÕQÕRODQDNOÕNÕOPDNWDGÕU

6

6RQXoYHøOHUL\H<|QHOLNdDOÕúPDODU

Bu bildiride, metinsel bir yetenek modelleme dili olan Clafer ile bir üstmodelleme dili
RODQ(&RUHDUDVÕQGDsenkronizasyon VD÷OD\DQELU\|QWHP|QHULOPLúWLU Yöntem yetenek modelleri ve NRQILJUDV\RQODUÕ ile üstmodel ve modelleri DUDVÕQGDLNL\|QOG|Q
úPü RWRPDWLN RODUDN JHUoHNOHúWLUHELOPHNWHGLU Bu iki gösterim sistemi DUDVÕQGDNL
G|QúPNXUDOODUÕQD|]JRODUDNJHOLúWLULOHQGLO\DUGÕPÕ\ODELU|QFHNLG|QúPNXUDO
ODUÕKDWÕUODQDELOPHNWHGLU%|\OHOLNOH&ODIHUYH(&RUHDUDVÕQGDNLDQODPVDOIDUNOÕOÕNWDQ
ötürü d|QúPOHUVRQXFXRUWD\DoÕNDQELOJLND\EÕ JLGHULOPLúWLU$\QÕ]DPDQGDG|Q
úP NXUDOODUÕQGDNLGH÷LúNHQOLND\QÕ PRGHO \DUGÕPÕ\OD yönetilebilmekte, JHOLúWLULFL\H
G|QúP NXUDOODUÕQGD seçim yapabilme RODQD÷Õ VD÷ODPDNWDGÕU *HOLúWLULOHQ DUDo VHWL,
endüstriyel senaryolarda uygulanmak üzere Eclipse eklentisi olarak GD÷ÕWÕOPDNWDGÕU 16.
dDOÕúPDPDODUÕPÕ]&ODIHUGLOLQLQ'6/JHOLúWLULPLQGH|QHPOLLNLNDWNÕVÕQÕQGDDUDúWÕ
UÕOPDVÕQÕYHJHoHUOHPHVLQLsD÷ODPÕúWÕU%LULQFLNDWNÕ(&RUHLOHVWPRGHOOHPH\DSPDN
yerine ifade gücü yüksek ve basit Clafer dilini kullanarak bir DSL’in soyut sözdiziPLQLQ WDVDUODQPDVÕQÕQ PPNQ ROGX÷XQXQ J|VWHULOPHVLGLU <DSWÕ÷ÕPÕ] G|QúPOHU
Clafer’in ECore için yeni bir metinsel somut sözdizimi olarak kullanÕODbileFH÷LQLGH
J|VWHUPHNWHGLUøNLQFL|QHPOLNDWNÕLVH&ODIHUGLOLQLQ6$7YH&63o|]FOHUi entegUDV\RQXVD\HVLQGHJHOLúWLULOHQbir DSL’i D\UÕFDELUo|]FLOHHúOHPHye gerek kalmadan GR÷UXODPDYHNRQWUROHWPHRODQD÷ÕVD÷OD\DELOPHVLQLQJ|VWHULOPHVLGLU
gQHUGL÷LPL] \|QWHP &ODIHU \HWHQHN PRGHOlerinden gelen belli ELU WDNÕP NÕVÕWODUÕ
(&RUH 2&/ LIDGHOHULQH G|QúWUHELOPHNWHGLU %X G|QúP NXUDOODUÕQÕQ beklenen
G]H\GH ROPDPDVÕ &ODIHU NÕVÕW GLOLQLQ $OOR\ WDEDQOÕ ROPDVÕQGDQ |WUGU $OOR\ LOH
UML ve 2&/ DUDVÕQGDNL oLIW \|QO G|QúP probleminin [13,19] çözülmesi ve çö]PQHQGVWULOHúWLULOPHVLoDOÕúPDODUÕPÕ]GHYDPHWPHNWHGLU
7HúHNNU. %X  oDOÕúPD 7UNL\H %LOLPVHO YH 7HNQRORMLN $UDúWÕUPD .XUXPX
7h%ø7$. 7HNQRORML YH <HQLOLN 'HVWHN 3URJUDPODUÕ %DúNDQOÕ÷Õ 7(<'(%  
Sanayi Ar-Ge Projeleri DestekOHPH 3URJUDPÕ¶QFD GHVWHNOHQHQ  QXPDUDOÕ
%WQOHúLN øoHULN 8\JXODPDODUÕQÕQ 0RGHO *GPO *HOLúWLULOPHVL SURMHVL
NDSVDPÕQGD\UWOPúWU

16

Araç Eclipse güncelleme sitesi: http://www.mdd4cca.com/updates/clafer2ecore
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Özet. Günümüz iú dünyasının rekabetçi koúulları özellikle yazılım
endüstrisindeki organizasyonların geliútirdikleri ürünleri hızla pazara
sunmalarını, aynı zamanda de÷iúen gereksinimlere karúılık vermelerini
gerektirmektedir. Çevik yaklaúımlar düúük maliyet, yüksek üretkenlik ve kalite
vaatleri göz önünde bulundurularak pek çok yazılım organizasyonu tarafından
son yıllarda uygulanmaya baúlanmıútır. Çevik yazılım geliútirme yöntemlerinin
kullanımını ve vaat etti÷i avantajları ne kadar sa÷ladı÷ını içeren güncel
durumunu belirlemeye yönelik uluslararası düzeyde çeúitli çalıúmalar
mevcuttur. Bu çalıúma kapsamında, Türkiye yazılım endüstrisindeki
organizasyonlarda çevik ve geleneksel yaklaúımların ne kadar kullanıldı÷ı ve
yazılım geliútiricilerin bu yaklaúımlarla ilgili algılarının nasıl oldu÷unu
belirlemeye yönelik bir anket hazırlanarak çeúitli sektörlerden 74 katılımcıdan
veri toplanmıútır. Katılımcılardan alınan anket sonuçlarına göre Türkiye’de
çevik yöntemlerin uygulanma oranı geleneksel yöntemlerle birbirine yakındır,
ancak giderek çevik yaklaúımlara yönelim gözlemlenmektedir. Yazılım
geliútiriciler çevik yaklaúımların verimlili÷i, kaliteyi ve müúteri memnuniyetini
arttırdı÷ını, ancak daha çok küçük takımlar için uygun oldu÷unu ve proje yönetiminin sa÷lanmasının zor oldu÷unu düúünmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Yazılım geliútirme yöntemleri, Çevik yazılım geliútirme,
Geleneksel yazılım geliútirme, Türkiye’deki yazılım endüstrisi uygulamaları

1

Giriú

Günümüzde yazılım projelerinin birço÷u istenen baúarıyla tamamlanamamaktadır
[1,2]. Standish Group Bilgi Teknolojileri (BT) alanında yaúanan proje baúarısızlıkları
ile ilgili düzenli çalıúmalar [3] yürütmektedir. Yayınladı÷ı “Chaos” raporlarında projeler baúarılı, zorlanmıú (ek maliyetli) (zaman, bütçe ya da proje gereksinimlerinin
tümünü karúılayamamıú) ve baúarısız olarak sınıflandırılmaktadır. Tablo 1’de görüldü÷ü üzere, 1994’ten günümüze dek olan raporların sonuçlarına göre, baúarılı proje
oranında artıú yaúanırken baúarısız proje oranlarında düúüú yaúanmaktadır [3]. Ancak
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Tablo 1 dikkatlice incelendi÷inde 2002’ye kadar baúarısız proje oranında düúüú yaúandı÷ı, sonrasında ise yeniden artıú oldu÷u görülmektedir. Baúarılı projelerde gözlemlenen artıú ise geliúen teknoloji, sahip olunan daha fazla bilgi birikimi, daha iyi
araç ve teknikler göz önünde bulunduruldu÷unda oldukça düúük kalmaktadır. Bunda
proje karmaúıklıklarının artması ve teslimat sürelerinin kısalması gibi faktörlerin etkisi de oldukça fazladır [3]. Türkiye’de de buna benzer bir durum izlenmekte ve yazılım
projelerinde baúarı oranı % 50’nin altında oldu÷u düúünülmektedir [4].
Tablo 1. Chaos raporu verileri [3]
1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2009

2011

Baúarılı

16%

27%

26%

28%

34%

29%

35%

32%

37%

Ek maliyet

53%

33%

46%

49%

51%

53%

46%

44%

42%

Baúarısız

31%

40%

28%

23%

15%

18%

19%

24%

21%

Yazılım projelerinin hedeflenen kapsamda, zamanda ve bütçede tamamlanması organizasyonlar için çok önemlidir. Projelerin baúarılı olması için en iyi uygulamaların veya sistem geliútirme modellerinin organizasyon içerisinde uygulanıyor
olması gerekmektedir. Yazılım projelerinde olumsuzlukların yaúanmaması için yazılım geliútirme süreci günümüz rekabet koúullarına uygun úekilde yürütülmelidir. Bu
amaçla geleneksel yazılım geliútirme yaúam döngüsü modellerine alternatif olarak
çevik yöntemler [5] geliútirilmiútir. Çevik yazılım geliútirme yöntemleri hantal ve
bürokratik olarak eleútirilen geleneksel, plana dayalı yazılım geliútirmeye karúılık
2001 yılında bir grup araútırmacı tarafından yazılım geliútirme için daha iyi bir yol
olarak önerilmiútir. Çevik yöntemlerin yazılım kalitesini arttırdı÷ı [6], paydaúlar arası
iletiúim [7] ve koordinasyonu [8] iyileútirdi÷i, üretkenli÷i arttırdı÷ı [9] ve günümüzde
yazılım sistemlerini geliútirme, sürdürme ve destekleme için en iyi yol oldu÷u [10]
iddia edilmektedir. øddia edilen bu özelliklerine ra÷men çevik yazılım geliútirme yöntemleri tüm organizasyonlar tarafından henüz uygulanmamaktadır [11].
Çevik yöntemlerin organizasyonlar tarafından ne kadar uygulandı÷ına yönelik farklı ülkelerde gerçekleútirilmiú çalıúmalar vardır. Bu çalıúma kapsamında Türkiye’deki yazılım organizasyonlarında çevik ve geleneksel yaklaúımların ne kadar kullanıldı÷ı ve yazılım geliútiricilerin bu yaklaúımlarla ilgili algılarının nasıl oldu÷u,
geliútirilen bir anket aracılı÷ıyla belirlenmeye çalıúılmıútır.
Çalıúmanın ilerleyen bölümlerinde öncelikli olarak gerçekleútirilen benzer
çalıúmalara de÷inilmektedir. Çalıúmada kullanılan anketin tasarımı ve uygulama süreci 3. Bölümde açıklanmaktadır. 4. Bölümde anket bulguları ve analizleri sunulmaktadır. Son bölümde ise bulgular özetlenmekte, çalıúmanın kısıtları ve gelecek çalıúma
önerileri verilmektedir.
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2

ølgili Çalıúmalar

Çevik yazılım geliútirme yöntemlerine yönelik ülkemizde ve yabancı ülkelerde gerçekleútirilmiú çeúitli büyüklükte çalıúmalar bulunmaktadır. Çevik yazılım geliútirme
ile ilgili yapılan anketlerin özeti, Tablo 2’de belirtilmektedir. Tablo 2’de izlenilen
çalıúmalar genel olarak 2006 ve 2014 yılları arasında gerçekleútirilmiútir.
Tablo 2. Çevik yazılım geliútirme ile ilgili çalıúmaların özeti
Araútırma
Referansı
[12]

Bölge / Anketi yapan
Çeúitli ülkeler

Yıl

Katılımcı sayısı

Hedef/Odak alanı

2006

128 organizayon
- 136 yönetici

2008

98 katılımcı

2008

13 yazılım organizasyonu

Çevik yaklaúımlar ve
kullanımları önündeki
engeller
Çevik yazılım geliútirme
adaptasyonu
ve kullanımı
Çevik yöntemlerin
durumu - XP, SCRUM

2008

Raporlanmadı

2011
2013

120 yazılım
organizasyonu121 katılımcı
Raporlanmadı

2012

279 katılımcı

20102012
2010

24 katılımcı
+
30 katılımcı
108 katılımcı

2014

114 katılımcı

2011

30 katılımcı

2013

540 katılımcı

Digital Focus Firması
[13]

[14]
[15]
[16]
[17]

Çeúitli ülkeler
Vijayasarathy ve
Turk
Avrupa
Salo ve Abrahamsson
Avusturya
Schindler
35 farklı ülke
Azizyan, Magarian,
Kajko-Mattson
Raporlanmadı
VersionOne

[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]

Hollanda, Endonezya
Warma
Kuzey ørlanda
Bustard,Wilkie,Greer
Çeúitli ülkeler
Ambler
Çeúitli ülkeler
Ambler
Türkiye
Baytam, Kalıpsız
Türkiye
Agile Türkiye

Çevik yazılım geliútirme
yöntem ve pratiklerinin
durumu
Çevik yaklaúım yöntemleri ve birlikte kullanılan
araçlar
Çevik yöntemler ve
yazılım geliútirmenin
durumu
Çevik yazılım geliútirme
baúarısı
Çevik yazılım geliútirme
prensip ve pratiklerinin
uygulanma de÷iúiklikleri
Çevik projelerin baúarı
durumu
Çevik yazılım geliútirme
adaptasyonu
Çevik yöntemlerSCRUM
Yazılım üretkenlik
raporu

Digital Focus [12] firmasının 2006 yılında gerçekleútirdi÷i araútırmanın sonuçlarına göre çalıúmaya katılan organizasyonların % 81’i çevik yaklaúımları ya kullanmakta ya da kullanmaya baúlamayı düúünmektedirler. Katılımcılardan % 51’i ise
çevik yaklaúımları uygulamanın önündeki engel olarak bilgi ve beceri eksikli÷ini
göstermektedirler.
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Vijayasarathy ve Turk’un [13] çevik yazılım geliútirmenin adaptasyonu ve
kullanımını erken benimseyenler açısından de÷erlendirdikleri çalıúmalarında, XP ve
test-first en yaygın yazılım geliútirme yaklaúımı olarak belirtilirken, SCRUM dördüncü sırada gelmektedir. Katılımcılarının büyük ço÷unlu÷u (%75) projelerinde çevik
yöntemleri kullandıklarını ifade etmiúlerdir.
Salo ve Abrahamsson [14] gömülü yazılım geliútirme organizasyonlarındaki
çevik yöntemlerden özellikle XP ve SCRUM’ın durumuna belirlemek için bir anket
uygulamıúlardır. Çalıúmanın sonucunda gömülü yazılım endüstrisinde de çevik yöntemlerin kullanımının gerçekleúti÷i ve bu yöntemlere karúı olumlu algının yaygınlaútı÷ı gözlemlenmiútir.
Schindler [15] biliúim endüstrisindeki organizasyonlar içerisinde çevik yöntemlere yönelik farkındalı÷ın bulundu÷u ve gelecek planları içinde çevik yöntemler
ve özellikle eú programlamayı kullanmayı planladıkları sonucunu elde etmiútir. Çevik
yaklaúımlardan en yaygın kullanılanlar, XP (%46) ve SCRUM (%32,8) olarak izlenmektedir.
Azizyan, Magarian ve Kajko-Mattson [16] daha çok çevik yaklaúımlar ile
kullanılan araç ihtiyacı ve kullanımına yönelik olarak gerçekleútirdikleri çalıúmalarında SCRUM (%54) ve XP’nin ( %32) en yaygın kullanılan çevik yöntemler oldu÷u
sonucunu elde etmiúlerdir. En yaygın kullanılan araçlar ise klasik duvar-yapıúkan
ka÷ıt ( %26), standart ofis araçları (Excel, vb.) (%23) ve MS Project (%8) olarak
izlenmektedir.
VersionOne [17] firması 2007 yılından bu yana çevik geliútirmenin durumunu tespit etmeye yönelik araútırma raporları yayınlamaktadır. En son 2013 yılında
yayınlanan raporunda çevik yöntemleri gelecek projelerde adapte etme oranı %
69’dan % 83’e çıkmıú, çevik yöntemler içerisinde en yaygın kullanılan ise % 72 ile
SCRUM olarak seçilmiútir. Katılımcıların yaklaúık % 90’ı çevik yöntemleri kullanmanın de÷iúen öncelikleri yönetme becerilerini artırdı÷ını, % 84’ü ise çevik yöntemler
ile sa÷lanan görünürlü÷ün faydalı oldu÷unu vurgulamıúlardır. En yaygın olarak kullanılan standart ofis yazılımları, Microsoft Project ve VersionOne gibi yazılımlar olarak
izlenirken, en çok tavsiye edilen VersionOne (%93) olarak ön plana çıkmaktadır.
Warma [18], çevik yöntemler konusundaki farkındalı÷ın % 79 oranında oldu÷unu tespit etmiú ve katılımcıların yarı yarıya çevik yazılım geliútirme projelerinde
yer aldıklarını belirlemiútir. En yaygın olarak kullanılan çevik yazılım geliútirme yöntemi olarak % 90 ile SCRUM birinci sırada gelmektedir. Anket katılımcıları tarafından çevik yazılım geliútirmenin yazılım üretkenli÷i ve kalitesini olumlu yönde etkiledi÷i düúünülmektedir. % 60’dan fazla katılımcı çevik projelerin baúarı oranlarının %
50’den fazla oldu÷unu belirtmektedir.
Çevik yazılım geliútirme prensip ve pratiklerinin 2010-2012 yılları arasında
Kuzey ørlanda bölgesindeki yazılım organizasyonlarında uygulanmasının ne yönde
de÷iúiklik gerçekleútirdi÷ini inceleyen çalıúma [19], çevik yöntemlerin geleneksel
ça÷layan paradigmasının yerini almaya baúladı÷ını ortaya koymaktadır. Çevik yaklaúımların özellikle geliútirilen yazılımların fonksiyonelli÷ini ve kullanılabilirli÷i artırmada olumlu etkisinin oldu÷u yönünde artan bir algı geliúmektedir.
Ambler [20,21] 2007 yılından bu yana çevik yazılım geliútirme adaptasyonu
ve çevik projelerin baúarı oranları konuları ile ilgili anketler yapmaktadır. 2010 yılındaki anket sonuçlarına göre, katılımcıların % 62’si çevik projeleri planlanan zamana
göre teslim etmenin, % 34’ü ise hazır oldu÷unda teslim etmenin önemli oldu÷unu
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belirtmiúlerdir. 2014 yılında gerçekleútirilen baúka bir ankete göre ise, katılımcıların
yaklaúık % 15’i çevik teknikleri benimsemeye baúladıklarını, % 26’sı takımlarının
yarısından azında çevik teknikleri uyguladıklarını, % 49’u ise takımlarının yarısından
fazlasında çevik teknikleri uyguladıklarını belirtmiúlerdir.
Türkiye’de çevik yöntemlerden SCRUM ile ilgili gerçekleútirilen bir anket
çalıúmasının sonuçlarına [22] göre organizasyonların bu yöntemi kullanmaya baúlamaları henüz erken aúamalarda yer almakta ve projeler küçük takımlar halinde gerçekleútirilmektedir. Yaygın olarak kullanılan araçlar duvar-yapıúkan ka÷ıt ya da Excel
gibi yazılımlar úeklinde listelenmektedir.
Güncel olarak Agile Türkiye [23] tarafından 2013 yılında gerçekleútirilen
Yazılım Üretkenlik Raporu sonuçlarına göre de Türkiye’deki projelerin % 64’ünde
çevik yöntemler uygulanmaktadır. En yaygın olarak kullanılan çevik yaklaúımın da
SCRUM ve türevleri oldu÷u bilgisi paylaúılmaktadır.

3

Yöntem

Bu çalıúmada, Türkiye’deki yazılım organizasyonlarında çevik ve geleneksel yazılım
geliútirme yöntemlerinin ne kadar kullanıldı÷ı ve yazılım geliútiricilerin çevik yaklaúımlarla ilgili algılarının nasıl oldu÷u belirlenmeye çalıúılmıútır. Araútırma ankete
dayalı tanımlayıcı bir inceleme çalıúması úeklinde gerçekleútirilmiútir. Tanımlayıcı
incelemede amaç, de÷iúkenler arası iliúkilerin belirlenmesinden çok örneklemin ne
kadarının belirli bir fikirde oldu÷u veya bazı olayların ne sıklıkla oldu÷unun belirlenmesidir [24].
Bu kapsamda, yazılım geliútirme yöntemleri ile ilgili 39 maddelik bir anket
hazırlanmıútır. Anket üç temel bölümden oluúmaktadır. Birinci bölüm katılımcılarla
ilgili demografik bilgileri almaya yönelik hazırlanmıútır. Bu bölüm sonunda katılımcılara organizasyonlarında hangi yazılım geliútirme yöntemini kullandıkları sorularak,
çevik yöntemleri seçenlerin ikinci bölümde yer alan çevik yazılım geliútirme odaklı
soruları yanıtlamaları sa÷lanırken, geleneksel yöntemi seçenlerin ise üçüncü bölümde
yer alan geleneksel yönteme yönelik soruları cevaplamaları sa÷lanmıútır. Bu sorular,
geleneksel yazılım geliútirme yöntemlerini kullanan organizasyonlarda yer alan katılımcıların çevik yaklaúımlar konusundaki görüúlerini almaya yönelik olarak hazırlanmıútır. Çevik yöntemlere yönelik hazırlanan 23 maddeden 19 tanesi Ambler’in [25]
çalıúmasından Türkçeye çevrilerek adapte edilmiútir. Geleneksel yöntemlere yönelik
hazırlanan sorulardan 6 maddeden üç tanesi Baytam ve Kalıpsız’ın [22] çalıúmasından ve 1 tanesi yine Ambler’in [25] çalıúmasından adapte edilmiútir. Hazırlanan sorular konu ile ilgili daha önce anket tasarlamıú ve bu konu da e÷itim veren kiúiler tarafından gözden geçirmeleri için iletilmiú ve verdikleri geribildirimler do÷rultusunda
güncellemeler yapılmıútır. Böylece çalıúmanın yüzeysel ve içerik geçerlili÷i sa÷lanmıútır [26]. Anket sorularının tamamına çevrim içi olarak ulaúılabilmektedir [27].
Hazırlanan anket, Surveey isimli bir çevrimiçi anket sa÷lama hizmeti kullanılarak 2014 ùubat, Mart ve Nisan ayları boyunca üç ay süreyle katılımcıların eriúimine
açılmıútır. Katılımcılar çeúitli sosyal a÷lar, e-mail grupları kullanılarak davet edilmiúlerdir. Biliúim sektöründe yer alan birçok farklı kuruma ulaúılarak, 74 yazılım geliútiricinin görüúleri alınmıútır.
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4

Anket Sonuçları ve Bulguları

4.1

Demografik özellikler

Ankete katılan 74 katılımcının % 31’i kadınlardan, % 69’u ise erkeklerden oluúmaktadır. Anket katılımcılarının % 42’si üniversite % 33’ü ise yüksek lisans ve % 17’si
doktora derecesine sahipken, %8’i ön lisans mezunudur.
Katılımcıların yazılım alanındaki iú tecrübesinin da÷ılımı Tablo 3’te yıl bazında gösterilmektedir. Ortalama de÷er yaklaúık 8 yıldır. Katılımcıların % 34 ve %
40‘ının, iú deneyimi 5 ila 10 yıl ve altındadır. Bu da katılımcıların ço÷unlu÷unu genç
bir kitlenin oluúturdu÷unu bize göstermektedir. Tablo 3’te ayrıca katılımcıların BT
sektöründeki toplam iú tecrübeleri de gösterilmektedir. Katılımcıların bu sektördeki iú
tecrübesi genel iú tecrübeleri ile büyük oranda paralellik göstermektedir.
Tablo 3. Katılımcıların yıl bazındaki tecrübeleri
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Katılımcıların çalıútıkları firmalarda görev aldıkları pozisyonlar ùekil 1’de
gösterilmektedir. Ankette yer alan ve 10 kiúiden fazla katılımcının tercih etti÷i “di÷er”
alanı ise; genel müdür yardımcısı, sistem mühendisi, sistem yöneticisi gibi pozisyonları içermektedir. Bu soru çoklu seçimli bir soru oldu÷u için, katılımcıların 4’ü 2 farklı pozisyonda, yine 4’ü 3 farklı pozisyonda görev aldı÷ını belirtmiútir. 3 kiúi ise 4
farklı pozisyonda görev almaktadır. 63 katılımcı ise sadece tek pozisyonda görev
aldıklarını bildirmiútir.
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ùekil. 1. Katılımcıların çalıútıkları firmalarda görev aldıkları pozisyonlar
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ùekil 2‘de görüldü÷ü üzere, katılımcıların görev aldıkları firmaların hizmet
verdi÷i sektörleri sırasıyla Finans-Banka, Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri
sektörleri oluúturmaktadır. 5 katılımcı Devlet sektöründe hizmet verirken, Sa÷lık ve
Sigorta sektörleri ise ankette en az katılımcının yer aldı÷ı sektörler olarak izlenmektedir. Ankette yer alan di÷er alanı ise; robotik teknolojiler, hayvancılık, savunma sanayi, otomasyon sistemleri, üniversite ve sigorta sektörlerinin tümünü içermektedir.
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ùekil. 2. Katılımcıların görev aldıkları organizasyonların hizmet verdi÷i sektörler

Katılımcıların organizasyonlarında hangi yazılım geliútirme yöntemini kullandıkları sorusuna alınan yanıtlara göre, % 54 çevik yazılım geliútirme, % 46 ise
geleneksel yazılım geliútirme yöntemlerini kullanmaktadır. ùekil 3’te görüldü÷ü üzere, en yüksek tercih çevik yazılım geliútirme yöntemleri içerisinden Scrum üzerine
yo÷unlaúmaktadır. Toplam 38 katılımcı Scrum yazılım geliútirme modelini kullanırken, 18 katılımcı geleneksel yazılım geliútirme yöntemlerinden Ça÷layan modelini
kullandıklarını belirtmiúlerdir.
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ùekil. 3. Organizasyonlarda kullanılan yazılım süreç modelleri

20

35

40

4.2

Çevik Yazılım Geliútirme Yöntemleri

Katılımcılara organizasyonlarında hangi yazılım geliútirme yöntemlerini kullandıkları
sorulmuútur. Çevik yöntemleri kullandıklarını belirten katılımcılara anketin ikinci
bölümünde yer alan sorular yöneltilmiútir.
Organizasyonlarda çevik yaklaúımlar ile proje yürütülme süresine yönelik
bulgular ùekil 4’te gösterilmektedir. Anket katılımcılarının % 43’ü 3-4 yıldır, % 34’ü
ise 1-2 yıldır çevik yaklaúım projelerinde görev aldıklarını belirtmektedir. Grafikte
izlenebildi÷i üzere çevik yaklaúımların geçmiúi birçok úirket için 3-4 yılı geçmemektedir.
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ùekil. 4. Organizasyonlarda çevik yöntemler ile proje yürütülme süresi (yıl bazında)

Organizasyonlarda çevik yaklaúımların kullanıldı÷ı proje sayısı için en yüksek de÷er Tablo 4’te görüldü÷ü üzere % 56 ile 1 ila 5 projededir. % 23’lük kısım ise
úimdiye kadar en çok 6 ila 10 projede çevik yaklaúımı kullandıklarını belirtmektedir.
Bu verilere göre çevik yaklaúımın birçok úirket için yeni uyum sa÷lamaya çalıútıkları
bir model oldu÷u söylenebilir.
Çevik yaklaúım projelerinde ço÷unlukla SCRUM metodu ile çalıúan katılımcıların görev aldıkları en büyük takım %23 ile 6 ila 10 kiúilik takımlar ve yine % 23
ile 51 kiúi üzerinde olan takımlar olarak izlenmektedir. Anket katılımcılarının çevik
yaklaúımlarda 51 kiúi ve üzeri takımlar ile çalıúmasının sebebi olarak, birço÷unun
1000 ve üzeri personel çalıútıran firmalarda görev aldıkları gösterilebilmektedir.
Çevik projelerde genellikle tercih edilen takım büyüklü÷ü, % 51 ile 6 - 10
kiúi arasındadır. Bu verilere göre, çevik yaklaúımların genellikle en fazla 10 kiúilik
takımlar için tercih edildi÷ini söyleyebiliriz.
Tablo 4. Çevik yöntem kullanılan proje bilgileri
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Organizasyonlar içerisinde yazılım geliútirme sürecini destekleme için kullanılan en yaygın araçlar olarak VersionOne ve TFS (Team Foundation Server - Takım
ortak bilgi yönetim sunucusu) öne çıkmıútır. Katılımcılara çevik yazılım geliútirme
yöntemleri ve baúarısına yönelik sorular yöneltilmiútir. ùekil 5’te izlendi÷i üzere % 69
katılımcı çevik yaklaúımlar için proje baúarı oranlarının % 50’nin üzerinde oldu÷unu
düúünmektedir.
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ùekil. 5. Kurumunuzda gerçekleútirilen çevik projelerin baúarı oranı

Tablo 5’te yazılım geliútiricilerin çevik yaklaúımlarla ilgili görüúleri çeúitli
ifadeler ile belirlenmeye çalıúılmıútır. Katılımcıların ço÷u, çevik yaklaúımın verimlili÷i, kaliteyi ve müúteri memnuniyetini arttırdı÷ını; ancak sadece bir arada çalıúan küçük takımlar için uygun oldu÷unu ve proje yönetiminin zor oldu÷unu belirtmektedir.
Tablo 5. Katılımcıların çevik yazılım geliútirme yöntemlerine yönelik düúünceleri
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Çevik yazılım geliútirme projelerini yönetmek zordur.
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4.3

Geleneksel Yazılım Geliútirme Yöntemleri

Organizasyonlarında geleneksel yöntemleri kullandıklarını belirten katılımcılara geleneksel yöntemin avantaj ve dezavantajları ile çevik yöntemleri kullanım isteklerine
yönelik sorular sorulmuútur. Tablo 6’da görüldü÷ü üzere geleneksel yöntemleri kullanan katılımcıların büyük ço÷unlu÷u (%42) kullandıkları yöntemin takip edilebilirlik
özelli÷ini avantajlı özellik olarak vurgulamıúlardır. Di÷er taraftan yöntemin esnekli÷i
ise az tercih edilen (%16) özellikler arasında yer almıútır.
Katılımcılara takip ettikleri yönteme ne tür bir özellik eklemek istedikleri
sorulmuú; alınan yanıtlar ço÷unlukla esneklik (%42) ve kullanılabilirlik (%25) özellikleri olmuútur. Bir yazılım geliútirme destek aracında olması gereken özellikler soruldu÷unda ise esneklik katılımcıların büyük ço÷unlu÷u (%40) tarafından en çok tercih edilen özellik olarak tanımlanmıútır.
Takip ettikleri yazılım sürecinin istemedikleri özellikleri olarak ise en fazla
sürecin kolay kullanılabilir olmaması, süreç tekrarlarının desteklenmemesi, gereksiz
dokümantasyon yapılması gibi konuları listelemiúlerdir. Geleneksel süreci takip eden
katılımcılara organizasyonlarının çevik yöntemleri ne kadar sürede adapte edebileceklerini düúündükleri soruldu÷unda ise, adaptasyon süreci için en fazla ortalama 1 ila 2
yıl arasında bir süre tahmin etmiúlerdir.
Tablo 6. Geleneksel yöntem kullanılan proje bilgileri
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bilgiler

Di÷er

%

%

%

%

%

16

29

42

3

10

42

25

8

8

17

40

24

28

4

4

Sonuç, Kısıtlar ve Gelecek Çalıúmalar

Bu çalıúma kapsamında Türkiye’deki organizasyonların çevik yöntemleri ne oranda
kullandıkları ve yazılım geliútiricilerin çevik yöntemlere yönelik düúünceleri belirlenmeye çalıúılmıútır. Anket sonuçlarına göre, Türkiye'de çevik yöntemleri kullanan
organizasyonların bu yöntemleri kullanma süreleri ortalama 2 yıldan fazladır; bu da
Türkiye'de çevik yöntemlerin kullanımının çok yaygın olmadı÷ını, ancak bu yöntemlerin kullanımına yönelik bir e÷ilim oldu÷unu göstermektedir. En yaygın olarak kullanılan yaklaúım olarak SCRUM ön plana çıkmaktadır. Sonuçlar Agile Türkiye’nin
[23] 2013 yılında gerçekleútirmiú oldu÷u çalıúmanın sonuçları ile önemli oranda örtüúmektedir.
Çalıúmaya katılan yazılım geliútiricilerin çevik yaklaúımlar konusundaki
tutumları oldukça olumludur. Çevik yaklaúımların verimlili÷i, kaliteyi ve müúteri
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memnuniyetini arttırdı÷ını düúünmektedirler. Ancak daha çok küçük takımlar için
uygun olduklarını ve proje yönetiminin sa÷lanmasının zor oldu÷unu düúünenler de
ço÷unluktadır.
Anket sonuç de÷erlendirmeleri, tarafsızlı÷ın korunabilmesi adına, tespit edilen istatistiki bulgulara göre yapılmıútır; ancak pek çok deneysel çalıúmada oldu÷u
gibi bu çalıúmada da önemli kısıtlar yer almaktadır. Öncelikli olarak ankete cevap
veren katılımcılar Türkiye çapında rastgele örneklem ile seçilememiútir. Böylece
sonuçlar tüm Türkiye’deki duruma genellenemez, ancak Türkiye’deki genel e÷ilimlere yönelik yazılım geliútirici ve araútırmacılara bir bakıú açısı sa÷layabilir. Gelecek
çalıúmalar kapsamında araútırmanın daha geniú bir örneklemi kapsayacak úekilde
daha uzun zaman aralı÷ında yaygınlaútırılması ya da anketin periyodik aralıklar ile
tekrar uygulanması bulguların geniúletilmesi açısından faydalı olacaktır.
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Özet. Son kullanıcılar sahip oldukları uygulamalara gereksinimleri doğrultusunda çeşitli düzeylerde üreticiden bağımsız olarak müdahale etme eğilimindedirler. Wordpress gibi uygulamalarda, veri içerik yönetimi kapsamında çok kısıtlı bir şekilde yapılan tanımlamalar aracılığı ile özelleştirilmiş (başlık isimleri,
logolar vb.) ürün elde edilebilmektedir. Sunulan çalışma ise; son kullanıcıların
web ortamında sunulan geliştirme ortamı aracılığı ile yeni ürün geliştirme,
mevcut ürünü değiştirme ya da ürünü kullanan diğer kullanıcıların da faydasına
olacak bir bileşeni geliştirme yeteneğini kazanmasını sağlanmaktadır. Böylece,
çalışmada sunulan projede tanımlı üç farklı tip son kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda satın aldıkları ürüne müdahale edebilmektedirler. Son kullanıcıların
etkide bulundukları/tanımladıkları ürün tasarımı, sunulan motor aracılığı ile
Web ve Microsoft Windows işletim sistemi olmak üzere aynı ürünün iki farklı
çözümünün otomatik olarak üretilmesi sağlamaktadır. Web ortamında ürütilen
ürün bulut üzerinde çalıştırılabilir.
Anahtar Kelimeler: Son Kullanıcı, Yazılım Geliştirme Süreci, Yazılım Geliştirme Aracı, Nitelik Modeli

1

Giriş

Son kullanıcıların yazılım geliştirme süreçlerine dâhil olması giderek yaygınlaşmaktadır. Çevik yazılım geliştirme süreçleri bu yöntemlerden bir tanesidir. Ancak bu
tip yaklaşımlarda son kullanıcı, isterlerin tespit edilmesi, ürünün doğrulanması ve
istenilen ürünün üretilmesi için yer almaktadır. Yazılım ise mühendisler tarafından
geliştirilmektedir. Ağırlıklı olarak, yazılım süreçlerinde son kullanıcıların isteklerini
mühendislere sözlü, metinsel ya da belirli bir formatta aktarmalarının ardından sürece
bağlı olarak zaman zaman kullanıcıların dâhil olması ile ürün geliştirilmektedir. Son
kullanıcılar ile yazılım geliştiricilerin, farklı terimler kullanmaları nedeni ile ortaya
çıkan iletişim problemine sunulan bir çözüm Nitelik modelidir. Nitelik modeli
[1][2][3][4] ile ürün havuzundaki ürünler arasındaki benzerlik ve farklılıkların bir
ağaç yapısında ifade edilmesi sağlanır. Dolayısı ile bu modelin kullanılması için mevcut ürün havuzunun olması ve yeni ürünün havuzdaki ürünü oluşturan bileşenlerin/
varlıkların yeni bir kombinasyonu ya da değiştirilmesi ile elde edilmiş yeni bir ürün
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şeklinde oluşturulması gerekmektedir. Sunulan çalışmada amacımız temelleri [20]’de
atılan yöntem ile son kullanıcıların mümkün olduğunca fazla bir şekilde yazılım süreçlerine dâhil olmasının sağlanmasıdır. Bu amaçla detayları ikinci bölümde verilmekle birlikte, üç tip kullanıcı tipi tespit edildi. Böylece, kullanıcıların yetkinlikleri
düzeyinde yazılım süreçlerine dâhil olabilmesi sağlanmıştır. Birinci tip kullanıcıların
nitelik modeli üzerinde yapacakları seçimler ışığında gereksinimlere uygun yazılımın
otomatik olarak üretilmesi sağlanmaktadır. İkinci tip kullanıcılar, mevcut akış diyagramları üzerinde değişiklik yapmak, yeni akış diyagramları tanımlamak ve ürünün
arayüzünde görünecek olan bilgileri eklemek ya da çıkartmak suretiyle uygulamaya
doğrudan müdahale edebilmektedir. Son olarak üçüncü tip kullanıcılar, üründe kullanılmak üzere yeni bileşenlerin (örnek olarak bir SMS hizmetinin sağlanması) dll olarak gelişirilerek projeye dahil edilmesi ya da tamamen yeni bir alanda (domain) uygulama geliştirilebilmesi için veritabanının tasarlanması gibi görevleri yerine getirebilmtekdirler.

1.1

Nitelik Modeli

Model, bir alan mühendisi ile birlikte yeni bir alanda kullanıcının bilgileri, kitaplar,
mevcut farklı çözümler vb. kaynaklardan toplanarak oluşturulması sureti ile havuzda
hiç bileşen olmasa da gerçekleştirilebilir. Bu durum için amaç, son kullanıcının isteklerinin en iyi şekilde algılanmasıdır. Ancak, ürün hattı mimarilerinde (product line
architecture) nitelik modelleri yaygın şekilde kullanılmaktadır. Nitelik en geniş anlamı ile tüm paydaşlar (kullanıcı, müşteri, geliştirici, alan uzmanı, vb.) tarafından bilinen ve ürünler arasında benzerlik ve farkındalık yaratan bağlamlar (aspect) ile karakteristikler olarak bilinir [1][2][3][5]. Nitelik modelinde nitelikler genellikle bir ağaç
yapısı ile ifade edilmektedir. Ancak, nitelikler arasındaki karmaşık (bir yaprak nitelik
bir başka daldaki yaprak niteliğe ‘gerektirir/hariç’ ilişkisi ile bağlı olabilir) bağlantıların bulunması nedeni ile arka planda çizge şeklinde bir oluşum meydana gelebilmektedir. Anlaşılabilirliliğin arttırılması amacı ile ağaç üzerinde tekrarlı yapılar ile ifade
edilebilir. Gösterim konusunda ihtilaflar bulunmakla birlikte Czarnecki’nin gösterimi
[6] en çok tercih edilen gösterimlerdendir. Nitelik modelleri pek çok sahada hâlihazırda kullanılmaktadır; örnek olarak; “bulletin board system domain” [2], “the private
branch exchange domain” [7], “web services domain” [8], “elevator control systems”
[9] verilebilir [4]. Bunlarla birlikte yazılım mühendisliği kapsamında; tekrar kullanılabilir yazılım geliştirme [10], bağlam yönelimli programlama [11], üretimsel (generative) programlama [12], ürün hattı yazılım mühendisliği [2][13], nesneye yönelik
yazılım mühendisliği [7], bileşen yönelimli sistemler [14][15][16][17] ve nitelik yönelimli programlama [18] örnek olarak gösterilebilir [4]. Nitelik modelinde yer alan
niteliklerin kendi aralarındaki ve çözüm uzayındaki bileşenler ile bağlantılarının kural
tabanlı sistemler aracılığı ile ifade edilmesi ve kontrol edilmesi mümkündür [19]. Bu
şekilde gereksinim dünyasında yapılacak seçimlerin gerçek dünyada bir karşılığının
olup olmadığı, uyumsuzluk yaratan niteliklerin tespit edilmesi sağlanabilmektedir.
Nitelik modeli, farklı kullanıcı tipleri (son kullanıcı, yazılım mühendisi, sistem
mühendisi vb.) için farklı düzeyde (nitelik, işletim sistemi, donanım vb.) olarak hazır-
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lanabilmektedir. Bu çalışmada Şekil 1’de gösterildiği üzere sadece son kullanıcı temelli nitelik modeli oluşturulmuş ve kullanılmıştır. Alan mühendisi tarafından hazırlanan model, bileşen havuzunda yer alan bileşenlerin bir araya getirilerek ürün üretmesinde farklılık yaratacak nitelikleri içermektedir. Birinci tip kullanıcı, yapacağı
seçimler ile istediği ürünü tanımlama imkânına sahip olmaktadır. Çalışmada sunulan
proje ile Şekil 1’de gösterilen “Araştırma Projeleri Yönetimi” niteliğinin seçilmesi
durumunda üretilecek uygulamada ilgili nitelik ile bağlantılı tüm yapılar (veri tabanı,
kod düzeyinde vb.) otomatik olarak üretilecektir. Dolayısı ile projede “Erasmus”,
“Leonardo”, “Öğretim Üyesi Yetiştirme” ve “SanTez” ile ilgili varlıklar projede yer
alacaktır. Nitelik modeli üzerinde çalışan kural tabanlı sistemler aracılığı ile hangi
niteliklerin birlikte seçilebileceği/seçilemeyeceği, seçimler sırasında ayrıca önerilerin
verilmesi, nitelik modeli üzerinde yapılan seçimlerin tutarlı olup olmadığı vb. sonuçlar otomatik olarak çıkarılabilmektedir.

Şekil 1. Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu Nitelik Modeli

Son kullanıcıların ürünleri teslim aldıktan sonra çeşitli düzeylerde üründe değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Ürünün kaynak kodlarına sahip son kullanıcılar dahi
üründe değişiklik yapılması için bakım ya da mühendisin şirket bünyesine dâhil edilmesi gibi ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Dolayısı ile son kullanıcılar, ürünün tüm yaşam döngülerinde yer alırken özellikle küçük müdahaleler şeklindeki istekler için bir
yaklaşıma ihtiyaç bulunmaktadır. Sunulan yaklaşım ile son kullanıcıların nitelik mo-
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deli ile ürünün niteliklerini seçme/belirleme, üründe akış diyagramları dâhil olmak
üzere yenilikler veya değişiklikler yapmak ve yazılım geliştirme yetkinliği var ise
geliştirilecek bileşenler aracılığı ile bileşen havuzunu genişleterek yeni bir ürünün
oluşturulmasına katkı sağlaması hedeflenmektedir.

2

Önerilen Yaklaşım

Son kullanıcılar aldıkları eğitimler veya şirket içi pozisyonlarına bağlı olarak kullandıkları yazılımlara müdahale etmek eğilimindedirler. Bu müdahale uygulamanın satın
alınması sırasında dahi olabilmektedir. Kullanıcı, ürünün tamamı yerine sadece belirli
niteliklere sahip olan şeklini satın almak isteyebilmektedir. Ürün bazında hangi niteliğin hangi başka nitelikleri gerektirdiği ya da karşı olduğu gibi nitelikler arasındaki
ilişki ağı, özellikle ürünü satmaya çalışan personel için dahi karmaşık bir hal alabilmektedir. Dolayısı ile bileşenlerin bir araya gelmesi ile çeşitlilik kazanan bir ürün
havuzunun oluşturulması yerine, müşteri isteklerine göre otomatik olarak ürün üreten
bir uygulama, farklı tip kullanıcı beklentilerini karşılamak üzere ürünleri otomatik
olarak geliştirilebilir.

Şekil 2: Geneu Mimarisi

Mimarisi Şekil 2’de gösterilen “Geneu” isimli proje, kullanıcı tarafından tanımlanmış
niteliklere uygun bir yazılımın otomatik olarak geliştirilmesini sağlamaktadır. Geneu
ile web tarayıcıları ve Windows işletim sisteminde çalışacak uygulamanın aynı anda
geliştirilmesi mümkün olmaktadır. Kullanıcı aynı yetkiler ile iki farklı uygulamada
aynı özelliklere sahip olabilmektedir. Son kullanıcıların bu isteklerini karşılamaya
yönelik olarak; Geneu ile üç farklı kullanıcı tipi için uygulamaya müdahale ve yeni
bir uygulama geliştirilmesine olanak tanımaktayız:
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x Birinci tip: Nitelik Modeli üzerinde ihtiyaçlarına yönelik seçimler ışığında istediği
niteliklere sahip ürünü elde eder. Bu tip kullanıcı web ortamında istediği ürünü nitelik modeli üzerinde seçebilen bir kullanıcı ya da bir satış temsilcisi olabilir. Kullanıcılar, seçimleri sırasında mümkün olmayan seçimler konusunda sistem tarafından uyarılmak sureti ile yönlendirilirler. Sistem, nitelik modeli üzerinde çalışacak
motorlar aracılığı ile daha akıllı yönlendirmelerin yapılması sağlayabilir. Yapılan
seçimler, Geneu tarafından üretilecek kodun hangi bileşenlere ihtiyacı olduğunu
belirler. Dolayısı ile son kullanıcının doğrudan ürünün özelliklerini belirleme yetkisi vardır. Bu tip kullanıcı bir satış temsilcisi de olabilir. Geneu’nun kod üretme
yeteneği sayesinde satış temsilcilerinin müşteri ile gerçekleştirecekleri iletişim sonucunda doğrudan çözümün anlık üretilmesi ve müşteriye gösterilmesi imkânı bulunmaktadır. Şekil 2’de yer alan “SANTEZ” niteliğinin seçilmesi durumunda, Şekil 3’te gösterilmekte olan nitelik ile ilişkilendirilmiş varlıklar otomatik olarak ürünün üretilmesi safhasında veritabanına Şekil 4’ de gösterilen özelliklerle birlikte
hazırlanacaktır.

Şekil 3: SANTEZ ile ilgili varlıklar

Şekil 4: Başvuru varlığı ve özellikleri
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x İkinci tip: Birinci tip kullanıcının tüm yeteneklerine sahip olmakla birlikte, bu tip
kullanıcılar, yeni tablo oluşturma/değiştirme ve sürükle bırak temelli iş akışı modeli oluşturma/değiştirme ile ürüne yeni özellikler katma yeteneklerine de sahiptirler.
Şekil 5’te bir öğrencinin aldığı toplam kredi sayısının mezuniyet için gerekli minimum değer ile kontrolü yapılmaktadır. Belirli bir rakamın aşılması durumunda
ders alması engellenebilir. Bu tip kullanıcılar projede yeni varlıklar ve özellikleri
tanımlamak sureti ile arka planda otomatik olarak oluşturulacak veri tabanı tablolarının oluşturulmasına yol açar. Yine arayüz üzerinde yapılan seçimler ile varlıklar
arasında ilişkiler kurulur. Örnek olarak bir üniversitede yer alan öğrenciler, hocalar, dersler ve aralarındaki ilişkiler ele alındığında, bir öğrencinin alabileceği toplam ders sayısına kısıt getirme gibi temel özellikler Geneu arayüzü ile doğrudan
gerçekleştirilebilir. Benzer şekilde, eğer böyle bir sistem var ise, kullanıcı, öğrenciye yeni bir özellik (öğrenci boyu/kilosu vb.) eklemek sureti ile sisteme katkıda
bulunabilir. Bu kullanıcı tipinin bir miktar yazılım bilgisinin olması ya da kısa bir
eğitim sürecine tabi tutulmasına ihtiyaç olabilir.

Şekil 5. Akış Diyagramı
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x Üçüncü tip: İkinci tip kullanıcının tüm yeteneklerinin yanı sıra ürüne yeni bir bileşenin kodlanarak ekleme yeteneğine sahip olan kullanıcıdır. Örneğin, e-posta atabilme yetkinliği kazandırılması için hazırlanacak dinamik kütüphane (dll dosyası)
Geneu bileşen havuzuna eklenmek sureti ile ilk iki tip kullanıcının hizmetine sunulur. Burada yapılan geliştirim faaliyetleri tamamen Geneu ortamının dışında meydana gelir. Mevcut sistemin, Microsoft .NET kütüphanelerine dayanması nedeni ile
bu ortamda geliştirilmesi daha iyi sonuçlar verecektir. Ayrıca bu tip kullanıcıların
yeni bir alanda uygulama geliştirilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarını da gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

3

Sonuç ve Tartışma

Son kullanıcıların sadece isterleri belirlemediği, doğrudan ürüne müdahale edebilme
yeteneğinin kazandırılması çalışmaları her geçen gün önem kazanmaktadır. Web tabanlı kurulum arayüzü sonrasında, kurulum sırasında aldığı verilerden yola çıkarak
kullanıcıya özel ürünün otomatik olarak oluşmasını sağlayan ürünler bulunmaktadır.
Bu tip içerik belirleme sistemlerine örnek olarak Wordpress ya da Joomla gösterilebilir. Bu çalışmada ise içerik belirleme sistemlerinden farklı olarak son kullanıcının
(özellikle ikinci ve üçüncü tip) bir adım daha öteye giderek, sadece ürünü özelleştirme
değil; web tabanlı ortamda sürükle bırak tabanlı yeni uygulama geliştirme, uygulamaya eklentiler yapma ve ürünün davranışlarını değiştirme yeteneği kazandırılmış olmaktadır.
Gelinen noktada nitelik modeli editörü ve iş akış editörü birimleri ile birlikte bir
tümleştirilmiş geliştirme ortamı hazırlanmıştır. Ortaya çıkan araç ile farklı kullanıcı
tipleri ile test uygulamaları geliştirilmiştir. Uygulama aynı zamanda olgunlaşmış alanlarda hızlı uygulama geliştirmenin önünü açmaktadır. Ürün web ortamında tanımlanması nedeni ile build işlemi farklı bir makine da gerçekleştirilmektedir. Dolayısı ile
özellik büyük projelerde geliştirici bilgisayarlarının yerine daha kapasiteli sunucular
üzerinde günlük build işlemlerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesi projenin doğasından kaynaklı olarak sunulmaktadır.

4

Teşekkürler

Bu çalışmada adı geçen Geneu projesi TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek
Programları TEYDEB tarafından desteklenmiştir.
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Özet. Yeşil yazılıma olan ilgi, hem akademik hem de endüstriyel dü-

nyada gittikçe artmaktadır. Yeşil bir yazılım tasarlamak ve kodlamak,
yazılım geliştirme şirketlerinin kurumsal sorumlulukları arasındaki
yerini almıştır. Yazılım müşterileri, özellikle kurumsal müşteriler,
seçimlerinde bu konuyu gözetmeye başlamışlardır. Çevresel sürdürülebilirliği olan bir yazılım geliştirmek meşakkatli bir süreçtir. Bu
çalışmada, piyasada en bilinen veri tabanı yönetim sistemlerinden biri
olan DB2 yazılımı ele alınmıştır. Deneysel çalışmalar için, DB2
üzerinde çalışan üç araç seçilmiştir. Bu araçlar aynı iş miktarı üzerinde
kullanarak, altı farklı senaryo yaratılmıştır. Senaryoların birbirleriyle
kıyaslanması için, üç grup yeşil ölçüt/kriter seçilmiştir: IT kaynak
ölçütleri, yaşam döngüsü ölçütleri ve sistem enerji kullanımı ölçütleri.
Sonuçlar, bu araçların yazılım sisteminin enerji etkinliği üzerine farklı
bireysel ve bileşik etkileri olduğunu göstermiştir. Elde edilen
sonuçların, yazılım sistemi performansı ve yazılım enerji tüketimi
arasındaki ödünleşim modellerinde kullanılması mümkün olabilir.
Anahtar Sözcükler Yeşil Bilişim, Yeşil IT, Yeşil Yazılım, Enerji Tü-

ketimi, Çevresel Sürdürülebilirlik, Enerji Etkinliği
1

Giriş

Yeşil bilişim/IT, enerjiyi daha etkin kullanan donanımlar önerdiğinden, çevresel
sürdürülebilirliğe katkısı olan bir çalışma alanıdır. Bu mantıkla bakıldığında, yeşil
bilişime, işlevselliğini kaybettirmeden daha az enerji harcayan yazılım tasarlayıp
üretmek de dahil edilebilir. Kern vd., yaptıkları çalışmada, sadece yazılımın da, genel
enerji tüketimine azımsanmayacak derecede etki ettiğini göstermiştir [1]. Son yıllarda,
yazılım şirketleri karbon ayak izlerini küçültmeye çalışarak, yüksek rekabette bir
adım öne geçmeye çalışmaktadırlar. Bir yazılımın yeşilliği, o yazılımın geliştirilmesi,
teslimi ve bakımı süreçlerinin tümünü birden kapsamalıdır [2]. Global karbon
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salınımını doğrudan etkilediği için, enerjinin etkin kullanımı, yeşil yazılımın da en
önemli konusudur.
Daha önceki çalışmamızda, bir yazılım ürününün kullanıcı gereksinimlerine göre
modernleştirme sürecindeki enerji tüketimi incelenmiştir [3]. Enerji tüketimine
doğrudan etkisi olduğunu düşünmemiz sebebiyle, veri sıkıştırma aracı ele alınmıştır.
Yazılımın işlevselliğini arttırmak ve enerji tüketimini azaltmak arasındaki ödünleşim
üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada ise gerçek hayat senaryolarına daha da
yakınlaşmaya çalışılıp, araştırma sorusu olarak şu belirlenmiştir: “Yazılım araçlarının
enerji tüketimi üzerine bireysel ve bileşik etkileri nelerdir?” Bu soruya cevap verebilmek ve yazılımın tükettiği enerji miktarını somut olarak ölçebilmek için yeşil
ölçütler/kriterlerden faydalanılmıştır. Dolayısıyla, bu çalışmadaki ikinci araştırma
sorusu da şu olmuştur: “Bir yazılım sisteminin enerji etkinliğini değerlendirmek için
faydalanılabilecek yeşil ölçütler nelerdir?”
Ölçümleri gerçekleştirmek için, çok kullanılan veri tabanı yazılım sistemlerinden
olan DB2 seçilmiştir. Deneylere, ilk çalışmamıza ek olarak iki yazılım aracı daha
eklenmiştir. Bu sayede, daha ayrıntılı deney senaryoları yaratabilip; yazılım
araçlarının bireysel ve bileşik etkilerini daha iyi görebilmek mümkün olmuştur. Birbirinden farklı altı deney senaryosu yaratılıp, her bir senaryodaki CPU kullanım oranı,
I/O bekleme oranı, iş performansı ve toplam enerji tüketimi üstüne yoğunlaşılmıştır.
Her bir senaryonun farklı enerji tüketim ve kaynak kullanım profili ürettiği
saptanmıştır. Bu bilgiler, yöneticilerin yazılım geliştirme süreçlerini daha yeşil kılabilmek için kurmak zorunda oldukları ödünleşim modellerinde etkin olarak kullanılabilecektir. Kullanılmasını önerdiğimiz yeşil ölçütler, yazılım geliştiricilerin, ürettikleri
yazılımın ne kadar yeşil olduğunu somut olarak ölçmelerini sağlayacaktır.
Makalenin 2. bölümünde, konuyla ilgili yapılan çalışmalar özetlenmiştir. 3.
bölümde deneylerde kullanılan yeşil ölçütler, 4. bölümde ise üzerinde çalışılan deney
altyapısı anlatılmıştır. 5. bölümde elde edilen sonuçlar verildikten sonra, bu sonuçlar
tartışılarak makale sonlandırılmıştır.
2

İlgili Akademik Yazın

Enerji yönetimi teknikleri, bilgisayar sistemlerinin birçok seviyesinde kullanılmaktadır. Enerji yönetimi konusundaki basit yaklaşım, kullanılmayan bileşeni düşük enerji moduna geçirmek veya tamamen pasif hale getirmektir. Düşük enerji harcayan
yazılım konusundaki öncü çalışmalardan ikisinde, enerji komut seviyesinde
incelenmiş ve her bir komutun birim enerji harcadığı fikri ortaya atılmıştır [4-5]. Yeşil
ölçütler, enerji tüketimini değişik sistem seviyelerinde ölçmek için kullanılmıştır [6].
Akademik yazındaki çoğu araştırma, donanım ve yazılımın güce olan etkilerini
ölçmeyi amaçlamıştır. Yakın zamanda yayınlanan çalışmalardan birinde yazarlar,
yazılım alanında çevresel sürdürülebilirliği hedefleyen modeller öneren çalışmaların
eksikliğini belirtmişlerdir [7]. Geliştirdikleri ‘GreenSoft’ adlı modelle, yeşil yazılım
ölçütleri önermiş ve yeşil yazılım tasarımı ve geliştirme süreci ile ilgili teorik bir
model ortaya koymuşlardır. Ancak bu zaman kadar, yeşil ölçütleri kullanarak bir
yazılımın enerji etkinliğini ölçen bir çalışmaya rastlanılmamıştır.
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3

Kullanılan Yeşil Ölçütler

Yeşil ölçüt olarak önerilen birçok ölçüt olsa da [8], bu çalışma için sistemi bir
bütün olarak kapsayan temel bir ölçüt kümesi seçilmiştir. Sistemin enerji etkinliğini
ölçmek için kullanılan yeşil ölçütler Tablo 1’de özetlenmiştir.
Tablo 1. Yeşil ölçütler
Seçilen Yeşil Ölçütler
IT Kaynak Kullanım
CPU kullanım oranı
I/O kullanımı
Saklama birimi kullanımı
Yaşam Döngüsü
Uygulama performansı (QoSL)

Birim
%
%
%
Tamamlanan faydalı iş sayısı / kWh

Enerji Etkisi
Sistem enerji tüketimi
Uygulama enerji etkinliği

kWh
W/tamamlanan komut sayısı

Bazı ölçütlerin hesaplanış biçimleri şu şekildedir:
Uygulama performansı = Tamamlanan faydalı iş / Enerji tüketimi
(1)
Uygulama enerji etkinliği = Enerji tüketimi / Tamamlanan komut sayısı
(2)
Saklama birimi kullanımı = Kullanılan disk alanı / Ayrılan disk alanı (3)
Alan kazancı = 1 – (Sıkıştırılan veri boyutu / Sıkıştırılmamış veri boyutu) (4)
Bu ölçütlerin sistemin genel performansı ve enerji etkinliği hakkında fikir verebileceğine inanılmıştır. Her bir senaryoya ait performans ise, uygulama performansı
ölçütü ile hesaplanmaktadır.
4

Vaka Analizi

Deneylerin gerçekleştirildiği, özellikle modern veri tabanı sistemlerinde kullanılan üç
farklı aracın kombinasyonlarının oluşturduğu altı farklı senaryo Tablo 2’de
özetlenmiştir. Yazılım olarak, Linux, Unix ve Windows 10.1 platformları üzerinde
çalışan DB2 seçilmiştir. DB2, 1992 yılından beri piyasada yer alan, kapsamlı bir veri
tabanı yönetim sistemidir.
4.1

Kullanılan Yazılım Araçları

Yazılım araçlarını kısaca özetleyelim:

a) DB2 Adaptive Data Compression (C): Saklama alanları çoğu zaman veri
tabanlarının en çok maliyet yaratan bileşeni olmaktadır. Saklama alanında yaratılacak
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ufak bir iyileştirme, tüm sistemde büyük bir maliyet azalmasına yol açabilmektedir.
DB2’nun son sürümünde, gelişmiş bir veri sıkıştırma eklentisi (adaptive data compression) bulunmaktadır [9].

b) DB2 Design Advisor: Indexes (I): ‘Design advisor’ olarak isimlendirilen araç,
otomatik olarak sorguları analiz edip, yapılarına bakarak gerekli nesneleri (örneğin
tablo indisleri) önerir. Benzer bir analizi, veri tabanı yöneticisi de yapabilir; ancak
sorgu sayısı ve karmaşıklığı arttıkça iş yükü çok ciddi artmaktadır. ‘Index advisor’, bu
aracın içindeki alt araçlardan biridir ve veri tabanından veri çekme hızını arttıran bir
veri yapısıdır. Bu araç genelde, fazladan saklama alanı ve işlemci gücü (CPU) gerektirmektedir.
DB2 Design Advisor: Indexes and Materialized Query Tables (I+MQT):
‘Design advisor’ aracının alt araçlarından bir diğeridir. Çok işlem gerektiren bazı
sorgu işlemlerinin (ör: join, sort) tekrar tekrar yapılmasını engelleyerek, sorgu performansını üssel seviyelerde iyileştirebilir. Bu araç da fazladan saklama alanına ve
işlemci gücüne gereksinim duyar.

c)

4.2

Deney Ortamı

Analizleri gerçeleştirmek için TPC-H (Transaction Processing Council)’dan alınan
OLAP (online analytical processing) tipinde bir iş yükü kullanılmıştır. OLAP sorguları kullanmanın avantajı, daha karmaşık ve daha büyük boyutlu verileri, daha hızlı
bir şekilde işlemeye olanak tanıması olmuştur. TPC, veri tabanı performansını ölçmek
için endüstrinin kullandığı bir standarttır. Veri tabanı içinde sekiz bağımsız tablo
içinde, 1 GB veri yer almaktadır. İşle ilgili, oldukça karmaşık, toplam 240 sorgudan
oluşmaktadır. Deney kapsamında, sorgular iki saat boyunca sırayla ve aralıksız şekilde, Linux Ubuntu v.12.04 işletim sistemine sahip, 4 GB RAM’i ve çift çekirdekli
işlemcisi olan bir bilgisayar üzerinde çalıştırılmıştır. Her bir senaryo için, aynı sorgular dört kere çalıştırılmış, son üç seferde hemen hemen aynı sonuçlar elde edildiği
saptanmış ve son üç seferin ortalamaları alınmıştır.
4.3

Enerji Tüketimi Ölçme Yöntemi

Bir yazılımın enerji tüketimini ne zaman ve nasıl ölçülmesi gerektiğini belirlemek,
oldukça meşakkatli bir iştir. Akademik yazında farklı biçimler yer alsa da, bu çalışma
için kullanılan test ortamı, Şekil 1’de verilmiştir. İş yükü, iş yükü üreticisi tarafından
üretilir ve deney sistemine yollanır. Deneyler sistemin üzerinde doğrudan çalıştırılır.
Güçölçerin okuduğu değerler ve sisteme ait tüm veriler (enerji tüketimi verileri, I/O
sayıları, saklama birimi kullanım oranları, CPU kullanımı verileri), değerlendirilmek
üzere veri toplayan birime gönderilir.
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Tablo 2. Yazılım araçlarının aktif olup olmamasına göre değişen senaryolar

Veri sıkıştırma yok
Veri sıkıştırma var

“Design Advisor
(DA) Objects” yok
C- DA(Senaryo 1)
C+ DA(Senaryo 4)

“Indexes suggested by DA” var
C- I+
(Senaryo 2)
C+ I+
(Senaryo 5)

“Indexes & MQTs
suggested by DA” var
C- I+ MQT
(Senaryo 3)
C+ I+ MQT
(Senaryo 6)
Verileri birleştiren birim

İş yükü üreticisi

Performans verisi

Deney sistemi
İş yükü

Güç verisi

Güçölçer

Şekil 1. Deney ortamı

5

Analiz Sonuçları

Önceki çalışmamızda [3], sadece veri sıkıştırması aracının sistem enerji kullanımı
üzerindeki etkileri izlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, veri sıkıştırması aracını
kullanarak, saklama alanı kullanımı %61 oranında, birim iş için tüketilen enerji ise
%34 oranında azalmıştı. Ayrıca veri sıkıştırıldığında, saatte işlenen komut sayısında
%97’lik bir artış olmuştu. Bu çalışmada ise, gerçek hayat senaryolarına daha çok
benzemek için, yazılıma iki araç daha eklenmiştir. Tablo 3, sistem boşken elde edilen
ölçümleri, Tablo 4 ise tüm deney sonuçlarını içermektedir.
Tablo 3. Sistemin boşken ölçüm sonuçları

Boş (IDLE)

5.1

Toplam CPU
kullanım oranı (%)

Toplam I/O bekleme
oranı (%)

Sistem enerji kullanımı
(kWh)

0.09

0.09

0.14

IT Kaynak Kullanımı Ölçütleri Sonuçları

Kaynak kullanımı deyince akla ilk CPU kullanımı gelse de, enerji tüketimini sadece
CPU kullanımı olarak görmemek gerekir. I/O sırasında beklemeler ve saklama alanı
kullanımı da kaynak kullanımları arasındadır. Şekil 2(a), kullanıcı sayısı ne olursa
olsun, veri sıkıştırma aracının CPU kullanımını çok arttırdığını göstermektedir. (I) ve
(MQT) araçlarının bir arada kullanımının CPU kullanımını azalttığı saptanmıştır
(Senaryo 1 vs. Senaryo 3). Tüm araçların bir arada kullanıldığı senaryoda, CPU
kullanımının ciddi derecede arttığı gözlemlenmiştir (Senaryo 6 vs. Senaryo 1). Bu
deneydeki ilginç bulgu ise, (C) ve (I+MQT) araçlarının bir arada kullanıldığı durumdur (Senaryo 3 vs. Senaryo 6). Kullanıcı sayısı değişiminin, CPU kullanım oranını da
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değiştirdiği izlenmiştir. Örneğin, tek kullanıcılı sisteme veri sıkıştırma aracı (C)
eklendiğinde, CPU kullanımı dört kat artmıştır. Ancak, iki, dört ve sekiz kullanıcılı
sistemdeki CPU kullanımı sırasıyla 1.8, 1.1 ve 4 kat artmıştır (Senaryo 1 vs. Senaryo
4). Şekil 2(b)’deki toplam I/O bekleme oranı, I/O işlemleri sırasında CPU’nun
beklemek zorunda kaldığı döngü oranını göstermektedir Örneğin, Senaryo 1’deki tek
kullanıcılı durumda, döngülerin %45.4’lük kısmında CPU I/O işlemlerinin
tamamlanmasını beklemektedir (Tablo 4). Veri sıkıştırma aracı sayesinde, sabit
diskten yapılması gereken okuma isteği miktarı azaldığı için, I/O bekleme oranı tek
kullanıcılı sistem için %28, dört kullanıcılı sistem için %95 ve 8 kullanıcılı sistem için
ise %98 azalmıştır (Tablo 4). Sonuçlar, (I) ve (MQT) araçlarının veri sıkıştırması (C)
ile birlikte kullanıldığında I/O beklemeleri üzerinde olumlu iyileşme sağladığını
göstermektedir (Senaryo 3 vs. Senaryo 6). Yüksek I/O bekleme oranı, işlenen verinin
tamamının belleğe alınamaması demektir. Belleğe getirilemeyen veri, yüksek
miktarda okuma ve yazma isteğine sebep olmaktadır. Bu istekler sabit diskten
gerçekleştirildiği için, beklemeler olmaktadır (Senaryo 1, 2 ve 3). Kalan üç senaryodaki istisnai durum, belleğe getirilmesi gereken verinin ciddi miktarda azalması
ile açıklanabilir. Daha fazla kullanıcı, daha fazla okuma isteği demek olduğundan,
CPU’nun daha fazla çalışması, dolayısıyla daha az beklemesi demektir. Deneylerde,
sadece Senaryo 4 dışında, her durumda daha fazla saklama birimine ihtiyaç duyulduğunu gördük (Şekil 3(a)). Sonuçlar bize, CPU ve saklama birimi kullanımı
arasında bir ödünleşim olduğunu gösterdi. Senaryo 3’e bakıldığında, toplam CPU
kullanım oranının en düşük seviyede olduğu görülmektedir; ancak aynı senaryonun
bellek kullanımı en üst seviyededir. İş yükünün artışı, birim zamanda işlenen ortalama
komut sayısını arttırmış; bu da CPU kullanım oranını arttırmıştır (Şekil 2(a)).

Tablo 4. Senaryolara ait ölçümler
Saklama

Komut sayısı

(%)
Kullanıcı

1

2

4

8

Toplam CPU

Toplam I/O

kullanım oranı

bekleme

(%)

(%)

1

2

4

8

1

2

4

Uygulama performansı
(#faydalı iş/kWh)
8

1

2

4

6559

Uygulama enerji

Sistem enerji

etkinliği (W/işlem

kullanımı

sayısı)
8

1

2

4

(kWh)
8

1

2

4

8

C- DA-

0

1118

8079

11358

7319

8.5 54.3 83.9 32.7 45.4 27.6 10.2 53.5

35832

43687

38519 0.15 0.03 0.02 0.02 0.17 0.23 0.26 0.19

C- I+

1.76

2598

3445

3907

2496

12.3 18.3 21.7 15.7 42.7 49.3 51.3 64.3 15755 20264

22985

15124 0.06 0.05 0.04 0.07 0.17 0.17 0.17 0.17

C- I+ MQT 2.94

3389

4519

3678

4121

6.6

23726

26587 0.05 0.03 0.04 0.04 0.16 0.16 0.16 0.15

8.9

8.9

9.7 45.3 54.7 58.8 63.2 21184 29207

C+ DA-

-0.49

3846 12641

12264

11521 32.2 99.4 98.7 98.2 32.5

C+ I+

0.48

6527 15582

14804

C+ I+ MQT 1.35

25648 48704

46779

0

1

19230 41138

41573

39054 0.05 0.02 0.03 0.03 0.2

14842 33.2 83.9 85.1 98.1 19.4 11.1 11.3

1.3

31859 57713

54830

53007 0.03 0.02 0.02 0.02 0.21 0.27 0.27 0.28

44888 49.8 99.2 97.7 96.7 0.5

2.4 100568 162348 158575 154786 0.01 0.01 0.01 0.01 0.26 0.3 0.29 0.29

0.2

40

0.5

1.5

0.3 0.29 0.29

5.2

Yaşam Döngüsü Ölçütleri Sonuçları

Uygulama performansı, enerji tüketimi başına gerçekleştirilen faydalı iş olarak
tanımlanmıştır. Son üç senaryodaki (özellikle Senaryo 6) uygulama performansı artışı,
ortalama CPU kullanımı artışından ve birim zamanda işlenen ortalama komut sayısı
artışından kaynaklanmaktadır. Bu da göstermektedir ki, birim zamanda işlenen komut
sayısındaki artış, CPU kullanım oranındaki artıştan çok daha yüksektir. Teorik olarak,
iş yükü miktarı sabitlendiğinde, donanım sadece bu iş yüküyle ilgilenir ve genelde
CPU kullanım oranı görmezden gelinir. Şekil 2(a), Senaryo 6’da görülebileceği gibi,
tüm araçları kullanmak faydalı gibi gözükmese de, bunun böyle olmadığını Şekil 3(b),
Senaryo 6’da görüyoruz. Uygulama performansı en yüksek değerine, tüm araçlar bir
arada kullanıldığı zaman ulaşmaktadır. Çünkü aslında, donanım birçok iş arasında
paylaştırılmaktadır (özellikle sanallaştırmanın olduğu, bulut bilişim altyapılarında).
5.3

Enerji Ölçütleri Sonuçları

Uygulama enerji etkinliği, bir tek komutu işlemek için gereken enerji anlamına
gelmektedir. Bu ölçüt sayesinde, bir işi tamamlamak için tüketilmesi gereken enerji
miktarı ortaya konulabilir. Birim zamanda tamamlanan ortalama komut sayısı arttıkça, komut başına tüketilen enerji miktarında bir azalma görülür (Tablo 4). Şekil
4(a), her senaryoya ait enerji etkinliği sonuçlarını özetlemektedir. Uygulama performansı sonuçlarına benzer şekilde, üç aracın birlikte çalıştırılmasının bileşik etkisi çok
barizdir (Senaryo 1 vs. Senaryo 6, özellikle tek kullanıcılı durumda). Bunun yanında,
kullanıcı sayısı arttıkça, faydalı iş miktarının da arttığı daha önce söylenmişti. Bunun
göze çarpan faydası, tüm araçların pasif konuma getirildiği Senaryo 1’de gözükmektedir. Enerji bakımından en dikkat çekici olan, tüm araçların etkinleştirildiği Senaryo 6’dır. Şekil 4(b), her senaryoda yazılım sisteminin toplamda ne kadar enerji harcadığını kWh cinsinden göstermektedir. Açıkça görülmektedir ki, (I) ve (MQT)
araçları bir arada çalıştırıldığında enerji kazançları olmaktadır (Senaryo 1 vs. Senaryo
3).
6

Sonuç ve Öneriler

IT şirketleri, hem kendi maliyetlerini kısmak, hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak amacıyla, yeşil/sürdürülebilir stratejilere gittikçe daha fazla ilgi duymaya başladılar. Yakın geçmişte yapılan çalışmalar, sürdürülebilirliğe katkının sadece
donanımla değil, aynı zamanda yazılımla da yapılabileceğini göstermektedir. Yazılım
geliştirme süreci, müşteri talepleri ve enerji gereksinimleri arasında yapılması gereken
bir ödünleşim gerektirir olmuştur.
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Bu makalede, yazılım araçlarının, yazılım enerji etkinliği üzerine bireysel ve bileşik
etkileri gösterilmiştir. Sistemin yeşil performansı, kullanılan farklı ölçütlerle belirlenmiştir. DB2’ye ait MQT aracının veriyi bir yerde tutup oradan türetebileceği yerde,
gereksiz yere başka yerlerde de tuttuğunu ve bunun da fazladan saklama alanı israfı
yarattığı görülmüştür. Veriyi diskten belleğe atmak, veri tabanının en yavaş yaptığı
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C+ I+
MQT

C+ I+
MQT

işlemlerinden biridir. Diskte sıkıştırılmış veri tutmak, sıkıştırılmamış birim veri
açısından düşünüldüğünde daha az I/O işlemi yapılmasını gerektirir. Dolayısıyla,
yoğun I/O gerektiren işlerde, sorgu işleme zamanlarında gözle görülür bir iyileşme
gözlemlenebilir. Ayrıca, DB2 prosesleri veriyi bellekte sıkıştırılmış şekilde depolayabilmektedir. Bu da, sıkıştırılmamış şekilde tutmaya kıyasla daha az bellek gereksinimi
demektir. Böylece, fiziksel bir ek belleğe ihtiyaç duymadan, veri tabanı belleğini
arttırmak veya arta kalan belleği başka işlemler için kullanmak mümkündür. Bunun
da, veri tabanı performansına doğrudan olumlu etki yapacağı açıktır. Veri sıkıştırma
aracının (C) ve (I+MQT) aracının birlikte kullanıldığında ise, CPU kullanımının aşırı
derecede arttırdığı gösterilmiştir. Bu durumda, işlenen birim iş yükü de arttığı için,
uygulama performansı üzerinde de bir artış gözlemlenmiştir. Uygulama performansının da, sistem enerji etkinliği üzerine doğrudan etkisi vardır. Diğer taraftan
bakıldığında, birim iş yükü artışı, daha fazla saklama alanı gerektirmektedir. Bu durum bir ödünleşim problemi olarak görülebilir. İleriki çalışmalarda, bu tarz çevresel
sürdürülebilirlikle ilgili ödünleşim problemleri, yazılım geliştirme sürecine dahil
edilebilir. Kurulan modelle, verilen bütçe, kaynak ve enerji kısıtları uyarınca, yeşil
ölçütlerin optimum değerleri hesaplanabilir.
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Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Araútırması : Bir
Durum Çalıúması
Baki BATI 1, Pınar Onay DURDU 2
1

2

BøLGEM, TÜBøTAK, Gebze, KOCAELø
ønsan Bilgisayar Etkileúimi Laboratuvarı, Kocaeli Üniversitesi, øzmit, KOCAELø

Özet. Günümüzde kamu kurumları hizmetlerini çevrim içi sunarak iúlem
maliyetlerini azaltırken, verimlilik ve hizmet kalitesini artırmayı
hedeflemektedirler. Çevrim içi web siteleri aracılı÷ıyla hizmetlerin kaliteli bir
úekilde sunulması bu sitelerin kullanılabilir olması ile do÷rudan iliúkilidir ve bu
da ancak kullanıcı merkezli tasarım ile mümkün olacaktır. Bu çalıúma
kapsamında Radar Performans ve øz Analiz Merkezi (RAPSøM) için tasarımı
gerçekleútirilen web sitesinin kullanılabilirli÷inin de÷erlendirilmesi ve elde
edilen sonuçların kullanıcı merkezli tasarım gereklilikleri do÷rultusunda sitenin
güncellenmesi için kullanılması hedeflenmektedir. Bu do÷rultuda RAPSøM web
sitesinin
kullanılabilirlik
testi
yaklaúımı
ile
de÷erlendirilmesi
gerçekleútirilmektedir. Katılımcılara kullanılabilirlik testi ve kullanılabilirlik
de÷erlendirme anketi uygulanmıútır. Linklerin ikonlar ile desteklenmesi,
menülerin farklı bir úekilde gruplandırılması gibi görsel problemler ile arama
motoru ihtiyacı, üyelik iúlemleri sayfası ihtiyacı gibi fonksiyonel problemler
tespit edilmiú ve sitenin tasarımının iyileútirilmesi amacıyla geliútiricilerle
paylaúılmıútır.
Anahtar Kelimeler. Kullanılabilirlik, Kullanılabilirlik testi, Web sitesi
tasarımında kullanılabilirlik, WAMMI

1

Giriú

ønternetin yaygınlaúması ile birlikte kurumlara ait web sitelerinin önemi her geçen
gün artmaktadır. Kurum kimli÷ine uygun ve kullanılabilir bir web sitesi her kurumun
amacı olmaktadır. Geniú bir kullanıcı kitlesine sahip olmaları bakımından
kullanılabilirli÷in önemi kurumlar için de oldukça fazladır. Kullanıcı kitlesinin web
sitesi hakkındaki memnuniyeti, kullanıcının o kurumu tercih etmesinde önemli
kriterlerdendir [1].
Kamu kurumlarına ait web siteleri farklı özelliklere sahip birçok kullanıcı
tarafından ziyaret edilmektedir. Kamuya ait olmayan kurumların web siteleri,
kullanıcıların herhangi bir memnuniyetsizlik durumunda alternatif bir siteye
yönelmesi tehlikesi ile karúı karúıyadır. Ancak kamu web sitelerinin ço÷u ilgilendi÷i
alanda otorite rolü üstlenmektedir ve kullanıcı kaybı tehlikesi ile karúı karúıya
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de÷illerdir. Bu durum kullanılabilirli÷in sa÷lanmasını daha da önemli bir hale
getirmektedir.
Kullanılabilirlik etkililik, verimlilik ve etkinlik kavramları ile yakından
iliúkilidir [2]. Nielsen [3] kullanılabilirlik kavramını; kolay ö÷renilebilirlik, etkin
kullanılabilirlik, hatırlanabilirlik, düúük hata oranı ve kullanım memnuniyeti úeklinde
beú faktör ile tanımlamaktadır. Bu kullanılabilirlik faktörleri göz önünde
bulundurularak tasarım gerçekleútirmek daha kullanılabilir sistemlerin oluúturmasını
sa÷layabilmektedir [4]. Robins ve Holmes’a [5] göre web sitesi kullanıcılarının
sitede kalma yada ayrılma kararını etkileyen en önemli faktör estetiktir, ayrıca bilgi
içeri÷i, dosya yükleme zamanı ve kullanım kolaylı÷ı gibi parametlerde bu durumda
etkilidir.
Ça÷ıltay [6], kullanılabilirlik de÷erlendirme yöntemlerini tasarım kılavuzu,
sezgisel,
model-tabanlı
ve deneysel yaklaúımlar úeklinde dört kategoriye
ayırmaktadır. Kılavuz tabanlı de÷erlendirmede, sistemin arayüz özellikleri
endüstrideki kılavuzlara göre de÷erlendirilirken, sezgisel de÷erlendirmede sistem
sezgisel maddelerine göre uzmanlar tarafından de÷erlendirilir. Model tabanlı
de÷erlendirmede kullanıcı davranıúları bazı fiziksel ya da biliúsel modellere göre
de÷erlendirilir. Deneysel kullanılabilirlik de÷erlendirmesi ise gerçek kullanıcıların
sistemle gerçek görevler sırasındaki etkileúimlerine dayalı olarak gerçekleútirilen
görüú ve beklentilerini almaya yönelik bir yöntemdir.
Türkiye’deki bir çok kamu web sitesine ait kullanılabilirlik de÷erlendirmesi
çalıúması gerçekleútirilmiútir. Akıncı ve Ça÷ıltay’ın [7] çalıúmasında birçok kamu
web sitesinin kullanılabilirlik karúılaútırması 6 kullanıcı ile gerçekleútirilmiútir.
Kullanıcıların yüksek sesle konuúma yöntemi ile ilettikleri sonuçlar analiz edilmiútir.
Uçak ve Çakmak [8] Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü web
sayfasının kullanılabilirlik de÷erlendirmesini gerçekleútirmiúlerdir. Çalıúmada anket
ve gözlem tekni÷inin yanı sıra kullanıcıların sesli düúünme tekni÷i ile ürettikleri
sonuçlar analize dahil edilmiútir. Ateú ve Karacan’ın [9] Abant øzzet Baysal
Üniversitesi web sitesinin kullanılabilirlik de÷erlendirilmesi çalıúmasında, 169 kiúiye
20 sorudan oluúan anket uygulanmıú ve betimlemeli istatistik yöntemleri ile veri
analiz gerçekleútirilmiútir.
RAPSøM, Rüzgar Enerji Santrali (RES) kurmak isteyen yatırımcı firmaların,
santrali kurmak istedikleri bölge ve tesis bilgileri ile baúvurarak askeri sistemlere olan
etkisinin incelenmesini istedikleri kurumdur. Yatırımcı firmaların baúvurularını
kolaylaútırmak ve hızlandırmak amacıyla Resim. 1’de örnek ekran görüntüsü yer alan
RAPSøM web sitesi [10] tasarlanmıú ve kullanıma açılmıútır. RAPSøM web sitesinin,
site kullanıcıları açısından kullanılabilirli÷inin belirlenmesi amacıyla kullanılabilirlik
testi gerçekleútirilmiútir. Kullanıcılar tarafından gerçekleútirilmesi gereken, gerçek
senaryolardan oluúan görev dokümanları hazırlanmıú ve gerçek kullanıcı çeúitlili÷i
göz önüne alınarak yapılan çalıúmadan elde edilen kullanıcı yorumları
de÷erlendirmeye alınmıútır. Belirlenen problemler sitenin geliútiricileri ile iyileútirme
amaçlı paylaúılmıútır.
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Resim. 1. RAPSøM Web Sitesi

2

Yöntem

Bu çalıúma kullanılabilirlik problemlerini tespit etme yöntemlerinden biri olan
kullanıcı testi kullanılarak gerçekleútirilmiútir [7]. Kullanıcı testi gerçek kullanıclar ile
gerçekleútirilen deneysel bir yöntemdir [3].
2.1

Katılımcılar

Nielsen [3], beú adet katılımcıyı kullanılabilirlik testlerinde geçerli sonuçlara ulaúmak
için yeterli bulmakta ve beú katılımcı ile kullanılabilirlik problemlerinin %75’ine
ulaúılabildi÷ine vurgu yapmaktadır.
Bu çalıúmada da ilgili web sitesinin
de÷erlendirilmesi için RAPSøM web sitesi’ni daha önce kullanmamıú 6 katılımcı ile
kullanılabilirlik testi gerçekleútirilmiútir. Bu katılımcılardan ikisi deneyimli, di÷er
dördü deneyimsiz kullanıcılardan oluúmaktadır. Deneyimli kullanıcılar daha önce bir
web sitesi geliútirme sürecine dahil olmuú veya bilgi sahibi kiúilerden oluúmaktadır
ancak bu sitenin kullanımı ile ilgili deneyime sahip de÷illerdir Deneyimli (U) ve
deneyimsiz (K) kullanıcıların analiz sonuçları karúılaútırılarak web sitesinin ne kadar
kolay ö÷renilebilir oldu÷u ve iki grup arasındaki memnuniyet farklılıkları
incelenmiútir. RAPSøM web sitesinin kamuya açık bir site olması nedeniyle
çalıúmadaki katılımcıların farklı e÷itim durumu, cinsiyet, yaú ve ilgi alanında
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olmalarına özen gösterilmiútir. Kullanıcılar, günlük hayatında genel bilgisayar
kullanımı konusunda deneyimli kullanıcılardır. Araútırma katılımcılarının cinsiyet,
bilgisayar ve internet kullanım süresi, deneyimi ve düzeyine iliúkin özellikler Tablo
1’de verilmiútir.
Tablo 1. Kullanılabilirlik Testi Katılımcılarının Özellikleri
Özellikler

Deneyimli
Katılımcı
Sayısı (U)

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Bilgisayar Kullanım Düzeyi
Çok Az
Orta
øyi
Çok øyi
Bilgisayar Kullanım Deneyimi
0-5 Yıl
6-10 Yıl
10 Yıldan fazla
Haftada Ortalama Bilgisayar Kullanım Süresi
5 Saatten Az
5-15 Saat
15 Saatten Fazla
ønternet Kullanım Düzeyi
Çok Az
Orta
øyi

2.2

1
1

Deneyimsiz
Katılımcı
Sayısı (K)
1
3
2
2

2

2

1
2
1

2

1
2
1

2

1
1
2

Veri Toplama Yöntemi ve Araçları

Kullanıcı Testi
RAPSøM web sitesi çok karmaúık olmayan ve kısıtlı sayıda amaca hizmet eden bir
site olması nedeniyle gerçekleútirilebilecek görev sayısı da sınırlı sayıdadır. Görev
listesi sistemin gerçek kullanıcıları tarafından hergün iúletilen senaryolarının bir
listesinden oluúmaktadır. Kullanıcıların uygulaması beklenen görevler Tablo-2’de
verilmiútir.
Görevlerin uygulatılması öncesinde kullanıcıların web sitesini incelemeleri
amacıyla web sitesinde gezinmeleri için serbest zaman tanınmıútır. Web sitesini
ziyaret eden gerçek kullanıcıların Türkiye’nin her yerinden ve çeúitli kiúisel
özelliklere sahip olması, belirli bir kullanıcı profili bulunmaması sebebiyle
kullanıcıların web sitesi konusunda e÷itimi gerçekleútirilememektedir. Bu noktadan
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hareketle, gerçek kullanıcı profilini ve davranıúını test etmek amacıyla
kullanılabilirlik testi katılımcılarına web sitesi hakkında e÷itim verilmemiútir [11].
Kullanıcıların, görevleri uygulamaları sırasında ihtiyaç duyacakları kullanıcı
adı, úifre gibi bilgiler görev dokümanlarına yazılmıú ve test katılımcıları bu konuda
bilgilendirilmiútir. Aynı zamanda katılımcılara, gerçekleútirilecek görevler sırasında
herhangi bir hata veya sorunla karúılaúmaları durumunda bunun tamamen web
sitesinden kaynaklı olabilece÷i ve karúılaúılan problemlerin web sitesinin
geliútirilmesi adına önemli oldu÷u bilgisi verilmiútir. Görevlerin gerçekleútirilmesi
sırasında katılımcılardan sesli düúünmeleri istenmiú ve karúılaútıkları problemleri
görev ka÷ıtlarına not etmeleri istenmiútir. Görevlerin gerçekleútirilmesi sırasında,
kullanılabilirlik testini uygulatan gözlemci tarafından katılımcının hareketleri
gözlemlenmiútir. Aynı zamanda katılımcıların görev tamamlama oranları ve süreleri
de test sırasında kaydedilmiútir.
Tablo 2. Kullanılabilirlik Testi Görev Listesi

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Görev Açıklaması
Monostatik ve bistatik RKA (Radar Kesit Alanı) hesabı hakkında bilgi
edinilen sayfaya ulaúılması
Saçılma Merkezi Tespiti analizine ait bilgi edinilen sayfaya ulaúılması
TEA durumları listesinin görüntülenmesi
TEA baúvurusunda ödenmesi gereken ücret bilgisine ulaúmak
ED50 formatından WGS84 formatına koordinat dönüúümünü sa÷layan
yardımcı araca eriúim.
RAPSøM’e baúvuru esnasında kullanılacak olan bilgi dosyasına eriúim.
RAPSøM tarafından sa÷lanan hizmetlerin listelenmesi
Örnek kullanıcı adı ve úifresi ile kullanıcı sayfasına eriúilmesi
øletiúim bilgilerinin sergilenmesi
Kullanıcıya ait önceden hazırlanmıú RES projesinin toplam güç bilgisinin
ö÷renilmesi
Kullanıcıya ait önceden hazırlanmıú RES projesinin haritada gösterilmesi
En az bir türbine ait türbin bilgilerinin harita üzerinde gösterilmesi
Kullanıcı baúvuru bilgilerinin pdf olarak bilgisayara kaydedilmesi
Kullanıcı baúvuru bilgilerinin kmz dosyası olarak bilgisayara kaydedilmesi
Kullanıcı için tanımlanan úifrenin de÷iútirilmesi
Kullanıcının siteden güvenli çıkıúı gerçekleútirmesi.

Anket
Çalıúma kapsamında kullanıcı testindeki görevlerin tamamlanmasının ardından web
sitesinin memnuniyet ve etkilili÷ini ölçmeye yönelik olarak bir anket uygulanmıútır.
Bu anket Claridge ve Kirakowski [12] tarafından geliútirilen ve geçerlilik ve
güvenilirli÷i test edilmiú olan ”Website Analysis and Measurement Inventory”
(WAMMI) anketinden uyarlanmıútır. øngilizce olarak hazırlanmıú olan anket
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Türkçe’ye çevrilmiú ve iki alan uzmanının anketi de÷erlendirmesi sa÷lanarak gerekli
düzeltmeler yapılmıútır.
Anketin giriú bölümünde kullanıcılara cinsiyetleri, bilgisayar kullanım
düzeyleri, haftalık ortalama bilgisayar ve Internet kullanım sıklıkları sorularak
kullanıcılar hakkında demografik bilgiler toplanmıútır. Anketin ikinci kısmında yer
alan kullanılabilirlik de÷erlendirmesine yönelik sorular etkililik ve memnuniyet alt
baúlıklarında de÷erlendirilmektedir. Her bir alt baúlık 10 soru olmak üzere toplamda
20 sorudan oluúmaktadır. Ankette bulunan olumsuz sorular Türkçe’ye çevirme iúlemi
sırasında olumlu cümlelere çevrilmiútir. Katılımcılardan 1 (katılmıyorum) – 5
(katılıyorum) aralı÷ında cevap vermeleri istenmiútir.

3

Bulgular

Katılımcılar kullanılabilirlik testi görev listesinde yer alan 16 farklı görevi
gerçekleútirirken gözlemlenmiúler ve görev tamamlama süreleri kaydedilmiútir.
Kullanılabilirlik de÷erlendirmesine katılan deneyimli ve deneyimsiz kullanıcıların
görevleri gerçekleútirme süreleri Tablo 3’de gösterilmiútir.

Tablo 3. Görev Gerçekleútirme Süreleri

Görevler

Görev-1
Görev-2
Görev-3
Görev-4
Görev-5
Görev-6
Görev-7
Görev-8
Görev-9
Görev-10
Görev-11
Görev-12
Görev-13
Görev-14
Görev-15
Görev-16

Deneyimsiz Kullanıcı (K)
Süreleri

Ortalama
Süre

K-4

Deneyimli
Kullanıcı (U)
Süreleri
U-1
U-2

Ortalama
Süre

K-1

K-2

K-3

6 sn

7 sn

8 sn

7 sn

7 sn

5 sn

5 sn

3 sn

3 sn

4 sn

4 sn

3.5 sn

3 sn

3 sn

3 sn

12 sn

15 sn

-

27 sn

13.5 sn

11 sn

13 sn

12 sn

5 sn

8 sn

10 sn

9 sn

7 sn

8.5 sn

9 sn

7 sn

8 sn

-

22 sn

14 sn

15 sn

12.75 sn

12 sn

11 sn

11.5 sn

9 sn

10 sn

11 sn

20 sn

12.5 sn

11 sn

10 sn

10.5 sn

3 sn

4 sn

4 sn

4 sn

4.25 sn

3 sn

3 sn

3 sn

15 sn

16 sn

16 sn

15 sn

15.5 sn

12 sn

12 sn

12 sn

5 sn

5 sn

6 sn

4 sn

5 sn

5 sn

5 sn

5 sn

5 sn

6 sn

7 sn

7 sn

6.25 sn

5 sn

6 sn

5.5 sn
7.5 sn

12 sn

8 sn

8 sn

7 sn

8.75 sn

8 sn

7 sn

-

15 sn

14 sn

-

14.5 sn

4 sn

4 sn

4 sn

7 sn

6 sn

8 sn

8 sn

7.25 sn

7 sn

7 sn

7 sn

5 sn

5 sn

6 sn

6 sn

5.5 sn

5 sn

5 sn

5 sn

30 sn

28 sn

40 sn

33 sn

32.75 sn

22 sn

24 sn

23 sn

3 sn

3 sn

4 sn

4 sn

3.5 sn

3 sn

3 sn

3 sn

Kullanıcılar arasında görev tamamlama süreleri arasında çok fazla farklar olmamasına
ra÷men deneyimli kullanıcıların deneyimsizlere oranla görevleri daha kısa sürede
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gerçekleútirdi÷i gözlemlenmiútir. Deneyimli kullanıcılar
tüm görevleri
gerçekleútirirken deneyimsiz kullanıcıların bazı görevlerde fazla zaman harcadı÷ı
yada görevi gerçekleútiremedi÷i gözlemlenmiútir. Deneyimsiz kullanıcıların Görev-3,
Görev-5 ve Görev-12’de deneyimli kullanıcılara göre oldukça fazla zaman
harcadıkları yada görevi gerçekleútiremedikleri gözlemlenmiútir.
Deneyimsiz kullanıcıların görev maddelerini yerine getirmesi sırasında
kaydedilen problem sayısı 10’dur. Problemler kullanıcıların hata ya da geliútirilmesi
gereken özellik olarak nitelendirdi÷i durumları içermektedir. Deneyimli kullanıcılar
14 farklı problem bulmuútur. Bulunan problemlerin 7 tanesi her iki grup tarafından
da belirtilmiútir. Karúılaúılan problemlerin görev ve katılımcıya göre da÷ılımı Tablo
4’de belirtilmiútir.
Tablo 4. Hataların Görev ve Katılımcılara Göre Da÷ılımı

Fonksiyonel Problemler

Görsel Problemler

Problemler
RKA linkleri baúında ikon bulunmaması
øletiúim sayfasındaki kroki büyütülemesi
RKA sayfasındaki linkler RKA Hesaplama
menüsünün alt menüsü olmalı
Hesaplamalar baúlıklı menünün bulunmaması
Data gönderimi linkinin anlaúılır olmaması
øletiúim sayfasında bulunan konum bilgisinin
haritada gösterilememesi
Bilgi dosyasının, Baúvuru Bilgileri sayfasında
bulunmaması
Ana sayfa sekmesi yapılan iúi tasvir eden resimle
desteklenmemesi
TEA durumları listesi RES TEA Analizi
sayfasında bulunmaması
Sayfa son güncelleme tarihi belirtimemesi
Üyelik iúlemleri sayfası bulunmaması
Arama motoru yok
Türbinin üzerine gelindi÷inde tıklanabilir
oldu÷unun belli olmaması
Site haritasının bulunmaması
Sıkça sorulan sorular bölümünde ücretlendirme
bilgisinin bulunmaması
Açılıú sayfasının kullanıcı giriúi yapıldıktan sonra
görünmemesi
Firma giriúi ardından, Ana Sayfaya dönüúün
kullanıcı giriúi gerektirmesi

Görev
Görev1
Görev9

Kullanıcı
K1, U1
K1, U1

Görev1

K2, K3,U1

Görev2
Görev6

K1
K1

Görev9

K1

Görev6

U1, U2

Görev7

U2

Görev3

U1

Görev7
Görev9
Görev5

K1, U2
K1,K2,K3,U1
K1, K2,U2

Görev12

K1, U2

Görev16

U1

Görev4

U2

Görev8

U2

Görev8

U2

Katılımcılar anket sorularına 1 (kesinlikle katılmıyorum) – 5 (kesinlikle
katılıyorum) aralı÷ında puan vermiúlerdir. Verilen puanların Etkililik ve Memnuniyet
baúlıkları altında ortalamaları alınmıútır. Deneyimsiz kullanıcılar Etkililik baúlı÷ı
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altında sorulan sorulara ortalama 3,9 puan vermiúlerdir. Aynı anket sorularına
deneyimli kullanıcıların ortalama 3,1 puan verdikleri belirlenmiútir. Memnuniyet
baúlı÷ı altında sunulan sorulara verilen deneyimsiz kullanıcıların yanıtlarının
ortalaması alındı÷ında 3,75 sonucuna ulaúılırken deneyimli kullanıcılar için
ortalamanın 3,4 oldu÷u gözlemlenmektedir.

Resim. 2. Deneyimli ve deneyimsiz katılımcıların anket de÷erlendirmesi
Anket sonuçları incelendi÷inde, deneyimli ve deneyimsiz kullanıcıların web
sitesinin hızlı oldu÷u ve web sitesini kullanmanın zaman kazandırdı÷ı konusunda
hemfikir oldukları gözlemlenmiútir. Ankette tüm katılımcılardan site tasarımını
de÷erlendirmeleri istenmiútir. Deneyimsiz kullanıcılar tasarımın çekicili÷ine ortalama
3,8 puan vererek be÷enilerini göstermiúlerdir. Deneyimli kullanıcıların ortalama 2,5
puan vermiú olmaları site tasarımı hakkında olumsuz görüú belirttikleri sonucuna
ulaúmamızı sa÷lamıútır. Ankette bahsi geçen bir di÷er önemli konu olan sitenin ilk
kullanım için ne kadar kolay kullanılır oldu÷u sorusuna tüm katılımcılar olumlu
görüú belirtmiúlerdir.
Uygulama sırasında her iki grup tarafından benzer sayıda hata/problem
bulunmuútur. Deneyimli kullanıcılar tarafından daha fazla görevin tamamlanmıú
oldu÷u ve görevlerin gerçekleútirilme sürelerinin bu grupta daha kısa oldu÷u verileri
Tablo 3’te belirtilmiútir. Fakat deneyimli kullanıcıların etkililik ve memnuniyet
baúlıkları altında verdikleri puanların deneyimsiz kullanıcılara oranla düúük oldu÷u
gözlemlenmiútir. Deneyimli kullanıcıların görevlerini di÷er katılımcılara göre daha
kısa sürede ve daha baúarılı úekilde bitirmelerine karúılık etkililik ve memnuniyet
baúlı÷ı altında toplanan anket sorularına “Orta” dereceli not verdikleri
gözlemlenmiútir. Deneyimsiz kullanıcıların tamamlayamadıkları görevleri
bulunmasına ve deneyimli kullanıcılara oranla görevlerini daha uzun sürede
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tamamlamalarına karúılık memnuniyet ve etkililik konusunda web sitesine “øyi”
dereceli not vermiúlerdir.

4

Sonuç

Kurumların web sayfasınsa sahip olmalarındaki temel amaçları, hedef kitlelerine
ihtiyaç duydukları bilgileri etkili ve verimli úekilde sunmaktır. Bu amaçlarına ne
kadar ulaúabildiklerinin tespiti de gerçek kullanıcı gözlemlerine ait verilerin nitel ve
nicel olarak de÷erlendirilmesi ile gerçekleútirilebilir [8]. Bu çalıúmada RAPSøM Web
Sitesi’nin kullanılabilirli÷i araútırılmıútır. Çalıúmada katılımcıların en uzun sürede
gerçekleútirdikleri görevler incelendi÷inde ve problem olarak belirttikleri durumlar
ele alındı÷ında, ikonlar, menülerin sıralanması gibi görsel destek unsurlarının ve
arama motoru, üyelik iúlemleri gibi sitede gezinme süresini belirleyen fonksiyonel
unsurların önem kazandı÷ı belirlenmiútir.
Sonuç
olarak,
gerçekleútirilen
çalıúmanın
hataların/problemlerin
belirlenmesinde yararlı oldu÷u düúünülmektedir. Belirlenen hatalar, web sitesini
geliútiren yazılımcılara ıúık tutması açısından gözlemci tarafından kayıt altına
alınmıútır. Belirlenen problemlerden bazıları deneyimli ve deneyimsiz kullanıcılar
tarafından ortak olarak belirlenmiútir. Ortak olarak belirlenen hatalar/problemler ciddi
statüsünde de÷erlendirilebilir. Görevlerin gerçekleútirilme süreleri, web sitesi
geliútiren yazılımcı gruplar ile gerçek kullanıcılar arasındaki bakıú açısı farklılıklarını
sergilemesi bakımından önemlidir.
Kullanılabilirlik de÷erlendirmesi sırasında, sitenin kullanıcı çeúitlili÷i göz
önünde bulunduruldu÷unda, de÷erlendirmeye katılan kiúi sayısı arttırılarak bulgular
geniúletilebilir. Ayrıca kullanıcıların göz hareketlerini inceleyen bir izleme cihazının
kullanılabilirlik de÷erlendirmesine dahil edilmesi katılımcı kitlesinin görevleri
gerçekleútirirken odaklandı÷ı noktaları belirleyerek tasarımın iyileútirilmesine katkıda
bulunacaktır. Gerçekleútirilen bu çalıúmada, kullanılabilirlik analizi çalıúmasında
karúılaúılan problemler de÷erlendirilmek üzere web sitesi geliútirici grubuna
iletilmiútir. Geliútirici grup tarafından problemler ele alınarak oluúturulacak yeni
versiyonun, var olan versiyon ile kullanılabilirlik analizi bakımından karúılaútırması
gerçekleútirilecek ve bu çalıúmanın ne kadar baúarılı oldu÷u de÷erlendirmesini
yapmak mümkün olacaktır. Yeni ve eski versiyonların karúılaútırılması ile
kullanılabilirlik de÷erlendirme çalıúması iteratif bir úekilde uygulanacak ve sürekli
iyileútirme imkanı do÷acaktır.
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Özet. Geliştirilen yazılım projelerinin kalitesini, maliyetini, hedeflenen planları
gerçekleştirme yüzdesini etkileyen kullanılabilirlik kavramı son yıllarda giderek
artan bir öneme sahip olmaktadır. Uygulanan yazılım yaşam döngüsü ile çok
yakından ilgili olan bu olgu doğru aşamalarda sürece entegre edildiğinde geliştirilen projelerin daha başarılı olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’deki yazılım geliştiren organizasyonların yazılım projelerinde kullandıkları
yaşam döngüsü modellerini incelemek, kullanılabilirliğin nasıl uygulandığını
araştırmak, yazılım geliştiricilerin kullanılabilirlik ve yöntemlerine yönelik farkındalık ve algılarını belirlemek amacıyla bir anket hazırlanmıştır. 73 katılımcının yanıt verdiği anketin sonuçlarına göre yazılım geliştiren organizasyonlarda
kullanılabilirlik yöntemlerinin yazılım yaşam döngüsüne çoğunlukla geç
aşamalarda dahil edildiği ortaya çıkmaktadır. Katılımcılar kullanılabilirlik
konusunu yazılım projelerinin başarısı için önemli bir gereksinim olarak
değerlendirmektedir. Ancak bunun nasıl ve kim tarafından sağlanacağı konuları
belirsizdir ve organizasyonlarda ek maliyet ve zaman gerektireceğine dair bir
inanış bulunmaktadır. Kullanılabilirlik yöntemlerinin daha çok çevik yaklaşımlar
ile entegrasyonunun kolay olacağı görüşü yaygındır.

Anahtar kelimeler: Kullanılabilirlik, kullanılabilirlik yöntemleri, yazılım yaşam döngüsü, Türkiye’deki yazılım organizasyonları

1

Giriş

Kullanılabilirlik geliştirilen bir sistemin insanlar tarafından kolay öğrenilmesini, insanların işlerini kolaylaştıran fonksiyonları içermesini, kullanımının kolay ve memnuniyet verici olmasını sağlayan İnsan Bilgisayar Etkileşimi (İBE) alanından doğmuş
bir kavramdır [1]. Aynı zamanda yazılım geliştirme perspektifinden de kullanıcı performansı, memnuniyet ve öğrenilebilirliğe karşılık gelen bir yazılım kalite niteliğidir
[2]. Kullanılabilirlik kavramı ve yazılım geliştirme, geliştirilecek ürünlerin başarısı
açısından birbiriyle yakından ilişkilidir. Kullanılabilirliğin yazılım yaşam döngüsüne
entegrasyonuna yönelik pek çok çalışma yer almaktadır [2-6]
adfa, p. 1, 2011.
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011
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Kullanılabilirlik kavramı hem İBE hem de yazılım mühendisliği alanının
kesişimini sağlayan bir kavram olmasına karşın her iki alan tarafından farklı algılanmaktadır. Yazılım geliştirme daha çok sistemin fonksiyonları ile ilişkiliyken, kullanılabilirlik daha çok kullanıcıya odaklanır. Her iki alanda da kullanıcı oldukça önemlidir ancak rolü konusunda farklılık vardır. Yazılım geliştirmede kullanıcı gereksinimlerin birincil kaynağı olarak görülürken, kullanılabilirlik tarafında ise sistemi tasarlamanın birinci kaynağıdır [7].
Kullanılabilirlik BT alanında da geniş kabul gören bir kavram olmasına karşın [8], yazılım geliştirme süreçlerinde uygulanması beklenildiği kadar yaygın değildir. Bunun en önemli nedeni de BT organizasyonlarının kullanılabilirliğin karmaşık
olduğuna ve uygulanmasının fazla kaynak (zaman ve maliyet) gerektirdiğine yönelik
inancıdır [9]. Bu düşük uygulanma ve yanlış anlaşılmanın giderilmesi için güncel
durumun ne olduğunun araştırılması önemli bir konudur. Buna yönelik olarak çeşitli
araştırmacıların gerçekleştirdikleri incelemeler bir sonraki alt bölümde özetlenmektedirler.
1.1

Kullanılabilirlik Anketleri

Kullanılabilirliğin özellikle etkileşimli sistemler başta olmak üzere tüm yazılımlar için
önemli bir özellik olduğu genel olarak kabul görmüş olsa da [7], pratikte yazılım
geliştiren organizasyonlarda ne kadar yaygın ve ne şekilde uygulandığı pek çok
araştırmacının ilgilendiği bir konu olmuştur. Buna yönelik olarak son 30 yıl içerisinde
çeşitli ülkelerde ulusal ya da uluslararası ölçekte anket çalışmaları düzenlenmiş ya da
görüşme yoluyla daha detaylı tespitler yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmalar Tablo 1’de
ilerleyen paragraflarda özetlenmektedirler.
Tablo 1. Kullanılabilirliğin uygulanmasına yönelik daha önce gerçekleştirilen çalışmalar
Araştırma
Referansı

Araştırmanın uygulandığı bölge

Yıl

Katılımcı
sayısı

[1]

Raporlanmadı

1985

447

Kullanılabilirlik prensiplerine yönelik tasarımcıların
algısı

84

Kullanıcı merkezli tasarım,
kullanılabilirlik kavramlarına
yönelik algı ve endüstrideki
pratikler

Raporlanmadı

Kullanılabilirliğin önündeki
engeller ve uygulanan yöntemler

100

Kullanılabilirliğin önündeki
engeller ve uygulanan yöntemler

[10]

9 Avrupa ülkesi

1993

[11]

CHI ve UPA Konferansı katılımcıları

2000

[12]

Raporlanmadı

2000

56

Araştırma konusu / alanı

[13]

USA ve Europe

2002

102

Kullanılabilirliğin uygulanması ve kullanılan yöntemler

[8]

İsveç

2003

273

Kullanılabilirliğin endüstrideki durumu, kullanılan
yöntem ve teknikleri

[14]

Raporlanmadı

2004

83

Kullanıcı merkezli tasarım
ve kullanılabilirlik yöntemleri

[9]

Kore

2006

274

Kullanılabilirlik pratikleri ve
problemleri

[15]

Çin

2008

404

Kullanıcı merkezli tasarım
ve kullanılabilirlik yöntemleri

[7]

Norveç

2008

78 şirket

Yazılım geliştirme yöntemleri ve kullanılabilirliğin
durumu

[16]

Danimarka

2008

39 yazılım
geliştirici
organizasyon

Kullanılabilirliğin önündeki
engeller

[17]

Birçok ülke

2009

92

Çevik yöntemler ve kullanılabilirliğin entegrasyonu

[18]

Italya

2011

Raporlanmadı

Kullanılabilirliğin önündeki
engeller (Bak ve arkadaşlarının (2008) çalışmasının
tekrarı

[19]

Birçok ülke

2009

34 ülke

Kullanılabilirliğin endüstrideki durumu

[20]

Kuzey Amerika,
Asya ve Avrupa

2011

333 katılımcı

Kullanılabilirliğin teslimat
sonrası aşamalarda kullanımı

[21]

Türkiye

2011

50 katılımcı

Kullanılabilirlik analizlerinin
kullanımı

Kullanılabilirlik ve kullanıcı merkezli tasarıma yönelik organizasyonlarda
genel olarak bir farkındalık bulunmaktadır [1,9,10]. Kullanılabilirliğin sağlanmasına
yönelik süreçlerin uygulanması % 42 [9] gibi oranlarla oldukça düşük olarak
gözlemlenmektedir [14,15]. Bunun tersi yönünde bulguları olan çalışmalar da
mevcuttur ancak bu çalışmalarda da kullanılabilirlik kavramının daha çok
fonksiyonellik kavramı ile karıştırılması nedeniyle bu yönde bir sonuç çıktığı
görülmektedir [17]. Bu farkındalık ve kavramın daha doğru anlaşılması konusunda
yıllar geçtikçe iyileşme olduğu görülmekte ve kullanıcı merkezli tasarımın ve
kullanılabilirliğin daha yaygın olarak kullanıldığı tespit edilmektedir
[13,19].
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Yaygın kullanımın önündeki engeller olarak temel kavramların doğru anlaşılamaması [1, 10, 11, 12, 17], geliştiricilerin konuya karşı dirençli olmaları [11,12,17],
yönetimin yeterince desteğinin olmayışı [14], zaman ve kaynak kısıtları [12,17], altyapı
ve iletişim konularındaki eksiklikler [14], eğitimli personel olmayışı [11], testlerin
yapılmasındaki zorluklar ve müşteri katılımının sağlanamaması [17] liste-lenmektedir.
Diğer taraftan kullanılabilirliğe karşı artan farkındalık doğrultusunda, geliştiriciler
arasında kullanılabilirliğin uygulanmasının müşteri memnuniyetine olumlu etkisinin
olduğu [9,13,15,18], ürün geliştirme maliyet ve zamanını azalttığı [15], ürün kalitesini
artırdığı [18] ve proje başarısına olumlu etkisinin olduğu [16] yönünde düşünceler
yaygınlık kazanmaktadır.
Kullanılabilirliğin sağlanmasına yönelik olarak daha çok resmi olmayan kullanıcı ya da uzman içermeyen testlerin organizasyonlar içerisinde uygulanması yaygındır [10,13] ve sezgisellere dayalı yöntemlerin etkilerinin az olmaları bilinmesine
karşılık düşük maliyetli olmaları nedeniyle tercih edildikleri görülmektedir [11, 13].
Kullanılabilirlik testleri ise etkinlikleri en fazla olan değerlendirme yaklaşımı olarak
kabul edilmektedir [11,21] ve bazı çalışmalarda sık kullanıldığına dair bulgular elde
edilmiştir. Kullanıcıların dahil olduğu sesli düşünme [6], prototipleme [6,14,21],
görüşme [6,14], kullanıcı araştırmaları[6,21], odak grupları [15] en sık tercih edilen
değerlendirme yöntemleridir.
Kullanılabilirliğin organizasyonlarda son yıllarda yaygın kullanılmaya başlanmasına dayalı olarak, kullanılabilirlik çalışmalarında yer alan çalışanların ortalama
görev süreleri genellikle 7 yıl olarak tespit edilmektedir [13,19]. Çalışanların kullanılabilirlikle ilgili bilgileri ise genellikle resmi bir eğitimden değil [13], daha çok işte
deneyimleyerek [6] kazanıldığı görülmektedir.
Organizasyonlarda yaygın olarak kullanılan yaşam döngüsü modeli olarak
genellikle organizasyonların kendi dahili süreçlerini takip ettikleri [6]. Bunun dışında
en yaygın kullanılan yöntem olarak çevik yöntemler [17] ve çevik yöntemler arasından da RUP [7,17], SCRUM [17] ve XP [17] kullanılmakta olduğu ortaya çıkmaktadır. Çeşitli çalışmalarda çalışanlar tarafından kullanılabilirliğin daha iyi uygulanabilmesi için kullanılabilirlikle ilgili bir süreç ve metodolojiye ihtiyaç olduğu vurgusu
yapılmaktadır [9,10]. Kullanılabilirliğin değerlendirilmesinin yazılım yaşam döngüsünde doğrudan ve dolaylı kullanımı başlamış olmasına [21] rağmen daha çok tasa-rım
aşamasında uygulanıp, teslimat sonrası aşamada kullanım oranı oldukça düşük
kalmaktadır [20].
Bu çalışmalarda ortak olarak çıkan sonuç kullanılabilirlik ve kullanıcı merkezli tasarım konusunda yazılım organizasyonlarda genel bir farkındalık ve olumlu bir
algı olmasına karşın pratikte uygulanma oranları oldukça düşük kalmaktadır. Bu
kavramların yazılım geliştiren organizasyonlar tarafından ülkemizde ne kadar uygulandığına yönelik olarak gerçekleştirilen bu çalışma ile yazılım geliştiren organizasyonlarda kullanılabilirlik değerlendirmelerinin uygulanma durumu ve kullanılabilirlik
konusunda yazılım geliştiricilerinin sahip oldukları algının ne olduğu belirlenmeye
çalışılmaktadır. Bu çalışmanın sonuçlarının kullanıcı merkezli tasarımın planlanması
ve uygulanması için faydalı olacağı öngörülmektedir.
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2

Yöntem

2.1

Katılımcılar

Bir önceki bölümde bahsi geçen çalışmaların çoğu kullanılabilirlik profesyonelleri ile
gerçekleştirilmişlerdir ancak tüm yazılım geliştirme profesyonellerini içeren bir çalışma genel bakışı belirleme açısından önemlidir. Bu çalışma kapsamındaki hedef
katılımcılar Türkiye’deki çeşitli kurumlarda yazılım geliştirme süreçlerinde yer alan
profesyonellerden oluşmaktadır. Çalışmaya 33 kadın ve 40 erkekten oluşan toplamda
73 kişi katılmıştır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%76,38) lisans derecesine
sahipken yine büyük bir çoğunluğu (% 69,86) bilgisayar mühendisliği mezunudur.
Katılımcıların demografik bilgileri Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2. Katılımcıların Demografik Bilgileri

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Eğitim Durumu
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Lisans Bölümleri
Bilgisayar Müh.
Elektronik H.Müh.
Matematik Müh.
Endüstri Müh.
Matematik
İşletme
Diğer(BÖTE,Finansal Matematik)

Kişi
Sayısı

Yüzdelik
oran
(%)

33
40

45,20
54,80

56
15
2

76,71
20,54
2,73

51
10
2
2
3
3
2

69,86
13,15
2,73
2,73
4,10
4,10
2,73

Katılımcıların görev aldıkları pozisyonlar incelendiğinde, % 60,27’si yazılım ya da
sistem geliştirici ve programcı olarak görev yaparken yalnızca % 2,73’ü kullanılabilirlik uzmanı/mimarı/tasarımcısı/mühendisi şeklinde doğrudan kullanılabilirlik ile
ilgili bir unvana sahiptir. Katılımcıların unvan dağılımı Şekil 1’de yer almaktadır.
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Şekil 1.. Katılımcıların unvan dağılımları

2.2

Anket

Bu çalışma kapsamında Türkiye’deki kullanılabilirlik çalışmalarının durumunu belirlemeye yönelik olarak 32 soruluk çoktan seçmeli ve likert ölçeğinde soruların yer aldığı
bir anket hazırlanmıştır. Anket soruları aşağıdaki dört başlık altında gruplandırılmaktadır;
x
x
x
x

Katılımcılar ve organizasyonları ile ilgili bilgiler 
Kullanılabilirlik kavramının anlaşılması ve uygulanması 
Kullanılabilirlik değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi 
Yazılım geliştirme profesyonellerinin kullanılabilirlik algıları 

Anket soruları hazırlanırken alanyazındaki benzer çalışmalardan faydalanılmış, ilgili sorular Türkçe’ye çevrilerek uyarlanmıştır. Hazırlanan sorulardan 16, 17, 18,
26 ve 27 numaralı sorular [7]’den ‘Kullanılabilirlik kavramının anlaşılması ve
uygulanması’; 28, 29 ve 31 numaralı sorular ise [8]’den ‘Kullanılabilirlik
değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi’ ve ‘Kullanılabilirlik kavramının anlaşılması
ve uygulanması’ konusunda bilgi toplamak amacıyla türkçeye çevrilmiştir. Hazırlanan
sorular konu ile ilgili daha önce anket tasarlamış ve bu konu da eğitim veren kişiler
tarafından gözden geçirmeleri için iletilmiş ve verdik-leri geribildirimler doğrultusunda
güncellemeler yapılmıştır. Anket sorularının tama-mına çevrim içi olarak
ulaşılabilmektedir [23].
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2.3

Prosedür

Çalışma kapsamında hazırlanan anket, Survey isimli bir çevrimiçi anket sağlama hizmeti kullanılarak 2014 Şubat, Mart ve Nisan ayları boyunca üç ay süreyle katılımcıların erişimine açılmıştır. Katılımcılar çeşitli sosyal ağlar, e-mail grupları kullanılarak
davet edilmişlerdir. Devlet, bilişim, finans, imalat ve telekomünikasyon sektöründen
35 farklı kuruma ulaşılmıştır.

3

Bulgular

3.1

Katılımcılar ve organizasyonları ile ilgili bilgiler

Çalışmadaki katılımcılardan çok küçük bir bölümü (% 2,73) organizasyonları içerisinde kullanılabilirlikle ilgili bir unvana sahiptirler. Katılımcılar ile ilgili bireysel
bilgiler Bölüm 2.1’de detaylı olarak paylaşılmaktadır.
Katılımcıların görev aldıkları organizasyonların yer aldığı sektörlerin çoğunu
Şekil 1’de görüldüğü üzere, sırasıyla finans-bankacılık, bilişim ve telekomünikasyon
oluşturmaktadır. 4 katılımcıdan oluşan diğer başlığı altında yayıncılık, internet/eticaret, eğitim, otomotiv ve havacılık sektörleri vardır. Katılımcıların geniş bir sektörel çeşitliliğe sahip olduğu söylenebilir.

Şekil 2. Katılımcıların sektörel dağılımları

Çalışmadaki organizasyonların büyük bir çoğunluğu (%80,8) 50 kişinin üzerindeki büyük ölçekli firmalardan oluşmaktadır. Organizasyonların sektörde var olma
sürelerine bakıldığında ise % 36,9’u, 1-10 yıl deneyime sahipken geri kalanı 10 yıl ve
üzeri deneyime sahiptir. Bu sonuçlar büyük oranda çalışmaya katılan organizasyonların çoğunlukla finans/bankacılık alanından gelmesine bağlıdır.
Organizasyonların uyguladıkları bir yazılım yaşam döngüsü modeli olup
olmadığı katılımcılara sorulmuş ve katılımcılardan yaklaşık % 64’ü bir model uyguladıklarını geri kalanı ise herhangi bir standart uygulamadıklarını veya her projede
farklı yaklaşımları takip ettiklerini belirtmişlerdir. Bir yaşam döngüsü modeli kulla-
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nanlar arasında da en yaygın kullanılan yöntem olarak şirket içinde geliştirilen kendilerine ait bir yöntem (% 35,21) veya SCRUM (%21,12), Çevik Birleşik Süreç (%
4,22) gibi çevik yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır.

3.2

Kullanılabilirlik kavramının anlaşılması ve uygulanması

Kullanılabilirlik kavramının ne kadar anlaşıldığı ve uygulandığını belirlemeye yönelik
katılımcılara sorular sorulmuştur. Katılımcılardan %57,5’i İBE personeline sahip
olduklarını belirtmişlerdir. Bu personellerin İBE hakkında tecrübeyi nasıl kazandıkları
sorulduğunda ise katılımcıların %23’ü bilmiyorum derken, yaklaşık % 42,2 katılımcı
ilgili personelin bu bilgilerini resmi bir program ya da ders kapsamında sahip olduğunu düşünmektedir. Ancak kullanılabilirlikten sorumlu personelin kurum içerisindeki
unvanı % 20,56 ile “arayüz tasarımcısı” olarak tanımlanması bu konuda yanlış bir
algının olabileceğinin göstergesidir.
Tablo 3. IBE/Kullanılabilirlik kavramının organizasyonlarda anlaşılması ve uygulanması
Kişi
Sayısı

Yüzdelik
oran (%)

İBE ile ilgili eğitimli personele sahip olma durumu
23
Evet
%57,5
Hayır
6
%15
Bilmiyorum
11
%27,5
İBE ile ilgili eğitime sahip personelin konu hakkındaki bilgiyi edinme kaynakları
14
İBE veya kullanılabilirlik konusunda bir derece programı ile
%21,87
13
İBE ile ilgili bir ders ile
%20,31
10
Kendi kendilerine
%15,62
12
İş başında deneyimle
%18,75
Bilmiyorum
15
%23,43
Kullanılabilirlikten sorumlu personel unvanı (çoklu seçim)
Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı
14
%13,08
9
%8,41
Bilgi Mimarı
Kullanılabilirlik Mühendisi
6
%5,6
Arayüz Tasarımcısı
22
%20,56
Ürün Tasarımcısı
11
%10,28
Kullanıcı Deneyimi Mimarı
6
%5,6
Kullanılabilirlik Uzmanı
8
%7,47
25
Diğer(Kullanılabilirlik Profesyoneli, Kullanıcı Araştırmacısı, vb)
%29

Kullanılabilirlik ile ilgili yöntemlerin yazılım yaşam döngüsü boyunca hangi
evrelerde kullanıldığına dair katılımcıların verdikleri cevaplar Tablo 9’da
görülmektedir. Genellikle kullanılabilirliğin değerlendirilmesine yönelik yöntemlerin
son aşamalarda uygulandığı görülmektedir.
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Kullanım Durumu (Use Case)
Storyboard
Vizyon/kapsam dokümanı
Grafik Arayüz Spesifikasyonları
Kağıt ya da yazılım prototipler
Müşteri görüşmeleri
Kullanılabilirlik testleri
Buluşsal (heuristic) değerlendirme
Kontrol listeleri
Stil Kılavuzları
Görev analizi
Memnuniyet anketleri
Persona/kullanıcı profilleri
Kıyaslama (benchmarking) çalışmaları
Görsel tasarım
Kullanım loglarının analizi

12
1
11
1
0
16
0
2
1
1
9
0
3
6
2
1

12
13
10
4
5
9
3
2
3
5
7
1
7
3
2
2

7
12
4
21
16
3
4
6
4
15
11
3
6
5
19
4

0
0
2
4
9
2
3
5
3
1
0
0
4
1
5
1

2
0
1
1
0
1
21
11
18
5
2
7
4
6
1
6

Bakım

Test

Yapım(Kodlama)

Tasarım

Önçalışma
Gereksini
m

Tablo 4. Kullanılabilirlik yöntem ve tekniklerinin uygulandığı yazılım geliştirme aşamaları

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Kullanılabilirliğin yöntemlerinin uygulanmasının önündeki engeller konusunda
katılımcılara çoklu seçim hakkı tanınmıştır ve sonuçlar Tablo 5’de görülmektedir.
Engellerin en başında % 21,59 ile zamanın yeterli gelmemesi ve %18,18 oranında proje
ekibinin sayıca yetersiz olması belirtilmiştir.
Tablo 5. Kullanılabilirlik yöntemlerinin uygulanamamasnın sebepleri
Kişi
Yüzdelik
sayısı
oran (%)
Zamanın yeterli olmaması
19
%21,59
Proje ekibinin sayıca yetersiz olması
16
%18,18
Bütçe ayrılmaması
10
%11,36
Konu ile ilgili uzman personelin bulunmaması
9
%10,2
Ekonomik ihtiyacın olmaması müşterinin istememesi
9
%10,2
Kullanılabilirliğin şirket içerisinde yeterince bilinmemesi
6
%6,8
Ne faydasının olacağının hesaplanamaması
6
%6,8
Yönetim ya da mühendislerin kullanılabilirliği gerekli görmemesi
3
%3,4

Katılımcılara geliştirdikleri projelerde kullanılabilirliğin sağlanmasının önemli bir
konu olup olmadığı sorulduğunda %80,55’ i evet cevabını vermiştir. Kullanılabilirliğin
proje başarısında çok önemli olduğunu belirten katılımcıların çalıştıkları
organizasyonların faaliyet alanına bakıldığında, bunların % 50 oranında bilgisayar
sektöründe yer aldıkları görülmektedir. Aynı şekilde bu konunun önemli olduğunu
vurgulayan katılımcılar (% 62,5) daha çok 200’ün üzerinde çalışana sahip büyük ölçekli
organizasyonlarda görev almaktadırlar.
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3.3

Kullanılabilirlik değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi

Organizasyonların kullanılabilirlik testlerinde katılımcıları nasıl belirlediklerine yönelik yer alan sorunun yanıtına göre, testlerin %45,45 oranında temsili bir
örneklem ile gerçekleştirilirken % 46,5 oranında ise çalışanlar ile gerçekleştirildiği
sonucu tespit edilmiştir. Kullanılabilirlik testlerine katılan test katılımcısı sayısı
%58,8’lik oranda 0-5 kişi ile sınırlı kalmaktadır.
Kullanılabilirlik değerlendirmesinde hangi yöntemlerin organizasyonlarda
sıklıkla kullanıldığı sorgulandığında kullanıcı çalışmaları, kullanıcı testleri ve alan
araştırmalarının kullanıldığı ancak diğer yöntemlerin fazla bilinmediği ortaya çıkmaktadır. Kullanıcıların verdiği yanıtlar detaylı olarak Tablo 6’da yer almaktadır.

3.4

Bilmiyorum

Herzaman

Genellikle

Sıkça

Kullanılabilirlikle ilgili plug-in kullanmak
7
ISO 13407 gibi genel kullanılabilirlik çerçevelerini kullanmak 7
Genel İBE yöntemlerini kullanmak (Kullanıcı çalışmaları,
1
kullanıcı testleri, alan araştırmaları, vb)
Buluşsal değerlendirme gibi uzman tabanlı yöntemleri kul8
lanmak ( Nielsen’in kullanılabilirlik buluşsalları gibi)
Stil Kılavuzlarına dayalı değerlendirme yapmak (Apple Tasa- 10
rım Prensipleri gibi)

Nadiren

Hiçbir za-man

Tablo 6. Kullanılabilirlik değerlendirme yöntemlerini kullanma sıklığı
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Yazılım geliştirme profesyonellerinin kullanılabilirlik algıları

Yazılım geliştirme profesyonellerinin kullanılabilirlik ile ilgili algıları Tablo 7’de
görülmektedir. Katılımcılar, kullanılabilirliğin proje başarısı için önemli olduğuna
inanmalarına rağmen maliyet artırıcı olduğunu da düşünmektedirler. Kullanılabilirliğin yazılım geliştirme yöntemine entegre olması ve organizasyonlarda ilgili personelin bulunması gerektiğine inanırken özellikle çevik yöntemler ile daha iyi entegre
olacağını belirtmektedirler.

Kullanılabilirlikle ilgili gereksinimler projelerin başarısı için çok önemlidir
Kullanılabilirlik başlangıçtan itibaren proje planının bir parçasıdır
Kullanılabilirlik proje geliştirimi sırasında zaman kaybıdır.
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3
3
26

2
5
4

Katılıyor

Kararsız

Katılmıyor

Tablo 7. Yazılım geliştirme profesyonellerinin kullanılabilirlik ile ilgili algıları

28
25
3

Kullanılabilirlik şirketlere fazladan maliyet yüklemektedir.
Proje geliştirimi sırasında kullanılabilirlik açısından kullanıcıların sürece
dahil olması önemlidir.
Kullanılabilirlik testleri projenin başarısı için çok önemlidir
Kullanılabilirliğin sağlanmasına yönelik aktiviteler şirket içerisinde kullandığımız Yazılım Geliştirme Yöntemine iyi entegre olmuştur
Şirketimizde kullanılabilirlik konusu ile ilgili farkındalık yeterince vardır
Şirketimizde kullanılabilirlikle ilgili aktiviteler üst yönetim tarafından da
desteklenmektedir
Kullanılabilirliğin sağlanması projelerin maliyetini arttırıcı bir unsurdur
Kullanılabilirlikle ilgili aktiviteleri gerçekleştirmek için şirket içerisinde
konu ile ilgili resmi bir eğitim almış kişilerin bulunması gereklidir
Kullanılabilirlikle ilgili aktivitelerin çevik yöntemlere daha uygun olduğunu
düşünüyorum

4

8

9

16

2

3

27

2

6

24

14

13

5

14

14

5

12

17

2

7

10

16

7

9

17

6

11

16

Sonuç

Bu çalışma sonuçları ortaya koymaktadır ki, yazılım geliştiren organizasyonlarda
katılımcılar kullanılabilirliği uyguladıklarını düşünmektedirler. Ancak kullanılabilirlikle ilgili yöntemler hakkında bilgi sahibi olma oranı oldukça düşüktür. Kullanılabilirlikle ilgili farkındalığın daha çok büyük ölçekli organizasyonlarda olduğu görülmektedir. Katılımcılar kullanılabilirlik konusunu yazılım projelerinin başarısı için
önemli bir gereksinim olarak değerlendirseler de organizasyonlar için ek maliyet ve
zaman gerektireceğine inanmaktadırlar. Kullanılabilirlik yöntemlerinin yazılım yaşam
döngüsüne çoğunlukla geç aşamalarda dahil edildiği görülmektedir ve çevik yaklaşımlar ile entegrasyonunun daha kolay olacağı görüşü hakimdir.
Kısıtlı bir katılımcı grubuna dayalı olarak elde edilen bu bulguların Türkiye’deki organizasyonların, kullanılabilirliği algılaması ve uygulaması konusunda belli
bir oranda farkındalığa sahip olduğunu ancak daha yolun başında olunduğunu göstermesi açısından önemlidir. Sonuçlar kullanıcı merkezli tasarımın planlanması ve
uygulanması için yol gösterici olacaktır. Ancak çalışmanın daha geniş bir katılımcı
grubuyla gerçekleştirilmesi Türkiye çapında genellenebilecek bulgulara ulaşılması
açısından fayda sağlayacaktır.
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Özet. Tüketici elektroniğinde fonksiyonelite ve dayanıklılık esasları hemen
hemen tüm üründe aynı seviyeye ulaşmış ve daha önceleri göz önünde
bulundurulmayan birtakım ayırdedici değişikliklerin ortaya çıkmasına yol
açmıştır. Ayrıca teknolojik tasarımın hızla ilerlemesiyle insanların kontrol
edeceği değişken sayısı artmış, buna karşın insanların algısal kapasitesinde
herhangi bir ilerleme olmamıştır. Dolayısıyla teknolojik olarak kapsamlı ve
detaylı ürünlerde kullanılabilirlik sorunu ve kalite algısı gözlemlenmiştir.
Yapılan bu çalışmada döner düğme ve çevre birimlerini kullanan tüketicilerin
kalite algısının sayısallaştırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla ön çalışmada
oldukça önemli olduğu anlaşılmış olan döner düğme ve çevre birimleri ile
algısal kalite ilişkisi ve kullanılabilirliği incelenmektedir. Hazırlanmış olan
deney prototipi, üzerine farklı döner düğme başlarının takılabileceği bir şaft ve
bu şaftın arkasında, normal şartlarda kullanıcının alması beklenen haptik
geribildirimleri yaratabilecek olan DC motor ve tork sensörü ile kontrol ünitesi
ve deney yazılımından oluşmaktadır. Döner Düğme özelliklerin çıkarılması için
bilgisayar destekli ölçme sistemi gerçekleştirilecek, bu özellikle kütüphane
olarak saklanmaktadır. Hazırlanan senaryolar, kullanıcı etkileşim laboratuvarı
şartlarında belirli bir kullanıcı grubu ile test edilecek, elde edilen veriler ve geri
bildirimler analiz edilmektedir. Proje sonunda elde edilen analiz raporu
doğrultusunda, döner düğmelerin bulunduğu cihazlarda kullanılacak prensipler
ve parametreler hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Haptik Sistem, Döner Düğme, Haptik Kullanıcı Arayüzü,
Kullanılabilirlik, Kalite Algısı

1

Giriş

Tüketicinin ürün tercih ederken genellikle dikkat ettiği unsurlardan bazıları; markanın
dış görünüşü, diğer kullanıcıların tavsiyesi, kullanıcı performansı ve tatmini, reklam,
mağaza içi inceleme deneyimi ve dokunma parametrelerine bağlı olarak değiştiği
gözlenmektedir[1]. 2000’li yıllardan sonra tüketici elektroniği ve beyaz eşya alanında
pazardaki tüm ürünlerin fonksiyonel olarak benzer teknik yeteneklere sahip olduğu
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gözlenmektedir. Tüm markalar aynı standartları sağlamaya başladığı için önemini
kaybetme yoluna girmiş, doyuma ulaşmış, önceden gözönünde bulundurulmayan
birtakım parametreler ön plana daha çok çıkmaya başlamıştır[1]. Üreticiler teknik
kalite şartlarını yerine getirdik sonra kullanıcıların karar almalarında etkili olabilmek
için algısal kalite üzerinde bazı çalışmalar yapmıştır. Aşağıdaki şekilde kalite algı
sonuçları görülmektedir.

Şekil-1: İnsanların Kalite Algısı

Yaptığımız bu çalışmada daha çok üzerinde duracağımız konu beyaz eşya
teknolojisinde bulunan çamaşır makinelerindeki program seçim düğmelerinde
kullanıcıların kalite algısını belirlemedir.

1.1

Program Seçim Düğmelerinde Kalite Algısı

Çamaşır makinelerinde eskiden bu yana kullanılagelen, mekanik zamanlayıcı esaslı
döner kontrol düğmeleri, kullanıcıların aşina olmaları, yazılım ile kontrol
edildiklerinde esnek olmaları, ergonomik olarak tüketiciler tarafından genellikle kolay
kullanılabildikleri için halihazırda tercih edilen bir etkileşim biçimidir. Program seçim
düğmeleri çamaşır makinesinde yıkama programının doğrudan seçimi için
kullanıldıkları gibi, sonsuz döngü içermeleri nedeniyle, ekranlı sistemlerde, menülerle
farklı modlarda etkileşim amacı ile de kullanılabilmektedir.

2

Haptik Teknolojisi Nedir?

İnsanlar yeni kavramlar duyduğunda ilk olarak yabancı gelen kelimenin anlamını
merak etmektedir. Bu bağlamda Yazılışı: Haptik Okunuşu: hap-tik Sözlük Anlamı:
Uluslararası Bilim Sözlüğüne Göre, Yunanca : haptesthai kelimesinden gelen
Dokunma veya Dokunsal anlamındadır ( M. Dessoir 1892 , Oxford Dictionary).
Haptik insan ve sanal ortam arasında varolan herşeydir. Haptik arayüzleri sanal dünya
ile operatör arasında enerji değişim olanakları sağlayan bir sistem gibi düşünülebilir (
Adams & Hannaford, 1999) [2,3].
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2.1

Haptik Uygulama Alanları

Kullanıcılar dokunma duyusuna günlük yaşantımızda diğer duyulara göre daha çok
güvenmektedir. İnsanın uygulamış olduğu bir kuvvete karşılık geleneksel olarak,
insan bilgisayar etkileşiminde geri beslemeler ; kelimeler, resimleri verilerin bir ekran
üzerinde görüntülenmesinden ibaretti. Resim veya heykel sanat gibi alanlarda
dokunmatik ekran aracılığı ile hareket, tekrar ölçülendirme ve döndürme hareketini
kolaylıkla yapma imkanı sağlar. Haptik dokunmatik bir ekran üzerindeki tuşlara
parmağınız ile dokunduğunuzda size orada gerçekten tuş varmış hissi vererek geri
titreşim göndermektedir.[12].
Şekil 2’de haptik kontrollü döner düğmeler arabalarda menü seçimleri, enstrüman
kontrolünde kullanılmaktadır. Çalışmanın testleri 2 eğitimsiz , 2 eğitimli kullanıcı ile
araba sürerken yapılmıştır. CD , Radyo ve Navigasyon dan oluşan görevler
kullanıcılar tarafından yapılmıştır. 6 değerlendirici tarafından sistemlerde olası
sorunları bulmak için, sezgisel değerlendirme ile , kullanılabilirlik denetimini
gerçekleştirilmiştir. Kullanılabilirlik sonuçlarında Eğitimli kullanıcılar döner
düğmede menü seçiminin küçük aralık değerlerini hissettirebildiği için daha kolay
olduğu görülmüştür. [13].

Şekil-2: Arabalarda Haptik Düğme Uygulaması
2.2

Haptik Uygulama Şekilleri

Kinestetik veya deri yolu ile dokunsal olarak hissedilir. Haptik hem kinestetik hem
dokunsal olarak geri besleme sağlamaktadır. Taşınabilir veya hareketsiz, kinestetik
veya dokunsal olarak farklı şekillerde uygulanır. Haptik Uygulama Şekilleri aşağıdaki
gibi özetlenebilir;
x
x

Deri Aracılığı İle / Dokunarak:
• Sıcaklık, basınç, titreşim, sürtünme, acı
• Derideki duyu algısını arttırır
Kinestatik / Algılama:
• Pozisyon, hareket, kuvvet
• Kas, tendomlar ve eklem hareketleri
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Haptik Geri Besleme = Dokunma + Kinestetik Haberleşme
Şekil 3’de Haptik İnsan Etkileşimi Algı Çeşitleri Gösterilmiştir. Haptik Teknoloji
sanal ortamda dokunma duyusu aracılığı ile uygulanan kuvvet, titreşim ve/veya
hareketlerin uygulanması ile dokunma duyusu ile sanal ortam arasında kullanıcıya
geri besleme sağlar.

Şekil-3: Haptik İnsan Etkileşimi Algı Alanları

Haptik kullanılarak ölçülebilen bazı duyular; örneğin bir cismin üzerine parmaklarla
kuvvet uygulandığında yüzeydeki pürüzlülüklerin algılanması, cisim sertliği, hacmi,
sıcaklığı, desteksiz tutma ile ağırlığını veya şekli anlaşılabilir[14].
2.3

Haptik Genel Konfigurasyon

Şekil-4’de haptik uygulamalardaki genel konfigürasyonu gösterilmiştir. Haptik ile
insan arasındaki etkileşime örnek olarak gösterilebilir. Bu şekil aynı zamanda insanın
gerçek dünya algısı ile kullanılan arayüz veya makine arasındaki bilgi akışı hakkıda
bilgi vermektedir. İşleyiş olarak açıklanacak olursa; İlk olarak sembolik kola insan
tarafından bir kuvvet uygulanır ve sensör kolun poziyonunu algılar. Ardından Sinyal
koşullandırma basamakları çalışarak analog sinyali bilgisyarın anlayacağı dile çevirir.
Bilgisayar ortamında veri değerlendirilir ve ilgili çıkış kanalına voltaj gönderir ve
motor çalışmaya başlar. Böylece bir insan dokunma duyusuna bir
hareket
uygulanabilir. İnsan derisindeki alıcılar ilk önce bunu dokunma olarak daha sonra
kinestatik veya her ikisi olarak beyinde dönüştürülür.
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Şekil-4: Haptik Genel Konfigürasyonu

3

Döner Düğme Haptik Prototip Sistemi

Çamaşır makinaları için döner düğme profilleri oluştururken öncelikle sistem
yapısının isketini oluşturan bileşenlerin seçilmesi gerekmektedir.
3.1

Haptik Sistem Bileşenleri

Döner Tip Hassas Tork Sensörü ile Döner düğmenin davranışlarını fiziksel olarak
okuyup sistemimize aktarmaktadır. Döner düğmenin anlık olarak kuvvet ve açı
değerlerini almaktadır.
Digital Output, Digital Input , Analog Output , Analog Input ve Timer(Counter)
özelliklerine sahip Daq(Data Acquisition) Kartı Tork sensörü aracılığıyla alınan
kuvvet ve açı bilgilerini okuyarak kendi geliştirdiği Daq Pilot uygulaması/arayüzüyle
ve dll dosyaları ile sistemimize aktarmaktadır.
Motor Sürücüsü ile tork sensörü aracılığıyla elde edilmiş formüle göre uygulanan
kuvveti motora aktarma işlemini yapmaktadır.
Motor ise Motor Sürücüsünden aldığı talimatla anlık olarak uygunlanan kuvveti döner
düğmeye uygulamaktadır.
3.2

Haptik Sistem Gereksinimleri

Okunan makaleler ve Uygulama alanında bulunan birçok çamaşır makinası program
seçim düğmeleri incelendiğinde genel olarak aşağıdaki katsayıları düzenleyip farklı
tiplerde düğme profilleri oluşturulabilmektedir;
•
•
•
•

Kuvvet Katsayısının Ayarlanması
Sürtünme Katsayısının Ayarlanması
Atalet Katsayısının Ayarlanması
Çentik Katsayısının Ayarlanması
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Şekil-5’de örnek bir kullanıcı görevi, kullanıcının yapacağı işlev ve bu işlevi yerine
getirirken uyarlanan sistem gereksinimi içeren bir use case diyagram görülmektedir;

Şekil-5: Örnek Use Case Diyagram

3.3

Haptik Sistem Kurulumu

Döner düğme profillerini çıkartma işlemini yaparken öncelikle belirli zaman
aralıklarında motor tarafından uygulanan görevlerin tork sensörü tarafından
algılanarak döner düğme profil formuluzasyonu sağlanmaktadır. Tork sensörününde
içinde bulunduğu fiziksel setup şekil-6’daki gibidir ;

Şekil-6: Haptik Sistem Fiziksel Kurulum

3.4

Haptik Sistem Dizaynı

Yapılan haptik sistem için çıkarılmış gereksinimler doğrultusunda genel bir dizayn
oluşturulmuştur. Bu dizayn doğrultusunda sistemin veritabanı şeması, sınıfların ve bu
sınıflar arasındaki işlemlerin genel olarak ilişki durumunu gösteren uml diyagramı
oluşturulmuştur. Şekil-7 ‘de Uml Diyagram Şeması, Şekil-8’de de Veritabanı Şeması
gösterilmektedir.
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Şekil-7: UML Diyagram Şeması

Şekil-8: Veritabanı Şeması
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4

Haptik Sistem Kullanıcı Arayüzü

Kullanıcı sisteme düğme seçimi, yeni bir düğme profili tanımlamak, var olan
düğmeler için çıkarılan kontrol profili ile düğme profilleri eşleştirmek ve yapılan
deneylerin verilerini daha sonrasında kütüphane oluşturmak için bir veritabanında
kaydetme gibi işlemleri yapabilmektedir. Yardımcı diğer ekranlar haricinde sadece
ana işlevler gözönünde bulundurulursa 4 adet kullanıcı arayüz penceresi
bulunmaktadır;
4.1

Döner Düğme Oluşturma Ekranı

Sistemde bulunan herbir döner düğme için belirlenen; Döner düğmenin Fonksiyon,
Kontrol Türleri, Hareket Türleri, Çalışma Türü, Şekil, Renk, İşaret/İz, Etiket, Ebatları
ve Endüstriyel Makina Enstrüman ile ilgili alanlar seçilerek düğme oluşturulur;

Şekil-9: Döner Düğme Oluşturma Ekranı

4.2

Döner Düğme Seçim Ekranı

Sistemde kullanıcı var olan parametreleri radio buton aracılığı ile seçmelidir. Seçim
işleminden sonra ayarlanmış parametreler bölümünde seçilen profile göre
parametrelerin değiştiği görülmektedir.
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Şekil-10: Döner Düğme Seçim Ekranı

4.3

Deney Oluşturma Ekranı

Sistemde kullanıcı yeni bir sistem oynatma işlemi öncesinde sisteme eklenmiş döner
düğme seçimi ve yine öncesinde düğmelere göre belirlenmiş kontrol profil seçimini
yaparak yeni bir sistem oynatımına giriş yapmış olmaktadır.

Şekil-11: Deney Oluşturma Ekranı

4.4

Haptik Sistem Oynatım Ekranı

Sistemde kullanıcının döner düğmeye uyguladığı kuvvet ve döner düğmenin dönme
açısını anlık olarak alıp kullanıcıya gösterecek bir yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
yapıda tork sensöründen aldığı anlık tork ve açı bilgilerini kaydedecektir. Aşağıdaki
şekilde anlık olarak döner düğmeden tork açı bilgilerini almakta bu bilgileri belirli

75

zaman aralığında grafiksel hale dönüştürmekte ve kullanıcının anlık olarak hangi
programı set ettiği görülmektedir.

Şekil-12: Haptik Sistem Oynatım Ekranı

5

Döner Düğme Profil Formül Çıkarma

Daq kartı tork ve pozisyon(açı) olmak üzere toplamda bu iki veriyi ayrı kanallardan
tork sensöründen alır. Aldığı bu verileri sistemde aşağıdaki formüle koyar ;
Tm(t) = (J X d w(t) / dt ) + ( B X w(t) ) + TL(t)
Yukarıda geçen formülde ;
Tm(t) = Mil momenti (Nm) (Tork)
w(t)= Açısal hız (rad/s)
J = Atalet (Nm/rad/s2)
B = Sürtünme (Nm/rad/s)
TL(t) = Yük momenti (Nm)
5.1

Sürtünme (B) Katsayısının Hesaplanması:

Sürekli hal durumunda hız sabit olacağından türevli terim sıfırdır ve dolayısıyla ;
d w(t) / dt = 0 => Tm(t) =( B X w(t) ) + TL(t) olur.
Belli bir TL(t) yük momenti değeri için motor çalıştırılarak mil momenti Tm(t) ve
açısal hız w(t) değerleri ölçülüp bu değerlere bağlı grafik çizilir. Elde edilen grafikte
eğri uydurma ile bulunan denklemden B ve TL(t) değerleri hesaplanır.
5.2

Atalet (J) Katsayısının Hesaplanması:
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Atalet esas olarak ivmelenme momenti Ta(t) ve açısal ivme aw(t) ile alakalıdır ;
J = Ta(t) / aw(t)
İvmelenme momenti Ta(t) ise ilk kalkış anında çekilen akımın maksimum değeri ile
moment sabitinin (Km )çarpımı sonucu ile elde edilir ;
Ta(t) = Km X İamax
Moment sabiti (Km) motorun çektiği akım ve mil momenti ölçülürse moment sabiti
bulunmaktadır.
Motor nominal değerlerde boş çalıştırılmış, sonra yük momenti 0’dan başlayarak
arttırılmış ve Tm(t) değerlerine karşılık gelen İa(t) değerleri kaydedilir. Sonrasında
çıkan sonuçlar bir grafik ile değerlendirilerek bir eğri uydurma işlemi ile denklem
elde edilir. Bu denklemden de moment sabiti (Km) tespit edilmektedir.
Açısal ivmelenme ise DC motora nominal çalışma gerilimi (10V) uygulandığında
elde edilecek hız-zaman grafiğinin eğiminden bulunmaktadır;
aw = wn / Tx

6

Sonuç

Kurulumu yapılan Haptik Sistem ile belirlenen profildeki kullanıcılar için döner
düğme profillerinden hangilerinin daha kullanışlı olduğunu belirlemek için çeşitli
kullanıcı test durumları oluşturulmaktadır.
Bu test durumlarına göre kullanıcılar belirlenen sürelerde kendilerine verilen işleri
doğru yapması hedeflenmektedir. Bu durumları prototip iç kabul testlerine sokup
prototip ölçme sistemi ile doğrulanmaktır.
Sonuç olarak beklenen çıktı çamaşır makinesi özelinde; “ “X” kişi toplulugu ile “Y”
işlemini yapmak için “Z” döner düğme profili daha kullanışlıdır ”gibi bir sonuç
oluşturulmaktadır.
Döner düğme endüstride, otomotivde, teknik birçok cihazda yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu sistem ile hedeflenen sadece çamaşır makinesi kullanıcıları için
değil farklı alanlarda kullanılan döner düğmeler içinde uygulanması amaçlanmaktadır.

Teşekkür - Yazarlar, bu çalışmanın gerçekleştirilmesi için destek sağlayan Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’ne,
proje ortağı firma olan Arçelik A.Ş’ne ve her türlü gerekli kolaylığı sağlayan
YTKDM Birim Sorumlusu Dr. Mehmet ÖZBEK’e teşekkür eder.
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Özet. Kamu kurumlarının sahip olduğu internet sayfaları ilgili kamu
kurumunun sunduğu hizmetlerden yararlanan tüm vatandaşlar tarafından
kullanılmaktadır. Kamu kurumlarının internet sitelerinin kullanılabilirliğinden
kaynaklanan sorunlar, büyük verimlilik kayıplarına neden olmakta ve
vatandaşların aldıkları hizmetin kalitesini düşürmektedir. Bu çalışmada
Türkiye’de bulunan 21 Bakanlık internet sitesinin arama alanlarının
kullanılabilirlik ve fonksiyonellik açılarından analizi yapılmıştır. Bu doğrultuda
“Arama Alanı Yerleşimi”, “Arama Fonksiyonu”, “Arama Bilgilendirmesi”,
“Arama Seçenekleri”, “Arama Yeri” ve “Arama Sonuçlarının Gösterimi” olmak
üzere 6 temel kriter belirlenmiş ve her site için ayrı ayrı değerlendirmelerde
bulunulmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre Bakanlık internet
sitelerinin arama alanlarının fonksiyonelliği ile ilgili sorunlar olduğu
belirlenmiştir. Arama alanlarının yerleşimi ve tasarımı konusunda da mevcut
internet sitelerinde problemler tespit edilmiştir. Bakanlık internet sitelerinde yer
alan arama alanlarının etkinliğine yönelik bilgiler makalede detaylandırılmıştır.

1 Giriş
İnternet siteleri kamu kurumlarının kurumsal hizmetlerini yürütebilmesi ve
vatandaşlara servislerini ulaştırabilmesi açısından önemli bir araçtır [1]. Kamu
kurumlarının vatandaşlara sağladıkları hizmetlerin kalitesini iyileştirmeyi temel amaç
olarak benimsedikleri düşünüldüğünde [2], e-devlet hizmetlerini vatandaşlara etkin ve
etkili biçimde ulaştırmak kamu kurumlarının vazgeçilmez hedeflerinden birisidir [3].
İnternet siteleri de zaten tüm kullanıcılara yüksek seviyede bir kullanılabilirlik
hizmeti vermek amacıyla kurulmaktadır [4]. Dolayısıyla, hedef kitlesi ülkede yaşayan
tüm vatandaşlar olan kamu kurumlarından internet siteleri aracılığıyla hizmet alan
vatandaşların, aldıkları hizmetin kalitesinin de yüksek olması beklenmektedir.
Kullanıcısının milyonlarca vatandaş olduğu internet sitelerinde yaşanan
kullanılabilirlik sorunlarının etkisi büyük oranda verim kayıplarına neden
olabilecektir [5]. Kamu kurumlarının internet sitelerinin hizmet kalitesinin
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belirlenmesi, kamu kurumunun hizmetlerinden yararlanacak olan vatandaşların
alacakları hizmetin de kalitesinde belirleyici olmaktadır [6]. Türkiye’deki kamu
kurumları hizmetlerinin % 70’ini elektronik ortamda vatandaşlara sunmaya başlamış
[6] [7], bu da artık günümüzde kamu kurumlarının sahip oldukları internet siteleri
üzerinden vatandaşların sağladığı faydanın etkinliğinin ölçülmesini bir ihtiyaç haline
getirmiştir [6] [8].
Vatandaşların kamu kurumlarının internet sayfalarını kullanma gerekçeleri
genellikle bu kurumlardan çevrimiçi hizmet almak ya da ihtiyaç duydukları bir bilgiye
ulaşmaktır. Bu sebeple, kullanıcıların aradığı bilgiye ulaşmasını kolay ve anlaşılır
hale getirmek, bu tür hizmetler veren internet sitelerinin öncelikleri arasında yer
almalıdır. Aradığı bilgiye ulaşamayan kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgiye
doğrudan erişemedikleri durumlarda ilgili internet sayfasında sunulan arama
alanlarını kullanmayı tercih edebilmektedirler. Ancak ülkemizdeki kamu internet
sitelerinin kullanılabilirliği üzerine yapılan çalışmalarda elde edilen bulgulara göre
vatandaşların internet sitelerinin sayfa yapıları, sayfalarda yer alan başlıklandırmalar
ve internet sitesinin sunduğu site içi arama hizmetleri ile ilgili çeşitli problemlerle
karşılaştıkları belirlenmiştir [6]. Kamu kurumu tarafından sunulan bir internet
hizmetinde arama alanı en çok kullanılan işlevlerden birisi olduğundan dolayı [6],
özellikle kurumların arama alanlarının etkin ve etkili bir şekilde çalışması ve bu
doğrultuda kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerini karşılaması beklenmektedir.
Dolayısıyla, kullanıcıların arama alanlarını kullanmalarına yönelik davranışlarının
belirlenmesi ve arama alanlarının bu davranış örneklemlerine göre tasarlanması
önemlidir. Kullanıcılara daha etkin ve etkili bir arama hizmeti sunmak için, ihtiyaç
duydukları bilgileri nasıl aradıkları ve bu arama sonuçlarını nasıl yorumladıkları
konularında bilgi sahibi olunması gerekmektedir [9]. Literatürde kullanıcıların arama
alanlarına yönelik davranışlarının belirlenmesi amacıyla yapılan bazı çalışmalar yer
almaktadır. Örneğin, arama motorlarının kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalara göre,
kullanıcıların %75’i gibi büyük bir oranı arama motorlarını kullandıklarında
karşılaştıkları sonuçlarla ilgili hayal kırıklığı yaşamakta, sadece %21 gibi bir orandaki
kullanıcılar aradıkları sonuçlara ulaşabilmektedir [10].
Arama sonuçlarının gösterimine yönelik kullanıcı davranış ve tutumlarının
belirlenmesinin amaçlandığı kullanılabilirlik çalışmalarında, arama sonuçlarında
sıralama pozisyonlarının [11] [12] ve arama alanlarının yerleşimlerinin [11] önemli
olduğu vurgulanmaktadır. Yapılan bir çalışmada arama sonuçlarında ilk sırada
gösterilen sonuçların her zaman en yüksek görsel dikkati çektiği belirlenmiştir [12]
[13]. Kullanıcıların ilk sıradaki arama sonucuna büyük bir dikkat ile baktıkları, diğer
arama sonuçlarına ise daha az dikkat ettikleri belirlenmiştir [13]. Ayrıca,
kullanıcıların çok yüksek oranda ilk sıradaki arama sonucuna tıkladıkları, ikinci ve
diğer arama sonuçlarına ise ilk sıradaki arama sonucuna kıyasla çok daha az oranda
tıkladıkları belirlenmiştir [13]. Bu sebeple, site içi arama hizmeti sunan kamu
kurumlarının internet sitelerinde arama alanlarının doğru çalışması ve kullanıcıların
ihtiyaç duydukları bilgileri arama sonuçlarında üst sıralarda göstermesi önemlidir.
[14] tarafından yapılan araştırmaya göre, kullanıcıların arama alanlarını kullanma
performansları, bu alanların boyutları ile doğrudan ilişkilidir. Araştırmalarında, arama
sonuçlarında gösterilen bağlantı adresleri ne kadar belirgin olursa, kullanıcıların
algılamalarının ve istedikleri bilgilere ulaşmalarının o kadar daha kolay olacağı
belirtilmektedir. Ayrıca arama sonuçlarındaki bilgilerin kullanıcıya sunumu, bağlantı
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adreslerinin sayfanın arka plan tasarımı ile uyumu ve görünürlüğü kullanıcının arama
sonuçlarından daha yüksek bir performans ile faydalanmasını sağlayacaktır [14].
Arama sonuçlarında yer alan bağlantı adreslerinin uzunluğu da kullanıcı davranışını
etkileyen diğer faktörlerdendir. Buna göre, kullanıcının arama yaptığı kelime veya
kelime grubunun bağlantı adresi içerisinde göründüğü durumda, bağlantı adresinin
vurgulanması gerekmektedir [15]. Arama sonuçlarında yer alan bağlantı adreslerinin
arama sorgusu ile olan ilişkisini vurgulayacak şekilde görünmesine önem verilmelidir
[15].
Sayıştay Başkanlığı tarafından 2006 yılında yapılan çalışmada, 32 kamu kurumu
internet sitesinin tasarım, dolaşım, içerik ve erişilebilirlik olmak üzere 4 açıdan
değerlendirilmesi yapılmıştır [16]. Hazırlanan rapora göre kamu kurumlarının internet
sitelerinin, bu siteleri kullanacak potansiyel kullanıcıların beklentileri, ihtiyaçları ve
tercihlerinin ışığında tasarlanması ya da gözden geçirilmesi gerektiği belirtilmektedir.
Ayrıca, kamu kurumlarının internet sayfalarının vatandaşların kullanacakları web
tarayıcıları ile sorunsuz çalışması, kullanımlarının kolay olması ve kurumların hizmet
kalitelerini arttıracak şekilde tasarımlarının ve erişilebilirlik standartlarının
uygunluğunun sağlanması gerekmektedir [16]. Ancak özellikle kamu kurumlarının
internet sitelerinin ve bu siteler üzerinden vatandaşlara sunulan hizmetlerin
standartlara uygunlukları ile ilgili yapılan çalışmalar literatürde az sayıda yer
almaktadır. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü internet sitesinin uygunluğunun
araştırıldığı çalışmada [17], site içi arama motorunun internet sitesinde yer almadığı,
dolayısıyla vatandaşların kurumun internet sitesinden bu hizmeti alamadıkları
belirlenmiştir. Bunun gibi ülkemizdeki kamu kurumlarının internet sitelerinde yer
alan arama motorlarının etkinliğinin belirlenmesi, site içerisinde kullanıcının ihtiyaç
duyduğu bilgiye ulaşması açısından önemlidir. Dolayısıyla bu çalışma, Türkiye’de
bulunan 21 Bakanlık internet sitesinin arama alanlarının kullanılabilirlik ve
fonksiyonellik açılarından etkinliğinin analizinin yapılmasını amaçlamaktadır.

2 Yöntem
Bu çalışmada kamu kurumları internet sitelerinde yer alan arama alanlarının tasarımı,
işlevselliği ve kullanımına yönelik içerik analizi yapılmıştır. 3 araştırmacı belirlenen
kriterlere göre Türkiye’de bulunan 21 Bakanlık internet sitesinin analizini yapmıştır.
Araştırmacılar Bakanlık internet sitelerini daha önce kullanmış, kullanılabilirlik ve
görsel tasarım konularında uzman kişilerdir. Üç katılımcı alan uzmanı olarak arama
alanlarına yönelik hazırlanan kriterleri kullanarak 21 Bakanlık internet sitesini
değerlendirmiş, bir katılımcı ise alan uzmanı olarak yapılan değerlendirmeyi gözden
geçirmiştir. İnternet siteleri, Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla Firefox
tarayıcıları üzerinden ayrı ayrı incelenerek tarayıcılar arası farkların olup olmadığı da
tespit edilmiştir. Gözlem sonuçları MS Excel programı kullanılarak internet sitesi
bazında kaydedilmiştir. Bakanlık internet sitelerinin analizi öncesinde bu sitelerde
arama yapılırken kullanılacak kelimeler, alan uzmanları tarafından belirlenmiştir. Bu
doğrultuda “Arama Alanı Yerleşimi”, “Arama Fonksiyonu”, “Arama
Bilgilendirmesi”, “Arama Seçenekleri”, “Arama Yeri” ve “Arama Sonuçlarının
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Gösterimi” olmak üzere 6 temel kriter belirlenmiş ve her site için ayrı ayrı
değerlendirmelerde bulunulmuştur.
“Arama Alanı Yerleşimi” kriteri için, arama alanının ilgili Bakanlık internet
sitelerinde sayfanın neresinde yer aldığı incelenmiştir. “Arama Fonksiyonu” kriteri
için, arama yapılabilmesi için hangi tür işlemin (Örn. “Enter” ile arama, “Enter” veya
Ara düğmesine tıklanarak arama vb.) yerine getirilmesi gerektiği analiz edilmiştir.
“Arama Bilgilendirmesi” kriteri arama yapılacak alan içerisinde kullanıcıyı
bilgilendirmek amaçlı herhangi bir yazının bulunup bulunmadığı alt konularından
oluşmaktadır. Bilgilendirme yazıları bulunan arama alanlarında ne tür bilgilendirme
yazısı olduğu belirlenmiştir. “Arama Seçenekleri” kriteri için, arama alanının basit
veya gelişmiş arama seçeneklerinden hangisine sahip olduğuna bakılmıştır. “Arama
Yeri” kriterinde belirlenen kelimenin sorgulandığı yer (Örn. İlgili Bakanlık internet
sitesi, internet sitesi dışında bir arama motoru vb.) incelenmiştir. Bununla beraber
aranacak kelimenin tüm içerikte mi yoksa sınırlı bir içerikte mi arandığına bakılmıştır.
“Arama Sonuçlarının Gösterimi” kriterinde ise arama sonuçlarının gösterim şekli
incelenmiştir. Aranan kelimenin bulunduğu ve bulunamadığı durumlarda kullanıcının
nasıl bir ekranla veya mesajla karşılaştığı araştırılmıştır.

3 Bulgular
Arama alanı bulunan internet sitesi sayısı 16, arama alanı bulunan fakat çalışmayan ya
da hata veren bakanlık internet sitesi sayısı 2 ve arama alanı bulunmayan internet
sitesi sayısı ise 3 olarak bulunmuştur. Aynı sayfa yerleşiminde yer alan arama alanları
boyut, fonksiyon ve görünürlük açısından farklılık göstermektedir. Arama alanına
sahip olan 18 Bakanlık web sitesinin daha önceden belirlenen kriterlere göre bulguları
Tablo 1’de yer almaktadır.
3.1 Arama Alanı Yerleşimi
İnternet sitelerinin tasarımına göre arama alanlarının sayfa yerleşimleri de değişiklik
göstermektedir. Araştırma kapsamında incelenen Bakanlık internet sitelerinin büyük
bölümünün (n=12) arama alanlarını sayfanın sağ tarafına yerleştirdikleri görülmüştür
(Tablo 1). Sitelerin 16’sında arama alanları sayfa içerisine yerleştirilmiştir. Bu
yerleşimlerin 11 tanesinde sayfanın sağ üstünde, 2 tanesinde sol ortada, 2 tanesinde
sayfanın ortasında ve 1 tanesinde ise sağ ortasında yer alacak şekilde internet
sitelerinin tasarlandığı görülmüştür.
Tablo 1 - Bakanlık İnternet Sitelerinin Arama Alanı Yerleşimleri

Arama Alanı Yerleşimi
Sağ Üst
Sol Orta
Orta
Sağ Orta
Menü
Arama Alanı Yok

Bakanlık (Sayı)
11
2
2
1
2
3
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Arama alanına sahip 18 Bakanlık internet sitesinin 2’sinde arama alanı menü
içerisinde yer almaktadır. Arama alanı menü içerisinde yer alan internet sitelerinden
birisinde kullanıcının öncelikle menüdeki “ARA” başlığına tıklaması sonrasında
açılan arama alanını kullanması gerekmektedir. Arama alanına ulaşmak için öncelikle
menü başlığına tıklanması kullanıcının arama yapmasını geciktirmektedir. Menü
içerisindeki diğer arama alanında ise sekmeler halinde görüntülenen menülerin son
sekmesi boş bırakılmış ve ilgili alana arama alanı yerleştirilmiştir. Menü
başlıklarından birisi gibi görüntülenen arama alanının gözden kaçması ve arama alanı
olarak algılanmaması ihtimali yüksektir.
3.2 Arama Alanı Fonksiyonu
İncelemesi yapılan internet sitelerinde arama alanlarına aranacak kelime(ler)
girildikten sonra arama komutu farklı işlemler yapılarak verilmektedir. Bazı sitelerde
sadece klavyeden Enter tuşuna basarak arama yapıldığı gibi günümüzde sıklıkla
rastlanan büyüteç ikonu ile de arama yapılabilmektedir. Arama alanı bulunan 18
Bakanlık internet sitesinde arama yapabilmek için hangi tür işlemin yerine getirilmesi
gerektiği incelenmiştir (Tablo 2).
Tablo 2 - Bakanlık İnternet Sitelerinin Arama Fonksiyonları

Arama Fonsiyonu
Enter + İkon
Enter + Ara Düğmesi
Enter
Ara Düğmesi
Arama Alanı Yok

Bakanlık (Sayı)
9
5
3
1
3

Bakanlık internet sitelerinin 9’unda hem Enter tuşu kullanılarak hem de arama
ikonu (büyüteç) kullanılarak, 5’inde hem Enter tuşu hem de Ara düğmesi kullanılarak,
3’ünde sadece Enter tuşu kullanılarak ve sadece 1’inde Ara düğmesi tıklanarak arama
yapıldığı belirlenmiştir. Bu sonuçlara bakıldığında, ilgili internet sitelerinin büyük
çoğunluğunun (n=14) kullanıcıya Enter tuşu ile arama yapmanın yanı sıra alternatif
bir işlem daha sundukları görülmüştür. İncelenen internet sitelerinin birçoğunda
kullanılan büyüteç ikonu ise şekil olarak birbirinden farklılık göstermektedir.
3.3 Arama Bilgilendirmesi
Bazı arama alanlarının iç kısmına kullanıcının arama yapacağı alanı belirginleştirmek
veya aramanın nerede yapılacağını göstermek için bilgilendirme yazıları
eklenmektedir. Bu yazılar, kullanıcıların aranacak kelimeyi yazmaya başlamalarıyla
kaybolmaktadır. Çalışmada, analiz edilen Bakanlık internet sitelerinin arama
alanlarında herhangi bir bilgilendirme yazısının olup olmadığına bakılmıştır. 18
Bakanlık internet sitesinin 4’ünde bilgilendirme yazısı olarak “Site İçerisinde”
ifadesinin, 2’sinde “Ara” ifadesinin, 1’inde ise “Search” ifadesinin yer aldığı
görülmüştür (Tablo 3).
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Tablo 3 - Bakanlık İnternet Sitelerinin Arama Bilgilendirme Özellikleri

Arama Bilgilendirmesi
“Site İçerisinde”
“Ara”
“Search”
Bilgilendirme Yok
Arama Alanı Yok

Bakanlık (Sayı)
4
2
1
11
3

11 Bakanlık internet sitesinin arama alanında ise herhangi bir bilgilendirme
yazısının bulunmadığı belirlenmiştir. Bakanlık internet sitelerinde yer alan arama
alanlarının içerisinde bilgilendirme yazısı bulunması kullanıcıların arama alanını
bulmasını ve etkili ve etkin kullanımlarını kolaylaştıracaktır. Bunun yanında arama
yapılacak alanın kullanıcının algılayabileceği şekil, boyut ve renkte olması da bu
alanların kullanıcılar tarafından daha etkili kullanımını sağlayacaktır.
3.4 Arama Seçenekleri
Kullanıcılar ihtiyaç duydukları bilgiye basit bir arama işlemi yaparak veya detaylı
kriterler girerek ulaşmak isteyebilirler. Bu kapsamda, Bakanlık internet sitelerinin
kullanıcıya ne tür arama seçenekleri sundukları incelenmiştir (Tablo 4). Analiz
sonucuna göre 10 Bakanlık internet sitesinin kullanıcılara basit arama hizmeti
sunduğu, 4 Bakanlık sitesinin ise gelişmiş arama seçeneklerine sahip olduğu
görülmüştür. Bunların dışında, 2 Bakanlık internet sitesi, arama yapıldıktan sonra
kullanıcıyı Google arama motoruna yönlendirmekte, geri kalan internet sitelerinde
(n=2) ise arama alanları işlevsel olarak çalışmamakta, kullanıcıya arama sonuçlarını
getirmemektedir.
Tablo 4 - Bakanlık İnternet Sitelerinin Arama Seçenekleri

Arama Seçenekleri
Basit
Gelişmiş
Uygun Değil
Tespit Edilemedi
Arama Alanı Yok

Bakanlık (Sayı)
10
4
2
2
3

Gelişmiş arama seçeneklerine sahip internet sitelerinin ilk arama özellikleri site
içerisinde basit arama olarak görülmekte, kullanıcılar basit arama yaptıktan sonra
açılan ekranda detaylı arama kriterleri görülmektedir. Gelişmiş arama hizmeti sunan
internet sitelerinin arama seçenekleri birbirinden farklılık göstermektedir.
Kullanıcılar, gelişmiş aramaya sahip internet sitelerinin bazılarında aradıkları bilginin
hangi başlık altında aranmasını belirlemekte bazılarında ise tarih aralığı girerek tarihe
göre arama yapabilmektedir. Gelişmiş arama seçeneklerinin amacı kullanıcının
aramak istediği bilgiyi bulmasını kolaylaştırmak ve hızlandırmak olduğu
düşünüldüğünde, internet sitelerinin gelişmiş arama özelliklerinin zenginleştirilmesi
ve kriterlerin detaylandırılması beklenmektedir.
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3.5 Arama Yeri
Bakanlık internet sitelerinde aramanın nerede yapıldığı incelenmiş ve 14’ünün site
içerisinde arama yaptığı, 2’sinin ise Google arama motorunda arama yaparak
kullanıcıyı Google sayfasına yönlendirdiği görülmüştür (Tablo 5). Google arama
motoruna yönlendirilen aramalar sadece Google ara yüzünü kullanmakta, aranacak
kelimeleri ilgili Bakanlık internet sitesinin altında aramaktadır. Arama yapılmak
istenen 2 internet sitesinde ise sonuç sayfası görüntülenmediği için aramanın yeri
tespit edilememiştir. Site içerisinde arama yapan Bakanlık internet sitelerinde
kullanıcılar, ilgili internet sitesinden ayrılmadan arama yapma imkânı bulmaktadır.
Ancak, Google’da arama yapmak için kullanıcının Google sayfasına yönlendirilmesi
kullanıcıyı ilgili Bakanlık internet sitesinden uzaklaştırmaktadır. Bu gibi kullanım
durumlarında, kullanıcı, bir sonraki aramasında Google’ı tercih edebilecektir.
Tablo 5 - Bakanlık İnternet Sitelerinin Arama Yerleri

Arama Yeri
Site İçinde
Google’da
Tespit Edilemedi
Arama Alanı Yok

Bakanlık (Sayı)
14
2
2
3

Arama yeri ile ilgili yapılan analiz çalışması kapsamında aranacak kelimenin web
sitesi içindeki tüm içeriklerde mi yoksa sınırlı içerikte mi arandığı incelenmiştir. 14
Bakanlık internet sitesinin tüm içerikte, 2’sinin ise sınırlı içerikte arama yaptığı
belirlenmiştir. 2 Bakanlık internet sitesinde arama sonuçlarına ulaşılamadığı için
aramanın nerede yapıldığı tespit edilememiştir. Bakanlık internet sitelerinin çoğunda,
kullanıcı tarafından aranan kelime, ilgili internet sitesinin içerisinde yer alan tüm
haber, duyuru, hizmet vb. sayfalarda aranmaktadır. Bununla beraber, 18 Bakanlık
internet sitesinde, aranan kelime tüm site içerisinde yer alan başlık ve içeriklerde
aranarak kullanıcıya daha zengin bir sonuç gösterilmesi sağlanmaktadır.
3.6 Arama Sonuçlarının Gösterimi
Bakanlık internet sitelerinde kullanıcıların yapacakları arama sonucunda, arama
sonuçlarının gösterim yöntemi önemlidir. Bununla ilgili olarak, 18 Bakanlık internet
sitesinin 7’sinde aranan kelimenin bulunduğu sayfaların sadece başlıkları görünürken,
7’sinde hem başlıkları hem de içeriğin kısa bir gösterimi kullanıcıya sunulmaktadır
(Tablo 6). 2 Bakanlık internet sitesinde ise hem başlık hem kısa içerik gösterimi hem
de ilgili başlığın resmi veya fotoğrafı şeklinde gösterim yöntemi kullanılmıştır. 2
Bakanlık internet sitesinde arama sonuçlarının gösterildiği sayfaya ulaşılamamıştır.
Aranan kelimelerin bulunduğu takdirde nasıl görüntülendiğinin incelenmesinin
yanı sıra ilgili kelimenin bulunamadığı durumlarda kullanıcının nasıl bir ekranla veya
mesajla karşılaştığı da bu başlık altında incelenmiştir. Arama yapılmasının ardından,
Bakanlık internet sitelerinin 8’inde arama sonuçlarının gösterildiği sayfaya
yönlendirme yapılmış ve girilen kelimenin bulunamadığına yönelik bir ifade
görüntülenmiştir. 2 Bakanlık internet sitesinde arama sonuçlarının gösterildiği sayfaya
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yönlendirme yapılmış ancak arama alanına girilen kelimenin bulunamadığına yönelik
herhangi bir ifade kullanılmamıştır.
Tablo 6 - Bakanlık İnternet Sitelerinin Arama Sonuçlarını Gösterim Şekilleri

Arama Sonuçlarının Gösterimi
Başlık
Başlık + İçerik
Başlık + İçerik + Resim
Tespit Edilemedi
Arama Alanı Yok

Bakanlık (Sayı)
7
7
2
2
3

2 Bakanlık internet sitesinde arama sonucu 0 (sıfır) kaydın bulunduğuna yönelik
ifade görüntülenmiştir. Arama sonucu bulunmamasına rağmen, sayısal ifadeler
kullanılarak kayıt bulunduğu ifadesi yanlış anlaşılabilecektir. 3 Bakanlık internet
sitesinde internet sitesinde arama sonuçlarının gösterildiği sayfaya yönlendirme
yapılmasının yanı sıra internet kullanıcısının aramak istediği bilgiyi kolaylıkla
bulmasını sağlamak için arama önerileri sunulmuştur. Arama önerilerinin sunulduğu 3
Bakanlık internet sitesinin 2’sinde öneriler İngilizce olarak sunulmuştur. 2 Bakanlık
internet sitesinde arama yapılan kayıt bulunamadığında hata ekranı ile karşılaşılmıştır.
1 Bakanlık web sitesinde ise arama alanı çalışmadığı için ilgili kritere yönelik
herhangi bir tespitte bulunulmamıştır.

4 Tartışma ve Sonuç
Ülkemizde kamu internet sitelerinin kullanılabilirliği üzerine yapılan çalışmalara
göre kamu hizmetini elektronik olarak sunan bazı internet sitelerinde ana sayfada yer
alması gereken önemli özellikler bulunmamaktadır. Bunların başında da kullanıcının
ihtiyacına uygun ve beklentilerini karşılayabilecek bir arama alanının bulunmaması
gelmektedir. Örneğin, yapılan bir araştırmaya göre ülkemizde bulunan 33 kamu
internet sitesinin %30’unda arama işlemi bulunmamakta, kalan internet sitelerinde ise
bulunan arama işlevi etkin bir şekilde çalışmamaktadır [6]. Kullanıcılar, bulmak
istedikleri bilgiyi sayfalar arasında gezinerek arayabilecekleri gibi ilgili bilgiye daha
hızlı ulaşmak için arama alanını kullanacaklardır. Kullanıcıların beklentilerini
karşılamak adına internet sitelerinin sadece ana sayfasından değil site içerisindeki her
sayfadan arama alanına ulaşılabiliyor olması ve arama alanlarının düzgün çalışması
önerilmektedir [18].
Bakanlık internet siteleri belirli bir kitle yerine tüm vatandaşlara hizmet
vermesinden ötürü vatandaşların ulaşmak istedikleri bilgiye hızlı ve kolay bir yoldan
ulaşmalarını sağlamalıdır. Arama alanlarının yerleşimine bakıldığında ilgili alanların
ağırlıklı olarak sayfanın sağ üst kısmında yer aldığı ve göz izleme çalışması
sonucunda da katılımcıların arama alanını sayfanın sağ üst kısmında aradığı
görülmüştür. Bu bağlamda, vatandaş odaklı tasarımın ön planda olması gereken
Bakanlık internet sitelerinde arama alanı yerleşiminin farklılık göstermemesi,
vatandaşların arama alanını görmeyi tercih ettikleri sağ üst kısımda yer alması
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beklenmektedir. Farklı yerleşimler, kullanıcının arama alanına ulaşma süresini
uzatacak ve internet sitesinin ara yüzüne alışmasını zorlaştıracaktır.
Yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye’de bilgisayar ve internet kullanım
oranlarının arttığı görülmektedir [19]. Vatandaşların bilgisayar ve internet
kullanımları arama alanlarının fonksiyonlarını kullanmalarını da etkileyecektir.
Bakanlık internet sitelerinde arama alanlarının fonksiyonları incelendiğinde genel
olarak Enter tuşu ile arama yapılmasına olanak sağlandığı görülmüştür. İlgili Bakanlık
internet sitelerinde, Enter tuşunun yanı sıra “Ara” düğmesi veya büyüteç ikonu
kullanılarak da arama yapıldığı görülmüştür. Günümüzde sıklıkla kullanılan ve arama
alanlarını temsil eden büyüteç ikonlarının doğru kullanılması önemlidir.
Kullanıcıların çoğunluğunun hala düğme kullanarak arama yapmasından ötürü arama
yapılmasına imkân sağlayan düğmeyle büyüteç ikonunun beraber kullanılmaması
önerilmektedir [20]. Bakanlık internet sitelerinde düğmelerin ve büyüteç ikonlarının
hem fonksiyon hem de görsellik açısından farklılık göstermesi engellenmeli, belirli
bir standart doğrultusunda tasarlanmaları sağlanmalıdır.
Bakanlık internet sitelerinin büyük bir çoğunluğu tarafından arama alanlarının iç
kısmında yer alan bilgilendirme yazılarının tercih edilmediği görülmüştür. Yapılan bir
araştırma sonucunda, arama alanının sadece arama yapılacak kelimelerin yazılacağı
boş bir kutudan ibaret olmasının yeterli olacağı belirtilmektedir [21]. Buna rağmen,
göz izleme çalışması sonucunda verilen ankete bakıldığında, içinde “Site İçi Arama”
yazan arama alanının katılımcılar tarafından tercih edildiği görülmüştür. Arama
alanının iç kısmına bilgilendirme yazısı eklemek içerik olarak yoğun bir internet
sitesinde arama alanının kolaylıkla fark edilmesini engelleyecektir. Ancak, sade bir
tasarıma sahip Bakanlık internet sitesinde aramanın nerede yapıldığına yönelik
yazılacak bilgilendirme yazısı vatandaşların arama alanını kullanımını negatif yönde
etkilemeyecektir.
Bakanlık internet sitelerinde yer alan arama alanlarının sunduğu seçenekler
incelenmiş ve ilgili sitelerin büyük çoğunluğunun basit arama hizmeti sunduğu
görülmüştür. Gelişmiş arama seçenekleri kullanıcıların istedikleri bilgiye ulaşmaları
için önem taşımaktadır [6]. Ana sayfada yer alan gelişmiş arama hizmeti kullanıcı için
zorluk yaratacaktır [21]. Bu sebeple gelişmiş arama hizmetinin arama sonuçlarının yer
aldığı sayfada sunulması yeterli olacaktır.
Günümüzde, internet kullanımları esnasında güçlü altyapısı olan Google, Yandex,
Yahoo gibi arama motorlarını kullanma konusunda deneyim sahibi olan
kullanıcıların, kamu internet sitelerinde de benzer hizmeti bekleyebilecekleri
düşünülmelidir. Dolayısıyla, bu sitelerdeki arama alanlarının basit arama seçenekleri
sunmasından ziyade, site içerisinde ihtiyaç duyduğu bilgiye kullanıcıların kolaylıkla
ulaşmasını sağlayacak gelişmiş arama özelliklerinin sunulması öncelikli olmalıdır.
Kullanıcı ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınmadan geliştirilen sitelerin tasarım ve
fonksiyonellik açısından sahip oldukları problemlerin, kullanıcılarda kamu kurumları
hakkında olumsuz görüşler oluşturacağı düşünülmelidir.
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Özet. Hava trafik kontrolörlüğü birçok yeteneklere sahip olunması gereken bir
meslektir. Bu nedenle kontrolör adayları belirlenirken yetenek testine tabi tutulmaktadırlar. Ülkemizde hava trafik kontrolörlerinin seçim, eğitim ve görevlendirilme işlemleri Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından gerçekleştirilmektedir. Ortak yürütülen projede DHMİ ile birlikte hava trafik kontrolörlerini seçmeye yönelik yazılım geliştirilmiştir. Bu yazılımda adayların görsel-işitsel hafıza, kompleks dikkat, muhakeme, üç boyutlu düşünme, psikomotor vb. yetenekleri test edilmiştir. Yazılım web tabanlı olarak Java diliyle yazılmış, her bir yetenek için ayrı appletler hazırlanmıştır. Yazılımın esneklik, güvenlik ve dinamiklik gibi özellikleri bulunmaktadır. Yazılım iki farklı gruba
farklı zaman dilimlerinde uygulanmış ve sonuçları analiz edilmiştir. Geliştirilen
testlerin güvenilirlik katsayı ortalaması 0.85 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada
geliştirilen yazılım ve uygulanan yöntemler tanıtılmıştır.
Anahtar Kelimeler. Web teknolojileri, yetenek testi, personel seçimi

1

Giriş

Günümüzde birçok meslek; adayların, eğitim altyapısı ve yabancı dil bilgisinin yanı
sıra bazı yeteneklere de sahip olmasını gerektirmektedir. Uçakların kalkışından inişine kadar olan tüm işlemlerinde pilotları yönlendirmekle görevli olan hava trafik kontrolörlüğü de bu çeşit mesleklerden biridir [1]. Kontrolörlerin eksik veya yanlış yönlendirmeleri ciddi maliyet kayıplarına, daha önemlisi can kayıplarına neden olabilmektedir. Bu sebeple özel bazı yeteneklere sahip olması gereken hava trafik kontrolörlerinin, etkin ve titiz bir şekilde seçilmesi gerekmektedir.
Yetenek seviyelerinin belirlenmesi için birçok uygulama geliştirilmiştir [2-4]. Bu
uygulamalarda kişilerin psikomotor, kritik düşünme, uzaysal algılama gibi özellikleri
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test edilmiştir. Hava trafik kontrolörlerinin seçiminde iki sınav sistemi yaygın olarak
kullanılmaktadır. Avrupa’da EUROCONTROL (the European Organization for the
Safety of Air Navigation) tarafından geliştirilen FEAST (The First European Air
Traffic Controller Selection Test) üye ülkeler tarafından adaylara uygulanmaktadır[5]. Amerika’da ise kontrolör seçimi AT-SAT bataryaları ile gerçekleştirilmektedir
[6]. FEAST ve AT-SAT sistemleri; adayların psikomotor, hafıza, muhakeme gibi
çeşitli yeteneklerini değerlendiren testler içermektedir. Diğer taraftan yetenek bazlı
sınav sistemleri sivil ve askeri pilot alımlarında da kullanılmaktadır. CAPSS (the
Canadian Automated Pilot Selection System) bir uçağın kullanımı için gerekli olan
yetenekleri ölçer. Ayrıca havacılık ile ilgili yetenekleri ölçmeye yönelik Vienna testleri bulunmaktadır [7,8].
Özellikle havacılık ile ilgili mesleklerde kullanılmak üzere ülkemizde geliştirilen
yetenek testleri bulunmamaktadır. Gerek pilot seçiminde gerekse kontrolör seçiminde
yurt dışı testler için ciddi ücretler ödenmekte, ayrıca bağımlılık ortaya çıkmaktadır.
Bu tür nedenlerden dolayı DHMİ ile birlikte yapılan proje kapsamında ilk ulusal kontrolör seçim sistemi (ATCSES: Air Traffic Controller Selection System) geliştirilmiştir. Bu çalışmada geliştirilen uygulama genel hatları ile tanıtılmıştır.

2

ATCSES Yazılımı

ATCSES yazılımında ölçülen başlıca yetenekler şunlardır:
Zihinde canlandırma (spatial awareness): Verilen bilgilere göre oluşabilecek durumları zihinde 3 boyutlu olarak canlandırabilme yeteneği
Görsel hafıza (visual memory) : Nesneleri görsel olarak hafızada tutabilme yeteneği
Muhakeme (reasoning) : Analizler ile doğru çıkarımlar yapabilme yeteneği
Çapraz Kontrol (multi-task) : Birden fazla durumu takip ederek hedeflenen görevi
yapabilme yeteneği
Kompleks Dikkat (complex attention) : Değişen durumlarda dikkati bölebilme
ve konsantrasyonu bozmadan durumu takip edebilme yeteneği
İşitsel Hafıza (auditory memory) : İşitilen sesleri hafızada tutabilme yeteneği
Psikomotor (psychomotor): Göz-el koordinasyonu ve hızlı tepki verebilme yeteneği
Uygulamada ayrıca 8 kişilik özelliğine ait değerlendirme sonucu üreten kişilik testi de
bulunmaktadır.
2.1

Sistem Mimarisi

Sistem geliştirilirken bilgisayar tabanlı test yaklaşımlarından yararlanılmıştır [9,10].
Uygulamanın geliştirilmesinde Java programlama dili kullanılmıştır. Uygulama web
tabanlı bir projedir. Bu kapsamda java seam çatısı, hibernate veritabanı destekleyicisi,
MySQL veritabanı kullanılmıştır. Java dilinin seçilme nedeni platform bağımsız olmasıdır. Aynı zamanda yetenek ölçmek için tasarlanan her bir test bağımsız birer java
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applet olarak geliştirilmiş ve sisteme entegrasyonu sağlanmıştır. Bu appletler geliştirilirken bir çok tasarım deseni kullanılarak standart bir yapı oluşturulmuştur. Kullanılan
tasarım desenlerinden bazıları şunlardır: kalıp yordamı (Template Method Pattern),
strateji (Strategy Pattern), cephe (Façade Pattern). Geliştirilen altyapı sayesinde sisteme yeni bir test kolaylıkla eklenebilmekte ve test özelliklerinde değişiklikler yapılabilmektedir.
Sistem 3 bileşenden oluşmaktadır (Şekil-1) :
Yönetim Paneli: Sistemde yetkilerin ayarlanması, aday ekleme, sınav takip etme,
sınav yönetme, sonuçların alınması ve değerlendirilmesi, sınav oluşturma gibi yönetimsel işlerin yapıldığı bileşendir.
Yetenek Testleri: Java Applet uygulamalarıdır. Bu applet uygulamaları sınava
giren adaylarda aranan yetenekleri ölçmeye yönelik geliştirilmektedir. Bir applet
sadece tek yeteneği ölçecek mantıksal yapıyı içerir. Bu nedenle kod karmaşıklığı
düşürülmüştür.
Soru Oynatıcısı: Geliştirilen uygulamaya dinamiklik katan yapıdır. Bu yapı yetenekleri ölçmek için hazırlanan appletlerin çalıştırma işlemini yapar. Appletlerin çalışması için gereken girdileri appletlere gönderilmesi veya appletler adayların test
sonuçların alınması işlemleri Soru Oynatıcısı üzerinden yapılır. Soru Oynatıcısının
diğer haberleştiği bileşen Yönetim Panelidir. Yapı olarak yönetim paneli ve applet
arasında bir köprü görevi görmektedir. Soru oynatıcısının sisteme kattığı en önemli
özellik sistemde herhangi bir kod değişikliği veya derleme işlemi yapmadan uygun
formatta hazırlanmış appletlerin sistemde doğrudan çalıştırılmasını sağlamasıdır.
Aslında temel yapısı Yönetim Paneli ve Yetenek Testleri arasında çalışan bir haberleşme sunucusu şeklindedir.

Şekil 1. Sistem Bileşenleri

2.2

Kod kalitesi

Sistem geliştirilirken yazılan kodun kalitesini artırmak için birçok faaliyette bulunulmuştur. Öncelikle yazılan kodlar her commit edildiğinde jenkins isimli araç ile otomatik olarak derlenerek sürekli entegrasyon sağlanmıştır. Yazılan kodların kalitesini
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analiz etmek için kullanılan diğer bir araç ise “Sonar” dır. Sonar aracının kod gözden
geçirme özelliği kullanılarak yazılan kodların Java kodlama kurallarına uygunluğu
sistem tarafından otomatik şekilde test edilmiştir. Aynı zamanda bu araç sayesinde
kodun hangi satırlarında ne gibi kod tekrarlarının olduğu, bunların nasıl iyileştirileceği konusunda üretilen rapor doğrultusunda kod kalitesinin artırılması sağlanmıştır.
Kod kalite analizi çerçevesinde, çevrimsel karmaşıklık, temel karmaşıklık, kod tekrar
oranı gibi metrikler alt/üst limit değerlerine göre kontrol edilmiş ve kod kalitesinin
belirlenen seviyeye ulaştırılması sağlanmıştır. Diğer bir kod kalitesini artırmaya yönelik çalışma ise yazılımcıların birbirlerinin kodlarını gözden geçirme faaliyetleridir.
Kod gözden geçirme işlemi için ise Atlassian Fisheye uygulaması kullanılmıştır. Kodların yazım kuralları için “BTE-Java kod yazım kuralları dökümanı” dikkate alınmıştır.
2.3

Sistemin Güvenliği

Geliştirilen sistem bir sınav sistemi olduğu için güvenlik her zaman birinci planda
tutulmuştur. Bu amaçla, donanımsal ve yazılımsal olarak çeşitli güvenlik önlemleri
alınmıştır. Bu güvenlik önlemlerinden bazıları; test sonuçları, aday bilgileri gibi
önemli veriler veritabanında şifreli bir şekilde tutulmaktadır. Bir diğer güvenlik önlemi sistemin sınav arayüzünün sadece donanım bilgisi tanımlı bilgisayarla çalışmaya
izin verilmesidir. Sistemde sınav oluşturma özelliği ise sınavı oluşturacak kullanıcının yazılımsal yetkilere sahip olmasının yanında sınav oluşturma aparatına (kripto
uygulamalı flash bellek) sahip olması gerekmektedir. Bu aparat sayesinde tüm faaliyetler kaydedilmektedir. Donanımsal bu güvenliğin yanında sistemde yapılan her
değişikliği gerektiğinde takip etmek için bir loglama alt yapısı kurulmuştur. Sistem, eimza kullanılmasına uyumlu haldedir.

3

Arayüzler

Uygulamada herbir yeteneği ölçmeye yönelik birkaç test geliştirilmiştir. Bu şekilde
aynı yeteneği ölçmeye yönelik test sonuçları kendi aralarında karşılaştırılarak testlerin
güvenilirliği çapraz olarak kontrol edilmiş, yapılan denemeler sonucunda tutarsızlıklar
giderilene kadar testler güncellenmiştir. Şekil-2’de validasyon amaçlı geliştirilen çapraz kontrol test örneğinin ekran görüntüsü bulunmaktadır. Geliştirilen testlerin gizli
olmasından dolayı gerçek sistemdeki testlere bu çalışmada yer verilmemiş, fikir vermesi açısından benzer bir test açıklanmıştır.
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Şekil 2. Çapraz Kontrol Test Örneği

4

Uygulama Sonuçları

Proje kapsamında geliştirilen uygulama öncelikle test amaçlı ER-AH Uçuş Okulunda
eğitim gören pilot adaylarına farklı zamanlarda iki kez uygulanmıştır. Uygulama sırasındaki gözlemler ve sınav sonrası yapılan anketlerdeki görüşler değerlendirilmiştir.
İlk uygulamada sürenin yetersiz olması, bazı testlerin anlaşılmasında güçlük yaşanması ve bazı testlerde aday farklılıklarını belirlemeyi engelleyecek ölçüde kolay/zor
olması gibi durumlarla karşılaşılmıştır. Bu eksiklikler göz önünde bulundurularak
sistem güncellenmiştir. Güncellenen sistem kontrolörlük eğitimi gören öğrencilere
farklı zamanlarda iki kez uygulanmış ve uygulama sonuçları tutarlılık, anlaşılırlık,
güvenilirlik, sürenin yeterliliği ve zorluk seviyesi gibi kriterlere göre analiz edilmiştir.
Yapılan istatistiksel analizler sonucunda testlerin güvenilirlik katsayıları Tablo-1’de
gösterilmiştir. Güvenilirlik analizinde yaygın olarak kullanılan Cronbach alfa değeri
baz alınmıştır.
Tablo 1. Her bir test için Cronbach alfa değerleri

Yetenek Testi

α değeri

Psikomotor
Çapraz Kontrol
Kompleks Dikkat
Zihinde Canlandırma
Muhakeme
Görsel Hafıza
İşitsel Hafıza
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0.98
0.96
0.91
0.86
0.77
0.76
0.70

Bir testin güvenilir olması için alfa değerinin 0.7’den büyük olması gerekmektedir.
Testler Tablo-1’de gösterilen güvenilirlik seviyesine gelene denekler üzerinde birçok
uygulama gerçekleştirilmiş ve geri bildirimlere göre güncellemeler yapılmıştır. Güvenilirlik seviyesi düşük olan testler uygulamadan çıkarılmıştır. Son üründeki tüm testlerin güvenilirlik seviyesi Tablo-1’de görüldüğü gibi kabul edilebilir limit değerinin
üstünde çıkmıştır. Ayrıca sınav başarısıyla kontrolörlerin ders ve uygulama başarıları
karşılaştırılarak yüksek oranda uyum tespit edilmiştir. Bu uyum yetenek testlerinde
başarılı olan adayların daha sonraki eğitim ve iş hayatında da başarılı olma ihtimalinin
yüksek olacağı, diğer bir deyişle kontrolör seçme sistemi ile yüksek oranda doğru
adayların belirlendiği anlamına gelmektedir.
Geliştirilen sisteme insan-makine etkileşimi seviyesini belirleme amacıyla kullanılabilirlik testleri uygulanmıştır. Hem test sonucunda hem de yapılan anketler sonucunda sistemin kullanılabilirlik, anlaşılabilirlik seviyesinin yüksek olduğu belirlenmiştir.

5

Sonuç

Bu çalışmada DHMİ ile ortak yürütülen proje kapsamında kontrolör seçimine yönelik
geliştirilen ATCSES yazılımı tanıtılmıştır. Bu yazılımda adayların görsel-işitsel hafıza, kompleks dikkat, muhakeme, üç boyutlu düşünme, psikomotor vb. yeteneklerini
test etmeye yönelik testler geliştirilmiştir. Uygulamanın web tabanlı olması, her bir
testin ayrı bir applet olarak geliştirilmesi, altyapının yeni testleri kolaylıkla eklemeyegüncellemeye yönelik tasarlanması gibi özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerinden
dolayı uygulamayı farklı meslekler için güncellemek mümkündür. Uygulamanın geliştirilerek eğitim sistemi başta olmak üzere birçok alana uyarlanması ile ülkemizin
yetenek haritasının çıkarılması, yetenekli gençlerin önceden belirlenmesi ve yeteneklerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması mümkün olacaktır.
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Özet. KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), ülkemizde en ölümcül
hastalıklar arasında 3. sırada yer almaktadır. 5 milyonu aşkın KOAH hastasının
bulunduğu dikkate alındığında, bu hastaların evde egzersizlerle pulmoner
rehabilitasyonunun sağlanması önemli bir araştırma alanı olarak karşımıza
çıkmaktadır. Son 15 yılda yapılan çalışmalarda, evde egzersizlerle KOAH
hastalarının daha iyi duruma gelebildiği medikal araştırmalarda raporlanmıştır.
Bu çalışma kapsamında, KOAH hastalarının evde egzersizlerini, Kinect sensörü
yardımıyla interaktif şekilde gerçekleştirebilmesi ve bu sayede hastalığın
kontrol altında tutulması hedeflenmiştir. Türk Toraks Derneği tarafından
hazırlanmış olan; alt vücut ve üst vücut güçlendirme egzersizleri, ısınma
egzersizleri, solunum egzersizleri, geliştirilen yazılım sisteminde modellenerek
hastaların belirlenen sayıda ilgili egzersizi yapıp yapmadığı kayıt altına
alınabilmekte, egzersizin doğru yapılabilmesi için gerekli yönlendirmeler
yazılım tarafından hastaya sunulabilmektedir. Windows işletim sistemi üzerinde
Kinect SDK'sı, XNA oyun motoru ve Visual Studio geliştirme ortamında C#
programlama dili kullanılmıştır. 3 boyutlu bir model, 3 boyutlu bir ortamda
hastanın yaptığı hareketleri gerçekleştirmekte ve bu sayede daha eğlenceli
şekilde ilgili egzersizler hasta tarafından düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Doğal kullanıcı arayüzü, Kinect, KOAH, Tele pulmoner
rehabilitasyon, yazılım mimarisi, yazılım geliştirme.

1 Giriş
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), solunum hareketlerini güçleştiren,
havayollarını daraltan, ilerleyici nitelikte ancak zararlı maddeye maruz kalınmadığı
sürece tedavi edilebilir bir akciğer hastalığıdır. KOAH hastalarında kısa mesafeli
yürüyüşlerde bile nefes darlığı oluşabilmektedir. KOAH’a yol açan nedenlerin en
önemlisi sigara kullanımı olup pasif sigara içiciliği, işyerlerindeki tozlar, kimyasal
maddeler, odun/tezek gibi organik yakıtların kullanımı diğer kanıtlanmış nedenler
arasında sayılmaktadır [1]. KOAH dünyada, ölüme yol açan hastalıklar arasında 4.
sıradayken, ülkemizde 3. sıradadır, ABD’de de 3. sırada olduğu raporlanmıştır [4].
Ülkemizde 5 milyon civarında KOAH hastasının bulunduğu tahmin edilmektedir [1].
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Spirometri cihazı kullanılarak yapılan ölçümlerle hastalığın tanısı konulabilmektedir.
Ülkemizde yaşlı hastalarda maliyeti en yüksek olan hastalık KOAH hastalığı olarak
ifade edilmektedir [2]. Diğer hastalıklardan ölüm oranlarında son yıllarda ciddi
düşüşler olmasına rağmen, KOAH nedeniyle ölüm oranı %163’lük bir artış
göstermiştir [3]. Çoğu hasta, hastalığının farkında bile olmadığı için zamanında tedavi
olamamakta ve ölüm oranlarında artış doğal bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Aynı zamanda, sigara tüketiminin ülkemizde azalmaması hastalığın önlenmesini
engellemektedir. ABD’de hastalığın maliyetinin 2010 yılı için 49,9 milyar $ olduğu
raporlanmıştır [4]. Ülkemizde son yıllarda KOAH için yapılan çalışmalara
baktığımızda, Temmuz 2009’da, kapalı alanda sigara içme yasağının uygulanmaya
başlanmasını önemli bir aşama olarak ifade edebiliriz. Sağlık Bakanlığı ve Türk
Toraks Derneği’nin ortak projesi olarak 2009 yılında başlatılan ve 2009-2013 yılları
arasını kapsayan, “Türkiye Kronik Hava yolu Hastalıklarını (Astım, KOAH) Önleme
ve Kontrol Programı” KOAH konusundaki bilinç düzeyini arttırma ve tedavi
pratiğinin iyileştirilmesi açısından önemli bir görevi yerine getirmiştir [5]. Uzun
zamandır solunum konusunda problemi olan hastalar için “pulmoner rehabilitasyon”
adı verilen bir program uygulanmaktadır. Bu program içerisinde; kişiye özel egzersiz
programı, beslenme konusunda danışmanlık, hasta ve aile eğitimi, nefes problemiyle
başedebilme yöntemleri yer alır [6]. KOAH hastalarının, evde egzersizlerle pulmoner
rehabilitasyonun hasta sağlığına etkisi konusunda, son 15 yılda yapılmış olan
çalışmalara Ryan Pope tarafından ulaşılmıştır [7]. Yapılan incelemede 14 çalışmaya
ulaşılmış ve bu çalışmaların tümü, evde pulmoner rehabilitasyon programı
kapsamında evde egzersizin, KOAH hastaları için egzersiz yapmayanlara kıyasla,
daha iyi duruma geldiği raporlanmıştır. Bu bağlamda, hastaların evlerinde bu
egzersizleri yardımcı sistemlerle yapabileceği değerlendirilmiştir. Türk Toraks
Derneği’nin (TTD) toplumu bilinçlendirme kapsamında hazırlatmış olduğu
egzersizler dernekten temin edilerek, bu egzersizlerin yazılım sisteminde
modellenmesi sağlanmıştır. Egzersizler; alt vücut ve üst vücut güçlendirme
egzersizleri, ısınma egzersizleri, solunum egzersizleri olarak 4 bölümde ele alınmıştır.
KOAH hastalarının sağlık durumunu iyileştirmek üzere, video oyunlarının kullanımı
konusunda, son yıllarda tıp alanındaki araştırmacılar farklı çalışmalar
gerçekleştirmeye başlamıştır. Örneğin, University of Connecticut’daki araştırmacılar,
Wii oyun konsolunda Wii Fit oyununun, beş KOAH hastası üzerindeki etkisini
kapsamlı olarak değerlendirmiş ve çalışmalarını 2011 yılında alandaki önemli bir
konferans olan “American Thoracic Society” (ATC 2011) konferansında
sunmuşlardır [8]. Bu çalışmada, Wii Fit kullanmadan önce, standart yürüme testinde;
oksijen tüketimi ve solunum faktörleri ölçülmüştür. Hastalardan, Wii Fit içerisinden
takip eden 4 egzersizi yapmaları istenmiştir: yerinde koşu, üst kol egzersizleri, engel
parkuru, yerinde yukarı doğru adımlama. Her egzersiz 3-5 dakika arasında
yapılmıştır. Sonrasında kalp atış hızı, oksijen tüketimi ve solunum faktörleri yeniden
ölçülmüştür. Egzersiz sonunda, kalp atış hızı, maksimum kestirilen değerin %71’ine
ulaşırken, oksijen tüketimi, maksimum kestirilen değerin %86’sına ulaşmıştır [8].
Maksimum kestirilen değerin; hastanın egzersizle ulaşabileceği mutlak üst limiti
yansıttığı ve bu değerin; sağlık, yaş ve diğer bazı faktörlere bağlı olduğu
açıklanmıştır. Çoğu egzersiz programının; güvenli olabilmek için bu değerlerin
%60’dan %80’ine kadar ulaşmayı hedeflediği bildirilmiştir. Bu çalışmada ölçümler
için; Oxycon Mobil (taşınabilir kablosuz ergospirometre sistemi) kullanılmıştır.
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Çalışmanın sonunda, ek çalışmalarla, güvenlik ve etkinlik konusunun araştırılması
gerektiği ifade edilmiştir [8]. Bu çalışmada geliştirilen yazılım sistemi Wii Fit gibi
genel amaçlı bir egzersiz programı olmayıp, doğrudan KOAH hastalarının egzersiz
ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlanmıştır. Wii Fit genel amaçlı bir egzersiz
oyunu olarak tasarlanmıştır. Bu bildiri kapsamında açıklanan sistem ise KOAH’a özel
olarak geliştirildiğinden, Wii Fit’den önemli ölçüde ayrılmaktadır. Wii Fit, Fitness
evolved (Xbox için), Active, UFC Personal Trainer gibi farklı egzersiz yazılımları
mevcut olmasına rağmen, doğrudan KOAH’a odaklanmış ticari bir yazılıma yapılan
incelemelerde ulaşılamamıştır. Bu çalışma kapsamında; pulmoner rehabilitasyonun bu
denli önemli olduğu bu hastalığın tedavisine yardımcı olacak, ev ortamında hastaların
rahat bir şekilde gerekli egzersizlerini yapabileceği bir sistem geliştirilmesi
amaçlanmıştır. Sistem, Kinect sensörünü kullanarak hastanın interaktif olarak gerekli
egzersizleri yapmasını sağlamaktadır. Bölüm 2’de ilişkili çalışmalar sunulmaktadır.
Bölüm 3’de geliştirilen sistem açıklanmaktadır. Bölüm 4’de sonuç ve gelecek
çalışmalar verilmektedir.

2 İlişkili Çalışmalar
KOAH konusunda hizmet veren rehabilitasyon merkezleri şehirlerde mevcut olsa da,
kırsal kesimde her bölgeye bu hizmetin getirilebilmesi veya şehirlerde tüm KOAH
hastalarına aynı anda hizmet verilebilmesi mümkün görünmemektedir. Bu nedenle, bu
hizmetin tele pulmoner rehabilitasyon kapsamında verilebilmesi, gerek merkezlere
başvuran sayısını azaltabilecek gerekse de evden çıkma güçlüğü olan yaşlı hastaların
durumunu kolaylaştıracaktır. Son yıllarda KOAH hastalarının tele pulmoner
rehabilitasyonu için Kinect sensörü kullanan egzersiz yazılımlarının geliştirilmesi
konusunda farklı çalışmalar gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Hallenborg [9], etmen
tabanlı yazılım geliştirme yaklaşımını kullanarak KOAH hastaları için Kinect temelli
bir yazılım geliştirmiştir ancak prototip aşamasında olan yazılım, 3 boyutlu bir model
üzerinden çalışmamaktadır ve KOAH hastalığına dönük olan gerekli egzersizleri
barındırmamaktadır. Beutel [10], Twente Üniversitesi’ndeki lisans bitirme tezi
kapsamında, KOAH hastaları için dinamik bir egzersiz sistemi geliştirmiştir. Literatür
taramasından elde edilen egzersizler, XSENS hareket yakalama yazılımı kullanılarak
sayısallaştırılmıştır. C# programlama dili, Unity ve MonoDevelop geliştirme ortamı
çalışmada kullanılmıştır. Bravo ve arkadaşları [11], Kinect tabanlı sistemlerin KOAH
hastalarında etkisini incelemek üzere 29 hasta üzerinde çalışmıştır. Kinect
gereksinimlerine göre adapte edilmiş bir TV hastalara sağlanmış, günlük semptom
anketlerine hastalar yanıt vermiş, pulse oksimetre ile oksijen saturasyon bilgisi ve
sıcaklık bilgisi gönderilmiştir. Kinect ile kontrol edilen üst kol egzersizleri
gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, Kinect teknolojisi temelli programın hastalar
tarafından kabullenildiği ve uygulanabilir olduğu raporlanmıştır. Spina ve arkadaşları
[12], KOAH hastalarının egzersizlerini izlemek üzere akıllı telefon sensörlerini
kullanmış ve egzersiz performansları veya hataları konusunda akustik geribesleme
sağlamıştır. Öğretim ve eğitim modu olarak yazılım tasarlanmıştır. Çalışma, KOAH
hastalarının egzersizlerinin değerlendirilmesi açısından akıllı telefon temelli egzersiz
sistemlerinin kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Giriş bölümünde açıklanan Wii Fit
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oyun yazılımı da, 2011 yılındaki çalışmada KOAH hastalığının tedavisi açısından
incelenmiş ve faydalı olduğu değerlendirilmiştir. Yurt dışında bu konudaki
çalışmaların sayısının son yıllarda artmış olması sebebiyle, ülkemizde de bu tür bir
yazılımın yerli kaynaklarla geliştirilmesi ve sonrasında araştırma hastaneleriyle
işbirliğine gidilerek KOAH hastalığı üzerinde etkisinin değerlendirilmesi gündeme
gelmiştir. Bu kapsamda, yazılımın ilk prototipi bu dönem ortaya çıkarılmış ve yazılım
üzerindeki iyileştirmeler ve geliştirmeler halen devam etmektedir. Bu çalışmada, bu
kapsamda elde edilen deneyimler paylaşılmaktadır.

3 Geliştirilen Sistem
Çalışmada ilk hedef; hastanın yaptığı hareketleri bilgisayar ortamında algılamak ve bu
hareketlerin kontrolünü sağlayarak, hastanın hareketleri doğru bir biçimde yapıp
yapmadığını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, bu işe en uygun donanım olarak
“Kinect for Windows” sensörü seçilmiştir. Kinect sensörü; Microsoft tarafından
üretilen doğal kullanıcı arayüzü (Natural User Interface-NUI) imkanı veren bir araçtır.
Kullanıcı arayüzü tiplerinin tarihsel gelişimine baktığımızda; komut satırı
arayüzlerinden (command line interface), grafiksel kullanıcı arayüzlerine geçildiğini,
sonrasında doğal kullanıcı arayüzlerinin popülerlik kazandığını ve son dönemde de
organik kullanıcı arayüzlerinin ilk prototiplerini vermekte olduğunu ifade edebiliriz.
Organik kullanıcı arayüzlerinde sayısal ekranların ve telefonların, katlanabildiğini,
eğilip bükülebildiğini görmek mümkündür. Halen bu konuda araştırmalar devam
etmektedir. Doğal kullanıcı arayüzleri daha fazla olgunluğa ulaşmış olup, insanların
yazılım sistemleri ile doğal bir yolla etkileşimini sağlayan insan-makine arayüzleridir
[13]. Doğal kullanıcı arayüzleri; hissedilemez olmalı ve doğal bileşenlere
dayanmalıdır. Vücut hareketleri, ses komutları ve dokunma gibi eylemler, insanların
doğal hareketleri olup yeni kavramların öğrenilmesini gerektirmemektedir. Hareket
Kontrolünü Hesaplama (Motion Control Computing-MCC), doğal kullanıcı
arayüzlerini gerçeklemek için kullanılabilen en önemli tekniklerdendir. MCC; yazılım
sistemleriyle etkileşmek için insanların pozisyonunu tespit edebilen, sayısallaştıran ve
işleyen bir disiplin olarak ifade edilmektedir [14]. Kinect sensöründeki donanımlar
Şekil 1’de gösterilmiştir ve bu donanımlar, 4 mikrofondan oluşan dizi (6), renk
algılayıcı kamera (3), derinlik kamerası (2), 3 eksenli akselerometre (5), motor (4) ve
bir infrared projektörüdür (1). Kinect aynı anda 6 kullanıcıya kadar tespit etme
yeteneğine sahip olmakla birlikte, 2 tanesinin detaylı iskeletini çıkarabilmektedir [14].

Şekil 1. Kinect Sensörü [14]
Kinect sensörünün çalışması için bazı altyapılara ihtiyaç vardır. Bu yazılımlar; Kinect
for Windows SDK, Microsoft Visual Studio 2010 veya üzeri ve .NET Framework 4
olarak sıralanabilir [13]. Çalışma kapsamında Kinect sensörünün seçilmesinin en
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önemli nedeni, sensörün vücuttaki eklemleri algılayabilme özelliğidir. Kinect sensörü
vücuttaki 20 eklem noktasını algılayabilmektedir. Bu özellik yardımıyla tele
pulmoner rehabilitasyon kapsamındaki egzersizler bilgisayar sistemi içerisinde
algılanabilmektedir. Microsoft Visual Studio ortamında geliştirilen uygulama ile
hastanın Kinect sensörü karşısında yaptığı egzersizler algılanmakta ve aynı zamanda
hareketin doğru şekilde yapılıp yapılmadığı kontrol edilmektedir. Egzersizlerin doğru
şekilde yapılıp yapılmadığını tespit edebilmek için öncelikle Kinect SDK’sından
iskelet verisi elde edilir, bu veri 2 boyutlu koordinat sistemine çevrilir, yapılan
egzersize bağlı olarak kontrol edilmek istenen 2 nokta arasındaki fark hesaplanıp ön
tanımlı eşik seviyeleriyle bu elde edilen fark karşılaştırılır, fark istenen eşik
seviyesinden küçükse egzersizin başarılı olduğu yazılımda resmedilir. Örneğin,
dizlerin yukarı kaldırılarak yapılan egzersiz için diz ve kalça noktalarının Y eksenleri
arasındaki fark hesaplanır (diffBody) ve bu fark, egzersiz eşik seviyesinden
(exerciseThreshold) küçükse egzersizin başarılı olduğu yazılımda temsil edilir. Hasta,
hareketleri yanlış bir biçimde uygularsa sistem tarafından uyarı verilmektedir.
Uygulamanın işlevselliği bir yana; görsel olarak daha iyi bir arayüz sağlanması için 3
boyutlu bir ortamda çalışılmasına karar verilmiştir. Hasta, bilgisayar ekranında kendi
görüntüsü yerine 3 boyutlu bir insan modelini kontrol etmektedir. Aynı zamanda bu
model, 3 boyutlu bir spor salonu ortamında bulunmaktadır. Böylece, egzersizler daha
eğlenceli bir biçimde uygulanabilmektedir. Bunlara ek olarak hasta egzersizleri
yapmadan önce, sistem tarafından animasyonlar vasıtasıyla hareketlerin nasıl
yapılacağı hastaya gösterilmektedir. Belirtilen 3 boyutlu model yönetimi ve 3 boyutlu
ortamı sağlamak amacıyla XNA Game Studio oyun motoru kullanılmaktadır. Bu oyun
motoru Microsoft Visual Studio ile bütünleşik çalışabilmektedir. Şekil 2’de
geliştirilen yazılımdan örnek bir ekran verilmektedir. Yazılımın çalışmasını
göstermek üzere bir video çekilmiştir ve bu video üzerinden sesli olarak da yapılan
egzersizler konusunda bilgi alınabilmektedir [15].

Şekil 2. Geliştirilen yazılımdan örnek bir arayüz

4 Sonuç ve Gelecek Çalışmalar
Bu çalışmada, KOAH hastalarının ev ortamında pulmoner rehabilitasyon
kapsamındaki egzersizleri düzenli bir biçimde yapmalarını sağlayan bir bilgisayar
sistemi tasarlanmıştır. Bu sistem sayesinde, hastalar gerekli egzersizleri daha
eğlenceli ve doğru şekilde yapacakları için pulmoner rehabilitasyon başarılı bir
şekilde yapılmış olacak ve hastaların yaşam kaliteleri artacaktır. Tasarlanan sistem ev
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ortamında çalışacağı için, pulmoner rehabilitasyonun hedeflerinden biri olan hastane
başvurularını ve yatış gerekliliğini azaltmak da sağlanmış olacaktır. Bu sayede bu
hastalığın neden olduğu masraflar da azalmış olacaktır. Yazılım sistemine yeni ek
özellikler eklenmesi mümkündür. Geliştirilecek yardımcı bir sistem vasıtasıyla
doktorlar hastalara özel kişisel egzersiz programları hazırlayabilir ve hastalar bu
programları hastaneye gitmeden, sistem yardımıyla evde yapabilirler. Aynı zamanda
doktorlar hastanın egzersizleri yapma durumunu yeni bir yazılım sistemi vasıtasıyla
takip edebilir ve böylece hastanın zaman içindeki performansına göre hastanın
tedavisine en yararlı egzersiz programları oluşturulabilir. KOAH ataklarının erken
aşamada kestirimini sağlamak üzere, hastalardan farklı verilerin belirli periyotlarla
toplanması ve ilgili değerlendirmelerin yapılarak, atak oluşmadan hastanın hastaneye
yönlendirilmesinin sağlanması mümkün görünmektedir. Bu kapsamda yapılacak
çalışmaların alanda öncü olacağı değerlendirilmektedir. Önümüzdeki dönemde, XNA
oyun motoru yerine Unity’den yararlanılması sağlanarak yazılım yeniden
tasarlanacaktır ve bu yeni oluşturulacak sistemin gerçek kullanıcılar ile ne kadar
kullanılabilir olduğunun değerlendirilmesi için araştırma hastanelerinden destek
alınacaktır. Sistemin iyileştirilmesi, bu gelecek bilgilere göre gerçekleştirilecektir.
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Abstract.
3HUDNHQGHVHNW|UQQKÕ]ODE\G÷ONHPL]GHVHNW|UHORODUDNNDUúÕODúÕODQHQ
büyük sorunlardan birisi stok ve stok maliyetinin yönetimidir. Perakende sektöUQGH KL]PHW J|VWHUHQ  0D÷D]DVÕ YH  IDUNOÕ GHSRVX EXOXQDQ ELU PDUNHWLQ
depo yönetim sisteminin kurulumu YH JHOLúWLULOPHVL VUHFLQGH \DúDQÕODQ GHQH
\LPOHU KDNNÕQGD KD]ÕUODQPÕú RODQ EX PDNDOH úLUNHWOHULQ GHSRODUÕQGD \HU DODQ
VWRNODUÕQ \|QHWLPL KDNNÕQGD ELlgi verir. Depolardaki stok yönetiminde en çok
NDUúÕODúÕODQSUREOHPVWRNPLNWDUODUÕQÕQGR÷UXOX÷XYHQHUHGHKDQJLVWRNODUÕQEX
OXQGX÷XQX\|QHWPHNWLU%XoDOÕúPDLOHGHSRLoLQGHNLVWRNODU|]HOOLNOHULLOHELU
OLNWHKFUHED]OÕDGUHslenerek; hangi hücrelerde, toplamda nekadar miktarda ürün
ROGX÷X YH GHSR LoHULVLQGH JHUoHNOHúHQ VWRN KDreketleri sisWHP ]HULQGHQ DQOÕN
RODUDN L]OHQHELOPHNWHGLU %XUDGD YDU RODQ (53 VLVWHPLQH HQWHJUH HGLOPLú ELU
Depo Yönetim Sistemi X\JXODPDVÕKD]ÕUODQPÕúWÕU0RELO7HUPLQDO 0:LQ
GRZV&( '(/3+,3URJUDPODPD'LOLLOHKD]ÕUODQPÕúPDVDVWX\JXODPDVÕYH
ORACLE veri taEDQÕ HQWHJUH RODUDN oDOÕúPDNWDGÕU 7HUPLQDOOHU ]HULQGH  WU
LúOHP\DSDQ\DSÕEXOXQPDNWDGÕU
1- Terminal içerisinden Uzak Masa Üstü 8\JXODPDVÕLOHVHUYHU GDNLSURJUDPÕ
kullaQDUDNVLVWHPLQoDOÕúWÕUÕOPDVÕ
2- 7HUPLQDO LoLQ KD]ÕUODQPÕú 0RELO 3URJUDPÕ NXOODQDUDN VLVWHPLQ oDOÕúWÕUÕOPDVÕ
%XLNLVLVWHPNDUúÕODúWÕUÕOPÕúDUWÕODUÕYHHNVLOHULDQODWÕOPÕúWÕU$\UÕFD),)2LIFO-6/(' \DNODúÕPODUÕQD J|UH JHUHNOL VWRN KDUHNHWOHUL VD÷ODQPÕú YH \DNODúÕPODUÕQ X\JXODPD DODQODUÕQGDQ EDKVHGLOPLúWLU 7HPHOGH o|]OPH\H oDOÕúÕlan
SUREOHPYDURODQGHSRVLVWHPOHULLoHULVLQGHNLVWRNODUÕ6RQ.XOODQÕP7DULKLYH
5DIgPUELOJLOHULQHJ|UHGR÷UXELUúHNLOGH\|QHWPHNPHYFXWVWRNODUÕQ|]HOOLN
lerine göre miktar ELOJLOHULQL GR÷Uu yöneterek stok ve stoklama maliyetlerini
D]DOWPDNWÕU
Key words: Anahtar Sözcükler: Depo Yönetim Sistemi(DYS), Mobile Çözümler, Hücresel Stok Yönetimi, Raf Adresleme, FIFO-LIFO-6/('<DNODúÕPODUÕ
Son KulODQÕP7DULKLYH5DIgPU<|QHWLPL
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1

*LULú

Depo Yönetim Sistemleri J|QGHULOHQPDOODUÕQDOÕQPDVÕQGDQVHYNL\DWÕQD kadarki süreçte
deponun içindeki stok hareketlerinin izlenmesi ve kontrol edilmesidir. Depo yönetim
sistemi, perVRQHOYH\HUJLELND\QDNODUÕQNXOODQÕPÕQÕ\|QHWLU$\QÕ]DPDQGDGHSR\|
neWLP VLVWHPL PDOL\HWOHUL D]DOWDUDN JHUoHNOHúPH oHYULP VUHVLQL IXOILOlment cycle
WLPH RSWLPL]HHGHQYHNÕVDOWDQVLVWHPDWLNELUPDO]HPHWDúÕPD\|QHtimi sunar. Örnek
olarak; Catalyst, EXE, Manhattan, Optum gibi [1@'HSR<|QHWLP6LVWHPLLúOHWPHGHSR
yetkililerinin tüm GHSRODUÕQÕPHUNH]LELUVLVWHP]HULQGHQNROD\OÕNOD\|QHWHbilmelerini,
giULúYHoÕNÕúODUÕQÕND\GHGHELOPHOHULQLYHNRQWUROHGHELOPHOHULQLVD÷ODU'HSR<|QHWLPL
6WRN7DQÕPODUÕ6WRN/LVWHOHUL6WRN+DUHNHWOHULYH5DSRUODU gibi E|OPOHUGHQROXúXU
Bu sistem sayesinde çRNVD\ÕGDGHSRROXúWXUXODELOLUYHWDNLSHGLOHELlir [2].
6WRNODUÕQX\JXQúDUWODUGDX\JXQPDOL\HWOHUOHKÕ]OÕKDUHNHWVD÷OD\DFDNDOW yaSÕODUODYH
QHUHOHUGHGHSRODQDFD÷ÕNDUDUODUÕ tedarik zincirinde depo yönetiminin görevleridir. Depo
\|QHWLPLVDWÕQDOPDSODQODPDYHVWRN\|QHWLPLIRQNVL\RQODUÕHQWHJUHoDOÕúPDOÕGÕUPHU
kezi ve GD÷ÕWÕN GHSRODPDRSHUDV\RQODUÕúLUNHWND\QDNODUÕ&(GLNNDWHDOÕQDUDNGHQJHli
ELUúHNLOGHJHUoHNOHúWLULOPHOLGLUGHSR\HUOHúLPLPDO]HPHNDrakteristiklerine uygun olPDOÕGÕUGHSRRWRPDV\RQXDUDoODUÕQGDQKÕ]YHPDOL\HWDYDQWDMÕVD÷OD\DFDNúHNLOGH\D
rarlaQÕOPDOÕGÕU>]

Fig. 1. Depo Yönetim Sistem Mimarisi

dDOÕúPDPÕ]GD ERP sistemine entegre olan bir depo yönetiPVLVWHPLWDVDUODGÕN%XVLV
WHPLQPRELONXOODQÕFÕODUNÕVPÕLoLQIDUNOÕ\DSÕNXUGXN%LULVLWHUPLQDO]HULQGHQVHU
YHUDX]DNPDVDVWED÷ODQWÕVÕLOHED÷ODQDUDNVHUYHU]HULQGHNLX\JXODPD\ÕoDOÕúWÕUDQ
\DSÕELUGL÷HULde terminal üzerindHoDOÕúDQZHEVHUYLVDUDFÕOÕ÷Õ\ODvarolan veri tabaQÕQDED÷ODnarak VLVWHPOHHQWHJUHoDOÕúDQ\DSÕ%XLNL\DSÕQÕQDYDQWDMODUÕQÕYHGH]DYDQ
WDMODUÕQÕú|\OH|]HWOH\HELOLUL]VLVWHPVHUYHU]HULQGHoDOÕúWÕ÷ÕLoLQED÷ODQWÕYHHOHNWULN
NHVLOPHVLJLELGXUXPODUGDYHULWDEDQÕLOHRODQED÷ODQWÕODUÕNRSPD\DFD÷ÕLoLQLúOHPOHU
üzeriQGHGDWDND\EÕ\DúDQPD]6HUYHU]HULQGHNLUDPYHLúOHPFL\LNXOODQDFD÷ÕLoLQLú
OHPOHULQGDKDKÕ]OÕoDOÕúPDVÕVD÷ODQPÕúROXU0DVDVWSURJUDPODU0RELOSURJUDPODUD
J|UHFRPSRQHQWDQODPÕQGDGDKDJHOLúPLúROGXNODUÕLoLQFRPSRQHQW]HQJLQOL÷LYHNXO
ODQÕPNROD\OÕ÷ÕVD÷ODQPÕúROXU'H]DYDQWDMÕLVHKHUELUX]DNPDVDVWED÷ODQWÕVÕOLVDQV
ODPDJHUHNWLUGL÷LLoLQPDOL\HWOLELUNXOODQÕPROPXúROXUVLVWHPGLUHNWHUPLQDO]H
ULQGHoDOÕúWÕ÷ÕLoLQOLVDQVODPDJLELELUPDOL\HWV|]NRQXVXGH÷LOGLU6ÕNÕQWÕ\DúDQDELOHFHN
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huVXVODUWHUPLQDOLQEDWDU\DVÕQÕQELWPHVLHOHNWULNNHVLOPHOHUL\OHHWNLOHúHFHN$FFHVV3R
int ve YHULWDEDQÕED÷ODQWÕODUÕQÕQNRSPDVÕYHULND\ÕSODUÕQD\D GD\DSÕODQLúOHPOHrin tekUDUODQPDVÕQD\RODoPDNWDGÕU%XSUREOHPLEL]Werminal üzerinde SQL Mobile dosyada,
yDSÕODQLúOHPOHUL\HGHNOH\HUHNo|]PH\HoDOÕúWÕN

2

Depo Stok Hareket øúOHPleri:

26WRN*LULúL 'HSRLoHULVLQHLNLWUOJLULúKDUHNHWLYDUGÕUGelen ürünOHUVLSDULúLú
OHPLLOHGÕúDUÕGDNLELUILUPDGDQJHOL\RUVDEXUQOHUPDONDEXOalanine, e÷HUELUúXEHGHQ
VHYNLúOHPLLOHJHOL\RUVDR]DPDQVHYNJLULúDODQÕQDDOÕQÕr ve buradan raflara WDúÕPDVÕ
JHUoHNOHútirilir. Depoya JHOHQ UQOHULQ NDEXO HGLOPHVL\OH GHSR VWRNODUÕ ROXúWXUXOXU
(÷HUVWRNNDUWÕ]HULQGHVRQNXOODQÕPWDULKLIOH[LLúDUHWOLLVHGHSRNXOODQÕFÕVÕQÕQNDEXO
LúOHPLQL\DSÕODELOPHVLLoLQUQQVRQNXOODQÕPWDULKLGH÷HULQLJLUPHVLJHUHNLU%XVD
\HGH VRQ NXOODQÕP WDULKLQH VDKLS VWRNODUÕQ GHSR\D JLULúWH WDULK GH÷HUOHUL ND\ÕW DOWÕQD
DOÕQPÕúROXU
26WRNdÕNÕúÕ Depodan sevk edilecek stoklar SKT–FIFO JLELNULWHUOHUGLNNDWHDOÕQD
UDNUDIODUGDQWRSODQÕU øúHPULOLVWHVLQGHNLUQOHUDOÕQDFDNUDIODUDJ|UHVÕUDOÕJHWLULOLUYH
GHSRLoHULVLQGHWRSOD\ÕFÕQÕQoRNJH]PHVLHQJHOOHQLU Raf ömrü olan ürünlerin SKT ne
J|UHUDI|PUKHVDSODQÕUH÷HUUDI|PUGROPDN]HUe ise ürünün sevki engellenir. øUVD
liyenin kesilmesi ile birlikte toplanan ürünler hem UDIVWRNODUÕndan hemde depo stoklaUÕQGDQGúUOU.
26WRN<HU'H÷LúWLUPH – øNPDO: 'HSRLoHULVLQGH\HUGH÷LúWLUPHYHLNPDOPRGOOHUL
LOHUDIODUDUDVÕVWRNKDUHNHWOHUL\|QHWLOPHNWHGLU<HUGH÷LúWLUPHLúOHPOHULLOHLVWHQLOHQELU
UDIWDQELUEDúNDUDIDWDúÕPDLúOHPOHULJHUoHNOHúWLULOHELOLUøNPDOLúOHPOHULLOHGHWRSODPD
hücrelerinde stoklar tükenince, depolama hücrelerinde stok varsa otomatik ikmal emri
DoÕODUDNWRSODPDKFUHOHULQHVWRNKDUHNHWLVD÷ODQÕU

3

'HSRøoHULVLQGH2OXúWXUXODQ$ODQODU

Raf hücreleri ve Özel Alanlar olPDN]HUHGHSRODPDDODQODUÕQÕLQúDHWWLNÖzel DODQODUÕQ
raf gibi siVWHPHWDQÕPODQPDVÕQÕn DVÕOVHEHELGHSR\DJLULúoÕNÕúYHGHSRLoLQGHKDUHNHW
lerin takibini yönetebilmektir%XVD\HGHLúOHPOHUKÕ]OÕELUúHNLOGHyürütülmekte hemde
VWRNODUÕQ depo içi hareketlerii takip edilebilmektedir.
30DO.DEXO *LULú $ODQÕ 6LSDULúOH gelen ürünOHULQGHSR\DDOÕQPDVÕ LúOHPLEXDODQ
GDQ\DSÕOÕU.DEXOHGLOHQUQOHUEXDODQDLQGLULOLUYHEXUDGDQUDIODUD\HUOHúWLULOLU
37RSODPD$ODQÕ hUQWRSODPDDúDPDVÕQGDUDIWDQDOÕQDQVWRN \NOHPHDúDPDVÕQD
gelinceye kadar bu alan üzerinde tutulur. %XDODQGD\HUDODQUQOHULQIL]LNVHONDUúÕOÕ÷Õ
DVOÕQGDWUDQVSDOHWYHIRUNOLIWOHULQ]HULQGH\HUDOan ürünlerdir.
36HYN$ODQÕ 7RSODQDQUQOHULQ\NOHPH|QFHVLEÕUDNÕOGÕ÷ÕDODQGÕU%XDODQÕQROXú
WXUXOPDDPDFÕNRQWUROHGLOHUHN\NOHPHDúDPDVÕQGDID]OD\D da eksik stok yüklemenin
önüne geçmek ve \DQOÕú\NOHPHOHULHQJHOOHmek içindir.
3 <NOHPH $ODQÕ 6HYN DODQÕQGDNL UQOHULQ JLGHFH÷L ORNDV\RQODUa göre araçlara
yüklenirler. %XDODQ\NOHPHQLQ\DSÕOGÕJÕNÕVÕPGÕU Böylelikle araçlar ne kadar yüklenPLúQHNDGDUNDOPÕúELOJLVLUDKDWOÕNODHOGHHGLOPLúROXU

104

3$UÕ]D$ODQÕ 'HSRGDNÕUÕODQSDWOD\DQER]XNVWRNODUÕQWRSDUODQGÕ÷ÕVWRN\|QHWLPL
LoLQNROD\ODúWÕUÕOGÕ÷ÕDODQGÕU
36HYN*LULú$ODQÕ ùXEHGHQJHOHQVWRNODUEXDODQDLQGLULOLU Bu alan VD\HVLQGHúX
belHUDUDVÕVWRN\|QHWLPLYHWUDQVIHUYHLúOHPOHULQLQWDNLEL\|QHWLOLU

4

5DI.D\ÕWODUÕQÕQYH5DI7LSOHULQLQ2OXúWXUXOPDVÕ

5DI6LVWHPLQGHKFUHOHUGHKDQJLVWRNROGX÷XQXYHKDQJL KFUHOHULQERúROGX÷XQX\|
netebilmek için her bir hücrenin adres ED]OÕWDQÕPODQPDVÕJHUHNPHNWHGLU%XDPDoOD
blok, ünite, raf olmak üzere her bir hücrenin adrHVOHQPHVL\DSÕOPDNWD bu adres ile stok
takipleri LOHKFUH\HKÕ]OÕYHNROD\HULúLPVD÷ODQabilmektedir. Raf tDQÕPODPDODUÕQDHN
olarak birde toplama ve depolama olmDN]HUHLNLKFUHNDYUDPÕROXúWXUGXN(ULúLPi
kolay hücreler toplama hücreleri, HULúLPL]RUKFUHOHUGHGHSRODPDKFUHOHULRODUDNVLV
WHPHWDQÕPODQPÕúWÕU%XVD\HGHVLVWHPLQ|QHUHFH÷LUDIODU; toplama hücrelerinden isteQLOHQVWRNODUÕQEXOXQGX÷Xhücreler olacD÷ÕLoLQVLVWHPLQ oDOÕúPDKÕ]ÕDUWDFDNWÕU
RaflaUÕQEDUNRGODQPDVÕQGD($1-EDUNRG\DSÕVÕQÕNXOODQGÕN($1-13 sistemi UPC
VLVWHPLQGHQ WUHWLOPLú ELU EDUNRG VLVtemidir. UPC sistemi sadece Amerika ve KaQDGD¶GDNXOODQÕOGÕ÷ÕLoLQXOXVODUDUDVÕSD]DUODUGDNXOODQÕOPD\DX\JXQGH÷LOGLU EANNRGXJUXEDD\UÕOPÕúKDQHGHQROXúXU<DQLúHNOLQGHGLU [4]

Fig. 2. EAN-%DUNRG<DSÕVÕ

øONoKDQHEDUNRGXQNXOODQÕOGÕ÷ÕONH\LWHPVLOHGHU%XQGDQVRQUDNLG|UWKDQHúLUNHW
NRGXQXROXúWXUXUhoQFNÕVÕPGDEXOXQDQEHúKDQHúLUNHWWDUDIÕQGDQUQOHULQLNRG
ODPDNLoLQNXOODQÕOÕU($1NRGXQXQWDPDPODQPDVÕLoLQEXKDQHGÕúÕQGDELUGH
VRQRODUDNNRQWUROKDQHVLJHUHNLU.RQWUROKDQHVLEDUNRGRNX\XFXWDUDIÕQGDQNRGun
GR÷UXRODUDNRNXQXSRNXQPDGÕ÷ÕQÕQNRQWUROHGLOPHVLDPDFÕ\ODNXOODQÕOPDNWDGÕU%L]
EX\DSÕ\ÕPHYFXWGHSRPX]GDNLUDIODUÕEDUNRGODUNHQúXúHNLOGHNXOODQGÕNøONoNDUDN
WHULWDQÕPODQPÕú%ORNELOJLVLVRQUDNLNDUDNWHULWDQÕPODQPÕú8QLWHELOJLVLVRQUDNL
NDUDNWHULWDQÕPODQPÕú5DIELOJLVLYH son karakteri de bu 12 karaktere ait CheckBit bilgLVLRODUDNWDQÕPODGÕN

5

5DID<HUOHúWLULOHELOHFHN hUQ*UXSODUÕYHhUQOHU

Sistemi her bir raf üzerinde gerekli stoklDUÕQWDQÕPODQPDVÕ\DSÕODUDN\HUOHúWLUPH ve yer
GH÷LúWLUPHLúOHPOHULQGHRWRPDWLNRODUDNX\JXQVWRNODUÕQ\|QOHQGLULOPHVLVD÷ODQPÕúWÕU
%XDPDoODKHUELUKFUH\HEOR÷DYHQLWH\HD\UÕD\UÕ6WRN.RG*UXSODUÕYH\DVWRNODU
WDQÕPODQDELOLU úHNLOGH VLVWHP WDVDUODQPÕúWÕU SWRNODU JLULú YH \HU GH÷LúWLUPH LúOHPOHUL
VÕUDVÕQGD bu WDQÕPOÕ bilgilere göre uygun raflara \|QOHQGLULOPLúWLU
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6

FIFO – LIFO – SLED

),)2 øON*LUHQøONdÕNDU  'HSR\DJHOHQUQQJHOGL÷LVÕUDGDGHSRGDQD\UÕOPDVÕ
GÕU 6WRNWDEXOXQDQ|PURODQER]XOPDPÕúHQHVNLUQOHU|QFHVWRNWDQoÕNDUÕOÕU(Q
çok kabul edilen prensiptir. Sabit WHGDULN VUHVL LoLQ EHNOHQHQ ER]XODQ UQ VD\ÕVÕQÕ
HQNoNOH\HFH÷LDoÕNWÕU$\UÕFDUDVVDOWDOHSYHVDELWWHGDULNVUHVLLoLQRSWLPDOROGX÷X
3LHUVNDOODYH5RDFK  WDUDIÕQGDQJ|VWHULOPLúWLU>5] .
LIFO 6RQ*LUHQøONdÕNDU : 'HSR\DVRQJHOHQVWR÷XQ|QFHoÕNDUÕOPDVÕGÕU. Bu prenVLSPNHPPHOVHUYLVNDOLWHVLVD÷ODUNHQER]XOXSDWÕODQUQVD\ÕVÕQÕQGDDUWPDVÕQDQH
den olur. %LUGHVRQNRQXODQ|]HOOLNOHD÷ÕUOÕN\D da hacim olarak büyük olan ürünlerin
UDIWDQoÕNÕúÕGDKDNROD\RODFD÷ÕLoLQVRQNXOODQÕPWDULKLYHER]XOPDJLEL|]HOGXUXPODUÕ
ROPD\DQVWRNODUGDEX\|QWHPLQNXOODQÕOPDVÕKÕ]OÕOÕNYHNROD\OÕNVD÷ODU. gUQH÷LQ3DUODU
YHGL÷HUOHUL  WDOHELQ3RLVVRQVUHFLQHJ|UHROXúWX÷XYHUQ|PUQQVDELWRO
GX÷XPRGHOGH/,)2YH),)2SUHQVLSOHULQLNDUúÕODúWÕUPÕúEXNRúXOODULoLQ/,)2SUHQ
VLELQLQ GL÷HULQH J|UH GDKD L\L VRQXo YHUGL÷LQL J|VWHUPLúOHUGLU 3DUODU YG 417). [6]
SLED (Raf Ömrü [Shelf Life] - Son KuOODQÕP7DULKL>([SLUDWLRQ'DWH@) : Bir mal]HPHQLQ VRQ NXOODQPD WDULKL LOH UHWLP WDULKL DUDVÕQGD NDODQ süreye raf ömrü denir.
6HUL/RWYHVWRN\HULLOHL]OHQHQPDO]HPHOHULoLQ|]HOOLNOHUHWLPGHQJLULú fLúOHULQH|Q
GH÷HUKHVDSODmaNLoLQNXOODQÕOÕU Son Kullanma Tarihi = Üretim Tarihi + Raf Ömrü
RODUDNKHVDSODQÕU5DI|PU|QGH÷HULVWRNNDUWÕ]HULQGHWDQÕPODQÕUYHGH÷LúWLULOHELOLU

7

<DSÕODQ6LVWHPDWLN'HQHPHOHU9H.DUúÕODúÕODQ
Olumsuzluklar

6LVWHPLQRWXUPDVÕDúDPDVÕQGDNDUúÕODúÕODQELUNDo|QHPOLVÕNÕQWÕROPXúWXU%XQODUGDQ
HQ|QHPOLVLLONRODUDNWRSODPDYH \NOHPHLúOHPOHULQLQ IDUNOÕ NXOODQÕFÕODUWDUDIÕQGDQ
\DSÕODUDNNRQWUROO\NOHPH\DSÕOPDVÕQÕVD÷ODPDNWÕ7RSODPDLúOHPL\DSDQNXOODQÕFÕODU
WRSODPDLúOHPLQLELWLUPHVLLOHUQOHULWRSODPDDODQÕQDEÕUDNÕU%XUDGDyNOHPHLúOH
PLQL\DSDFDNNXOODQÕFÕODUWHNUDUWRSODQDQODUÕNRQWUROHGHUHN\NOHPH\LJHUoHNOHúWLULU
%XUDGDWRSODQDQUQOHULQ\NOHQLUNHQNRQWURO\DSÕOGÕ÷ÕLoLQ\DQOÕúUQQ\D da
\DQOÕúPLNWDUGDUQQJ|QGHULOPHVLHQJHOOHQPLúWLU. H\DNÕQGR÷UXOXNWDELUJ|Q
GHULVD÷ODQPÕúWÕU)DNDWKHUoÕNÕúLúOHPLNDWVUHGHJHUoHNOHúPLúWLU%XJHFLNPHEHOOi
ELUDúDPDGDVLVWHPLWÕNDGÕ÷ÕLoLQX\JXODPDGDQNDOGÕUÕOPÕúWÕU'LUHNWRSOD\DQNXOODQÕFÕ
\NOHPHLúOHPLQLGH\DSDFDNúHNLOGH]DPDQGDQND]DQÕPKHGHIOHQPLúWLU%LUGL÷HUVÕ
NÕQWÕ\DúDQDQKXVXV:L-)LED÷ODQWÕNHVLQWLOHUL\D GD0RELOFLKD]ODUÕQÕQúDUMÕQÕQELWPHsi
VRQXFXQGDLúOHPOHULQNHVLQWL\HX÷UDPDVÕYH\DSÕODQLúOHPOHULQGDWDVDORODUDN veri ND\EÕ
LGL%XVÕNÕQWÕOÕGXUXPXGD\DSÕODQKHULúOHPYHULWDEDQÕ]HULQGHEDúDUÕOÕELUúHNLOGHJHU
oHNOHúLQFH\HNDGDU64/0RELOHYHULWDEDQÕGRV\DVÕ]HULQGH\HGHNOHQHUHNLOHUOHPHúHN
OL\OH o|]GN 6LVWHP LúOHP VRQXoODQDQD NDGDU DGÕP DGÕP 64/ 0RELOH YHUL WDEDQÕQD
LúOHQPLú, LúOHPEDúDUÕOÕROXQFDGD64/0RELOHYHULWDEDQÕQGDQNDOGÕUÕOPÕúWÕU .XOODQÕFÕ
ODUÕQLONWHSNLOHULVLVWHPLNXOODQPDDQODPÕQGDROXPVX]LGL7HUPLQDONXOODQDUDNLúOem
\DSPDQÕQNHQGLOHULQHID]ODGDQLú\NRODFD÷ÕQÕGúQGOHU)DNDWVLVWHPLNXOODQGÕNoD
UQOHUHXODúPDNWRSODPDNYHVHYNHWPHLúOHPOHULQLQNROD\OÕNVD÷ODGÕ÷ÕQÕIDUNHGLQFH
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VLVWHPHND]DQÕPVD÷Oayacak öneriler bile getirdiler. %LUGL÷HUVÕNÕQWÕGDHQoRNKDreket
J|UHQVWRNODUÕQIDUNOÕDODQODUDYHoÕNÕúQRNWDVÕQDX]DNUDIODUD\HUOHúWLULOPLúROPDVÕLGL
dRNID]ODKDUHNHWJ|UHQED]Õürünlerin oÕNÕúDODQÕQD\DNÕQROPDVÕKHPWUDILNVHO\R÷XQ
OX÷XKHPGHVUH\LNÕVDOWDFD÷ÕLoLQKD]ÕUODQDQ ELUUDSRUOD\R÷XQKDUHNHWJ|UHQVWRNODUÕ,
oÕNÕúQRNWDVÕQD\DNÕQX\JXQDODQODUDNRQXOPDVÕVD÷ODQGÕ

8

Sonuç

<DSÕODQoDOÕúPDLOHELUOLNWH dHSRLoHULVLQGHUDI|PUELOJLVLYHVRQNXOODQÕPWDULKLELO
JLOHULQH J|UH VWRNODUÕQ GR÷UX \|QOHQGLULOPHVL VD÷ODQPÕúWÕU. 'HSR LoHULVLQGH VWRNODUÕQ
WRSODQPDVÕLúOHPLVLVWHPWDUDIÕQGDQ|QHULOHQUDIODUGDQDOÕQGÕ÷ÕLoLQUQDUDPDJLELELU
VRUXQRUWDGDQNDOGÕUÕOPÕúWÕUhUQGHSRLoHULVLQGHDUDPDJLELELUVRUXQROPDGÕ÷ÕLoLQ
NXOODQÕFÕODUDDLWSHUIRUPDQVPD[VHYL\HGHNXOODQÕOPDNWDYHNXOODQÕFÕPHPQXQL\HWLVD÷
ODQPDNWDGÕU (Q oRN KDUHNHW J|UHQ VWRNODU HULúLPL NROD\ RODQ UDIODUD NRQXOGX÷X LoLQ
WRSODPDVUHOHULNÕVDOWÕOPÕúWÕU(PLUOLVWHVLQGHNLUQOHUUDIODUGDWRSODPDVÕUDVÕQDJ|UH
JHOGL÷LLoLQWRSOD\ÕFÕRSHUDW|UOHULQGHSRLoHULVLQGHID]ODGDQ\ROVDUIHWPHVL|QOHQPLúWLU
2OXúWXUXODQ|]HODODQODUVD\HVLQGHVWRN\|QHWLPLYHVWRNL]OHQHELOLUOL÷LNROD\ODúWÕUÕOPÕú
WÕU0DONDEXOYHVHYNLoLQUQOHULQNDEXOYHWRSODPDVUHOHULROGXNoDNÕVDELUVUH
KDOLQHJHWLULOPLúWLU.XOODQÕFÕODUÕQKHU\DSWÕ÷ÕLúOHPND\ÕWDOWÕQDDOÕQGÕ÷ÕLoLQSHUIRUPDQV
\|QHWLPLYH\DSÕODQLúOHPOHUDQOÕNL]OHQHELOPHNWHGLU'DKD|QFH\DSÕODPD\DQSHUVRQHO
SHUIRUPDQVDQDOL]L\DSÕODELOPHNWHGLU6WRNODUÕQDOÕQDFD÷ÕKFUHOHULVLVWHP|QHUGL÷LLoLQ
EHQ]HUVWRNODUÕQJ|QGHULOPHLúOHPLQHUHGH\VHVÕIÕUDoHNLOPLú\DQOÕúVWRNJ|QGHULPOHUL
QLQ|QQHJHoLOPLúWLU(Q|QHPOLVRQXoHWNLVLGHKDQJLUDIWDKDQJLVWRNYDU\DQLVWRN
GR÷UXOXNGH÷HULVHYL\HVLQHJHWLULOPLúWLU. 6LVWHP|QFHVL6.7GH÷HULVWRNPLNWDUÕ
ELOLQPH]LNHQúLPGLWPUQOHUHDLW6.7GH÷HUOHULELOLQPHNWHGLU
Table 1. Depo Mobil Sistemin - (VNL6LVWHPOHNDUúÕODúWÕUÕOPDVÕ
Toplanan
øúHPUL-Palet
Eski Sistem

Personel
6D\ÕVÕ

Toplanan
Ürün Adedi

6WRN (ULúLP
Süresi

6WRN 'R÷
UXOXN2UDQÕ

$WÕODQøPKD
Edilen Ürün

135Ad-220 Pt

86

110.000

5 dk

%65

%5

Mobil Sistem 225Ad-350 Pt

65

165.000

45 sn

%98

%1

9
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$70<HUOHúLP1RNWDVÕ6HoLPL.DUDU'HVWHN6LVWHPL
Özkan SARI
Provus – $0DVWHUFDUG&RPSDQ\$\D]D÷DøVWDQEXO
ozkan.sari@provus.com.tr

Özet. dDOÕúPDPÕ]GD $70 FLKD]ODUÕQÕQ \HUOHúWLULOPHVL LoLQ GúQOHQ DGD\
QRNWDODU DUDVÕQGDQ VHoLP \DSPDGD \DUGÕPFÕ ROPDVÕ DPDFÕ\OD JHOLúWLULOHQ LQWH
UDNWLI ELU NDUDU GHVWHN VLVWHPL SURMHVL VXQXOPXúWXU 7h%ø7$. WDUDIÕQGDQ
7(<'(%NDSVDPÕQGDGHVWHNOHQHQSURMHNDSVDPÕQGDNXOODQÕFÕGRVWXLQWHUDNWLI
bir ara yüz ROXúWXUXOPDVÕQD|QHPYHULOPLúYH\D]ÕOÕPÕNXOODQDFDNRSHUDW|UOHULQ
NDUÕúÕN NULWHU VHoLPOHULQL YH D\DUODUÕ NROD\ ELU úHNLOGH JHUoHNOHúWLUPHVL DPDo
ODQPÕúWÕU6|]NRQXVXoRNNULWHUOLNDUDUYHUPHSUREOHPLQLQo|]PQde, AnaliWLN+L\HUDUúL3URVHVLWDEDQOÕELU\DNODúÕPEHQLPVHQPLúWLU*HOLúWLULOPHVLWDPDP
ODQDQSURMHGHRUWD\DNRQDQNDUDUGHVWHNVLVWHPLKDULWD]HULQGHQ\HUOHúLPQRN
WDVÕ VHoLPL RODQD÷Õ VXQDQ FR÷UDIL ELOJL VLVWHPL HPODN YHULOHUL QIXV YHULOHUL
önemli zi\DUHWQRNWDODUÕ 32, LQVDQWUDIL÷LJLELIDUNOÕYHULND\QDNODUÕQGDQEHV
OHQPHNWHGLU*HOLúWLULOHQ6LVWHP7UNL\H QLQ|QHPOL$70<|QHWLPILUPDODUÕQ
dan olan Provus – A Mastercard Company EQ\HVLQGHWHVWHGLOPLúYHNXOODQÕO
PD\DEDúODPÕúWÕU6LVWHPLQEDúDUÕPYHSHUIRUPDQVWHVWVRQXoODUÕJ|VWHUPHNWHGLU
NL RUWD\D NRQDQ NDUDU GHVWHN VLVWHPL NDUDU YHULFL NLúLOHUH $70 QRNWDVÕ VHoL
PLQGHID\GDOÕRODFDNWÕU
Anahtar Kelimeler: .DUDUGHVWHNVLVWHPL$QDOLWLN+L\HUDUúL3URVHVL $+3 
$70FLKD]ODUÕ

1

*LULú

<DSÕODQ oDOÕúPDGD 7h%ø7$. WDUDIÕQGDQ 7(<'(% SURJUDPÕ NDSVDPÕQGD GHVWHNOH
QHQ ³$70 6HUYLV 1RNWDVÕ <HUOHúLPL .DUDU 'HVWHN 6LVWHPL´ ATM-KDS) isimli bir
Ar-*HSURMHVLHOHDOÕQPÕúWÕU
øONEDúODUGD\DOQÕ]FDoHN\DWÕUPDDPDFÕ\OD ELUQHYLSRVWDNXWXVX NXOODQÕODQ$70
VLVWHPOHUL GDKD VRQUDODUÕ VÕUDVÕ LOH EDNL\H |÷UHQPH SDUD oHNPH KDYDOH YH GL÷HU Lú
OHPOHULQ \DSÕOPDVÕ DPDFÕ\OD NXOODQÕOPD\D EDúODPÕúWÕU $70 VLVWHPOHULQLQ ]DPDQ
LoLQGH WHPHO EDQNDFÕOÕN IRQNVL\RQODUÕ GÕúÕQGD \HQL KL]PHWOHU YHUPH\H EDúODPDVÕ LOH
ATM operasyRQXNXUXPODULoLQJHOLUJHWLULFLELUGXUXPDJHOPLúWLU<DSÕODQDUDúWÕUPD
ODUDJ|UH$70VLVWHPOHULQLQEDúDUÕVÕQÕHWNLOH\HQIDNW|UOHUDUDVÕQGDLONVÕUDGDVLVWHPLQ
konumu gelmektedir [1]
3URMH NDSVDPÕQGD JHOLúWLULOHQ NDUDU GHVWHN VLVWHPL VD\HVLQGH $70 FLKD]ODUÕQÕQ
NDUOÕOÕNYHKL]PHWKHGHIOHUL\|Q\OHRSWLPDO\DGDRSWLPDOH\DNÕQQRNWDODUGDNRQXP
ODQGÕUÕOPDVÕLOH\HUOHúWLULOHFHN$70VD\ÕVÕQÕQYHPDVUDIODUÕQPLQLPL]HHGLOPHVLDPDo
ODQPÕúWÕU 3URMHQLQ KHGHI NXOODQÕFÕVÕ EDQNDODUGÕU 3URMH GR÷DVÕ JHUH÷L PKHQGLVOLN
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LVWDWLVWLN ILQDQV YE oHúLWOL GLVLSOLQOHUL LoHULVLQGH EDUÕQGÕUPDNWDGÕU 3URMH  D\ VU
PúWU
1.1

Motivasyon

*QP]GH$70 OHULQWHPHOEDQNDFÕOÕNIRQNVL\RQODUÕGÕúÕQGD\HQLKL]PHWOHUYHUPH
\H EDúODPD EDQNDODUÕQ RUWDN $70 NXOODQÕPÕQD JHoPHVL YH DUWDQ NRPLV\RQ RUDQODUÕ
LOH ELUOLNWH $70¶OHU JHOLU JHWLUHQ FLKD]ODU RODUDN |Q SODQD oÕNPD\D EDúODPÕúODUGÕU
ATM kurulum ve yönetim hizmeti veren Provus – A Mastercard Company ve pek çok
EDQND LoLQ $70 OHULQ GR÷UX NRQXPODQGÕUÕOPDVÕ ROGXNoD NULWLN YH ID]OD SDUDPHWUH\H
bD÷OÕELUVRUXQGXU6|]NRQXVXATM-KDS SURMHVLLOHNDUDUGHVWHNVLVWHPLJHOLúWLUHUHN
bu soruna çözüm bulunurken kâUOÕOÕ÷ÕQPDNVLPL]HHGLOPHVLKHGHIOHQPHNWHGLU
gQFHOLNOH \DEDQFÕEDQNDRODUDNWDELUHGLOHQ$70VDKLELROPD\DQNXUXOXúODUÕQLú
OHPOHULQLQ\DSÕOPD RUDQÕQÕQDUWPDVÕ$70NDUOÕOÕ÷ÕQÕQDUWPDVÕDQODPÕQDJHOPHNWHGLU
%XQDHNRODUDNNXUXPVDOED÷OÕOÕN\DUDWPDVÕQHGHQL\OHEXVHUYLVQRNWDODUÕQGDYHULOHQ
KL]PHWLQ RODELOGL÷LQFH NDOLWHOL YHULOPHVL EDúND ILUPD\D JHoHFHN RODQ PúWHULOHULQ
EQ\HGH NDOPDVÕQD YH \HQL PúWHULOHULQ ND]DQÕOPDVÕQD \RO DoPDNWDGÕU øQJLOWHUH GH
\DSÕODQELUDUDúWÕUPDGDV|]HGLOHQND]DQÕPODUPDOL\HWKHVDEÕLOHGH÷HUOHQGLULOPLúYH
EDúDUÕOÕELU$70FLKD]ÕQÕQEDúDUÕVÕ]ELUFLKD]GDQDOWPÕúbin dolara varan miktarlarda
GDKDoRNJHOLUJHWLUGL÷LRUWD\DoÕNPÕúWÕU>@
Bu projeyle, KkOLKD]ÕUGDHOOH\DSÕODQYHNLúLVHO\|QHWLFLWHUFLKOHULQGHQoRNHWNLOHQHQ
VLVWHPOHUHGDKDEDúDUÕOÕELUDOWHUQDWLIJHWLULOPHVL hedefleQPLúWLU<DSÕODQDUDúWÕUPDODU
GD IDUNOÕ SUREOHPOHU LoLQ |QJ|UOHQ WHNQLNOHUOH EHQ]HU WHNQLNOHULQ NXOODQÕOGÕ÷Õ WHVSLW
HGLOPLúWLUDQFDN$70VRUXQD\|QHOLN|]HOOHúWLULOPLúELU\HUel o|]PHUDVWODQPDPÕú
WÕU
1.2

3UREOHP7DQÕPÕ

øQVDQÕ GL÷HU YDUOÕNODUGDQ D\ÕUW HGHQ |]HOOLNOHUGHQ ELULVL NDUDU YHUHELOPH \HWHQH÷LGLU
Birçok problemde karar vericinin birGHQ ID]OD KHGHIL ELUGHQ ID]OD VD\ÕGD IDNW|U YH
|OoW LOH KHVDED NDWPDVÕ EHNOHQPHNWHGLU %|\OH ELU GXUXPGD NDUDU YHUPH SUREOHPL
çok kriterli karar verme problemleri (øQJ0XOWL&ULWHULD'HFLVLRQ0DNLQJ3UREOHPV)
RODUDNRUWD\DoÕNDELOPHNWHGLU>@
Birçok karar verme probleminde parametreler içerisinde mekansal bilgi bulunmakWDGÕU %X WUGHNL SUREOHPOHUGHNL NDUDUODUD \HUOHúLP NDUDUÕ øQJ /RFDWLRQ 'HFLVLRQ)
DGÕ YHULOPHNWHGLU. %DQND úXEHVL \HUOHúLPL NRQXVX söz konusu PHNDQVDO \HUOHúLP
probleminin en |QHPOL EDúOÕNODUÕ DUDVÕQGD J|VWHULOPHNWHGLU %HQ]HU ELoLPGH $70
FLKD]ODUÕQÕQ GD \HUOHúLPLQGH PHNDQVDO \HUOHúLP SUREOHPL o|]PH WHNQLNOHUL NXOODQÕO
PDVÕJHUHNPHNWHGLU
dRN|]HOOLNOLNDUDUYHUPHSUREOHPOHULQGHJHQHOOLNOHVÕQÕUOÕVD\ÕGDYH|QFHGHQEHOLU
OHQPLúDOWHUQDWLIOHUPHYFXWWXU.DUDUYHULFLEXDOWHUQDWLIOHULQDUDVÕQGDQKHGHILHQL\L
úHNLOGHVD÷OD\DQo|]P\DGDo|]POHULEXQODUDUDVÕQGDNL|QFHOLNOHUHYHDOWHUQDWLIOHU
DUDVÕQGDNLHWNLOHúLPHEDNDUDNVHoHUdRN|]HOOLNOLNDUDUYHUPHSUREOHPLQLQo|]PQ
de biroRNIDUNOÕWHNQLNNXOODQÕOPDNWDGÕU3URMHNDSVDPÕQGDIDUNOÕWHNQLNOHULQFHOHQPLú
YH$+3\|QWHPLQGHNDUDUNÕOÕQPÕúWÕU [3].
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1.3

Yöntem

ATM-KDS SURMHVLQGHPHNDQVDO\HUOHúLPSUREOHPLQLQo|]PLoLQ$QDOLWLN+L\HUDU
úL3URVHVLWDEDQOÕELUo|]P\|QWHPLX\JXODQPÕúWÕU$+3NDUDUGHVWHNVLVWHPOHULQGH
NXOODQÕODQoRNNULWHUOLELUNDUDUDOJRULWPDVÕRODUDN|]HWOHQHELOLU%XVUHo'U7KRPDV
/ 6DDW\ WDUDIÕQGDQ ¶OL \ÕOODUÕQ EDúODUÕQGD JHOLúWLULOPLúWLU YH UHVWoran \HUOHúimi,
rüzgâr gözlem istasyonu yer seçimi, il olmaya uygun ilçe seçimi gibi birden fazla
NULWHULQGH÷HUOHQGLULOPHVLLOHNDUDUYHULOPHVLJHUHNHQLúOHUGHNXOODQÕOPÕúWÕU>@
$+3¶GHLON|QFHELUDPDoEHOLUOHQLU$70<HUOHúLPRSWLPL]DV\RQXQGDJHQHOROD
rak amaç, $70¶QLQ\HUOHúWLULOHELOHFH÷LQRNWDODUGDNLEDúDUÕVHYL\HVLQL|QFHGHQKHVDS
OD\DELOPHNWLU%XQXQLoLQGHDGD\ODUEHOLUOHQPHOLGLU$GD\ODUEHOLUOHQGLNWHQVRQUDDVÕO
DPDoEDúDUÕVHYL\HVLQH J|UHVHoLOPHVL JHUHNHQDGD\ÕEXOPDNWÕU>,7]. ùHNLO1’de
$+3\|QWHPL\OHIDUNOÕNULWHUOHUHVDKLSDGD\ODUDUDVÕQGDQHQX\JXQDGD\VHoLPPDQWÕ
÷Õ J|VWHULOPLúWLU %XUDGD J|VWHULOGL÷L ]HUH DGD\ $70 QRNWDODUÕ IDUNOÕ NULWHUOHU DoÕ
VÕQGDQGH÷HUOHQGLULOLUYHHQX\JXQDGD\ÕQEXOXQPDVÕQDoDOÕúÕOÕU

ùHNLO1. AHP <|QWHPLQLQdDOÕúPD0DQWÕ÷Õ

%HOLUOHQHQ DPDFD XODúPDN LoLQ JHUHNOL RODQ úDUWODU YH HQJHO WHúNLO HGHQ GXUXPODU
GH÷HUOHQGLULOLU 'H÷HUOHQGLUPH VRQXFXQD J|UH ELU NULWHU OLVWHVL RUWD\D oÕNDUÕOÕU (÷HU
EHOLUOHQHQ LON NULWHUOHUH J|UH JHUHNL\RUVD DOW NULWHUOHU GH÷HUOHQGLULOLU YH OLVWHOHQLU
ATM-KDS SURMHVLQGHLNLQFLELUVHYL\HNULWHUOLVWHVLQHLKWL\DoGX\XOPDGÕ÷ÕLoLQNULWHU
OLVWHVLWHNVHYL\HRODUDNROXúWXUXOPXúWXU
d|]OPHVLJHUHNHQWHPHOQRNWDODUGDQELULLVHELULPOHULGH÷HUOHQGLUPHOHULELUELULQ
GHQ WDPDPHQ ED÷ÕPVÕ] RODQ NULWHUOHULQ D\QÕ ELULPGHQ LIDGH HGLOPHVLQLQ ]RUOX÷XGXU
%X VHEHSOH EHOLUOHQHQ NULWHUOHULQ NDUúÕODúWÕUPDOÕ \DUJÕODPDODU YH LNLOL NDUúÕODúWÕUPDODU
LOH|QFHOLNOHQGLULOPHVLJHUHNPHNWHGLU.ULWHUOHULQNÕ\DVODQPDVÕVÕUDVÕQGDNLLNLOLNDUúÕ
ODúWÕUPDODU X]PDQ SHUVRQHOOHULQ \DUJÕVÕQD ED÷OÕGÕU .ULWHUOHULQ D÷ÕUOÕNODUÕQÕQ EHOLUOHQ
PHVLLoLQNULWHUVD\ÕVÕ1 YH$GD\VD\ÕVÕ0 için NxM ER\XWXQGDELUPDWULVKD]ÕUODQÕU
[7]%XPDWULVLQKHPVDWÕUKHPVWXQEDúOÕNODUÕQDNULWHUOHU\D]ÕOÕU+HUELUNULWHUGL÷HU
NULWHUOHULOHLNLOLNÕ\DVODPD\DWDELWXWXODUDND÷ÕUOÕNGH÷HUOHULKHVDEÕLoLQPDWULVROXúWX
rulur. 'DKDVRQUDEXGH÷HUOHUNHVLUOHUGHQUHHOVD\ÕODUDoHYULOLU0DWULVLQNDUHVLDOÕQÕU
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$UGÕQGD PDWULVLQ ³(LJHQYHFWRU´ GH÷HUL ROXúWXUXOXU %X LúOHP LNL DGÕPGD \DSÕOÕU øON
RODUDNVDWÕUWRSODPODUÕDOÕQÕUDUGÕQGDQGDJHQHOWRSODPDOÕQÕUøNLQFLDGÕPRODUDNLVH
KHUELUVDWÕUWRSODPÕJHQHOWRSODPDE|OQHUHNQRUPDOL]DV\RQ\DSÕOÕU%XDGÕPGDRUWD
\DoÕNDQGH÷HUOHULQWRSODPÕGH÷HULYHUL\RURODFDNWÕU 0DWULVLQNDUHVLQLQDOÕQPDVÕYH
(LJHQYHFWRUROXúWXUXOPDVÕLúOHPLLWHUDWLIúHNLOGHWHNUDUODQÕUøWHUDV\RQXQGXUPD]DPD
QÕLVHHLJHQYHFWRU¶XQELU|QFHNLDGÕPD J|UHGH÷LúPH\HFHN QRNWD\DXODúPDVÕGÕU Son
HLJHQYHFWRUEL]HNULWHUOHULQJ|UHFHOLD÷ÕUOÕNODUÕQÕYHULU $UGÕQGDn DGD\QRNWDODUÕQNULWHU
GH÷HUOHUL KHVDSODQÕU %X GH÷HUOHUL LoHUHQ PDWULV LOH NULWHUOHULQ J|UHFHOL D÷ÕUOÕNODUÕQÕ
YHUHQPDWULVLQoDUSÕPVRQXFXEL]HKHUELUDGD\QRNWDQÕQD÷ÕUOÕNOÕGH÷HULQLYHUHFHNWLU
%XQRNWDGDHQ\NVHNGH÷HUHVDKLSRODQQRNWDDUDGÕ÷ÕPÕ]VRQXoWXU [4,5,6].
1.4

Proje Yönetimi

dDOÕúPDPÕ]GD \D\JÕQ RODUDN NXOODQÕODQ oHYLN VUHo DJLOH  \DNODúÕPODUÕQGDQ 6FUXP
\|QWHPL NXOODQÕOPÕúWÕU 6FUXP oHYLN \DNODúÕPODUOD X\JXODQDQ EDVLW YH NROD\ X\DUOD
QDELOLU ELU SURMH \|QHWLP \DNODúÕPÕGÕU %X \|QWHP \DSÕODFDN LúOHUL NoN JHOLúWLUPH
evrelerine (sprint) b|OHUHNDGÕP DGÕPJHOLúWLUPH\LJHUHNWLULU>8].
6FUXP\|QWHPLQGHSURMHOHULQJHOLúWLUPHHYUHOHULnin (sprint) ile parçalara bölünmesi, ATM-KDS SURMHVLQLQ \|QHWLPLQL YH SODQODQPDVÕQÕ NROD\ODúWÕUPÕúWÕU Projede
VFUXP\|QWHPLQLQNXOODQÕPÕQÕQJHWLUGL÷LGL÷HUED]ÕID\GDODUDúD÷ÕGDVÕUDODQPÕúWÕU
 ATM-KDS projesi bir Ar-*HSURMHVLROGX÷XLoLQ|]QGHELOLPVHODUDúWÕUPD
YH GHQH\VHO ELU VUHo EDUÕQGÕUPDNWDGÕU %X GD SURMHGH GH÷LúNHQOL÷L JHUHNOL
NÕODU6FUXP\|QWHPLNXOODQÕOGÕ÷ÕLoLQSURMHGHYDPHGHUNHQJHUoHNOHúHQGH
÷LúLNOLN WDOHSOHUL ELU VRQUDNL JHOLúWLUPH HYUHVLQGH HOH DOÕQDELOPLúWLU
6FUXP¶GDGHWD\OÕSODQODPDODUSURMHEDúÕQGDWRSOXRODUDN\DSÕOPD]KHUJHOLú
WLUPHHYUHVLEDúÕQGDNLSODQODPDWRSODQWÕODUÕLOHJHUoHNOHúWLULOLU%XGDSODQOD
UÕQGDKDVD÷OÕNOÕYH]DPDQWDKPLQOHULQLQGHWXWDUOÕROPDVÕQÕVD÷ODPÕúWÕU
 6FUXPVD\HVLQGHSURMHGHNoNJHOLúWLUPHHYUHOHULYHKHUHYUHVRQXFXQGDRU
WD\DELUUQNRQPDVÕVD÷ODQGÕ÷ÕLoLQSURMHNDSVDPÕQGDNÕVDVUHGHoDOÕúDQ
ELUUQRUWD\DNRQXODELOPLúWLU
 Özellikle uzun soluklu projelerde, ekip üyelerinin projeyi sahiplenmesi proje
EDúDUÕVÕ LoLQ |QHPOLGLU 6FUXP¶GD \DSÕODFDN LúOHUGH YH LúOHULQ GHWD\ODQGÕUÕO
PDVÕQGDWPHNLSV|]VDKLEL ROXU*QONGN¶OÕND\DNVWWRSODQWÕODUYH
NDODQ Lú JUDIL÷L EXUQGRZQ FKDUW  JLEL DUDoODUOD GHVWHNOHQGL÷LQGH KHP HNLS
\HOHULQLQPRWLYDV\RQXKHPGHSURMHQLQJLGLúDWÕKDNNÕQGDNLIDUNÕQGDOÕNODUÕ
QÕQDUWWÕ÷ÕJ|UOPúWU

2

Sistem 7DVDUÕPÕ

ATM-KDS Sisteminin bir web projesi olarak WDVDUÕPÕ \DSÕOPÕúWÕU. Sistemin genel
\DSÕVÕùHNLO2’de gösterilmektedir. .XOODQÕFÕODU.DUDU'HVWHNVLVWHPLQHHULúHUHN\HUOH
úLP SODQÕ oÕNDUÕUODU <HUOHúLP SODQÕQÕQ oÕNDUÕOPDVÕQGD .DUDU 'HVWHN 6LVWHPL oHúLWOL
YHULOHUGHQ ID\GDODQÕU %X YHULOHU |QHPOL \HUOHU GL÷HU EDQND $70 \HUOHUL PDKDOOH
ED]ÕQGDQIXV\R÷XQOX÷XHPODN]L\DUHWoLVD\ÕVÕPúWHULVD\ÕVÕYHULVLJLELoRNoHúLWOL
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FR÷UDILELOJLVLVWHPOHULQLLoHULU%XYHULOHUVLVWHPHDLWNDUDUYHULFLNULWHUOHULROXúWXUXU
Bu kriterlerLQD÷ÕUOÕNRUDQODUÕYHDGD\QRNWDODUÕQELUELUOHUL\OHNÕ\DVODQDUDNVÕUDODQPDVÕ
AHP yöntemiyle ile belirlenir.

ùHNLO2. *HQHO6LVWHP7DVDUÕPÕ

*HOLúWLULOHQ VLVWHPLQ PPNQ ROGX÷XQFD NXOODQÕFÕ GRVWX ROPDVÕ LoLQ -6)  PriPHIDFHV 2UDFOH YE oHúLWOL \HQLOLNoL WHNQRORMLOHUGHQ ID\GDODQÕOPÕú YH DMD[ WDEDQOÕ
LQWHUDNWLI HNUDQODU WDVDUODQPÕúWÕU +DULWD PRGOOHUL VD\HVLQGH $70 \HUOHúWLULOPHVL
GúQOHQQRNWDODUÕQKDULWDGDQNROD\OÕNODVHoLOHELOPHVLQHRODQDNVD÷ODQPÕúWÕU

3

Testler

Pilot uygulama ve saha testlerine ek olarak, sistemin GR÷UXODPDVÕ için Provus WDUDIÕQ
GDQLúOHWLOHQDNWLI ATM FLKD]Õ |UQHNRODUDNVHoLOPLúYHEXQlar ATM-KDS uyguODPDVÕQGD GH÷HUOHQGLULOPLútir. 8\JXODPDGD GLNNDWH DOÕQDQ NULWHUOHULQ $+3 LOH EHOLU
OHQPLúNULWHUD÷ÕUOÕNODUÕTablo 1’de YHULOPLúWLU
Tablo 1. <HUOHúLP.ULWHUOHULYH(WNL2UDQODUÕ
.5ø7(5
(PODN'H÷HUi
1IXV<R÷XQOX÷X
%DúND$70¶OHUH8]DNOÕN
gQHPOL<HUOHUH<DNÕQOÕN
=L\DUHWoL6D\ÕVÕ
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(7.ø25$1,
%6
% 10
% 47
% 26
% 11

6LVWHPLQKHVDSODGÕ÷Õskor YHVÕUDODPDLOH$70¶GHJHUoHNOHúHQLúOHPVD\ÕODUÕQDGD
\DQDQ JHUoHNSHUIRUPDQVGH÷HUOHULNDUúÕODúWÕUÕOPÕúWÕU+HVDSODQDQ YH JHUoHNGH÷HUOHU
DUDVÕQGDNL VDSPDODU VLVWHPLQ EDúDUÕVÕQÕ |OoPHGH NXOODQÕOPÕúWÕU 7HVW VRQXoODUÕ Tablo
2¶GH|]HWOHQPLúWLU
Tablo 2. 6LVWHP7HVW6RQXoODUÕ
HESAPLANAN
Ç

KM-7252 (%DúDNúHKLU
KM-7347 (Pendik)
KM-7024 (Nurtepe)
KM-7497 (Çatalca)
KM-7410 (Sultanbeyli)
KM-7656 (Markafoni)
KM-7351 (Tuzla)
KM- %H\R÷OX
KM-7059 (Sultangazi)
KM- .D÷ÕWKDQH
KM-7237 (Esenyurt)
KM-7170 (Yedikule)
ǣ

ºÇÇ
Ç

0.7002
0.6991
0.5809
0.553
0.5528
0.4907
0.4524
0.4027
0.3783
0.3378
0.2209
0.2124

Ç

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12



1
0.9984
0.8296
0.7898
0.7895
0.7008
0.6461
0.5752
0.5403
0.4824
0.3155
0.3034

GERÇEK PERFORMANS

;G



 Ç
Ç
ȋGçÇÇȌ
Ç

1
4
2
3
9
6
8
5
7
10
11
12

1.0000 (1145)
0.7974 (913)
0.9048 (1036)
0.8585 (983)
0.0690 (79)
0.6760 (774)
0.0821 (94)
0.6961 (797)
0.1284 (147)
0.0629 (72)
0.0603 (69)
0.0428 (49)

0.0000
0.1818
0.0909
0.0909
0.3636
0.0000
0.0909
0.2727
0.1818
0.0000
0.0000
0.0000
1.8091


Ç

0.0000
0.2521
0.0831
0.0800
10.4420
0.0367
6.8697
0.1737
3.2079
6.6693
4.2322
6.0888
0.3544

6LVWHPLQ KHVDSODQD GH÷HUOHUL JHUoHN GH÷HUOHU LOH NÕ\DVODQGÕ÷ÕQGD VLVWHPLQ E\N
|OoGH EDúDUÕOÕ ROGX÷X J|UOPHNWHGLU %XQXQOD ELUOLNWH ED]Õ VDSPDODU ROPXúWXU SisWHPLQKHVDSODGÕ÷ÕGH÷HULOHJHUoHNGH÷HUDUDVÕQGDNLfark, VLVWHPWDUDIÕQGDQ|QJ|UOH
PH\HQED]ÕIDNW|UOHUGHQND\QDNODQPÕúRODELOLU%XIDNW|UOHUH$70¶QLQLúOHWPHLoLQ
GHNL NRQXPX LúOHWPHQLQ E|OJH KDONÕ WDUDIÕQGDQ VD\JÕQOÕ÷Õ YH ELOLQLUOL÷L vb. örnek
olarak verilebilir.

4

Sonuçlar ve Gözlemler

ATM Servis QRNWDVÕ \HUOHúLPLNDUDUGHVWHNVLVWHPLRODVÕ $70 \HUOHúLP \HUOHULDUD
VÕQGDQHQX\JXQRODQÕQÕVHoHUHN\HUOHúWLULOHFHN$70VD\ÕVÕYHPDVUDIODUÕQPLQLPL]H
HGLOPHVLQLDPDoOD\DQELUX\JXODPDGÕU
6|]NRQXVXNDUDUGHVWHNVLVWHPLQHNXUXPNXOODQÕFÕODUÕELULQWUDnet web ara yüzünGHQNXOODQÕFÕDGÕYHúLIUHLOHHULúHELOPHNWHGLUOHU6LVWHPHJLULú\DSÕOGÕNWDQVRQUDEHOLU
OL JLUGLOHU VLVWHPH VD÷ODQDUDN \HUOHúLP SODQÕ oÕNDUWÕODELOLU 6LVWHP oDOÕúÕUNHQ ELUoRN
IDUNOÕYHULYHVLVWHPLOHLOHWLúLPKDOLQGHoDOÕúÕU
ATM-KDS prRMHVLLOH|QFHOHULNLúLVHO\|QHWLFLWHUFLKOHULYH\HWNLOLSHUVRQHOLQJ|U
úQHED÷OÕRODUDNJHUoHNOHúWLULOHQ$70\HUOHúLPQRNWDVÕEHOLUOHPHVUHFLQL|]QHOELU
NDUDUROPDNWDQoÕNDUDUDNJHUoHNYHULOHUHED÷OÕELUNDUDUVUHFLQHG|QúWUPúWU
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(OEHWWHJHOLúWLULOHQVLVWHPNDUDUYHUHQELUVLVWHPROPDKHGHIL\OHGH÷LONDUDUGHVWHN
OH\LFLELUVLVWHPKHGHIL\OH\RODoÕNPÕúWÕU%XQHGHQOHV|]NRQXVXVLVWHPLNXOODQDFDN
\HWNLOL RSHUDW|UOHULQ VLVWHPLQ UHWWL÷L VRQXoODUÕ LQWHUDNWLI RODUDN GH÷HUOHQGLUPHVL JH
rekirse kritHU D÷ÕUOÕNODUÕQÕ GH÷LúWLUHUHN WHNUDU KHVDSODPDODUÕ oDOÕúWÕUÕOPDVÕ JHUHNHELOLU
%X|]HOOLNOHUL\OHVLVWHPNDUDUYHULFLNLúLOHUHHQNROD\YHDQODúÕOÕUúHNLOGHYHUL\LVXQ
PDNYHNDUDUYHUPHOHULQLNROD\ODúWÕUPDODUÕQÕKHGHIOHPLúWLU
ATM-KDS sistemi belirli kritHUVHWOHULQH$+3LOHHWNLRUDQODUÕEHOLUOHQPHVLQLYHEX
NULWHU RUDQODUÕ LOH DGD\ QRNWDODUÕQ VÕUDODQPDVÕQÕ PPNQ NÕODU 6LVWHPLQ KHVDSODGÕ÷Õ
GH÷HULOHJHUoHNGH÷HUDUDVÕQGDNLIDUNVLVWHPWDUDIÕQGDQ|QJ|UOHPH\HQED]ÕIDNW|U
OHUGHQ ND\QDNODQPÕú RODELOLU %X IDNW|UOHUH $70¶QLQ LúOHWPH LoLQGHNL NRQXPX Lú
OHWPHQLQE|OJHKDONÕWDUDIÕQGDQVD\JÕQOÕ÷ÕYHELOLQLUOL÷LYE|UQHNRODUDNYHULOHELOLU%X
JLEL IDNW|UOHULQ GH KHVDED NDWÕOPDVÕ LoLQ VLVWHPH ³NHúLI VNRUX´ LVLPOL |]HO ELU NULWHU
WDQÕWÕODELOLU

5

7HúHNNU

dDOÕúPDPÕ] ³$70 6HUYLV 1RNWDVÕ <HUOHúLPL .DUDU 'HVWHN 6LVWHPL´ LVLPOL 
nolu TEYDEB Ar-*HSURMHVLNDSVDPÕQGDProvus – A Mastercard Company WDUDIÕQ
GDQGHVWHNOHQPLúWLU.

6
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Özet. /RMLVWLNPHUNH]OHULoLQGH÷LúLN|]HOOLNOHUHVDKLSNRQWH\QHUWHUPLQDO\|QH
WLP\D]ÕOÕPODUÕJHOLúWLUPHVUHFLQLYHULPOLKDOHJHWLUPHNLoLQDODQD|]JELUGLO
JHOLúWLULOPLú ve kullanÕOPÕúWÕU %X oDOÕúPDGD bir görsel modelleme aUDFÕ
kullanÕOarak konteyner terminal yönetimine özgü bilgi birikimi görsel bir alan
PRGHOLúHNOLQGHLIDGHHGLOPLú ve bu alan modelinden alana özgü görsel bir dil
elde eGLOPLúWLU 2UWD\D oÕNDQ NRQWH\QHU WHUPLQDO \|QHWLPL J|UVHOGLOL LOHKD]ÕU
lanan gösterimler, úDEORQ WDEDQOÕ UHWLP \|QWHPLQGHQ \DUDUODQDUDN WHVW GX
UXPODUÕQDYHLúOHWLOHELOLUNRGODUDRWRPDWLNRODUDNG|QúWUOPúWU. Alana özgü
ELU GLO DUDFÕOÕ÷Õ LOH WHPHOL D\QÕ DPD |]HOOLNOHUL GH÷LúLNOLN J|VWHUHQ \D]ÕOÕPODUÕ
JHOLúWLULUNHQ HOGH Hdilen faydalar; VHQDU\RODUÕQ GR÷UXODQPDVÕ LoLQ NXOODQÕODFDN
WHVWGXUXPODUÕQÕQRWRPDWLNUHWLOPHVLQHVQHPRGHOLLOHEXQDDLWNRGXQRWRPDWLN
UHWLOPHVL QHVQH PRGHOLQH X\JXQ YHULWDEDQÕ WDEORODUÕQÕ ROXúWXUDFDN NRGXQ
RWRPDWLN UHWLOPHVL QHVQH PRGHOLQH X\JXQ ZHE VD\IDVÕ JLEL VXQXP NDWPDQÕ
NRGXQXQRWRPDWLNUHWLOPHVLRODUDNVÕUDODQDELOLU
Anahtar Kelimeler: PRGHOJGPO\D]ÕOÕPJHOLúWLUPHDODQD|]JPRGHO
leme, alana özgü dil.

1

*LULú

Model-güdümlü yD]ÕOÕPgeliútirme \DNODúÕPÕLOHDlana özgü dil $g' JHOLúWLULPL
YH NXOODQÕPÕ ¶ODUÕQ VRQXQGDQ EX \DQD VUHJHOPHNWHGLU $g' JHOLúWLULP RrWDPODUÕQÕQ ROXúPDVÕ LOH ELUOLNWH DODQD |]J J|UVHO GLOOHULQ JHOLúWLULPL NROD\ODúPÕú YH
alana özgü dilOHULQ|QHPOLRODQ|]HOOLNOHULQGHQELULRODQLIDGHHWPH\HWNLQOL÷LDUWPÕúWÕU
[1]. Bu sayede moGHOOHULQDODQX]PDQODUÕWDUDIÕQGDQNROD\DQODúÕOPDVÕVD÷ODQPÕúKDWWD
ED]ÕDUDoODUYDVÕWDVÕLOHDODQX]PDQODUÕEXPRGHOOHULJHOLúWLUHELOLUKDOHJHOPLúWLU
Bir AÖD NDYUDPODULOHX\JXODPDDUDVÕQGDNLDoÕNOÕ÷ÕGDUDOWDUDN \D]ÕOÕP JHOLúWLULP
süreçlerinde kullanÕP NROD\OÕ÷ÕQÕ JYHQLOLUOL÷L YH YHULPOLOL÷L DUWWÕUPD\Õ KHGHIOHU >2].
$g' LOH JHOHQ RWRPDWLN NRG UHWLPL VD\HVLQGH \D]ÕOÕPFÕQÕQ LúL NROD\ODúÕU \D]ÕOÕP
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JHOLúWLUPH VUHFL KÕ]ODQÕU YH RUWD\D oÕNDQ \D]ÕOÕPÕQ NDOLWHVL DUWDU $\UÕFD \D]ÕOÕP
EDNÕPYH|]HOOHúPLúWHNUDUUHWLPVUHoOHULGHNROD\ODúÕUYHGDKDHWNLQ\UWOUBu
oDOÕúPDODUDHYRWRPDV\RQXLoLQDODQD|]JGLO>@VUHo\|QHWLPLLoLQDODQD|]JGLO
>@YHUDSRU\D]ÕPÕLoLQDODQD|]JGLO>@|UQHNYHULOHELOLU$QÕODQ faydalDUÕQDNDUúÕQ
bir AÖD’yi JHOLúWLUPHN hem kurumsal vizyon ve destek hem de HNLS X]PDQOÕ÷Õ YH
DGDQPÕúOÕ÷Õ LOH PPNQ ROPDNWDGÕU $g' JHOLúWLULP VUHFLQL GHVWHNOH\HQ DUDoODU
bulunmakla beraber $g' JHOLúWLULPL NRQXVXQGD ciddi boyutta deneyim bilgisi eksiNOL÷L çekilmektedir. %X DODQGD \HJDQH EXOXQDQ \D\ÕQ  \ÕOÕQGD Luoma et al. [6]
WDUDIÕQGDQ KD]ÕUODQPÕúWÕU Bu bildiri ile de, lojistik merkez konteyner terminal yönetimi (LMKTY) yD]ÕOÕPÕLoLQ alana özgü görsel bir dil gHOLúWLULlmesi YHNXOODQÕPÕsürecinde elde HGLOHQGHQH\LPOHURUWD\DNRQPXúWXU

2

Yöntem

%XoDOÕúPDGDDODQX]PDQODUÕLOHELUOLNWHDúD÷ÕGD DoÕNODQDQDGÕPODUL]OHQPLúYHVR
nucunda lojistik merkez konteyner terminal yönetimi yD]ÕOÕPÕLoLQalana özgü görsel
bir dil gHOLúWLULlmiúWLU:
 Alan analizi LOHDODQD|]JNDYUDPODUYHDUDODUÕQGDNLLOLúNLOHUin WDQÕPODQPDVÕ,
 6HQDU\RDQDOL]LLOHNDYUDPODUYHDUDODUÕQGDNLLOLúNLOHUin gözden geçirilmesiD\UÕFD
NDYUDPODUDLOLúNLQ|]HOOLNOHUYHVHQDU\RODUDLOLúNLQNRúXOODUÕQ belirlenmesi,
 Elde edilen bilgilerin biU J|UVHO PRGHOOHPH DUDFÕ NXOODQÕODUDN ELU DODQ PRGHOL
olarak ifade edilmesi,
 Alan modelinin bir GLOWDVDUÕP DUDFÕ NXOODQÕODUDN$g'G|QúWUOPesi,
 $g' NXOODQÕODUDN ROXúWXUXODcak VÕQDPD GXUXPODUÕQÕ YH NRG SDUoDODUÕQÕ üretecek
úDEORQODUÕQKD]ÕUODQPDVÕ
LojisWLNPHUNH]NRQWH\QHUWHUPLQDO\|QHWLPLDODQD|]JGLOLLOHRWRPDWLNVÕQDPDGX
UXPX LOH RWRPDWLN NRG UHWLP VUHFL ùHNLO ¶GH J|VWHULOPLúWLU ùHNLOGH J|UOG÷
üzere, AÖD ile ifade edilen DODQD DLW NDYUDPODU LOH EXQODUÕQ LOLúNLOHULQLQ ana veri
olarak nesne PRGHOL NRGXQXQ EXQD ED÷OÕ RODUDN YHULWDEDQÕ WDEORODUÕQÕ ROXúWXUDFDN
EHWLNOHULQ YH \LQH QHVQH PRGHOLQH ED÷OÕ RODUDN VXQXP NDWPDQÕ NRGODUÕQÕQ ve seQDU\RODU LoLQ VÕQDPD GXUXPODUÕQÕQ otomatik olarak ROXúWXUulPDVÕ DPDoODQPÕú YH
VD÷ODQPÕúWÕU
Bu DPDo GR÷UXOWXsunda her DODQ PRGHOL GH÷LúLNOL÷L YH DODQD |]J görsel dil
JHOLúWLULOHQ KHU VHQDU\R LOH X\XPOX oDOÕúDELOHFHN ELU RWRPDWLN NRG JHOLúWLUPH \DSÕVÕ
ROXúWXUXODELOPHVL LoLQ \DQVÕtma (reflection) WHNQRORMLVLQGHQ ID\GDODQÕOPÕúWÕU %X
sayede alan modeli veya alana özgü görsel dil ile ROXúturulan nesneler ve RQODUÕQ|]HO
liklerinin (properties, attributes) otomatik olarak DOJÕODQÕS NRGUHWLPLQGHYHVÕQDPD
durumu üretiminde JHUHNHQúHNLOGHNXOODQÕODELOPHVLVD÷ODQPÕúWÕU <DQVÕWPD VÕUDVÕQGD
\HQLGHQNXOODQÕODELOLUOLNNRQXVX]HULQGHKDVVDVL\HWLOHGXUXOPXúWXU%XVD\HGHGDKD
HVQHN ELU \DSÕya sahip bir alana özgü dil ile ona ait üreteçOHU JHOLúWLULOPLú YH
NXOODQÕOPÕúWÕU %X HVQHNOL÷H HN RODUDN Dlan modeli temelinde NXOODQÕOPDVÕ JHUHken
VDELW GH÷HU YH WDQÕPODPDODU–örn., otomatik oluúturulacak proje patiNDODUÕ gibi
WDQÕPODPDODU–kaynak (resource) GRV\DODUÕQD HNOHQHUHN üreteçlerin gerekli bilgiyi
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oDOÕúPD ]DPDQÕ runtime) HVQDVÕQGD EXOPDVÕ YH RNXPDVÕ VD÷ODQPÕúWÕU Böylece
otomatik üretim VUHFLQH\D]ÕOÕPFÕPGDKDOHVLQHJHUHNNDOPDPÕúWÕU

Senaryolardaki tüm
ƂŶŬŽƔƵůŵĂĚĚĞůĞƌŝ
ŝĕŝŶĂǇƌŦĂǇƌŦ
ƐŦŶĂŵĂĚƵƌƵŵůĂƌŦ
ŽůƵƔƚƵƌƵůŵĂƐŦ

Gereksinimlere
göre modelin
ŽůƵƔƚƵƌƵůŵĂƐŦ

^ŦŶĂŵĂƵƌƵŵůĂƌŦ
Konteyner
dĞƌŵŝŶĂůŝŶĚĞŬŝƚƺŵŝƔ
süreçlerine ait ön
ŬŽƔƵůůĂƌŦŶƚĞƐƚĞĚŝůŵĞƐŝ

Senaryolara göre
modellerin
ŝǇŝůĞƔƚŝƌŝůŵĞƐŝǀĞ
ĚĞƚĂǇůĂŶĚŦƌŦůŵĂƐŦ

AÖM
Lojistik Merkezi
Konteyner Terminal
Yönetimi
Alana Özgü Model

7ůŐŝůŝƂŶŬŽƔƵůĂĂŝƚ
ƐŦŶĂŵĂĚƵƌƵŵƵ
ƐŽŶƵĐƵďĂƔĂƌŦƐŦǌ

7ůŐŝůŝƂŶŬŽƔƵůĂĂŝƚ
ƐŦŶĂŵĂĚƵƌƵŵƵ
ƐŽŶƵĐƵďĂƔĂƌŦůŦ

PŶ<ŽƔƵůůĂƌ
ĕĂůŦƔƚŦƌŦůĂďŝůŝƌŬŽĚůĂƌŦŶ
ŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞƂŶŬŽƔƵůůĂƌĂ
ĂŝƚĚŽŒƌƵůĂŵĂŬŽĚůĂƌŦŶŦŶ
otomatik olarak
senaryolardan
ǇĂƌĂƚŦůŵĂƐŦ

AÖD
Lojistik Merkezi
Konteyner Terminal
Yönetimi
Alana Özgü Dil

TϰMVC
Entity,
Entity Map,
View Controller,
ŬƌĂŶůĂƌĂĂŝƚŬŽĚůĂƌŦŶ
otomatik olarak
ŽůƵƔƚƵƌƵůŵĂƐŦ

TϰKƌĂĐůĞ
sĞƌŝƚĂďĂŶŦƚĂďůŽůĂƌŦŶŦŶ
ŽƚŽŵĂƚŝŬǇĂƌĂƚŦůŵĂƐŦ

Lojistik Merkez
MVC projesi
ĕĂůŦƔƚŦƌŦůĂďŝůŝƌŬŽĚ

KƌĂĐůĞ
sĞƌŝƚĂďĂŶŦ
ďĞƚŝŬůĞƌ

ùHNLO. LMKTY $ODQDg]J0RGHO $g0 YH$ODQDg]J'LO $g' LOHRWRPDWLNVÕQDPD
durumu ile otomatik kod üretim süreci.

3

.XOODQÕODQ$UDoODU

Lojistik merkez konteyner terminal yönetimi alana özgü dili JHOLúWLULOPHVL YH
NXOODQÕPÕVUHFLQGHyararlaQÕODQDUDoODUDúD÷ÕGDOLVWHOHQPLúYHNÕVDFDDoÕNODQPÕúWÕU
 Microsoft Visual Studio 2013 : NXUXPVDO\D]ÕOÕPJHOLúWLUPHYHVUHo\|QHWLPDUDFÕ
 Microsoft Domain-Specific Language SDK 2013 : alana özgü modelleme ve alana
|]JGLOWDVDUODPDDUDFÕ
 Text Template (T4) : otomatik VÕQDPDGXUXPXYHRWRPDWLNNRGUHWLPLLoLQJHUH
NHQúDEORQODUÕQJHOLúWLULPDUDFÕ
 Microsoft Entity Framework 6.0 : model-görünüm-denetleyici (model-viewcontroller) alt yaSÕVÕQGDNXOODQÕODQveri HULúLPNDWPDQÕ çerçevesi.
 Devart : Oracle YHULWDEDQÕLoLQYDUOÕNoHUoHYHVL
 Microsoft 9LVXDO6WXGLR09&NXUXPVDOPLPDULGHNXOODQÕODQWHSNLVHO UH
VSRQVLYH WDVDUÕP|]HOOLNOLNXOODQÕFÕDUD\]JHOLúWLUPHRUWDPÕ
Bu araçlar alaQD |]J J|UVHO GLO LOH \XNDUÕGD EHOLUWLOHQ NRGODUÕQ YH VÕQDPD GX
UXPODUÕQÕQ RWRPDWLN RODUDN UHWLOPHVLQGH NXOODQÕOPÕúWÕU $QFDN EX DUDoODUÕQ ELUOLNWH
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oDOÕúWÕUÕOÕS VRQXo DOÕQDELOPHVL için DúD÷ÕGD listelenen LNL WDQH \DUGÕP VÕQÕIÕ ILUPD
EQ\HVLQGHJHOLúWLULOPLúWLU
 2EMHFW+HOSHUVNRGUHWLPLLoLQRUWDNODúDYHWHNUDUNXOODQÕODELOLUPHWRWODUVÕQÕIÕ
 0RGHO+HOSHUV  VÕQDPD GXUXPODUÕ LoLQ RUWDNODúD YH WHNUDU NXOODQÕODELOLU PHWRWODU
VÕQÕIÕ
$\UÕFDRWRPDWLNNRGUHWLPLKHGHIOL “entity”, “entitymap” ve “viewmodel” kRGODUÕQÕ
ROXúWXUPDNiçin 3 üç adet T4 úDEORQX \D]ÕOPÕúWÕU%XQODUDHNRODUDNKHUVÕQDPDGX
rumu için de birer T4 úDEORQX ROXúWXUXOPXúWXU ø]OH\HQ E|OPGH EX DUDoODUÕQ
NXOODQÕPODUÕQÕ GD NDSVD\DFDN úHNLOGH DODQD |]J J|UVHO ELU GLO LOH JHUoHNOHúWLULOHQ
otomaWLNUHWLPHDLW|UQHNELUoDOÕúPDDoÕNODQPÕúWÕU

4

gUQHN'XUXPdDOÕúPDVÕ

$ODQD |]J GLO JHOLúWLULOLUNHQ Microsoft Domain-Specific Language SDK 2013
06'6/ DUDFÕQÕQPRGHOHNUDQÕQGDùHNLO¶GHJ|UOG÷JLELDODQD|]JNDYUDPODU
YH EXQODU DUDVÕQGDNL LOLúNLOHU \HUOHúWLULOPLúWLU 'L÷HU ELU GH\LúOH DODQD |]J PRGHO
ROXúWXUXOPXúWXU 7DPDPÕ úHNLOGH J|]NPHPHNOH EHUDEHU  WDQH DODQ NDYUDPÕ YH
EXQODU DUDVÕQGDNL  LOLúNL–EXQODUÕQ  WDQHVL NDOÕWÕP LQKHULWDQFH  YH  WDQHVL GH
J|PO HPEHGHG  LOLúNL ROXS– PRGHO HNUDQÕQGD EXOXQPDNWDGÕU %X HNUDQGD D\UÕFD
her kavram ile ilgili özellikler ve bu özelliklerin tipleri–ek olarak, zorunlu
ROXSROPDGÕ÷ÕVDKDX]XQOX÷Xv.b.–EHOLUWLOPLúWLU Bu sayede nesne modeline ait kodun,
YHULWDEDQÕWDEOREHWLNOHULYHVXQXPNDWPDQÕNRGODUÕQÕQRWRPDWLNRODUDNROXúWXUXOPDVÕ
PPNQKDOHJHOPLúWLU $\UÕFDVHQDU\RED]OÕVÕQDPDGXUXPODUÕQÕQRWRPDWLNROXúWX
rulabilmesi için, belirli bir VHQDU\R LoLQGH \HU DODQ NDYUDPODUÕQ LoLQGH EXOXQD
ELOHFHNOHUL GXUXP VWDWH  ELOJLVLQLQ GH JLULOPHVLQL ]RUXQOX NÕODFDN NRG SDUoDFÕNODUÕ
kavramlara eklenPLúWLU.

ùHNLO MS DSL üzerinde LMKTY Alana Özgü ModelL.ÕVPL*|UQP
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Alana özgü modelden alana özgü GLOHG|QúWUPHQLQ \DSÕODELOPHVLLoLQ06'6/
DUDFÕQGD NDYUDPODUÕQ J|UVHO YDUOÕNODU LOH HúOHQGLULOPHVL JHUHNPHNWHGLU $QFDN 06
'6/ 'HVLJQHU DUDFÕQÕQ VXQGX÷X J|UVHO YDrOÕNODU VDGHFH GLNG|rtgen ve daire türevleridir. dDOÕúPDPÕ]VRQXFXQGDNDOÕWÕPYHJ|POLOLúNLOHUVHEHELLOH IDUNOÕJ|U
VHOLPJH\HLKWL\DoROGX÷XRUWD\DoÕNPÕúWÕU)DUNOÕUHQNOHULOHJ|UVHOYDUOÕNODUGROD\ÕVÕ
LOHRQODUÕQWHPVLOHWWL÷LNDYUDPODUD\UÕúWÕUÕOPÕúWÕU%LU|UQH÷LùHNLO3¶GHYHULOPLúWLU
06 '6/ 'HVLJQHU DUDFÕ G|QúWUPH VRQXFXQGD VWDQGDUW RODUDN KLoELU |]HOOL÷L
J|VWHUPHGL÷L LoLQ J|UVHO GLOL ROXúWXUDQ YDUOÕNODU üzerinde görünmesi, hatta girilmesi
istenen tüm özellikler DODQPRGHOLHNUDQÕQGDWDQÕPODQPDNWDGÕU'|QúPVRQXFXQGD
RUWD\DoÕNDQJ|UVHOGLONXOODQÕFÕ\ÕLOJLOLELOJLOHULGROGXUPD\D]RUODPDNWDGÕU%XVD\HGH
ROXúWXUXODQELUVHQDU\RKHPDODQX]PDQODUÕLOHLQFHOHQHELOPHNWHKHPGHVHQDU\RED]OÕ
VÕQDPDGXUXPODUÕQÕROXúWXUXODELOPHNWHGLU

ùHNLO. MS DSL üzerinde LMKTY Alana Özgü Dil ile Devir Senaryosu .ÕVPL*|UQP.

7úDEORQODUÕQÕROXúWXUPDGDQ|QFHRUWD\DoÕNPDVÕKHGHIOHQNRGSDUoDODUÕ09&YH
NXUXP VWDQGDUWODUÕ J|] |QQH DOÕQDUDN ROXúWXUXOGX 2OXúWXUXODQ EX NRG SDUoDODUÕQÕQ
KDQJLNÕVÕPODUÕQÕQDODQa |]JGLOLOHROXúWXUXODQJ|UVHOSURJUDPGDQJHOHFH÷LEHOLUOHQ
GL %|\OHFH 7 úDEORQODUÕQÕ ROXúWXUPDQÕQ PPNQO÷ J|]OHQGL÷L JLEL úDEORQODUÕ
MHQHULN\DSPDQÕQGD\ROXEXOXQPXúROGX7úDEORQODUÕ LOHDODQDLOLúNLQQHVQHPRGHOL
NRGXYHULWDEDQÕWDEORROXúWXUDQRNX\DQ\D]DQYHJQFHOOH\HQNRGODULOHVXQXPNDW
PDQÕNRGODUÕYHVHQDU\RVÕQDPDGXUXPODUÕRWRPDWLNRODUDNROXúWXUXODELOLUKDOHJHOGL
.DSÕJLULú senaryosu LoLQNXOODQÕODQúDEORQ|UQHNRODUDNùHNLO¶GHYHULOPLúWLU

119

ùHNLOMS DSL üzerinde LMKTY LoLQ+D]ÕUODQDQgUQHNELU7ùDEORQX

+HPDODQD|]JVÕQDPDQÕQKHPGHYHULHULúLPLOHVXQXPNDWPDQÕNRGSDUoDODUÕQÕQ
$g'¶GHQ RWRPDWLN RODUDN UHWLOPHVL \DQVÕWPD WHNQRORMLVLQLQ X\JXODQPDVÕ LOH
PPNQ ROPXúWXU 2OXúWXUXODQ $g' NXOODQÕPÕ LOH KHUKDQJL ELU SURMHQLQ \DUDWÕO
PDVÕQGD KHP VXQXP NDWPDQÕ KHP GH YHUL HULúLP NDWPDQÕ (YHULWDEDQÕ ile birlikte)
RWRPDWLNRODUDNKD]ÕUKDOHJHOGL÷LLoLQSURMHQLQJHOLúWLUPH]DPDQÕNÕVDOPÕúWÕU.

5

Sonuç

%XELOGLULGHORMLVWLNPHUNH]NRQWH\QHUWHUPLQDO\|QHWLPL\D]ÕOÕPÕLoLQDODQD|]J
J|UVHOELUGLOJHOLúWLULOPHVLYHNXOODQÕPÕVUHFL DoÕNODQPÕúYe elde edilen deneyimler
SD\ODúÕOPÕúWÕU 2OXúWXUXODQ \|QWHPLQ LúOHWLOPHVL VRQXFXQGD; PúWHUL VHQDU\RODUÕQÕQ
KÕ]OÕFD ROXúWXUXOGX÷X EX VHQDU\RODUD LOLúNLQ VÕQDPD GXUXPODUÕQÕQ DODQ X]PDQODUÕ
WDUDIÕQGDQ NROD\FD ROXúWXUXOGX÷X YH \D]ÕOÕPFÕODUD VDGHFH VHQDU\R DNÕú LOH LOJLOL
NÕVÕPÕQ NRGODQPDVÕQÕQ NDOGÕ÷Õ D\UÕFD \D]ÕOÕPFÕODUÕQ RWRPDWLN UHWLOPLú NRGODUD
PGDKDOHHWPHVLQHJHUHNNDOPDGÕ÷ÕJ|]OHPOHQPLúWLU.
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Öz. Yazılım büyüklük ölçümünü doğru yapmak, düşük maliyetli gömülü
sistemler geliştirmek için çok önemlidir. Ancak; yazılım büyüklük ölçümü çok
yakın zamana kadar büyük çoğunlukla manuel, zaman harcayan ve hataya açık
bir süreç olmuştur. Bu zaman ve para kaybıyla sonuçlanabilir. Bu sürecin
otomatize edilmesi yazılım geliştiren şirketlerde projenin kalitesini ve bütçe
planlamasını iyileştirmek için bir zorunluluktur. Bu çalışmada bileşen tabanlı
yazılım ürün hatlarında gerekli olan bilgiyi UML diyagramlarından alarak
işlevsel büyüklüğü hızlı ve yaklaşık bir şekilde ölçebilmek için bir otomasyon
yaklaşımı önerilmektedir. Çalışmada yazılım işlevsel büyüklüğü yaklaşımı için
bileşen tabanlı yazılım ürün hatları ortamlarında kullanılan UML modelleri esas
alınmış, COSMIC işlevsel büyüklük yönteminde önerilen işlevsellik öğeleri ile
UML modelleri öğeleri arasında eşleştirme yapılmıştır. Yapılan bir durum
çalışmasıyla, arayüz tabanlı tasarım ile hazırlanmış bileşen tabanlı ürün hattında
manuel olarak ölçülen işlevsel büyüklüğün tahmin edilebildiği gösterilmiştir.
Bu çalışma tamamlandığında, yazılım işlevsel büyüklük ölçümü için gerekli
olan zaman ve iş gücünün azaltılması, ölçümün doğruluğunun artırılması ve
geriye dönük işlevsel büyüklük hesaplamaları mümkün olacaktır.
Anahtar kelimeler: İşlevsel Büyüklük Ölçümü, Yazılım Ürün Hattı, Arayüz
Tabanlı Tasarım

1

Giriş

Ölçme bilimin başlangıç noktası ve mühendisliğin en temel parçası olduğundan
dolayı bir projenin bitirilebilmesi için öngörüde bulunabilmeye yardımcı olmaktadır.
Yazılım büyüklük ölçümü kestirimi projenin tamamlanabilmesi için gerekli
kaynakların belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Proje yöneticileri yazılım
yönetimi ve planlama yapabilmek için yazılımın tahmini büyüklüğünü mümkün
adfa, p. 1, 2011.
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olduğu kadar hızlı ve yaklaşık bir şekilde bilmelidir[1]. Yazılım ürün hatları, değişen
müşteri isteklerine daha hızlı cevap verebilmek, daha önce yapılan işi tekrar
yapmamak ve projeyi taahhüt edilen sürede tamamlamak için büyük ve yazılım odaklı
projelerde kullanılır[2]. Yazılım büyüklüğü ölçümü bazı yazılım firmalarında göz ardı
edildiği için yazılım projeleri genel olarak ya zamanında tamamlanamamakta veya
projenin başlangıcında belirlenen maliyet aşılmaktadır[3]. Yazılım büyüklük
ölçümünün göz ardı edilme nedeni bu yöntemlerin otomatize edilmemesi nedeniyle
zaman alıcı olması ve deneyim gerektirmesidir[4].
Bileşen tabanlı yazılım ürün hattı yaklaşımında bileşen havuzu oluşturularak
bileşenlerin tekrar kullanılabilmesi amaçlanır[5]. Yazılım ürün hattı yaklaşımında
genel olarak UML (Unified Modeling Language) tabanlı yazılım geliştirme araçları
kullanılır[6]. Model güdümlü yazılım geliştirme araçları platform bağımsızlığı ve
görsel bir kompozisyon sağladığı için günümüzde yaygın olarak tercih edilir[7]. UML
araçları özellikle arayüz tabanlı tasarıma elverişli olması sebebiyle yazılım ürün
hattında bulunan bileşenlerin soyutlanması ve farklı projelerde tekrar kullanılmasında
kolaylık sağlar. Arayüz tabanlı bileşen tasarımında bileşenlerde kullanılacak arayüzler
bileşen yazılmadan önce belirlenmiş olduğundan yazılım büyüklük ölçümü her bir
bileşen için otomatik hale getirilerek yazılım süreci başlamadan bileşenin
büyüklüğünün hesaplanması ve dolayısı ile proje yönetimi sürecinin kolaylaştırılması
mümkün olmaktadır. Bu çalışmada arayüz tabanlı ürün hatları için UML diyagramları
kullanılarak bu sürecin otomatize edilmesi ve bu sayede ölçümün daha hızlı yapılması
ve ölçümü yapan kişinin deneyiminden bağımsızlığının sağlanarak objektif bir bakış
açısı elde edilmesi hedeflenmektedir. Günümüzde yaygın olarak kabul görmüş olan
COSMIC yazılım büyüklük ölçüm yöntemi temel alınarak bu yöntemin arayüz tabanlı
ürün hattı tasarımlarında otomatize edilmesi amaçlanmaktadır. COSMIC yöntemi ile
UML araçları kullanılarak yapılan arayüz tabanlı ürün hattı tasarımları arasında bir
ilişki kurulması ve bu ilişkiden otomatik büyüklük ölçümü yapılması halinde yazılım
büyüklük ölçümünde harcanan iş gücünün azaltılması ve tahminin doğruluğunun
artırılması düşünülmektedir.

2

UML Modelleri ile İşlevsel Büyüklük Ölçümü

COSMIC İşlevsel Büyüklük Ölçüm Metodu
COSMIC metodu yaygın şekilde kullanılan ve diğer yazılım büyüklük ölçüm
metotlarının platform bağımlılığı, kodlayan kişiye bağımlılık vb. zayıf yönlerini
barındırmayan güncel ve yenilenmiş bir işlevsel büyüklük metodudur[8]. COSMIC
yönteminde sistem sınırlarından giren her giriş ve sistem sınırlarından çıkan her çıkış
1 fonksiyon puanı alır ayrıca veri tabanına giriş ve veri tabanından çıkışlar da 1 ‘er
puan olarak hesaplanır. Şekil 1’de COSMIC yönteminde işlevsel büyüklük
ölçümünde rol oynayan işlemler gösterilmiştir
x

Giriş (E) bir veri grubunun fonksiyonel kullanıcıdan yazılım sınırlarından
geçerek fonksiyonel süreçte kullanılacağı yere taşınması işlemidir.

122

x

Çıkış (X) bir veri grubunun fonksiyonel süreçten yazılım sınırlarından
geçerek fonksiyonel kullanıcıya taşınması işlemidir.

Şekil 1 - Veri Hareket Tipleri

x
x

Okuma (R) bir veri grubunun kalıcı bellekten fonksiyonel süreçte
kullanılacağı yere taşınması işlemidir.
Yazma (W) bir veri grubunun fonksiyonel süreçten kalıcı belleğe taşınması
işlemidir.

Toplam fonksiyon puanı her bir okuma, yazma, giriş ve çıkışların sayılarının
toplamları toplanarak hesaplanır.
Ürün Hattında Arayüz Tabanlı Tasarım
Arayüz tabanlı tasarım, sağlayıcı ve kullanıcı bileşenler arasında arayüzler esas
alınarak hazırlanan bir yazılım mimarisidir[9]. Bu tasarım nesne tabanlı yazılım
mimarisi sınırları içerisinde kalarak bileşen tabanlı ürün hattı ile uyum içinde
çalışması amacı ile yapılmıştır[10]. Ara yüz tabanlı tasarım UML tasarım kavramı ile
de uyumludur. Bu metot sayesinde bileşenler Şekil 2’deki gibi belirli arayüzelere
uygun olarak ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere uyum içinde çalışan çevreden
soyutlanmış kutular olarak tasarlanır[11].
Arayüz tabanlı tasarımda, bileşenin kullanıcısı önceden belirlenmiş arayüze uygun
olarak bileşene istediği girdileri vererek, bileşen tarafından verilen çıktıları
kullanabilmektedir.[9]. Kullanıcı bileşen sınırları içerisindeki işlemlerle
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ilgilenmediğinden, bileşenler bir kere test edilerek onaylandıktan sonra sorunsuz
olarak herhangi bir yazılıma entegre edilebilmektedir.[11].

Şekil 2 - Bileşen Etkileşimi

Arayüz Tabanlı Tasarım ile COSMIC Yönteminin Birleştirilerek Otomatize
Büyüklük Ölçüm Metodu Uygulama
Ürün hatlarında yapılan arayüz tabanlı tasarımlarda arayüzler bileşeni kodlamadan
önce belirlenmiş olduğundan yazılımın girdi ve çıktıları büyük oranda belirlidir.
COSMIC metodu ile uyumlu olarak düşünüldüğünde bir bileşenin arayüzündeki
eleman sayısı bileşenin büyüklüğü ile alakalı olmalıdır. Bu çalışmada bir ürün hattı
bileşeninin sağlanmış ve gereksinilmiş arayüzlerini inceleyerek ve COSMIC yöntemi
temel alınarak otomatize ve hızlı bir büyüklük tahmini yapılması amaçlanmıştır. Elde
edilen sonuçlar COSMIC yöntemiyle manuel olarak bulunan sonuçlar ile
karşılaştırılmış ve bir ilgileşim bulunmaya çalışılmıştır. Bu analizden elde edilecek
sonuç hazırlanan otomatize yöntemin ürün hattındaki arayüz tabanlı tasarımlarda
büyüklük ölçümünün COSMIC bazında anlamlı sonuç çıkarıp çıkarmadığı açıklığa
kavuşacaktır.
Tablo 1- UML COSMIC İlişkisi

COSMIC
Kavramı

UML Karşılığı

UML Elemanı

Yazılım Sınırı

Bileşen Diyagramı

Bileşenin sınırları

Fonksiyonel
Kullanıcı

Kullanım Durumu
Diyagramı ve Bileşen
Diyagramı

Sisteme direkt olarak bağlanan
harici bileşenler

Tetikleyen Olay

Bileşen Diyagramı

Harici bileşen tarafından gelen
tetikleyici olaylar

Kalıcı Veri Grubu

Bileşen Diyagramı ve
Sınıf Diyagramı

Sınıf
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Konuk Veri Grubu

Bileşen Diyagramı

Harici bileşenler tarafından
gönderilen fonksiyonlar ve bu
fonksiyon içerisindeki
argümanlar

Süreç

Kullanım Durumu
Diyagramı ve Akış
Diyagramı

Akış diyagramında gösterilen
süreç

Giriş Veri Hareketi

Akış Diyagramı

Harici yazılım bileşeninden
gelen olay ve fonksiyonlar
(Sağlanmış Ara yüz)

Çıkış Veri Hareketi

Akış Diyagramı

Harici yazılım bileşeninden
gelen olay ve fonksiyonlar
(Gereksinim Ara yüzü)

Okuma/Yazma
Veri Hareketi

Akış Diyagramı

Sınıf içerisinde yer alan kalıcı
değişkenler

UML COSMIC İlişkisi tablosu göz önüne alındığında UML ve COSMIC metodu
birleştirildiğinde arayüz tabanlı tasarım ile hazırlanmış ürün hatlarında bileşenlerin
büyüklüğünü hesaplama işlemi otomatize edilebilir. ASELSAN Silah Sistemleri ve
Modernizasyonları ekibinin ürün hattında yer alan bileşenler farklı projelerin
ihtiyaçlarını karşılamak ve aynı bileşen için tekrar kodlama ve test faaliyeti
yürütmemek için hazırlanmıştır. Bir projede kullanılacak birim kodu ürün hattında
varsa projeden bu ürün hattına referans verilerek kod ortak havuzdan kullanılır.
Bileşen sınırlarını ve bileşen arayüzlerini daha iyi ifade edebilmek için bir
bileşeninin (Bileşen_7) nesne model diyagramı Şekil 3’te gösterilmiştir. Bileşen_7 bir
kamera bileşenidir. Bu kamera paket halinde termal, TV ve lazer içermektedir.
Bileşen veri haberleşmesini seri kanal aracılığı ile yapmaktadır. Bileşen içerisinde
yapılmış tasarıma göre TV, termal ve lazer işlemlerini yürütebilmesi için 3 adet sınıf
ve bu sınıfların seri kanaldan veri gönderebilmesi ve alabilmesi için ortak bir
haberleşme sınıfı hazırlanmıştır. Bileşen sınırlarında yer alan portlar bileşeni kullanan
sınıflar ile haberleşebilmek için gerekli arayüzleri içermektedir. Bileşenin kullanıcısı
bileşen sınırları içerisinde yapılan işlerden bağımsız olarak girdilerini bu kanallar
üzerinden vererek çıktıları yine bu kanallardan almaktadır.
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Şekil 3 – Bileşen_7’nin Nesne Model Diyagramı

Kamera bileşeni içerisindeki port Thermal portunda yer alan önceden tanımlanmış
arayüz ve bu arayüzlerdeki fonksiyon ve olay elemanları Şekil 4’te gösteriliyor. Bu
arayüzler daha önce de belirtildiği gibi önceden hazırlanmış arayüzlerdir.
ICommonControlProvided arayüzü her bileşen için ortak olan ve her bileşende o
bileşenin başlatılması kapatılması hatalarının iletilmesi vb. işlemlerin üzerinden
yürütüldüğü arayüzdür. ICameraProvided arayüzü ise kamera bileşenleri için
hazırlanan ve yalnızca bir kameranın sağlaması gereken temel fonksiyon ve olayları
barındıran arayüzdür. Kamera bileşeninde tanımlanmamış bir fonksiyon sağlanıyorsa
genişletilmiş (extended) bir arayüz eklenerek bu özellikler de dahil edilir.
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Şekil 4 – Bileşen_7’nin Arayüzleri

3

Durum Çalışması

ASELSAN Silah Sistemleri ve Modernizasyonları ekibinde yazılım büyüklük ölçümü
genel olarak geçmiş tecrübelerle elde edilen deneysel verilere dayandırılmıştır. Yeni
bir bileşen yazılacağında geçmiş veri göz önüne alınarak bir büyüklük tahmini
yapılmaktadır. Ürün hattındaki bileşen arayüzleri iyi tanımlanmış olduğundan yeni bir
bileşen yazılacağında kullanılacak arayüzler önceden belirlenmiştir. Dolayısı ile
arayüzlerde yer alan girdi ve çıktılar yazılım büyüklüğü ile COSMIC bazında
ilişkilendirilebilir elemanlar olmaktadır. Bu çalışmada ihtiyaç duyulan veriyi
toplamak için ASELSAN Silah Sistemleri ve Modernizasyonları yazılım ürün hattı
kullanılmıştır. Ara yüzde bileşen tiplerine göre 15 adet bileşen seçilmiştir.
Bileşenlerin isimleri gizlilik nedeni ile verilmeyerek numaralandırılmıştır.
Öncelikle bileşenlerin büyüklüğü el yordamıyla COSMIC işlevsel büyüklük ölçüm
metodu ile hesaplanmıştır. Daha sonra ürün hattındaki bileşenlerin arayüzlerindeki
eleman sayıları göz önüne alınarak COSMIC ile arayüz elemanlarının sayısı
arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Tablo 2’de görüldüğü üzere İB kolonu her bir bileşen
için el yordamıyla hesaplanan işlevsel büyüklükleri, FS arayüzdeki fonksiyon sayısını
OS arayüzdeki olay sayısını ve ES ise arayüzdeki toplam eleman sayısını (FS + OS)
göstermektedir. Kullanılan Rhapsody UML aracı için bir eklenti hazırlayarak bu
bileşenlerin geçirgen (ing. non-behavioral) portlarından giriş ve çıkışlardaki
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fonksiyon ve olayların toplamını bulan bir kod geliştirilmiştir. Burada daha önceden
bahsedilen COSMIC kavramlarından yazılım sınırı olarak bu bileşenin sınırlarının
alındığı ve giriş ve çıkışlar için de harici bileşen ve yazılımlarla haberleşmek için
kullanılan olay ve fonksiyonların kullanıldığı görülebilmektedir.
Tablo 2 – Ürün Hattı Bileşen Bilgileri

Bileşen Numarası
Bileşen_1
Bileşen_2
Bileşen_3
Bileşen_4
Bileşen_5
Bileşen_6
Bileşen_7
Bileşen_8
Bileşen_9
Bileşen_10
Bileşen_11
Bileşen_12
Bileşen_13
Bileşen_14
Bileşen_15

İB
16
40
77
20
33
154
154
215
115
33
48
57
74
52
42

FS
1
14
12
5
11
50
33
32
30
9
15
17
12
10
14

OS
5
8
18
5
17
27
103
124
66
23
20
15
33
24
15

ES
6
22
30
10
28
77
136
156
96
32
35
32
45
34
29

Şekil 5’te arayüzdeki toplam eleman sayısına göre değişen işlevsel büyüklük
grafiği görülmektedir.

Şekil 5 – İşlevsel Büyüklük ve Eleman Sayısı İlgileşimi
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Bileşenler için işlevsel büyüklük ve fonksiyon ve olay sayıları hesaplandıktan
sonra bu bileşenler için arayüzdeki elemanların tip ve sayılarından yola çıkarak
işlevsel büyüklüğü tahmin etmek amacıyla Çoklu Lineer Yaklaşım (ing. Multiple
Linear Regression) analizi yapılmıştır. Çoklu Lineer Yaklaşım metodu bir değişkeni
bağımlı diğer değişkenler bağımsız seçilerek yapıldığından bu yaklaşım yöntemi
yapılacak işlevsel büyüklük tahmini için uygun bulunmuştur. Çoklu Lineer Yaklaşım
metodu ile yapılan analizler sonucunda Tablo-3’te görüldüğü üzere FS ve OS
bağımsız değişkenleri İB ile sırasıyla 0,859 ve 0,879 gibi yüksek bir ilgileşime
sahiptirler.
Tablo 3 - Pearson İlgileşimi

Pearson İlgileşimi

İB

FS

OS

İB

1,000

,859

,879

FS

,859

1,000

,609

OS

,879

,609

1,000

Tahmini işlevsel büyüklüğün (TİB) arayüzdeki fonksiyon ve olay sayısı ile
arasındaki ilişki, çoklu lineer yaklaşım ile elde edilen Tablo-4’teki katsayılara göre
aşağıdaki fonksiyon ile ifade edilmektedir.
TİB = 3,588 + 2,313 * FS + 0,921 * OS
Tablo-4’te görüldüğü gibi FS ve OS bağımsız değişkeleri istatistiksel olarak
anlamlıdır (Sig<0.05).
Tablo 4 - Katsayılar Tablosu

Model
1

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

(Constant)

Std. Error

3,588

6,960

FS

2,313

,404

OS

,921

,146

Beta

t

Sig.
,516

,616

,514

5,725

,000

,566

6,297

,000

Tablo 5’te görüldüğü gibi işlevsel büyüklüğü ölçmekte kullandığımız tahminin
istatistiki olarak anlamlı olduğu sonucu çıkmaktadır. (F(2,12) = 92.563, p<.001).
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Tablo 5 - ANOVA Analizi

Model
1

Sum of Squares

Regression
Residual
Total

df

Mean Square

44716,771

2

22358,385

2898,562

12

241,547

47615,333

14

F
92,563

Sig.
,000b

Çoklu lineer yaklaşım sonucunda elde edilen Tablo 5’teki model özetine göre
işlevsel büyüklüğü tahmin etmekte kullanılan fonksiyonda standart tahmin hatasının
%15 olduğu görülmektedir. Tablo 5’te görüldüğü gibi “R Square” değeri 0,939’dur.
Bu da işlevsel büyüklüğün değişiminin arayüzdeki elemanlar ile %93 oranında
açıklanabildiğini göstermektedir.
Tablo 6 - Model Özeti

Model
1

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

,969a

,939

,929

15,542

ASELSAN Silah Sitemleri ve Modernizasyonları için yukarıda ifade edilen
büyüklük tahmini ile elde edilen bileşenlerin tahmini işlevsel büyüklüklerinin hata
yüzdeleri Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7 - İB ve Tahmini İB Karşılaştırması

Bileşen Numarası
Bileşen_1
Bileşen_2
Bileşen_3
Bileşen_4
Bileşen_5
Bileşen_6
Bileşen_7
Bileşen_8
Bileşen_9
Bileşen_10
Bileşen_11
Bileşen_12
Bileşen_13
Bileşen_14
Bileşen_15

İB
16
40
77
20
33
154
154
215
115
33
48
57
74
52
42

130

Tahmini İB
11
43
48
20
45
144
175
192
134
46
57
57
62
49
50

%Hata
52
8
61
1
26
7
12
12
14
28
15
0
20
7
16

4

Çalışma Kısıtları

Bu çalışma devam eden bir tez çalışmasına girdi sağlama amacı ile gerçekleştirilmiş
bir keşif (ing. explorative) çalışmasıdır. Çalışma arayüz tabanlı tasarım ile
hazırlanmış bileşen tabanlı ürün hatlarında yapıldığı için sonuçlar başka mimari
tasarımlı ürün hatlarında genelleştirilemeyebilir. Çıkan tahmin fonksiyonu çalışmanın
yapıldığı ürün hattına özeldir başka bir ürün hattında aynı katsayılar elde
edilemeyebilir. Analiz için kullanılan veri kümesi küçüktür, dolayısı ile istatistiksel
analizlerden elde edilen sonuçların gücü kısıtlıdır. Ürün hattında ele alınan bileşen
sayısı artırılarak işlevsel büyüklük yaklaşımı daha doğru sonuçlar verebilir.
Başka bir çalışma kısıtı da işlevsel büyüklük ölçümlerinin bu çalışmanın ana yazarı
tarafından yapılmış olmasıdır. Birden fazla kişi ile yapılması daha güvenli bir işlevsel
büyüklük tahmini elde etmeye yardımcı olacaktır.

5

Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

COSMIC işlevsel büyüklük ölçüm metodundan elde edilen işlevsel büyüklük arayüz
tabanlı tasarımı ile hazırlanmış ürün hatlarındaki bileşenlerin arayüzlerindeki olay ve
fonksiyon sayısı ile paralellik göstermektedir. İki bileşenden arayüzünde daha fazla
fonksiyon ve olay bulunanın işlevsel büyüklüğünün daha fazla olduğu görülmektedir.
Arayüz tabanlı tasarım yapılmış ürün hatlarında yeni bir bileşen hazırlanacağında
bileşenin işlevsel büyüklüğü bileşen için önceden bilinen arayüzlere göre
hazırlanacağından bileşenlerin işlevsel büyüklükleri önerilen yöntem ile hızlı ve
doğruluk payı kabul edilebilir şekilde tahmin edilebilir. Bu şekilde geçmiş tecrübeye
dayandırılan işlevsel büyüklük tahminleri bir metoda oturtularak geçmiş tecrübeye
dayalı olmaktan çıkarılır. Geçmiş tecrübe ile yapılan tahminlerde hata payı istatistiki
olarak %25 ile %30 civarında bulunmaktadır. Tasarım tabanlı arayüzlerde yer alan
elemanlara bakılarak yapılan tahminde ise yapılan hatanın mutlak ortalaması %15
olarak bulunmaktadır. Tahminin doğruluğunun artırılması amacıyla UML’den elde
edilebilecek başka girdiler araştırılarak işlevsel büyüklüğün tahminindeki doğruluk
payının artırılması planlanmaktadır. UML şemaları ile COSMIC işlevsel büyüklük
metodu konseptleri arasında hazırlanan ilişkilendirme detaylandırılarak tahmin yerine
ölçümün yapılması planlanmaktadır.
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COSMIC Fonksiyonel Büyüklük Ölçüm Yöntemi için Bir
Hata Önleme Modeli
0XUDW6DOPDQR÷OX, Onur Demirörs
(QIRUPDWLN(QVWLWV2UWD'R÷X7HNQLNhQLYHUVLWHVL$QNDUD7UNL\H

{musalman,demirors}@metu.edu.tr

Özet. <D]ÕOÕPJHOLúWLUPHSURMHOHULQLQ\|QHWLPLQGHen önemli girdilerden bir tanesi iúJFNHVWLULPLGLU ve bu kestiriminin JHUoH÷H\DNÕQ\DSÕODELOPHVLLoLQgeOLúWLULOHFHN\D]ÕOÕPÕQE\NO÷nün GR÷UX|Oolmesi gerekmektedir. YD]ÕOÕPE
\NO÷ LoLQHQGR÷UXYHWXWDUOÕVRQXFXYHUHQyöntemlerden bir tanesi yD]ÕOÕPÕQ
IRQNVL\RQHOE\NO÷QQ ölçülmesidir. Büyüklük ölçülürken ROXúDELOHFHNKD
WDODULúJFNHVWLULPOHULQLHWNLOH\HFH÷LLoLQ\D]ÕOÕPÕSURMHOHULQLQEDúDUÕVÕQÕROXP
suz etkileyecektir. %XoDOÕúPDda önerilen model COSMIC fonksiyonel büyüklük
ölçümü yöntemLNXOODQÕODUDN\DSÕODQ|OoPOHUVÕUDVÕQGD ROXúDELOHFHNKDWDODUÕen
aza indirmeyi hedeflemektedir. +DWDODUÕHQJHOOHPHNLoLQ; IDUNOÕ fonksiyonel süreç
türlerine yönelik WDQÕPODQDQ YHUL KDUHNHW úDEORQODUÕ YH ilgi objeleri DUDVÕQGDNL
LOLúNLOHUi gösteren YDUOÕN-LOLúNLtablosu NXOODQDUDN|OoP\DSDQNLúL\L\|QOHQGLULU.
0RGHOLNLIDUNOÕYDNDoDOÕúPDVÕ LOHWHVWHGLOPLúYHGR÷UXODPDDPDoOÕoDOÕúPDGDki
WRSODPKDWDVD\ÕVÕQÕ %90|OoOHQE\NONLOHJHUoHNE\NONDUDVÕQGDNLIDUNÕ
RUDQÕQGD azaltabilPLúWLU.

1

Giriú

<D]ÕOÕPJHOLúWLUPHSURMHOHULQLQHQE\NPDOL\HWNDOHPLni LúJFKDUFDPDODUÕROXúWXU
PDNWDGÕU %X QHGHQOH SURMH EDúODQJÕFÕQGD JHUoHNOHúWLULOHQ Lú JF NHVWLULPL SURMHQLQ
bütçe ve takvim hedeflerini tutturabilmesi için oldukça önemlidir. øúJFNHVWLULPL için
NXOODQÕODFDNRODQ\D]ÕOÕPE\NON|OoPOHULGHEX nedenle oldukça önemlidir. øúJF
kestirimlerinin gHUoH÷H RODELOGL÷LQFH \DNÕQ \DSÕODELOPHVL LoLQ \D]ÕOÕP E\NON |O
çümü yöntemlerinin GHRUJDQL]DV\RQODULoHULVLQGHKDWDVÕ]YHWXWDUOÕELUúHNLOGHX\JX
ODQPDVÕJHUHNPHNWHGLU
<D]ÕOÕPE\NO÷LoLQNXOODQÕODQIDUNOÕ\|QWHPOHUvarGÕU*HOHQHNVHORODUDN\D]Õ
OÕPODUVÕNOÕNODNRGVDWÕUVD\ÕVÕLOH|OoOVHGHSURMHQLQLONVDIKDODUÕQGDNRGVDWÕUVD\ÕVÕ
ile ilgili ölçümler yapmak oldukça zordur. øONGHIDAlbrecht [1] WDUDIÕQGDQRUWD\DDWÕODQ
fonksiyonel büyüklük ölçümü, SURMHQLQQHUHGH\VHKHUDúDPDVÕQGDX\JXODQDELOGL÷LLoLQ
SURMHOHUGHVÕNOÕNODNXOODQÕOÕU%XoDOÕúPDGD,62WDUDIÕQGDQNDEXOHGLOPLúIDUNOÕ fonksiyonel büyüklük ölçüm yöntemi [2][3][4][5][6] DUDVÕQGDQ RWRPDWLN|OoPoDOÕúPDOD
UÕQDGDROGXNoDX\JXQELU\|QWHP[7] olan COSMIC [8] fonksiyonel büyüklük yöntemi
NXOODQÕOPÕúWÕU.
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3URMHEDúODQJÕFÕQGD\DSÕODFDNE\NON|OoPOHULSURMHQLQ\DúDPG|QJVLOHLOJLOL
planlarda belirleyicidir ve bu ölçPOHULQPPNQROGX÷XQFDKDWDVÕ] \DSÕOPDVÕJHUHNLU
Fonksiyonel büyüklük ölçüm yöntemleri ile ilgili en VÕN \DSÕODQHOHúWLUL VRQXoODUÕQ öloP\DSDQX]PDQDJ|UHGH÷LúHELOHFH÷Ldir. Fonksiyonel büyüklük ölçümü, VDWÕUVD\ÕVÕ
NHVWLULPOHULQHRUDQODGDKDWXWDUOÕVRQXoODUYHUL\RUROVDGDNHQGLLoOHULQGHEXWUHOHúWL
ULOHUH\|QHOLNL\LOHúWLULOPHVLJHUHNHQ\|QOHULvarGÕU [9].
gOoP\DSDQNLúL\HYH|OoPQ\DSÕOGÕ÷ÕRUJDQL]DV\RQDJ|UHGH÷LúHELOen sonuçlaUÕQ |QQH JHoPHN LoLQ ROXúWXUXOPXú ED]Õ yöntemler [10] [11] olsa da, bu yöntemler
JHQHORODUDN|OoP\DSDQNLúLQLQGHQH\LPLQLYHELOJLVLQLDUWWÕUPD\ÕDPDoODPDNWD\D
SÕVDOYHyönlendirici ELUo|]PVXQPDPDNWDGÕU
%XDUDúWÕUPDGDkaSVDPÕQGDKHGHI |OoP\DSDQNLúLGHQED÷ÕPVÕ]|OoP\|QOHQ
GLUHFHNYHEXVÕUDGDROXúDELOHFHNKDWDODUÕQ|QQHJHoHELOHFHNELU\|QWHPROXúWXUPDNWÕU.
Bu amaçla COSMIC ölçümleri VÕUDVÕQGDNDUúÕPÕ]DoÕNDQtemel fonksiyonel süreçlere
\|QHOLNROXúWXUXOPXúYHULKDUHNHWLúDEORQODUÕQÕWHPHODODQbir model ve bu modeli kulODQDQELUDUDoJHOLúWLULOPLú YHROXúWXUulan model ve araç YDNDoDOÕúPDODUÕ ile test edilPLúWLU
%XoDOÕúPD \D]DUODUÕQGDKD|QFHNLDUDúWÕUPDODUÕQGDQDOGÕNODUÕVRQXoODUODELUOLNWH\D
SÕODQJHOLúWLUPHOHULLoHUHQELUGHYDPoDOÕúPDVÕGÕU'DKD|QFH\D\ÕQODQPÕúRODQoDOÕú
maya [12] HNRODUDNVXQXODQ\|QWHPHWNLQOL÷LQLQDUWPDVÕLoLQJHOLúWLULOPLúLNLQFLELU
YDNDoDOÕúPDVÕLOHHWNLVLWHVWHGLOPLúYH\|QWHPLQNXOODQÕPÕQÕNROD\ODúWÕUDFDNELUDUDo
JHOLúWLULOPLúWLU*HOHFHNE|OPOHUGHDoÕNODQDQLONYDNDoDOÕúPDVÕGDKD|QFHNLoDOÕúPD
NDSVDPÕQGD \DSÕOPÕú ROXS EX oDOÕúPDGD NRQX EWQO÷QQ VD÷ODQPDVÕ LoLQ WHNUDU
DoÕNODQPÕúWÕU
øON YDND oDOÕúPDVÕQda PRGHOLQ |QOH\HELOHFH÷L KDWDODUÕ EXOPDN ve bunlar için veri
KDUHNHWLúDEORQODUÕQÕROXúWXUmak, ikinci vaka oDOÕúPDVÕQda ise, birinci analiz sonucunda
RUWD\DoÕNDQ\|QWHPYHDUDFÕQQHNDGDUHWNLOLRODELOHFH÷LQL |÷UHQmek amaçlaQPÕúWÕU
*HOHFHNPDGGHGHDUDúWÕUPDLOHLOJLOLGDKD|QFH\DSÕOPÕúoDOÕúPDODUGDQEDKVHGLOPLú
tir. 3. bölümde model GHWD\OÕRODUDNDoÕNODQPÕú, 4. bölümde de yürütülen vaka oDOÕúPD
ODUÕ ile ilgili detaylar verilHUHN VRQXoODUÕQGDQ EDKVHGLOPLúWLU dDOÕúPDQÕQ VRQ E|O
PQGHLVHoÕNDUÕODQ VRQXoODUYHEXDUDúWÕUPD\ÕJHOLúWLUPHNLoLQJHOHFekte yürütülebileFHNoDOÕúPDODU özetleQPLúWLU.

2

øOJLOLoDOÕúPDODU

<D]ÕOÕPSURMHOHUL\|QHWLPLQGHNXOODQÕODQHQ|QHPOLJLUGLOHUGHQELUWDQHVL\D]ÕOÕPÕQE
\NO÷GU+DUFDQDFDNLúJFQQYHSODQODQDFDNEWoHQLQNHVWLULOPHVLLoLQPPNQ
ROGX÷XQFDKDWDVÕ] E\NON|OoPOHULSURMH\|QHWLFLOHULLoLQROPD]VDROPD]ODUGDQGÕU
[13]. <D]ÕOÕPprojeleri ölçümünde WDULKVHORODUDNHQoRN NRGVDWÕUVD\ÕVÕ NXOODQÕOPÕú
ROPDNODELUOLNWHSURMHEDúODQJÕFÕQGDNRGVDWÕUVD\ÕVÕFLQVLQGHQ|OoP\DSPDQÕQ]RUOXN
ODUÕQHGHQL\OHLúJFkestirimi oDOÕúPDODUÕQGDJLUGLRODUDNNXOODQÕPÕ kabul görmemektedir [14].
.RGVDWÕUVD\ÕVÕQGDQVRQUDHQoRNNXOODQÕODQbüyüklük ölçüm birimlerinden bir taQHVL GH IRQNVL\RQHO E\NONWU <D]ÕOÕP IRQNVL\RQHO E\NO÷ gereksinim doküPDQÕWDVDUÕPGRNPDQÕVUHoPRGHOLJLELoRNIDUNOÕUQOHUNXOODQÕODUDN|OoOHELOGL÷L
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LoLQSURMHEDúODQJÕFÕQGDGDUDKDWOÕNOD|OoOHELOPHNWHGLU%XQHGHQOHNHVWLULPoDOÕúPD
laUÕQGDNXOODQÕODELOLUOL÷LGHROGXNoD\NVHNWLU
 \ÕOÕQGD fikir olarak ilk defa RUWD\D DWÕODQ IRQNViyonel büyüklük ölçümü için
bugün KDOLKD]ÕUGDbirçok \|QWHPEXOXQPDNWDGÕUBunlardan 5 tanesi ,62WDUDIÕQGDQ
\D\ÕQODQPÕúWÕU [2] [3] [4] [5] [6] YHEX\|QWHPHQVÕNNXOODQÕODQ \|QWHPOHUGLU. Bu
oDOÕúPDGDWHPHODOÕQDQ COSMIC fonksiyonel büyüklük ölçüm yöntemi bXQODUDUDVÕQ
GDQ,)38*¶GDQVRQUDHQoRNNXOODQÕODQ[15] yöntemdir.
COSMIC, LúX\JXODPDODUÕJHUoHN]DPDQOÕX\JXODPDODUYHEXQODUÕQNDUÕúÕPÕRODQ
uygulamalarla ilgili fonksiyonel büyüklük öloP\DSÕOPDVÕQDRODQDNVD÷ODU. COSMIC
|OoP\DSÕOPDGDQ|QFH|OoPDPDFÕEHOLUOHQLSEXQD J|UH|OoPNDSVDPÕoL]LOLUYH
daha sonra bu kapsam LoHULVLQGHNDODQ )RQNVL\RQHO.XOODQÕFÕ*HUHNVLQLPOHUL ).* 
NXOODQÕODUDN|OoP\DSÕODELOLU)KG’nin içerdikleri Fonksiyonel Süreçlerin (FS) belirOHQPHVL|OoPQLONDGÕPÕGÕU)RQNVL\RQHOVUHoOHUWHWLNOH\LFLELUROD\ODEDúOD\DQYH
VLVWHPLNDUDUOÕúHNLOGHEÕUDNDQWHNELUDPDFÕRODQED÷ÕPVÕ]YHULKDUHNHWOHULgrubu olarak
WDQÕPODQDELOLU
)6¶OHUEHOLUOHQGLNWHQVRQUDøOJL2EMHOHUL ø2 YH9HUL*UXSODUÕ(VG) WDQÕPODQPDOÕGÕU
øOJLREMHOHULIRQNVL\RQHONXOODQÕFÕJHUHNVLQLPOHULnin EDNÕúDoÕVÕ\ODWDQÕPODQDQ\D]ÕOÕ
PÕQÕQKDNNÕQGDELUYHULLúOHGL÷LYH\DVDNODGÕ÷ÕKHUKDQJLELUúH\RODELOLU. Veri grubu da
ERúVÕUDOÕya da gereksiz olmayan, bir ilgi objesi ile ilgili olan ED÷ÕPVÕ] özellikler grubudur.
gOoP DúDPDVÕQGD |OoP \DSDFDN RODQ NLúL IRQNVL\RQHO NXOODQÕFÕ JHreksinimleri
içerisindeki veri hareketlerini (VH) WHVSLWHGLSEXQODUÕWRSOD\DUDN\D]ÕOÕPÕQ&260,&
IRQNVL\RQHOE\NO÷QHXODúDELOLU9HULKDUHNHWOHULIRQNVL\RQHONXOODQÕFÕLOH\D]ÕOÕP
DUDVÕQGDNLYH\D\D]ÕOÕPLOHNDOÕFÕEHOOHNDUDVÕQGDNLVÕQÕUÕJHoHQYHUL\i temsil eder. Dört
oHúLWYHULKDUHNHWLYDUGÕUEXKDUHNHWOHUúXQODUGÕU (ùHNLO):





*LULú (-Entry): Veri IRQNVL\RQHONXOODQÕFÕGDQIonksiyonel sürece hareket eder.
dÕNÕú ;-eXit): Veri fonksiyonel süreçten fonksi\RQHONXOODQÕFÕ\DKDUHNHWHGHU.
Okuma (R-Read): Veri NDOÕFÕEellekten fonksiyonel NXOODQÕFÕ\D hareket eder.
Yazma(W-Write): Veri IRQNVL\RQHONXOODQÕFÕGDQNDOÕFÕEHOOH÷HKDUHNHWHGHU.

ùHNLO1 - COSMIC Veri Hareketleri

Veri hareketleri belirlendikten sonra tüm fonksiyonel süreçlere ait veri hareketleri topODQDUDN\D]ÕOÕPÕQ&260,&)RQNVL\RQ1RNWDVD\ÕVÕEXOXQPXúROXU (Formül (1)).
Büyüklük(fonksiyonel süreç i  %\NON ( i %\NON ; i %\NON 5 i ) +
(1)
%\NON : i ) [8]
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Fonksiyonel büyüklük |OoP\|QWHPOHUL\OHLOJLOLRODUDN\DSÕODQHQ\D\JÕQHOHúWLULIDUNOÕ
X]PDQODUÕQD\QÕJLUGLOHULNXOODQDUDN\DSDFDNODUÕ|OoPOHUGHIDNOÕVRQXoODUDXODúDELOH
cekleriEXQHGHQOH|OoPVRQXoODUÕQGDIDUNOÕOÕNODUJ|UOHELOHFH÷Lyönündedir. Ancak
EX\|QWHPOHULQJYHQLUOLOLNOHUL\OHLOJLOLRODUDN\DSÕODQoDOÕúPDODUGD|OoPVRQXoODUÕQÕQ
|OoP\DSDQX]PDQDED÷OÕRODUDNGH÷LúHELOHFH÷L\OHLOJLOLED]ÕVRQXoODUROVDGD[16]
[17], IRQNVL\RQHOE\NO÷QVDWÕUVD\ÕVÕQGDQGDKDWXWDUOÕELU|OoPROGX÷XYXUJXODQ
PÕúWÕU)RQksiyonel büyüklük ölçümlerindeki IDUNOÕOÕNODUJHQHOGH|OoP\DSDQNLúLQLQ
\RUXPYHoÕNDUÕPODUÕQGDQND\QDNODQPDNWDIDUNOÕRUJDQL]DV\RQODUGD\DSÕODQ|OoPOHU
IDUNOÕVRQXoODUYHUVHGHD\QÕRUJDQL]DV\RQLoHULVLQGH\DSÕODQ|OoPOHUGHEHQ]HUVRQXo
ODUDOÕQPDNWDGÕU.
Fonksiyonel büyüklük ölçümünün JYHQLUOLOL÷LLOHLOJLOL\DSÕODQoDOÕúPDODUGD ölçüm
\DSDQ NLúLOHULQ NXUDOODUD LOLúNLQ NLúLVHO \RUXPODUÕQÕQ |OoP VRQXoODUÕQÕ HWNLOHGL÷L [9]
D\UÕFDNLúLOHULQWHFUEHOHULDUWWÕNoDGDKDWXWDUOÕVRQXoODUHOGHHGLOGL÷L[16] belirtilmektedir. Ungan, Demirörs, Özcan Top, ve Özkan [10] |OoPJYHQLUOLOL÷LLOHLOJLOLRODUDN
\DSWÕNODUÕ oDOÕúPDGD |OoFOHULQ VÕNOÕNOD \DSWÕNODUÕ KDWDODUÕ OLVWHOHPLú YH EX KDWDODUD
NDUúÕ|QOHPDOÕQPDVÕGXUXPXQGDJYHQLUOLOL÷LQGHDUWDELOHFH÷LQLEHOLUWPLúOHUGLUUngan
YHGL÷HUOHUL[10] bu oDOÕúPDGDCOSMIC yöntemine yönelik H÷LWLPOHUVÕUDVÕQGD, karmaúÕNNXUDOODUÕQ|]HOOLNOHYXUJXODQPDVÕQÕQ|OoPKDWDODUÕQÕD]DOWDELOHFH÷LQLJ|VWHUPLúOHU
dir.
gOoPJYHQLUOLOL÷LQLDUWWÕUPDDPDFÕ\ODNXOODQÕFÕQÕQ\DSWÕ÷ÕKDWDODUÕ|QOHPH\H\|
QHOLNoDOÕúPDODUGÕúÕQGD\DSÕODQKDWDODUÕQ|OoPVRQUDVÕQGDWHVSLWLQHYHG]HOWLOPHVLQH
\|QHOLN \DSÕOPÕú oDOÕúPDODU GD PHYFXWWXU <ÕOPD] 7XQDOÕODU YH 'HPLU|UV [18] bu
DPDoOD|OoPVÕUDVÕQGDNXOODQÕODQND\QDNODUGDQED÷ÕPVÕ]RODUDN|OoPVRQUDVÕKDWDOD
UÕQWHVSLWLQLDPDoOD\DQ5-&29(5DUDFÕQÕJHOLúWLUPLúOHUGLU
$UDúWÕUPDODUGDQGDJ|UOG÷JLELIRQNVL\RQHOE\NON|OoPJHQHORODUDNJ
venilir ELU \|QWHP ROPDNOD EHUDEHU |OoP \DSDQ X]PDQODUÕQ NLúLVHO \RUXPODUÕQGDQ
kaynaklanan ED]ÕIDUNOÕOÕNODUÕQYH|OoP\DSDQODUÕQWHFUEHVHYL\HOHULQHJ|UH\DSDELO
GLNOHUL KDWDODUÕQ D]DOWÕOPDVÕ LOH \|QWHPLQ JYHQLOLUOL÷LQL DUWWÕUPD\D \|QHOLN ELU NDWNÕ
ROXúWXUXODELOLU+DWDVD\ÕVÕQÕD]DOWPD\D\|QHOLNKDOÕKD]ÕUGDYDURODQ\|QWHPOHUgenel
olarak |OoP\DSDQNLúLQLQWHFUEHVHYL\HVLQLDUWWÕUPD\D\|QHOLNtir<D]DUODUJHoPLú
oDOÕúPDODUÕQGDWHPHOLQLDWWÕNODUÕ[12] yöntem ile |OoPVÕUDVÕQGDNXOODQÕFÕyorumunu en
alt VHYL\HGHWXWDUDNNXOODQÕFÕQÕQKDWD \DSPDVÕQÕHQJHOOHPH\LDPDoODPÕúODUGÕU %XDUDú
WÕUPDQÕQDPDFÕGDha önce bir versiyonu VXQXOPXúRODQ[12] COSMIC fonksiyonel bü\NON|OoP\|QWHPLLOH\DSÕODQ|OoPOHUVÕUDVÕQGD\DSÕODELOHFHNKDWDODUÕWDQÕPOÕNX
UDOODU\DUGÕPÕ\ODD]altacak yöntemin güncelOHQPLúVUPQYH \|QWHPNXOODQÕODUDN
\DSÕODQDQDOL]OHULQVRQXFXQXVXQPDNWÕU

3

Önerilen hata önleme yöntemi

&260,&LOHIRQNVL\RQHOE\NON|OoP\DSÕOPDVÕVÕUDVÕQGDNXOODQÕFÕODUÕ\|QOHQGL
UHUHNKDWD\DSPDLKWLPDOLQLD]DOWPD\ÕDPDoOD\DQ\|QWHPLoLQg]FDQ7RSYHGL÷HUOHUL
[19] LOH8QJDQYHGL÷HUOHULnin [20] oDOÕúPDODUÕQGDOLVWHOHQHQTablo 1’deki temel hata
oHúLWOHULQL kullanÕOPÕúWÕU. *|UOG÷ JLEL EX KDWDODUGDQ ED]ÕODUÕ FS WUOHUL\OH ED]ÕOD
UÕ\VDELUELULQLWHWLNOH\HQDUWDUGDJHOHQLúOHPOHUOHLOJLOLÖnerilen yöntemle öncelikle
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EXLNLIDUNOÕKDWDJUXEXQDdâhil RODQKDWDODUÕn engellenmesi hedefleQPLúWLU. Hata listeVLQGHoR÷XQOX÷XROXúWXUDQEXWUKDWDODUEDúDUÕ\ODHQJHOOHQGL÷LWDNGLUGHJ|]OHQHQKD
WDODUGD|QHPOLELUGúúRODFDNWÕU. <|QWHPROXúWXUXluUNHQEXLNLIDUNOÕWUKDWDLoLQLNL
DúDmaOÕELUPRGHOWDVDUODnGÕ%LULQFLDúDPDGD|OoP\DSDFDNNXOODQÕFÕDUWDUGDJHOHQ
hareketlerin belirlenmesi içiQ|OoP\DSÕODFDN\D]ÕOÕPÕQYDUOÕN-LOLúNLGL\DJUDPÕQÕVD÷
layacak, iNLQFLDúDPDGDLVH|OoP\DSÕODQKHU )6LoLQPRGHOGHWDQÕPODQPÕúELU)6
WU VHoHUHN ROXúWXUGX÷X YHUL KDUHNHWOHULQLQ PRGHO LoHULVLQGH WDQÕPODQPÕú RODQ YHUL
KDUHNHWLúDEORQXQDX\JXQOX÷XQXNRQWUROHGHFHNWLU [12].
Tablo 1. - &260,&|OoPVÕUDVÕQGDVÕNUDVWODQDQKDWDODUÕQVÕQÕIODQGÕUPDVÕ

)DUNOÕKDWDPHVDMODUÕQÕQIDUNOÕoÕNÕú
KDUHNHWOHULRODUDNVD\ÕOPDVÕ

Hata/GR÷UXODPDPHVDMODUÕLoLQoÕNÕúKDUH
NHWOHULQLQROPDPDVÕ

/LVWHOHYHJHWLUVUHoOHULQLQELUOHúWLULO
mesi

*HWLUYHJQFHOOHVUHoOHULQLQELUOHúWLULO
mesi

+DWDGR÷UXODPDPHVDMODUÕLoLQID]OD
GDQoÕNÕúKDUHNHWL

6RUJXYHGHWD\OÕOLVWHOHPHVUHoOHULQLQELU
OHúWLULOPHVL

Güncelle/sil süreçlerinden önce listelePHVUHFLQLQXQXWXOPDVÕ

Sil/güncelle FS’lerinden önce getir FS’si
YDUVD\ÕOPDVÕ

Güncelle/sil süreçlerinden önce getir
VUHFLQLQXQXWXOPDVÕ

Getir sürecinin fDUNOÕELUVUHFLQSDUoDVÕ
RODUDNWDQÕPODQPDVÕ

<D]PD¶GDQ|QFHRNXPDYDUVD\ÕOPDVÕ

$UWDUGDVLOPHLúOHPOHULQLQ\RNVD\ÕOPDVÕ

)RQNVL\RQHOVUHoROPD\DQLúOHPOHULQ $oÕOÕUIRUPOLVWHOHULQLQROXúWXUXOPDVÕLoLQ
IRQNVL\RQHOVUHoVD\ÕOPDVÕ
NXOODQÕODFDNoÕNÕúODUÕQ\RNVD\ÕOPDVÕ
Sadece ebeveyn-WUOHULQNXOODQÕOPDVÕ

g]HOOLNOHULQYHULJUXEXRODUDNYDUVD\ÕOPDVÕ

Tetikleyici girdinin belirtilmemesi

*HoLFLYHULJUXSODUÕQÕQ\RNVD\ÕOPDVÕ

Sadece alt-WUOHULQNXOODQÕOPDVÕ

dRNOXVD\IDODUÕQIDUNOÕ)6RODUDNVD\ÕOPDVÕ

.RúXOOXGXUXPODULoLQID]ODGDQ
FS/VH eklenmesi

6RUJXVRQXoODUÕLoLQoÕNÕúKDUHNHWLQLQRO
PDPDVÕ

3DUDPHWUHWDEORODUÕQÕQø2VD\ÕOPDVÕ
Modelin birincLDúDPDVÕQGDVD÷ODQDFDNRODQYDUOÕN-LOLúNLGL\DJUDPÕLOJLREMHOHULDUD
VÕQGDNLED÷ÕPOÕOÕNODUÕQJ|UOPHVLQH olanaNVD÷OD\DFDNE|\OHFHRODVÕDUWDUGDLúOHPLK
WL\DoODUÕ|OoPVÕUDVÕQGDJ|]GHQNDoDPD\DFDNWÕUgUQHNRODUDNúLUNHW, proje YHoDOÕúDQ
YDUOÕNODUÕQGDQ YHDUDODUÕQGDWDQÕPOÕLOLúNLlerGHQROXúDQELUGL\DJUDPGD (ùHNLO), kullaQÕFÕQÕQúLUNHWYDUOÕ÷Õ\OD LOJLOL ELUVLOPHLúOHPL \DSPDVÕGXUXPXQGDoDOÕúDQ YDUOÕ÷Õ\OD
ilgili de bir siOPHLúOHPL\DSPDVÕJHUHNHFHNWLUDQFDNoDOÕúDQYDUOÕ÷Õ\OD LOJLOL\DSÕODQKHU
LúOHPLQúLUNHWYDUOÕ÷ÕQÕ eklemesi gerekmeyebilir. Hangi YDUOÕNODUÕQ hangi YDUOÕNODU üzeULQGHHWNLOHULROGX÷XQXDQODPDNLoLQYDUOÕN-LOLúNLGL\DJUDPÕQGDNLQLFHOLNGH÷HUOHUL kulODQÕOabilir. ÖrnektHKHUoDOÕúDQVDGHFHELUúLUNHWWHoDOÕúPDN]RUXQGD\NHQELUúLrkette
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ELUGHQID]ODoDOÕúDQRODELOLUEXQHGHQOHúLUNHWYDUOÕ÷ÕQÕQ QLFHOLNGH÷HULoDOÕúDQYDUOÕ
÷ÕQÕQ QLFHOLNGH÷HUL1 olur. Modelde D\QÕLOLúNLLoHULVLQGHEXOXQDQYDUOÕNODUGDQ nicelik
GH÷HULRODQYDUOÕN ]HULQGHELULúOHP\DSÕOGÕ÷ÕQGDGL÷HUYDUOÕN ile ilgili ELULúOHP\D
SÕOPDLKWLPDOLROGX÷XNXOODQÕFÕQÕQGLNNDWLQHVXQXOur.
0RGHOWDQÕPODQÕUNHQGDKDVRQUDJHOLúWLULOHFHNRODQ\D]ÕOÕP LKWL\DFÕJ|]|QQHDOÕ
QDUDNNXOODQÕP NROD\OÕ÷ÕQHGHQL\OHYDUOÕN-LOLúNLGL\DJUDPÕ YDUOÕN-LOLúNLWDEORVXQDG|
QúWUOmesinin ID\GDOÕRODFD÷ÕGúQOPúWU. ùHNLO¶GHJ|UOHQ|UQHNYDUOÕN-LOLúNL
GL\DJUDPÕQGDQWUHWLOHQYDUOÕN-LOLúNLWDEORVX Tablo 2’de YHULOPLúWLU

ùHNLO2 - gUQHNYDUOÕN-LOLúNLGLyDJUDPÕ
Tablo 2. - Örnek YDUOÕN-LOLúNLWDEORVX

9DUOÕN 1
dDOÕúDQ
ùLUNHW
Proje

Nicelik 1
N
1
1

9DUOÕN 2
ùLUNHW
Proje
dDOÕúDQ

Nicelik 2
1
N
N

øOLúNL
dDOÕúÕU
Sahibidir
øVWLKGDP eder

Modelin LNLQFLDúDPDVÕQGDFS türleriyle ilgili hatalar hedeflenHUHNNXOODQÕFÕODUÕQYHUL
hareketlerini belirlemeden önce FS türlerini belirlemesi istenir. Modelde temel FS türOHULLoLQEHOLUOHQPLúKDUHNHWúDEORQODUÕLOHNXOODQÕFÕQÕQJLUdi÷LKDUHNHWOHUNDUúÕODúWÕUÕOarakRODVÕKDWDOÕKDUHNHWlerin girilmesi engellenebilir. 9HULKDUHNHWLúDEORQODUÕEHOLUOHQHQ
WHPHO)6WUOHULúXúHNLOGHdir: listeleme, getirme, ekleme, güncelleme, silme. Bunlar
GÕúÕQGDNLVUHoOHULoLQ“GL÷HU” WUNXOODQÕODUDNúDEORQODUGDQED÷ÕPVÕ]ELUúHNLOGHYHUL
JLULúL\DSÕODELOLU'DKD|QFHNLoDOÕúPDGD[12] WDQÕPODQDQKDUHNHWúDEORQODUÕELULQFLYDND
DQDOL]LVRQUDVÕQGDJQFHOOHQHUHNTablo 3¶GHNLúDEORQODUROXúWXUXOPXú YHGR÷UXOD\ÕFÕ
YDNDoDOÕúPDVÕQGDEXúDEORQODUNXOODQÕOPÕúWÕU
Tablo 3. - Temel FS türleri için veri hDUHNHWLúDEORQODUÕ

FS türü
Listeleme
Getirme
Ekleme
Güncelleme
Silme
'L÷HU

Tetikleyici Girdi
E
E
E*
E*
E
E

Veri Hareketleri
7HNUDUOD\DQNÕVÕP +DWD'R÷UXODPD
R-X
X*
R-X
X*
E-W
X*
E-W
X*
W
X*
…
X*

%XYHULKDUHNHWL\RNVD\ÕODELOLU
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Tablo 3’te de J|UOG÷ JLEL YHUL KDUHNHWOHUL  JUXED D\UÕOPÕúWÕU Birinci grupta her
)6¶LQ VDKLS ROPDVÕ JHUHNHQ WHWLNOH\LFL JLUGL EXOXQmakta ve |OoP \DSDQ NLúL\H KHU
)6¶QLQELUJLULúKDUHNHWLLOHEDúODPDVÕJHUHNWL÷LQLKDWÕUODWPD\ÕDPDoODPDNWDGÕU. Ekleme
ve güncelleme VUHoOHULQLQWHNUDUOD\DQNÕVÕPODUÕJLULúKDUHNHWLLOHEDúODGÕ÷ÕLoLQEXV
UHoOHUGHWHWLNOH\LFLJLUGLNÕVPÕ|OoOHFHNUQHED÷OÕRODUDN \RNVD\ÕODELOLUøNLQFLNÕ
VÕPGD )6¶QLQ WHPHO LúOHYLQL JHUoHNOHúWLUHQ KDUHNHWOHU EXOXQmakta ve FS türüne göre
GR÷UXKDUHketlerin girilmesine olanDNVD÷ODPD\ÕDPDoODPDNWDGÕU. Bu bölümdeki hareketlerin art arda gelen LúOHP LKWL\DFÕQDJ|UHWHNUDUHGHFHNROPDVÕ nedeniyle tekrarlayan
NÕVÕPRODUDNDGODQGÕUÕOPÕúWÕU6RQNÕVÕPLVHH÷HU|OoP\DSÕODFDNND\QDNWDEHOLUWLOPLú
ise, hatDYHGR÷UXODPDPHVDMODUÕLoLQELUoÕNÕúKDUHNHWLLoHUPHNWHGLU%XNÕVPÕQDPDFÕ
IDUNOÕKDWDYHGR÷UXODPDPHVDMODUÕLoLQELUGHQID]ODKDUHNHWJLULúL\DSÕOPDVÕQÕHQJHOOH
mektir. +DWDPHVDMÕWDQÕPODQPDPÕúRODQIRQNVL\RQHOVUHoOHUGHEXNÕVÕP\RNVD\ÕODEL
lir.
Önleyici model ROXúWXUulurken GHWD\ODUÕELUVRQUDNLE|OPGHYHULOHQYDNDoDOÕúPDVÕ
yapÕOPÕúWÕU. <D]DUODUÕQGaha önceki \D\ÕQODUÕQGD [12] DoÕNODQDQELULQFLYDNDoDOÕúPDVÕ
ile hem modelin potansiyelini gözlemlemekKHPGHPRGHOLJHOLúWLUPHNLoLQYHULWRS
lamak amaçlaQPÕúWÕU. %XoDOÕúPDGD|QFHNL\D\ÕQGDQ [12] IDUNOÕRODUDN; model elde edilen VRQXoODUODROJXQODúWÕUÕOPÕú2'7h(QIRUPDWLN(QVWLWV<D]ÕOÕP<|QHWLPL$UDú
WÕUPD*UXEX’nun JHOLúWLUGL÷L CUBIT aUDFÕLOH [21] EWQOHúWLULlerek \D]ÕOÕP]HULQGH
oDOÕúDELOLUKDOHJHWLULOPLúEX\D]ÕOÕPNXOODQÕOarak GR÷UXODPDDPDoOÕELUYDNDoDOÕúPDVÕ
yapÕOPÕú ve modelin hata engelleme kapasitesi test eGLOPLúWLU.
gQOH\LFL&260,&DGÕ verilen \D]ÕOÕPGDNXOODQÕFÕ|QFHOLNOHYDUOÕN-LOLúNLWDEORVXQX
QLFHOLN GH÷HUOHULQL EHOLUWHUHN VLVWHPH JLUer, dDKD VRQUD IRQNVL\RQHO VUHo JLULúL HNUD
QÕQGD)6WUQVHoHUHNYHULKDUHNHWOHULQLWDQÕPODU9HULKDUHNHWOHULJLULúL Tablo 3’de
EHOLUWLOHQúDEORQODUDX\JXQúHNLOGHoIDUNOÕHNUDQGD\DSÕOÕUEirinci ekranda tetikleyici
hareket, ikinci ekranda YDUOÕN-LOLúNLWDEORVX da kontrol edilerek WHNUDUOD\DQNÕVÕP, son
HNUDQGDLVHKDWDGR÷UXODPDPHVDMODUÕQDDLWKDUHNHWOHUgirilir. Tekrarlayan NÕVÕPGDVLV
WHPYHULKDUHNHWLLOHLOLúNLOLLOJLREMHVLQLYDUOÕN-LOLúNLWDEORVXQGDQNRQWUROHGHU, nicelik
GH÷HULRODQELULOLúNLEXOPDVÕKDOLQGHNXOODQÕFÕ\Õart DUGDLúOHPRODELOHFH÷LNRQXVXQGD
uyarÕU.XOODQÕFÕQÕQEXNÕVÕPGDEXX\DUÕGLNNDWHDODUDN\HQLEir hareket çifti yaratma
\DGD\RNVD\DUDNLúOHPHGHYDPHWPHVHoHQHNOHULEXOXQur7PVUHoWHNXOODQÕFÕTablo
3’de EHOLUWLOHQED]ÕLVWLVQDODUGÕúÕQGDúDEORQGDWDQÕPOÕWPKDUHNHWOHULoLQELUYHULJLULúL
yapmak zorundaGÕU.

4

Vaka oDOÕúPDODUÕ

dDOÕúPDVUHVLQFHLNLIDUNOÕYDNDoDOÕúPDVÕ\DSÕOPÕúWÕU. Bunlardan birincisi modelin tePHOKDWODUÕROXúWXUXOGXNWDQVRQUD\DSÕODQNHúLIDPDoOÕoDOÕúPDGÕr%XoDOÕúPDGDPRGH
lin engellemesi hedeflenen hata türlerine göre çözüm yöntemlerinin JHOLúWLUilmesi
amaçlaQPÕúWÕU øNLQFLYDNDoDOÕúPDVÕQGDLVHamaç PRGHOLQJHOLúWLUilen \D]ÕOÕPÕn da kullanÕOPDVÕ\ODGR÷UXODPDVÕQÕn yapÕOPDVÕ YHKDWDODUÕEHNOHQGL÷LJLEL|QOH\LS|QOHPHGL
÷LQLJ|UPHNWLr. %LULQFLYDNDoDOÕúPDVÕQÕQVRQXoODUÕQDNDGDURODQNÕVÕP\D]DUODUÕQGDKD
önceki yayÕQODUÕQGD [12] DoÕNODQPÕúWÕUDQFDNJQFHOOHQHQPRGHOROXúWXUXODQ\D]ÕOÕP
YHGR÷UXODPDDPDoOÕYDNDoDOÕúPDVÕEXoDOÕúPDGDLONGHID\HUDOPDNWDGÕU
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%LULQFLoDOÕúPDGD¶úHU|÷UHQFLGHQROXúDQIDUNOÕ|÷UHQFLJUXEXQXQDOGÕNODUÕGHUV
NDSVDPÕQGDD\QÕ\D]ÕOÕPJHUHNVLQLPGRNPDQÕQÕNXOODQDUDN\DSWÕNODUÕ|OoPOHUNXOOD
QÕOPÕúWÕUgOoOHQ\D]ÕOÕPCOSMIC uzmaQODUÕWDUDIÕQGDQGHUV|QFHVLQGH&260,&
Fonksiyon Nokta (CFP-&260,&)XQFWLRQ3RLQW E\NO÷QGH|OoOPúELULúX\JX
ODPDVÕGÕU. g÷UHQFLOHUGHQDOÕQDQ|OoPVRQXoODUÕWHFUEHOL&260,&|OoFOHULWDUDIÕQ
GDQLQFHOHQHUHN\DSÕODQKDWDODUEXOXQPXú YHVÕQÕIODQGÕUÕOPÕúWÕU.
6ÕQÕIODQGÕUPDVRQXQGDWHPHOKDWDVÕQÕIÕROXúWXUXOPXúWXUELULQFLVÕQÕIWDNLKDWDODU
FS’ler içerisinde unutulan veri hareketlerinLLNLQFLVÕQÕIWDNLKDWDODUDUWDUGDLúOHPOHULQ
XQXWXOPDVÕQÕoQFVÕQÕIWDNLOHULVHNXOODQÕFÕODUÕQ|OoP\DSÕOan ürünlerle ilgili yoUXPODUÕQGDQND\QDNOÕKDWDODUÕNDSVDPDNWDGÕU. hoQFJUXSWDNLKDWDODUNXOODQÕFÕEDNÕú
DoÕVÕYH|OoP\DSÕODQPDWHU\DOLQNDOLWHVLQHED÷OÕROGX÷X için yönlendirici bir yöntemle
|QOHQPHVLNROD\ROPD\DFDNWÕUEXWUKDWDODUÕQ ölçüm yapan X]PDQODUD\|QHOLNH÷LWLP
YHWHFUEHDUWÕúÕQD\|QHOLNIDDOL\HWOHUOH|QOHQPHVLJHUHNPHNWHGLU%XQHGHQOHROXúWX
rulan önleme yöntemi için birinci ve ikinci gruptaki hatalar hedef olarak seçLOPLúWLU.
%LULQFLJUXSWDNLKDWDODUÕ|QOHPHNLoLQ)6WUOHULQHED÷OÕRODUDNNXOODQÕFÕ\Õ|QFHGHQ
EHOLUOHQPLúYHULKDUHNHWLúDEORQODUÕ\OD\|QOHQGLUPHk, ikinci gruptaki hatalar için de öloP \DSÕODFDN \D]ÕOÕPD DLW RODQ ELU YDUOÕN-LOLúNL WDEORVX NXOODQPDk planlaQPÕúWÕU.
Tablo 4’de hangi hata türleri için hangi yöntemin kullanÕOGÕ÷Õ görülebilir.
Tablo 4. - øONYDNDoDOÕúPDVÕQGDEXOXQDQKDWDODUÕQVÕQÕIODQGÕUÕOPDVÕ

Hata
)DUNOÕKDWDPHVDMODUÕQÕQIDUNOÕoÕNÕúKDUHNHWOHULRODUDNVD\ÕOPDVÕ
+DWDGR÷UXODPDPHVDMODUÕLoLQoÕNÕúKDUHNHWOHULQLQROPDPDVÕ
/LVWHOHVUHFLQLQIDUNOÕELUVUHFLQSDUoDVÕRODUDNWDQÕPODQPDVÕ
*HWLUVUHFLQLQIDUNOÕELUVUHFLQSDUoDVÕRODUDNWDQÕPODQPDVÕ
Tetikleyici girdinin belirtilmemesi
Art arda VLOPHLúOHPOHULQLQ\RNVD\ÕOPDVÕ
/LVWHOHYHJHWLUVUHoOHULQLQELUOHúWLULOPHVL
*HWLUYHJQFHOOHVUHoOHULQLQELUOHúWLULOPHVL
6RUJXYHGHWD\OÕOLVWHOHPHVUHoOHULQLQELUOHúWLULOPHVL
Yazma’dan |QFHRNXPDYDUVD\ÕOPDVÕ
+DWDGR÷UXODPDPHVDMODUÕLoLQID]ODGDQoÕNÕúKDUHNHWL
*QFHOOHVLOVUHoOHULQGHQ|QFHJHWLUVUHFLROGX÷XYDUVD\ÕOPDVÕ
*QFHOOHVLOVUHoOHULQGHQ|QFHOLVWHPHVUHFLQLQXQXWXOPDVÕ
*QFHOOHVLOVUHoOHULQGHQ|QFHJHWLUVUHFLQLQXQXWXOPDVÕ

Önleme
Yöntemi
VH úDEORQX
VH úDEORQX
FS türü seçimi
FS türü seçimi
VH úDEORQX
Art DUGDLúOHP
FS türü seçimi
FS türü seçimi
FS türü seçimi
VH úDEORQX
VH úDEORQX*
FS türü seçimi *
FS türü seçimi *
FS türü seçimi *

LúDUHWOLKDWDODU|OoP\DSDQNLúLQLQ\RUXPXQDGDED÷OÕRODELOLU.

+DWDODUÕVÕQÕIODQGÕUGÕNWDQVRQUDROXúWXUulacak PRGHOLQEDúDUÕSRWDQVL\HOLnin görülebilmesi LoLQ³(÷HUEX|OoPOHUGHönleyici model EDúDUÕOÕELUúHNLOGHNXOODQÕOVD\GÕVRQXo
ODUQDVÕOGH÷LúLUGL"´VRUXVXVRUulPXúWXU&HYDEÕEXODELOPHNLoLQ|OoP\DSÕODQJUXS
ODUGDNLKDWDODUROXúWXUulan VÕQÕIODQGÕUPD tablosuna J|UHJUXSODQGÕUÕOÕS \RUXPKDWDODUÕ
GÕúÕQGDNL KDWDODUÕQ |QHULOHQ PRGHO WDUDIÕQGDQ |QOHQHELOHFH÷L varsayÕOPÕúWÕU. Tablo
5’den de J|UOHELOHFH÷LJLELEXYDUVD\ÕPODUJHUoHNOHúLUYHKHGHIOHQHQKDWDODU|QOHQLUVH
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\DSÕODQhatalarÕQWDNÕPLoLQWDNÕPLoLQ, WDNÕPLoLQGHRUDQÕQGD
engellenebiOHFH÷L|QJ|UOPHNWHGLU.
Tablo 5. - øONYDNDoDOÕúPDVÕVRQXoODUÕ

7RSODPKDWDVD\ÕVÕ $
Beklenen 9+KDWDODUÕ %
ø\LOHúWLUPH Art DUGDLúOHPKDWDODUÕ &
Yorum KDWDODUÕ '
BHNOHQHQL\LOHúWLUPHRUDQÕ (

7DNÕP
38
6
20
12
%68

7DNÕP
45
29
15
1
%98

7DNÕP
115
97
7
11
%90

9DNDoDOÕúmaVÕQGDEHQ]HUH÷LWLPOHULDOPÕúNLúLOHULQ\DSWÕNODUÕ|OoPOHUDQDOL]HGLOPLú
ROPDVÕQDUD÷PHQVRQXoODUDUDVÕQGDJ|UOHQIDUNOÕOÕNODUH÷LWLPJHoPLúOHUL\DGDWHFUEe
seviyeleri ile LOLúNLOLRODELOLU
øONYDNDoDOÕúPDVÕQdan alÕQDQ sonuçlar yöntemin uygulamada EDúDUÕOÕROPD olaVÕOÕ
÷ÕQÕQ ROGXNoD \NVHN ROGX÷XQX J|VWHULQFH PRGHO X\JXODPD NROD\OÕ÷Õ VD÷ODPDVÕ LoLQ
2'7h(QIRUPDWLN(QVWLWV<D]ÕOÕP<|QHWLPL$UDúWÕUPD*UXEXWDUDIÕQGDQJHOLútirilPLú RODQ &8%,7 [21] \D]ÕOÕPÕQD HQWHJUH HGilerek, Önleyici COSMIC (Preventive
COSMIC) modülü ROXúWXUulPXú ve oOXúWXUXODQ\HQLPRGONXOODQÕODUDNPRGHOLQGR÷
rulanabilmesi DPDFÕ\ODikinci bir vaka çaOÕúPDVÕG]HQOHnPLúWLU.
+DWD|QOHPH\|QWHPLQLQHQWHJUHHGLOGL÷L\D]ÕOÕPPRGO|OoPHEDúODPDGDQ|QFH
NXOODQÕFÕQÕQYDUOÕN-LOLúNLWDEORVXQXVLVWHPHJLUPHVLQLgerektirir, bu tablo sisteme yükOHQGLNWHQVRQUDNXOODQÕFÕELU)6WUVHoHUHNYHULKDUHketlerini siVWHPHJLUPH\HEDúODr.
6LVWHP JLULOHQ YHUL KDUHNHWOHULQLQ VHoLOHQ )6 WU LoLQ EHOLUOHQHQ KDUHNHW úDEORQX\OD
X\XPOXROPDVÕLoLQNXOODQÕFÕ\Õ\|QOHQGLUHUHNKDWD\DSPDVÕQÕHQJHOOHPH\HoDOÕúÕr. SeoLOHQ)6LoLQJLULú\DSÕOÕUNHQVLVWHPD\QÕ]DPDQGDNXOODQÕFÕQÕQEHOLUWWL÷L ilgi objelerini
kontrol edeUH÷HUJLULOHQLOJLREMHVLQLQVLVWHPH\NOHQHQYDUOÕN-LOLúNLWDEORVXQGDQLFHOLN
de÷HUL RODQ ELU LOLúNLVL WDQÕPODQPÕú LVH NXOODQÕFÕ\Õ DUW DUGD LúOHP RODVÕOÕ÷Õ\OD LOJLOL
X\DUÕU.XOODQÕFÕGDEXX\DUÕ\ÕGLNNDWHDODUDNJLULúOHULQHGHYDPHGer.
'R÷UXODPDDPDoOÕ\DSÕODQikinci YDNDoDOÕúPDVÕQGDELU|OoFQQ\ÕO|QFH|OoW÷
&)3¶OLNELU\D]ÕOÕPUQQWHNUDUEXVHIHUönleyici PRGHOLQHQWHJUHHGLOPLúRO
GX÷X\D]ÕOÕPÕkullanarak ölçmesi istenPLú YHDOÕQDQVRQXoODUELU\ÕO|QFHNL|OoPVR
QXoODUÕLOHNDUúÕODúWÕUÕOPÕúWÕU. Tablo 6’da GDJ|UOG÷JLEL|QOH\LFL\|QWHPLQNXOODQÕO
GÕ÷Õ|OoPGHWRSODPKDWDVD\ÕVÕQÕQ %90, gerçek büyüklük ile aradaki farkÕQLVH
RUDQÕQGDD]DOGÕ÷ÕJ|UOPúWU
Tablo 6. - 'R÷UXODPDoDOÕúPDVÕVRQXoODUÕ

øON|OoP $

62

Gerçek büyüklük ile ölçülen bü\NONDUDVÕQGDNLIDUN
28

øNLQFL|OoP %

6

2

ø\LOHúWLUPH &

%90

%93

7RSODPKDWDVD\ÕVÕ
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gQOH\LFL PRGHOLQ NXOODQÕOGÕ÷Õ |OoPGH NXOODQÕFÕQÕQ \DSWÕ÷Õ KDWDODU LQFHOHQGL÷LQGH
(Tablo 7 |QFHNL|OoPHJ|UHoRNGDKDD]KDWD\DSÕOPÕúROPDVÕQDUD÷PHQLNLoHúLW
KDWDQÕQHQJHOOHQHPHGL÷LJ|UOPúWU%XKDWDODULQFHOHQGL÷LQGHNXOODQÕFÕQÕQ|OoP
\DSÕODQUQOHUOHLOJLOL\RUXPODUÕQDED÷OÕKDWDODUROGX÷XJ|]OHQPLúWLU.
Tablo 7. - 'R÷UXODPDoDOÕúPDVÕQGDNDUúÕODúÕODQKDWDVD\ÕODUÕ

Toplam
büyüklük
(CFP)

øON|OoP

365

+DWDWDQÕPÕ

Toplam
etkilenen
büyüklük

Eksik "Listeleme" FS’si

-30

%LUOHúWLULOPLú*HWLUPH)6’si

0

Eksik "Getirme" FS’si

-3

Eksik "Ekle" FS’si

-19

Eksik VH

-3

%LUOHúWLULOPLú)6

-36

'R÷UXODPDGDQ|QFHJHUHNVL]9+ +20

5

øNLQci ölçüm

335

Beklenen
büyüklük

337

Silmeden önce gereksiz VH

+24

'L÷HUJHUHNVL]9+
Güncellemeden önce eksik getirme FS’si

+75
-6

*HUHNVL]KDWDGR÷UXODPD FS’si

+4

Hata
VD\ÕVÕ
9
11
1
2
2
3
10
12
12
2
4

6RQXoYHJHOHFHNoDOÕúPDODU

g]HOOLNOH\D]ÕOÕPSURMHOHULQLQ\|QHWLPLsürecinde |QHPLWDUWÕúÕOPD]RODQE\NON|O
çümü VÕUDVÕQGD\DSÕODQKDWDODUÕ|QOHPHN|OoPGR÷UXOXOX÷XQXDUWWÕUDFDNWÕU. BXoDOÕú
PDGDNXOODQÕFÕODUÕ |OoPVÕUDVÕQGD\|QOHQGLUHUHNVÕNJ|UOHQKDWDODUÕQROXúPDVÕQÕHQ
JHOOH\HFHNELU\|QWHPROXúWXUPDNDPDoODQPÕúWÕU.
2OXúWXUXODQ\|QWHPLWHVWHWPHNLoLQ\UWülen YDNDoDOÕúPDODUÕQGD\|QWHPLQkullaQÕOPDVÕVRQXFXQFDKDWDODUÕQYHDUDVÕQGDNLRUDQODUGDD]DODELOGL÷LQLJ|UülPú
tür. Bu sonuçlara göre önerilen model KDWDODUÕD]Dltmak için bDúDUÕ\ODNXOODQÕODELOir.
<UWOHQYDNDoDOÕúPDODUÕ\|QWHPLQEDúDUÕOÕROGX÷XQXJ|VWHUVHGH\|QWHPLQEDúDUÕ
RUDQÕ\ODLOJLOLJHQHOOHPH\DSÕODELOPHVL LoLQYDNDoDOÕúPDODUÕQÕQIDUNOÕRUJDQL]DV\RQODUÕ
YHIDUNOÕVHYL\HGHQ|OoFOHULLoHUHFHNúHNLOGHJHQLúOHWLOHUHN\HQLoDOÕúPDODU\UWO
mesi gerekmektedir.
2OXúWXUulan önleyici COSMIC aUDFÕQÕQJHOLúWLULOPHVLLoLQ; NXOODQÕFÕODUÕQVLVWHPHJLU
mesi gereken YDUOÕN-LOLúNLWDEORVX\HULQHJHOHFHNWHKDOLKD]ÕUGDEXOXQDQELUYDUOÕN-LOLúNL
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GL\DJUDPÕQÕQNXOODQÕOPDVÕna yönelik GH÷LúLNOLNOHU \DSÕODELOLU|OoPVRQXoODUÕQÕQJQ
FHOOHQPHVLVÕUDVÕQGDNXOODQÕFÕ\Õ\|QOHQGLUHELOHFHN\HWHQHNOHUHNOHQHELOLU
dDOÕúPDnÕQVRQXFXRODUDN&260,&IRQNVL\RQHOE\NON|OoPOHULQLQ\DSÕOPDVÕ
VÕUDVÕQGDVÕNJ|UOHQKDWDODUÕ|QOH\HQELU\|QWHPYHEX\|QWHPLQX\JXODQPDVÕQD\DU
GÕPFÕRODFDNELU\D]ÕOÕPDUDFÕJHOLúWLULOHUHNNXOODQÕPDVXQXOPXúWXU

6
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Öz. Bu çalÕúmada, Scrum uygulamalarÕnda iúgücü kestirimi
için kullanÕlan iki yöntem, kestirim sonuçlarÕnÕn
baúarÕsÕ
açÕsÕndan
karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr.
Scrum
yönteminin kendi iúgücü kestirim yaklaúÕmÕ olan Hikaye
PuanÕ ile COSMIC iúlevsel büyüklük ölçümü kullanÕlarak
oluúturulan kestirim yöntemleri, bir vaka çalÕúmasÕ ile
karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr.
ÇalÕúmada
farklÕ
regresyon
yöntemleri ve yapay sinir a÷Õ yöntemi kullanÕlmÕú, her
iki girdi için de bu yöntemlerle kestirim modelleri
oluúturulmuú ve kestirim çalÕúmalarÕnda yaygÕn olarak
kullanÕlan
baúarÕ
kriterleri
üzerinden
de÷erlendirilmiúlerdir.
De÷erlendirme
sonucunda,
COSMIC ölçümü kullanan kestirim modellerinin, Hikaye
PuanÕna kÕyasla daha baúarÕlÕ kestirim sonuçlarÕ
verebilece÷i tespit edilmiútir.

Anahtar Kelimeler: COSMIC, øúlevsel Büyüklük Ölçümü, SCRUM, øúgücü
Kestirimi

1

Giriú

YazÕlÕm projelerinde iúgücü kestirimi, proje planlama etkinliklerinin en önemli basamaklarÕndan birini oluúturur. Kestirimler, proje takvimi, bütçe planlama, maliyet de÷erlendirmesi, risk analizi, kaynak planlamasÕ ve kaynak yönetimi etkinliklerine girdi
olarak kullanÕlmaktadÕr. Bu nedenle, baúarÕlÕ proje yönetimi için, baúarÕlÕ kestirim yapabilmek büyük önem taúÕmaktadÕr.
Birçok çalÕúmada, baúarÕsÕz yazÕlÕm projelerinin ço÷unun, hatalÕ kestirimler sonucu
baúarÕsÕz oldu÷u tespit edilmiútir.
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YakÕn geçmiúte, yazÕlÕm projeleri için birçok iúgücü kestirim yöntemi geliútirilmiútir. Bu yöntemlerin ço÷u, birçok faaliyet alanÕnÕ kapsayacak, genel geçer yöntemlerdir.
Bu genel geçer yöntemlerin dÕúÕnda, yazÕlÕm geliútiren kurumlar, kendi verilerine ve
etkinlik alanlarÕna dayanan, özgün kestirim yöntemleri de geliútirmiútir.
YazÕlÕm projelerinde iúgücü kestirim yöntemleri, genel olarak üç ana grupta de÷erlendirilebilir.
 Uzman Görüúü: Bu yöntemler belli bir uygulama alanÕnda yazÕlÕm geliútirme konusunda deneyim sahibi uzmanlarÕn, geçmiú deneyimlerine dayanarak kestirim yapmalarÕna dayanan yöntemlerdir.
 KurallÕ (formel) Kestirim Yöntemleri: Bu yöntemler, nicel verilere ve bu verileri
kullanan matematiksel modellere ve formüllere dayanan yöntemlerdir.
 Bileúik Kestirim Yöntemleri: Bu yöntemler, yukarÕda bahsedilen iki türün yaklaúÕmlarÕnÕ birleútiren yöntemlerdir. Öznel de÷erlendirmeler ve matematiksel modellerin
beraber kullanÕmÕnÕ içerir.
KurallÕ kestirim yönetmelerinde farklÕ istatiksel yöntemler kullanÕlabilir. En yaygÕn
kullanÕlan yöntemler, çoklu regresyon analizi, sÕnÕflandÕrma ve karar a÷acÕ, yapay sinir
a÷larÕ, Bayes istatisti÷i, genetik programlama, do÷rusal programlama ve bulanÕk mantÕk modelleri olarak özetlenebilir.
Bu yöntemler, gerekli iúgücünü hesaplarken, geliútirilecek yazÕlÕmÕn büyüklü÷ünü
ya tek ya da ana girdi olarak de÷erlendirir. Görece daha eski yöntemler, büyüklük olarak, kod satÕr sayÕsÕnÕ (SLOC) kullanÕr. Ancak, yeni yöntemlerde Fonksiyon Puan Analizi (FPA), IFPUG ve COSMIC gibi iúlevsel büyüklük yöntemleri tercih edilmeye baúlanmÕútÕr.
øúlevsel büyüklük ölçüm yöntemleri, kod satÕr sayÕsÕ tabanlÕ büyüklük ölçümlerine
göre, proje yaúam döngüsünün ilk aúamalarÕnda kullanÕlabilmeleri, geliútirme teknolojilerinden ve programlama dilinden ba÷ÕmsÕz olmalarÕ gibi üstünlüklere sahiptir.
1.1

COSMIC øúlevsel Büyüklük Ölçüm Yöntemi

Bu çalÕúmada, COSMIC iúlevsel büyüklük ölçüm yöntemi kullanÕlmÕútÕr. COSMIC
son yÕllarda gerek akademide gerekse sektörde giderek daha yaygÕn olarak kullanÕlan
ve en çok kabul gören iúlevsel büyüklük ölçüm yöntemlerinden biridir. Bu yöntem; bir
ölçüm stratejisi, eúleútirme ve ölçüm aúamalarÕnÕ içeren bir standart ölçüm modeli tanÕmlar.
YazÕlÕm, Fonksiyonel Süreç (Functional Process) adÕ verilen iúlevsellik seviyelerine
ayrÕlÕr ve bu seviyede ölçülür. Bu tanÕm, iúlevsellik için standartlaútÕrÕlmÕú bir soyutlama seviyesine iúaret eder. Her bir Fonksiyonel Süreç, Veri Hareketleri (Data Movement) ve Veri øúlemeler (Data Manipulation) içerir. COSMIC yönteminde, Veri Hareketleri; Giriú (Entry – E), ÇÕkÕú (eXit X), Okuma (Read – R) ve Yazma (Write – W)
olmak üzere dört tiptir. Bu veri hareketleri, yöntemin temel iúlevsel bileúenlerini oluútururlar (Base Functional Process – BFC).
COSMIC yöntemi, iú uygulama yazÕlÕmlarÕnÕn da, gerçek zamanlÕ yazÕlÕmlarÕn da
büyüklü÷ünü ölçmek için kullanÕlabilir. Yöntem, aynÕ zamanda, bir ISO standardÕ ola-
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rak kabul edilmiú, “ISO/IEC 19761: Software Engineering – COSMIC-FFP – A functional size measurement method” adÕyla yayÕnlanmÕútÕr. COSMIC hakkÕnda detaylÕ
bilgi için yöntem kÕlavuzundan yararlanÕlabilir [2]
1.2

Çevik yazÕlÕm geliútirme yöntemleri

Günümüzde, çevik yazÕlÕm geliútirme yöntemleri geliútiriciler arasÕnda giderek daha
çok destek bulmakta ve sektörde faaliyet gösteren kurumlar tarafÕndan tercih edilmektedir. Çevik yöntemler, genelde, yöntem tanÕmlarÕnda, direkt olarak uzman görüúüne
dayalÕ kestirimler tanÕmlamakta veya bu tip kestirimlerin kullanÕlmasÕnÕ tavsiye etmektedir.
SCRUM yöntemi, ülkemizde ve dünyada en yaygÕn olarak kullanÕlan çevik yöntemlerden biridir. Bu yöntem temelde, yinelemeli bir yaúam döngüsü tanÕmlamakta ve büyük iú kalemlerinin, küçük ve yönetilebilir iúlere bölünmesi ve önceliklendirilmesi ile
ilgili yöntemler içermektedir. SCRUM, uyarlanabilir, de÷iútirilebilir bir iúleyiú tarzÕ
önerir. Bunun için, yinelemeli bir yaúam döngüsü ile evrimsel geliútirme ve teslimat
prensiplerini öne çÕkarÕr. OlasÕ de÷iúikliklere hÕzlÕ tepki vermeyi öncelikli kabul eder.
SCRUM’da, iúgücü kestiriminin, Planlama Pokeri adÕ verilen bir yöntemle yapÕlmasÕ önerilir. Bu yöntem, Wideband Delphi yöntemini temel alan, oylamaya dayalÕ bir
kestirim yöntemidir. Her bir iú için gerekli iúgücü, (genellikle) Fibonacci sayÕlarÕ kullanÕlarak tahmin edilir. YazÕlÕm ekibinin üyeleri, her bir iú için, poker kurallarÕnÕ kullanarak kendi tahminlerini belirtir ve sonunda topluca bir karara varÕlÕr. Kestirim birimi
olarak Hikaye PuanÕ (Story Point) kullanÕlÕr. Bu birim, bir büyüklük ölçüm biriminden
çok, direkt olarak iúgücü miktarÕnÕ gösteren bir birimdir.
SCRUM yöntemi ve etkinlikleri hakkÕnda detaylÕ bilgi için www.scrum.org adresine
baúvurulabilir. SCRUM’Õn detaylarÕ bu bildirinin kapsamÕ dÕúÕndadÕr.
1.3

ÇalÕúma

Bu çalÕúmada, SCRUM yönteminde tanÕmlana kestirim yöntemi ve kestirim birimi
olan Hikaye PuanÕ yöntemi (Story Points) ile COSMIC iúlevsel büyüklük yöntemi kullanÕlarak oluúturulan kestirim modelleri ile gerçekleútirilen kestirimlerin baúarÕsÕ, bir
durum çalÕúmasÕ ile karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr.
ÇalÕúma, Türkiye’de faaliyet gösteren ve SCRUM yöntemini uygulayan, büyük ölçekli bir yazÕlÕm firmasÕnda gerçekleútirilmiútir. ÇalÕúma kapsamÕnda 12 yazÕlÕm projesi incelenmiútir. Bu projelerin, COSMIC büyüklükleri ölçülmüú, alan uzmanlarÕ ile
gerçek proje geliútiricilerinden Hikaye PuanÕ de÷erlendirilmeleri alÕnmÕú ve kurum ölçüm veri tabanlarÕndan, gerçekleúen proje iúgücü verileri toplanmÕútÕr. Sonraki adÕmda
COSMIC büyüklük verileri üzerinden farklÕ istatiksel yöntemler kullanÕlarak farklÕ kestirim modelleri geliútirilmiútir. Daha sonra da bu modellerin kestirim baúarÕlarÕ ile alan
uzmanlarÕ ve geliútiricilerin yaptÕ÷Õ Hikaye PuanÕ de÷erlendirmelerinin do÷rulu÷u karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr.
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2

Literatürdeki ÇalÕúmalar

Literatürde yazÕlÕm iúgücü kestirim modelleri ile ilgili birçok çalÕúma bulunmaktadÕr.
Bu modellerin ço÷u, regresyon ve yapay sinir a÷Õ yöntemlerini temel alÕr. Bu bölümde
en çok kabul gören modellerin bazÕlarÕ özetlenmiútir.
Maxwell, Wassenhove ve Dutta, Avrupa Uzay AjansÕ’na (European Space Agency –
ESA) ait 108 proje üzerinde yaptÕklarÕ çalÕúmada [3] ESA için bir kestirim modeli geliútirmiúlerdir. Daha sonra, birden çok kuruma ait verilere dayanarak oluúturulacak bir
modelin, bir kurumun kestirim ihtiyaçlarÕ için kullanÕlÕp kullanÕlamayaca÷ÕnÕ araútÕrmÕúlardÕr. ÇalÕúmada, her bir proje için önemli olan üretkenlik faktörlerini tespit etmiúler ve modelleri geliútirirken bu faktörleri kullanmÕúlardÕr.
ÇalÕúma sonunda, en do÷ru kestirimleri üreten modelin yazÕlÕm büyüklü÷ünü temel
alan model oldu÷unu tespit etmiúlerdir. Bunun dÕúÕnda, ESA verilerine göre, üretkenli÷i
etkileyen ana faktörleri; uygulama kategorisi, programlama dili, talep edilen yazÕlÕm
güvenilirlik seviyesi, bellek alanÕ kÕsÕtlarÕ ve modern programlama pratiklerinin ve
araçlarÕnÕn kullanÕmÕ olarak belirlemiúlerdir.
Moløkken ve Jorgensen, yazÕlÕm iúgücü kestirim hatalarÕnÕn sebepleri üzerine bir
çalÕúma yapmÕútÕr [4]. ÇalÕúmada, kestirimden sorumlu çeúitli görevlerdeki çalÕúanlarla
görüúmüú, 68 projeye ait kestirim raporlarÕnÕ incelemiúlerdir. HatalarÕn sebeplerini bulmak amacÕyla, 68 projenin özellikleri ile kestirim hatalarÕ arasÕndaki iliúkiyi istatiksel
analizler kullanarak incelemiúlerdir. ÇalÕúma sonunda, kestirimlerdeki hatalarÕn büyük
oranda; kestirimi yapanlarÕn görevlerinden kaynaklanan bakÕú açÕlarÕndan, kurumlarÕn
veri toplama yöntemlerinden ve uyguladÕklarÕ analiz yöntemlerinden kaynaklandÕ÷Õ sonucuna varmÕúlardÕr.
Magne Jørgensen, Ulf Indahl ve Dag Sjøberg Sir Francis Galton tarafÕndan 1800lerin
sonunda gerçekleútirilen Ortalamaya Gerileme (Regression Toward the Mean – RTM)
adlÕ çalÕúmanÕn sonuçlarÕndan faydalanan bir çalÕúma gerçekleútirmiútir [5]. ÇalÕúmada
benzetim ile kestirim yaklaúÕmÕnÕ izlemiúlerdir. Benzetim için seçilen projeler çok yüksek veya çok düúük üretkenlik de÷erlerine sahipse, Ortalamaya Gerileme’nin bu de÷erleri ortalama de÷erlere çekmesi beklenir. ÇalÕúmada, Ortalama Gerileme yaklaúÕmÕnÕ
de÷iúik veri kümeleri üzerinde uygulayarak de÷erlendirmiúler ve bu yaklaúÕmÕn kestirimlerin baúarÕsÕnÕ arttÕrdÕ÷ÕnÕ tespit etmiúlerdir.
Oliveira, çalÕúmasÕnda kestirim modelleri için vektörel regresyon, radyal taban fonksiyonlu yapay sinir a÷larÕ ve do÷rusal regresyon yöntemlerini uygulamÕútÕr [6]. Modelleri geliútirirken NASA’ya ait yazÕlÕm proje verilerini kullanmÕútÕr. ÇalÕúmanÕn sonucunda, vektörel regresyon tabanlÕ modellerin, radyal taban fonksiyonlu yapay sinir a÷larÕna kÕyasla çok daha baúarÕlÕ oldu÷unu tespit etmiútir.
Jorgensen 2004’teki çalÕúmasÕnda [7], uzman görüúüne dayalÕ kestirimlerde, yukarÕdan aúa÷Õ ve aúa÷Õdan yukarÕ yaklaúÕmlarÕ karúÕlaútÕrmÕú, hangi yaklaúÕmÕn hangi durumda uygulanmasÕ gerekti÷ini araútÕrmÕútÕr. YukarÕdan aúa÷Õ yaklaúÕmda, proje için
gerekli toplam iúgücü, projenin tümüne dair özelliklere dayalÕ olarak hesaplanÕp, proje
etkinliklerine da÷ÕtÕlÕr. Aúa÷Õdan yukarÕ yaklaúÕmda ise, proje etkinlikleri ayrÕ ayrÕ de÷erlendirilir, her bir etkinlik için ayrÕ kestirim yapÕlÕp bunlar toplanarak toplam proje
iúgücü hesaplanÕr. Jorgensen, bu çalÕúmasÕnda, yukarÕdan aúa÷Õ yaklaúÕmlarÕn baúarÕlÕ
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olabilmesi için, benzer projelerle ilgili deneyime ve verilere sahip olmanÕn gerekli oldu÷unu belirtmiútir. KurumlarÕn, daha önce gerçekleútirdikleri projelere benzemeyen,
yeni tip bir proje için kestirim yaparken, aúa÷Õdan yukarÕ kestirim yaklaúÕmÕ kullanmalarÕ gerekti÷ini belirtmiútir.
Seçkin TunalÕlar, çalÕúmasÕnda [8], kurumlarÕn kestirim etkinliklerini yönetmesi ve
yürütmesi için bir kestirim süreci tanÕmlamÕútÕr (EFES). TunalÕlar, kurum genelinde
ortak bir ölçüm yöntemi kullanÕlmasÕ, bu konuda ortak bir anlayÕú oluúturulmasÕnÕn
önemine dikkat çekmektedir. Geliútirdi÷i süreç, literatürde yer alan en iyi uygulamalar,
sorunlar, çözümler ve önceki çalÕúmalara ait deneysel verilere dayanmaktadÕr. ÇalÕúmada, ölçüm yöntemlerinde ve sonuçlarÕnda farklÕlÕklar olmasÕnÕn, kurum genelinde
kullanÕlacak bir kestirim yönteminin oluúturulmasÕnÕ engelleyece÷i belirtilmiútir. ÇalÕúmada, veri toplama, büyüklük ölçümü, veri analizi, kalibrasyon ve iúgücü kestirim
süreçleri; süreç tanÕmlarÕ, kontrol listeleri, úablonlar ve di÷er süreç varlÕklarÕ ile birlikte
tanÕmlanmÕútÕr. TunalÕlar ayrÕca, iúlevsel benzerlik ve temel iúlevsel bileúenlerin ayrÕ
ayrÕ girdi olarak kullanÕmÕ gibi konularÕ da de÷erlendirmiú, kestirim modelinde iúlevsel
benzerli÷in de de÷erlendirilmesinin, farklÕ geliútirme takÕmlarÕ arasÕnda de÷iúiklik gösterebilecek üretkenlik de÷erlerinin, daha tutarlÕ olarak hesaplanmasÕnÕ sa÷ladÕ÷ÕnÕ tespit
etmiútir.
Bu bölümde özetlenen çalÕúmalar daha ziyade, gereksinimlerin tanÕmlandÕ÷Õ, proje
sÕnÕrlarÕnÕn belirli oldu÷u, alÕúÕlagelmiú yazÕlÕm geliútirme yaúam döngülerini esas almakta, bu amaçla geliútirilmiú kestirim modellerini incelemektedir. Bu bildiriye konu
olan çalÕúmada ise, çevik/scrum yöntem izlenen projeler için COSMIC ölçüm tabanlÕ
bir kestirim geliútirilip geliútirilemeyece÷i incelenmiú ve olasÕ yöntemler çevik yazÕlÕm
geliútirmede kullanÕlan planlama pokeri ve hikaye puanÕ yöntemleriyle kestirim baúarÕsÕ
açÕsÕndan kÕyaslanmÕútÕr.
ÇalÕúmada, COSMIC büyüklük ölçümleri ile gerçek iúgücü verileri arasÕndaki iliúki
incelenmiútir. Daha sonra, bu büyüklük verilerini kullanan bazÕ matematiksel modeller
oluúturulmuú, bu modeller ile elde edilen kestirimler ile hikaye puanÕ kestirimleri isabetlilik açÕsÕndan karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr.

3

Vaka ÇalÕúmasÕ

ÇalÕúma kapsamÕnda, Türkiye’nin en büyük devlet bankalarÕndan biri için yazÕlÕm geliútiren büyük ölçekli bir yazÕlÕm kurumunda bir vaka çalÕúmasÕ gerçekleútirilmiútir.
Kurumda 500 yazÕlÕm geliútirici bulunmaktadÕr ve kurum genelinde Scrum yöntemi
uygulanmaktadÕr.
Kurumda, kestirimler iki seviyeli bir planlama pokeri ile gerçekleútirilmektedir. ølk
aúamada, bütün geliútirme ekiplerinden birer temsilci ile oluúturulan bir üst kurulda
kestirimler yapÕlmakta, daha sonra geliútirme ekibi içinde ikinci bir kestirim toplantÕsÕ
gerçekleútirilmektedir. Bu uygulamanÕn, kestirimlerde kullanÕlan hikaye puanÕ büyüklüklerinin, ekipler arasÕnda, normalize edilmesini sa÷ladÕ÷Õ belirtilmiútir. Bu durum,
ekiplerin performansÕ de÷erlendirilirken de tutarlÕ bir ölçüt kullanÕlmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr.
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3.1

Vaka ÇalÕúmasÕnÕn TasarÕmÕ

Vaka çalÕúmasÕnÕn gerçekleútirilece÷i kurum seçilirken, Scrum yönetiminin tüm kurumda kullanÕyor olmasÕ, kurumda Scrum yöntemi ile en az 10 proje gerçekleútirilmiú
olmasÕ ve bu projeler için gerekli ölçüm ve verilerin ulaúÕlabilir olmasÕ úartÕ aranmÕútÕr.
Vaka çalÕúmasÕnda kullanÕlacak projelerde aúa÷Õdaki verilerin varlÕ÷Õ aranmÕútÕr:


















Projenin türü (Yeni geliútirme, bakÕm, iyileútirme, yeniden geliútirme)
Yeni bir iú alanÕ mÕ?
Yeni bir teknoloji kullanÕlmÕú mÕ?
YazÕlÕm ekibinin deneyim seviyesi.
Ekibin üye sayÕsÕ.
Yineleme (sprint) sayÕsÕ.
Gereksinim tanÕmlama için harcanan iúgücü.
YazÕlÕm geliútirme için harcanan iúgücü.
Test için harcanan iúgücü
Hikaye PuanÕ
øú listesindeki kullanÕcÕ hikayeleri (Backlog User Stories)
KullanÕcÕ hikayelerinde referans verilen belgeler
KullanÕlan araçlar (Geliútirme ortamÕ – IDE, Konfigürasyon yönetim aracÕ, yazÕlÕm
mühendisli÷i araçlarÕ – CASE)
Programlama dili
Veri tabanÕ yönetim sistemi
Mimari (ba÷ÕmsÕz uygulama, sunucu/østemci, P2P vb.)
Uygulama platformu (.Net, Java vb.)

Bu veriler, projelerin iúlevsel büyüklüklerini hesaplamak, aykÕrÕ projeleri belirlemek ve
iúgücü modellerini geliútirmek için gereklidir.
Seçilen projelerin büyüklükleri COSMIC yöntemi ile ölçülürken, iú listesinde yer alan
kullanÕcÕ hikayeleri ve bu hikayelerde bahsedilen, referans verilen di÷er belgelerin kullanÕlmasÕ kararlaútÕrÕlmÕútÕr. Bu ölçüm sonuçlarÕ oluúturulacak kestirim modellerine temel teúkil edecektir.
Modelleri oluúturmadan önce, aykÕrÕ projeleri bulmak ve do÷ru sonuçlarÕ kullanmak
amacÕyla, ölçüm sonuçlarÕ için bir do÷rulama aúamasÕ planlanmÕútÕr. Do÷rulama için
ilk olarak CUBIT adlÕ COSMIC ölçüm aracÕnÕn otomatik do÷rulama iúlevi kullanÕlmÕútÕr. Bu do÷rulamadan sonra, ölçüm sonuçlarÕ, bir COSMIC ölçüm uzmanÕnca de÷erlendirilmiú ve do÷rulanmÕútÕr.
Do÷rulamadan sonra, veriler, iúgücü/büyüklük oranÕ, kullanÕlan araçlar, geliútirme
ekibinin deneyim seviyeleri, kullanÕlan platformlar, yeni teknoloji kullanÕlmasÕ açÕlarÕndan de÷erlendirilmiú, aykÕrÕ projeler tespit edilmiútir. Bu aúamalardan sonra, model
oluúturmak için temiz bir veri kümesi elde edilece÷i varsayÕlmÕútÕr.
Analiz aúamasÕnda, büyüklük verilerinden yola çÕkarak iúgücünü kestirmek için,
farklÕ türlerde regresyon analizleri ile yapay sinir a÷Õ yöntemi kullanÕlmÕútÕr. COSMIC
iúlevsel büyüklük, hikaye puanÕ ve iúgücü verileri üzerinde basit regresyon, çoklu reg-
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resyon, güçlü regresyon, polinom regresyon, üstel regresyon, logaritmik regresyon yöntemleri uygulanmÕútÕr. BunlarÕn yanÕnda COSMIC büyüklük verileri ile bir yapay sinir
a÷Õ kurulmuú ve bu model gerçek iúgücü verileri ile e÷itilmiútir.
Eldeki veriler için, yukarÕda sÕralanan yöntemler ile kestirim modelleri oluúturulduktan sonra, modellerin kestirim baúarÕlarÕ modellerin MMRE ve PRED de÷erleri hesaplanarak de÷erlendirilmiútir.
3.2

Veriler ve Analiz

12 yazÕlÕm projesi örneklem kümesi için aday olarak seçilmiútir. Tablo 1’de bu projeler
ve uygulama türleri gösterilmiútir. Verilerin gizlili÷ini korumak amacÕyla, projelere kÕsaltma isimler verilmiútir.
Kurum 2011’den beri Scrum yöntemi ile yazÕlÕm geliútirmektedir. Bu, çalÕúmanÕn
yapÕldÕ÷Õ tarihte üç senelik bir süreye karúÕlÕk gelmektedir. Kurumda çevik yöntemler
için özel olarak tasarlanmÕú bir ölçüm toplama aracÕ kullanÕlmaktadÕr. ÇalÕúmada kullanÕlan proje verilerinin ço÷u bu araç üzerinden edinilmiútir.
Tablo 1. Örneklem øçin Aday Projeler
#

Proje

Uygulama Türü

1

BN

EMC Documentum Uygulama Entegrasyonu

2

MEV

C# Windows UygulamasÕ

3

WP

C# ASP.NET Web Sitesi

4

KK

C# Windows UygulamasÕ

5

HCZ

C# Windows UygulamasÕ

6

IH

C# Windows UygulamasÕ

7

IP

C# ASP.NET Web Sitesi

8

IAM

C# Windows UygulamasÕ

9

MT

C# Windows UygulamasÕ

10

NF

C# ASP.NET Web Sitesi

11

HY

SharePoint Portal

12

SGP

SharePoint Portal

C#

Windows

Veri Toplama.
Tablo 1’deki tüm projeler için, aúa÷Õdaki veriler toplanmÕútÕr:
 Temel Proje Özellikleri: øsim, BaúlangÕç Tarihi, Bitiú Tarihi, Tür, KullanÕlan Araçlar.
 KullanÕlan Teknoloji: Programlama Dili, Veri TabanÕ Yönetim Sistemi, Mimari,
KullanÕlan Standartlar.
 øúgücü Verisi: Gereksinim Oluúturma øúgücü, Geliútirme øúgücü, Test øúgücü.
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Hikaye PuanÕ.
Hikaye TanÕmlarÕ.
Görev Tipi.
Görevi Gerçekleútiren Ekip Üyesi

YukarÕda belirtildi÷i gibi, matematiksel modeller oluúturulmadan önce, ölçüm sonuçlarÕ, hatalarÕ en aza indirmek amacÕyla, do÷rulanmÕútÕr. Ölçümlerde, araútÕrma grubumuzca geliútirilen CUBIT adlÕ ölçüm aracÕ kullanÕlmÕútÕr. Do÷rulamanÕn ilk aúamasÕ
da, yine araútÕrma grubumuz bünyesinde geliútirilen ve CUBIT üzerinde çalÕúan deneysel bir otomatik do÷rulama eklentisi ile gerçekleútirilmiútir. Do÷rulanan COSMIC ölçüm sonuçlarÕ Tablo 2’de verilmiútir.
Tablo 2. COSMIC Ölçüm SonuçlarÕ
#

Proje

E

X

R

W

Toplam CFP

1

HCZ

45

60

47

25

177

2

MEV

47

81

57

31

216

3

IP

34

34

18

16

102

4

IH

24

34

25

9

92

5

IAM

39

47

43

20

149

6

KK

40

44

29

26

139

7

WP

49

53

38

25

165

8

MT

47

68

52

22

189

9

NF

31

30

17

17

95

10

BN

56

47

32

34

169

11

SGP

108

95

42

78

323

12

HY

110

129

57

106

402

Büyüklük ölçümünden sonra, üretkenlik de÷erlerini hesaplamak amacÕyla, COSMIC
büyüklük verileri ile toplam iúgücü verileri karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr. Proje ekiplerinin yapÕsÕ
ve deneyimleri birbirine yakÕn oldu÷undan, aykÕrÕ projeleri belirlemek için bu üretkenlik verileri temel alÕnmÕútÕr.
Tablo 3. Projelerin Üretkenlik De÷erleri
Proje

Büyüklük
(CFP)

Toplam øúgücü

Üretkenlik

Ortalamadan Sapma

1

HCZ

177

364

0,4863

-0,1903

2

MEV

216

519

0,4162

-0,2604

3

IP

102

117

0,8718

0,1952

4

IH

92

196

0,4694

-0,2072

5

IAM

149

332

0,4488

-0,2278

6

KK

139

286

0,4860

-0,1906

#
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7

WP

165

188

0,8777

0,2011

8

MT

189

373

0,5067

-0,1699

9

NF

95

189

0,5026

-0,1739

10

BN

169

542

0,3118

-0,3648

11

SGP

323

218

1,4817

0,8051

12

HY

402

319

1,2602

0,5836

Ortalama

0,6766

Projelerin üretkenlik de÷erleri Tablo 3’te verilmiútir. Tabloda, SGP ve HY isimli projeler için üretkenlik de÷erlerinin di÷er projelere göre çok daha yüksek oldu÷u görülebilir. Bu projeler, Microsoft SharePoint ile geliútirilmiú projelerdir. Bu çerçeve, az bir
kodlama ve test iúgücü ile yüksek üretkenlik sa÷layan bir yapÕ oldu÷undan bu beklenen
bir sonuçtur. BN isimli proje de di÷erlerinden farklÕ bir teknoloji ile geliútirildi÷i için,
bu üç proje aykÕrÕ olarak kabul edilmiú ve örneklemden çÕkarÕlmÕútÕr.
Kestirim SonuçlarÕnÕn Analizi.
Veriler toplandÕktan sonra, büyüklük ve iúgücü arasÕndaki iliúkiyi kuracak matematiksel modelleri geliútirmek üzere ilk olarak, veriler konsolide edilmiútir. Daha sonra,
COSMIC büyüklük ve iúgücü arasÕnda iliúki kuran matematiksel modeller oluúturulmuútur. Analiz aúamasÕnda ise bu modellerin kestirimlerdeki isabetlili÷i de÷erlendirilmiú, hikaye puanlarÕ ile iúgücü arasÕndaki iliúki kuran modeller ile karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr.
Basit ve çoklu do÷rusal regresyon yöntemleri uygulanÕrken, toplam proje iúgücünün
yanÕsÕra, yazÕlÕm yaúam döngüsünün farklÕ aúamalarÕna ait iúgücü verileri de de÷erlendirmeye alÕnmÕútÕr. Çoklu regresyon yöntemi için, COSMIC yönteminin temel iúlevsel
bileúenleri olan giriú (E), çÕkÕú (X), okuma (R) ve yazma (W) veri hareketleri ba÷ÕmsÕz
de÷iúkenler olarak kullanÕlmÕútÕr. Öte yandan, Hikaye PuanlarÕ tek bir de÷iúkenden
oluútu÷u ve birden çok bileúene ayrÕlamadÕ÷Õ için, Hikaye PuanlarÕ için çoklu regresyon
yöntemi kullanÕlamamÕútÕr. Bunlara ek olarak, logaritmik regresyon, üstel regresyon,
güçlü regresyon, ve polinom regresyon gibi e÷ri oturtma yöntemleri uygulanmÕútÕr.
Regresyon yöntemlerine ek olarak, 9 nörondan oluúan bir yapay sinir a÷Õ oluúturulmuútur. Bu modelin girdi parametreleri COSMIC temel iúlevsel bileúenleri, ba÷Õl de÷iúkeni ise toplam proje iúgücü olarak tanÕmlanmÕútÕr.
Toplamda, COSMIC büyüklük için 13, Hikaye PuanÕ için ise 8 iúgücü kestirim modeli oluúturulmuútur. Oluúturulan modellerin girdileri, ba÷Õl de÷iúkenleri ve kullanÕlan
analiz yöntemleri Tablo 4’te verilmiútir.
Tablo 4. øúgücü Kestirim Modellerinin YapÕsÕ

#

Analiz Yöntemi

Girdi Parametreleri

Ba÷Õl De÷iúken

1

Basit Regresyon

Toplam Büyüklük (CFP & SP)

Toplam øúgücü

2

Basit Regresyon

Toplam Büyüklük (CFP & SP)

Analiz øúgücü
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3

Basit Regresyon

Toplam Büyüklük (CFP & SP)

Kodlama øúgücü

4

Basit Regresyon

Toplam Büyüklük (CFP & SP)

Test øúgücü

5

Çoklu Regresyon

#E, #R, #W, #X (CFP)

Toplam øúgücü

6

Çoklu Regresyon

#E, #R, #W, #X (CFP)

Analiz øúgücü

7

Çoklu Regresyon

#E, #R, #W, #X (CFP)

Kodlama øúgücü

8

Çoklu Regresyon

#E, #R, #W, #X (CFP)

Test øúgücü

9

Logaritmik

Toplam Büyüklük (CFP & SP)

Toplam øúgücü

10

Üstel

Toplam Büyüklük (CFP & SP)

Toplam øúgücü

11

Güçlü

Toplam Büyüklük (CFP & SP)

Toplam øúgücü

12

Polinom

Toplam Büyüklük (CFP & SP)

Toplam øúgücü

YSA

#x, #e, #r, #w (CFP)
(9 Nöron)

Toplam øúgücü

13

Modeller oluúturulduktan sonra, kestirim baúarÕlarÕ de÷erlendirilmiú ve karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr. Bunun için, Ba÷Õl Hata (Magnitude of Relative Error – MRE), Ortalama Ba÷Õl Hata
(Mean Magnitude of Relative Error - MMRE) ve PRED (N) de÷erleri kullanÕlmÕútÕr.
MMRE ve PRED (N) bu yazÕlÕm kestirim modellerinin isabetlili÷ini de÷erlendirmek
için yaygÕn olarak kullanÕlan iki kriterdir. Bu de÷erlerin hesaplanmasÕnda kullanÕlan
formüller aúa÷Õda belirtilmiútir.
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Kestirimle ilgili çalÕúmalarda, PRED hesaplamalarÕnda, N de÷eri genellikle 30 alÕnmaktadÕr. Bir modelin isabetlili÷i, MMRE de÷eri 0’a, PRED (N) de÷eri ise 100’e yaklaútÕkça artar. Düúük MMRE de÷eri, modelin baúarÕlÕ oldu÷una iúaret eder ve 0,25’ten
düúük de÷erlere sahip modeller, uygulanabilir bir kestirim yöntemi olarak kabul edilir.
PRED ise, tahmin edilen de÷erlerin ne kadarÕnÕn gerçek de÷erlere belirtilen komúuluk dahilinde (N) oldu÷unu belirten bir de÷erdir. Bu çalÕúmada PRED (30) de÷eri
%70’in üzerinde olan modeller, kabul edilebilir modeller olarak de÷erlendirilmiútir.
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Baúka bir deyiúle, tahmin edilen de÷erlerin %70’i, gerçek de÷erlerin %30luk komúulu÷unda ise model baúarÕlÕ kabul edilmiútir.

4

Bulgular

COSMIC büyüklük ölçümü ve Hikaye PuanÕ için MMRE ve PRED (30) de÷erleri Tablo
5’te verilmiútir.
Tablo 5. COSMIC ve Hikaye PuanÕ Temelli Modeller øçin De÷erlendirme SonuçlarÕ

PRED (30) (CFP)

PRED
(30)
(SP)

Yöntem

Parametreler

Ba÷Õl De÷iúken

1

Basit Regresyon

Toplam Büyüklük

Toplam øúgücü

22.48

77.78

20.15

77.78

2

Basit Regresyon

Toplam Büyüklük

Analiz øúgücü

70.95

44.44

61.76

66.67

3

Basit Regresyon

Toplam Büyüklük

Kodlama øúgücü

81.28

44.44

46.28

66.67

4

Basit Regresyon

Toplam Büyüklük

Test øúgücü

27.24

66.67

48.34

44.44

5

Çoklu Regresyon

#x, #e, #r, #w

Toplam øúgücü

6.29

100.00

N/A

N/A

6

Çoklu Regresyon

#x, #e, #r, #w

Analiz øúgücü

28.22

66.67

N/A

N/A

7

Çoklu Regresyon

#x, #e, #r, #w

Kodlama øúgücü

19.12

77.78

N/A

N/A

8

Çoklu Regresyon

#x, #e, #r, #w

Test øúgücü

9.25

100.00

N/A

N/A

9

Logaritmik

Toplam Büyüklük

Toplam øúgücü

23.14

77.78

20.68

88.89

10

Üstel

Toplam Büyüklük

Toplam øúgücü

21.52

77.78

20.94

66.67

11

Güçlü

Toplam Büyüklük

Toplam øúgücü

22.57

77.78

18.01

77.78

12

Polinom

Toplam Büyüklük

Toplam øúgücü

20.60

77.78

18.93

88.89

YSA

#x, #e, #r, #w
(9 nöron)

Toplam øúgücü

7.88

100.00

N/A

N/A

13

MMRE (CFP)

MMRE
(SP)

#

COSMIC büyüklük kullanÕlarak geliútirilen modeller arasÕnda, en iyi MMRE ve PRED
(30) de÷erleri, ba÷Õl de÷iúken olarak toplam iúgücünü alan, çoklu regresyon modelinde
görülmektedir. COSMIC yönteminin temel iúlevsel bileúenlerini girdi olarak alan bu
yöntemin, 6,29 MMRE ve 100 PRED de÷eri ile oldukça isabetli kestirimler üretti÷i ve
pratikte uygulanabilir oldu÷u görülmektedir.
Hikaye PuanÕ kullanÕlarak geliútirilen modeller arasÕnda ise en iyi sonuç, güçlü regresyon ve polinom regresyon yöntemlerinde elde edilmiútir. Güçlü regresyon temelli
model, 18,01 MMRE ve 77,89 PRED (30) de÷erlerine sahipken, polinom regresyon
temelli model 18,93 MMRE ve 88,89 PRED(30) de÷erlerine sahiptir.
COSMIC ve Hikaye PuanÕ kullanÕlarak geliútirilen modelleri, kestirim baúarÕ de÷erlerine göre karúÕlaútÕrdÕ÷ÕmÕzda, basit yöntemler kullanÕlarak oluúturulan modellerde,
Hikaye PuanÕ temelli modellerin COSMIC temelli olanlara kÕyasla biraz daha baúarÕlÕ
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oldu÷u gözlemlenmektedir. Öte yandan, çoklu regresyon ve yapay sinir a÷larÕ kullanÕlarak oluúturulan modellerin çok daha iyi isabetlilik de÷erlerine sahip oldu÷u görülmektedir. Ancak, bu yöntemler girdilerin birden fazla bileúenden oluúmasÕnÕ gerektirdi÷inden, bu yöntemler sadece COSMIC ölçümleri için kullanÕlabilmiútir.

5

Sonuçlar

Bu çalÕúmada, Scrum yönteminde tanÕmlanan iúgücü kestirim yöntemi olan Hikaye PuanÕ ile COSMIC iúlevsel büyüklük ölçümü kullanÕlarak oluúturulmuú bazÕ iúgücü kestirim modelleri, kestirimlerdeki baúarÕlarÕna göre karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr. Bu karúÕlaútÕrma,
büyük ölçekli bir yazÕlÕm firmasÕnda gerçekleútirilen bir vaka çalÕúmasÕ çerçevesinde
gerçekleútirilmiútir.
Tek bir girdi parametresine ba÷lÕ modellerin kestirim isabetlili÷inin genel olarak düúük oldu÷u gözlemlenmiútir. Bu tip yöntemlerde COSMIC ya da Hikaye PuanÕ kullanÕlmasÕ arasÕnda, kestirim baúarÕsÕ açÕsÕndan kayda de÷er bir fark görülmemiú, her iki
büyüklük için de düúük veya sÕnÕrda baúarÕ de÷erleri elde edilmiútir.
Bunun yanÕnda, yazÕlÕmÕn büyüklü÷ünü birden çok boyutta ele alan modellerin, çok
daha yüksek baúarÕ de÷erlerine sahip oldu÷u gözlemlenmiútir. Ancak, Hikaye PuanÕ,
birden çok boyuta ayrÕútÕrÕlamayan, tekil bir ölçüm oldu÷undan, bu tip çoklu giriúe sahip modellerde kullanÕlamamaktadÕr. COSMIC ölçümleri ise, tanÕmÕ gere÷i dört ayrÕ
temel iúlevsel bileúenden oluúmakta ve çoklu girdi kullanan yöntemlere girdi olarak
kullanÕlabilmektedir. Bu nedenle, COSMIC büyüklü÷ünün, iúlevsel bileúenleri ayrÕ ayrÕ
kullanÕldÕ÷Õnda, yazÕlÕm büyüklü÷ünü Hikaye PuanÕndan çok daha iyi temsil etti÷ini
söyleyebilir. Bu durum da, toplamda COSMIC tabanlÕ kestirim modellerini, Hikaye
PuanÕ tabanlÕ modellere göre daha baúarÕlÕ kÕlmaktadÕr.
Öte yandan, Hikaye PuanÕ kolektif uzman görüúüne dayalÕ bir kestirim türüdür ve
COSMIC iúlevsel büyüklük ölçümü ile kÕyaslandÕ÷Õnda, iúgücü kestirimlerini oluúturmak daha az süre ve emek gerektirmektedir. AynÕ zamanda, COSMIC ölçümü ile oluúturulacak bir kestirim modeli, kurumda geçmiú proje verilerinin bulunmasÕna ihtiyaç
duymaktadÕr.
Bu noktada COSMIC tabanlÕ kestirimlerin Hikaye PuanÕ tabanlÕ kestirimlere göre
daha isabetli oldu÷u ancak daha çok emek ve kaynak gerektirdi÷i söylenebilir. Scrum
uygulayan kurumlarÕn, ihtiyaç duyduklarÕ iúgücü kestirim hassasiyeti ile kestirim çalÕúmalarÕna ayÕrmayÕ planladÕklarÕ süre ve eme÷i kÕyaslayarak bu iki yöntemden birini
tercih etmeleri önerilir.

6

KÕsÕtlar

Bu bölümde çalÕúma sonuçlarÕnÕn genelleútirilmesi ile ilgili bazÕ kÕsÕtlar özetlenmiútir.
Vaka çalÕúmasÕnÕn gerçekleútirildi÷i kurumda, KullanÕcÕ Hikayeleri için standart bir
úablon kullanÕlmamaktadÕr. Bunun yanÕsÕra, bu hikayeleri do÷rulanmasÕ ve/veya geçerlenmesi için bir gözden geçirme mekanizmasÕ bulunmamaktadÕr. KullanÕcÕ hikayelerinin yanlÕú anlaúÕlmasÕ ve farklÕ ekiplerin tanÕmladÕ÷Õ hikayeler arasÕndaki soyutlama
seviyesi farklÕlÕklarÕ ölçüm sonuçlarÕnda belli bir miktar tutarsÕzlÕ÷a yol açmÕú olabilir.
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Kurumda kullanÕlan ve Çevik yöntemler için tasarlanmÕú ölçüm toplama aracÕ, analiz, kodlama ve test gibi aúamalar için ayrÕ tip etkinlikler tanÕmlamamaktadÕr. Gerçekleúen iúgücü hesaplanÕrken, bu ayrÕm yazarlar tarafÕndan geriye dönük olarak yapÕlmÕútÕr. Bu ayrÕmda, iú ve görevlerin tanÕmlarÕ ve atandÕklarÕ rollerden yararlanÕlmÕútÕr. Ancak, çalÕúma kapsamÕnda en baúarÕlÕ kestirim modelleri ba÷Õl de÷iúken olarak toplam
proje iúgücünü alan modeller oldu÷u için, bu durum çalÕúma sonuçlarÕnÕ etkilememiútir.
ÇalÕúmada kullanÕlan veriler, tek bir kurumdan toplanmÕútÕr. Bu durum ve proje sayÕsÕnÕn kÕsÕtlÕ olmasÕ, çalÕúma sonuçlarÕnÕn genele uyarlanmasÕnda göz önünde bulundurulmasÕ gereken bir faktördür.

7
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Özetçe. ASELSAN REHİS grubu bünyesinde geliştirilmekte olan büyük ölçekli
ve uzun süreli bir elektronik harp projesinde, bir gömülü kontrol yazılımının
çevik yöntemlerle geliştirilme süreci ve bu süreçte kullanılan otomatik test
kurgusu bu bildirinin konusudur. Bildiride gömülü kontrol yazılımlarında
geliştirme ve test aşamalarında yaşanan sıkıntılar, bu sıkıntıların çevik
yöntemler ve otomatik test kurguları ile giderilmesi ve bu çalışma ile elde edilen
deneyim paylaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Gömülü yazılım otomatik test çevik yöntemler
Fitnesse

1

Giriş

Çevik yöntemler ile yazılım geliştirme, ASELSAN REHİS Grubu Görev
Yazılımları Müdürlüğü (GYM) bünyesinde 10 yılı aşkın süredir uygulanmaktadır [1].
Çevik yöntem pratiklerinin kullanılması ile test edilmiş çalışan kodlar projenin ilk
koşulardan itibaren oluşturulmaktadır. Her koşuda yeni yeteneklerin kodlanması ile
geliştirilmekte olan çalışır durumdaki yazılım daha olgun hale gelmektedir. Yazılımın
yeteneklerinin ve karmaşıklığının artması ile yeni eklenecek olan yeteneklerin mevcut
yazılımda hata oluşmasına yol açma ihtimali de artmaktadır.
Yazılımların kaliteli ve hatasız şekilde geliştirilmeleri için geliştirme safhası
boyunca test edilmeleri faydalı bir pratiktir. Geliştirme safhası boyunca test edilen
yazılımların içerdiği hataların daha erken aşamada yakalanabildiği görülmektedir.
Hataların daha erken aşamada yakalanması hem çözüm maliyeti, hem yazılım kalitesi
açısından olumludur.
Şekil 1’de hataların yakalanma aşaması ile çözüm maliyeti arasındaki ilişki
görülebilir.
Bu bildiride, büyük ölçekli bir gömülü yazılımın çevik yöntemler [2] ile
geliştirilmesi ve otomatik test kurgusu ile doğrulanması ele alınmaktadır.
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Şekil 1. Proje Aşaması – Hata Maliyeti Grafiği [3]

2

Gerçek Zamanlı Gömülü Yazılım Geliştirme

Gömülü yazılımların geliştirilme ve test süreçleri, kişisel bilgisayar ortamında
çalışan yazılımların geliştirilme ve test süreçlerinden bazı yönlerden farklılık
göstermektedir. Gömülü yazılımların geliştirildikleri ortam ile çalıştıkları ortam aynı
değildir. Kodlar kişisel bilgisayar ortamında geliştirilip derlenir ancak geliştirildikleri
ortamda çalışamazlar. Bu kodlar özel donanım kartları üzerine yüklenerek bu kartlar
üzerindeki işlemcilerde çalışırlar. Bu durum test ve hatadan arındırma süreçlerinde
çeşitli zorluklar ortaya çıkarır:
•
•

•

Donanım kartının açılması ve test edilecek yazılımın kart üzerine yüklenerek
çalıştırılması, her testte bu işlemin tekrarlanması zaman almaktadır.
Donanım kartlarının maliyetli olması sebebiyle yazılım geliştirme
mühendisleri ve test mühendisleri tarafından paylaşılarak kullanılması sıkıntı
yaratmaktadır.
Donanım kartları yüksek soğutma ihtiyacı sebebiyle geliştirme ortamından
ayrı bir odada bulunmaktadır. Fiziksel olarak bu donanımlara erişim
kısıtlıdır. Donanımlara herhangi bir müdahale yapılması gerektiğinde (gücün
kesilip yeniden verilmesi, seri kanal bilgilerinin izlenmesi gibi) erişim
sıkıntısı yaşanmaktadır.

Elektronik harp projelerinde kullanılan gömülü kontrol yazılımları farklı dillerde
geliştirilmiş çeşitli yazılımlarla ve farklı veri yolları üzerinden çeşitli donanımlarla
haberleşmek mecburiyetindedir. Bu sebeple hem kod geliştiren yazılımcının kendi
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testlerini yapması hem de yazılımın doğrulama testlerinin yapılması sırasında
sıkıntılar yaşanmaktadır.
Gerçek zamanlı gömülü kontrol yazılımları, tanımlı zaman limitleri aşılmadan
belli görevleri yerine getirmek durumundadır. Ortamdaki veri miktarının yoğunluğu,
işlenmesi gereken verinin karmaşıklığı gibi sebepler ile ilgili görevlerin zamanlarının
aksatılmaması gerekir. Bu gereksinim gerçek zamanlı gömülü kontrol yazılımlarının
değişken ortamlarda, farklı tip ve miktarda veri ile test edilmesinin ne denli önemli
olduğunu ortaya koymaktadır.
Elektronik harp projelerinin görevlerinde başarıya ulaşması için hatasız,
gereklerini eksiksiz ve uygun zaman diliminde yerine getirebilen gömülü kontrol
yazılımlarının kullanılması gereklidir. Elbette ki bu yazılımların kaliteli ve hatasız
geliştirilebilmeleri için test yöntemleri büyük önem taşımaktadır.

3

Geliştirme ile Eşzamanlı Test

Bu bildiride anlatılmakta olan elektronik harp projesinin yazılımlarının
geliştirilmesi sırasında çevik yöntem pratikleri kullanılmıştır. Kullanılan pratikler
eXtreme Programming (XP) ve SCRUM pratiklerinin bir karmasıdır [4][6][7].
Projenin yazılım gereksinimleri hikayelere dönüştürülmüş, hikayeler arasında
önceliklendirme yapılmış ve her koşu için önceliğine uygun olarak gerçeklenmiştir.
Bu kapsamda yazılım geliştirme mühendisleri tarafından:
• Yeni yetenekler kodlanmış
• Birim testleri gerçekleştirilmiştir.
Gömülü kontrol yazılımının geliştirilmesi sırasında, yazılım mühendisleri
tarafından gerçeklenen her hikaye için ilgili test hikayesi de test mühendisleri
tarafından gerçeklenmiştir. Bu kapsamda test mühendisleri tarafından:
• İlgili simülatör(ler)e gerekli güncellemeler yapılmış
• Otomatik test aracında test senaryoları tanımlanmış
• Test aracı ile simülatörler arasındaki bağlantı (fixture) kodları yazılmıştır.
Her koşunun sonunda yazılım geliştirme ve yazılım test ekibi bir araya gelip ilgili
koşuda gerçeklenen yeteneklerin testlerini otomatik test aracı altyapısı ile yaparak
sonuçlarını değerlendirmiştir. Bu kapsamda:
• Ortaya çıkan hataların kaynağı tespit edilmiş
• Gömülü kontrol yazılımında ve simülatör kodlarında gerekli düzeltmeler
yapılmış
• Gerekiyorsa otomatik test aracındaki testler güncellenmiş
• Testler tekrarlanarak hatasız yazılım/simülatör/test grubu elde edilmiştir.
Bu sayede, gömülü kontrol yazılımı yeni yetenekleri içerecek şekilde gelişirken,
test ortamı da eşzamanlı olarak güncellenmiştir. Var olan testlere ek olarak yeni
testler yazılmış, yazılıma yeni gereksinimler eklendikçe yazılım tüm testleri
kapsayacak şekilde teste tabi tutulmuştur.
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4

Simülatör Altyapısı

Geliştirilen gömülü kontrol yazılımı, iki farklı donanım ve üç farklı yazılım
arayüzüne sahiptir. Bu arayüzlerin tamamı için simülatörler geliştirilmiştir. Otomatik
test altyapısı, bu simülatörleri kullanarak gömülü kontrol yazılımına belli senaryolar
dahilinde mesaj ve/veya veri gönderebilir. Ayrıca bu simülatörler, gömülü kontrol
yazılımından gelen mesaj ve/veya veriyi test sonuçlarında kullanılmak üzere otomatik
test altyapısına göndermektedir. Gömülü kontrol yazılımı, herhangi bir başka yazılıma
veya çalıştığı donanım kartı dışında herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan test
edilebilmektedir.
Şekil 2’de geliştirilen gömülü kontrol yazılımı ve haberleştiği simülatör arayüzleri
görülebilir.

Şekil 2. Gömülü Kontrol Yazılımı Arayüz Simülatörleri

5

Fitnesse Testleri

Fitnesse [5] açık kaynak kodlu, Wiki tabanlı bir entegrasyon test aracıdır. FIT
(Framework for Integrated Testing) altyapısını kullanır.
Fitnesse altyapısının az sayıda gereği olan bir gömülü yazılımın testlerinde
kullanılması daha önce ASELSAN REHİS grubunda denenmiştir [4]. Ancak büyük
ölçekli bir askeri projede ve gereksinim sayısı 200’den fazla olan bir gerçek zamanlı
gömülü kontrol yazılımında, simülatörler aracılığı ile Fitnesse test altyapısının
kullanılması ASELSAN REHİS grubunda ilk kez gerçekleştirilmiştir. Kullanılan
simülatörler ve test altyapısı Şekil 3’te görülebilir.
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Şekil 3. Gömülü Yazılım Otomatik Test Yerleşim Şeması

6

Otomatik Test Kurgusu

Fitnesse testleri, bir senaryo kapsamında test edilecek gömülü kontrol yazılımına
belli mesaj ve verinin simülatörler üzerinden gönderilmesini tetikler. Gömülü kontrol
yazılımı tarafından bu tetiklenme üzerine üretilen mesajlar yine simülatörler
üzerinden Fitnesse test aracına ulaşır ve beklenen zaman aralığı içinde beklenen mesaj
ve parametrelerin üretilip üretilmediği değerlendirilir. Gömülü kontrol yazılımı test
senaryosunda tanımlandığı şekilde çalışmışsa test adımı başarılı olur. Tüm test
adımlarının başarılı olması durumunda ilgili test grubu başarılı olur. Herhangi bir test
adımında hata olması durumunda gerekli düzeltme ve güncellemeler yapıldıktan sonra
tüm test grubu yeniden çalıştırılır.
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Şekil 4’te yazılıma ait bir yeteneğin test kurgusunun mesaj akış şeması
görülmektedir. Bu kurguda test aracı tarafından “Tespit Başla” mesajının
gönderilmesinden belirli bir süre sonra “Tespit Başladı” mesajının alınması
gerekmektedir. Bu mesajın alınmasını takiben tarama adımlarının doğru parametreler
ve doğru zamanlama ile gönderilmesi ve tespit raporlarının yine doğru parametreleri
içerecek şekilde periyodik olarak alınması gerekmektedir. “Tespit Dur” mesajının
gönderilmesi ve “Tespit Durdu” mesajının alınması ile bu test senaryosu sona erer.

Şekil 4. Mesaj Akış Şeması Örneği

Bildiriye konu olan projenin gömülü kontrol yazılımının geliştirme ve testlerinin
tamamlanması otuz ay kadar sürmüştür. Bu süre boyunca ortalama iki yazılım
geliştirme mühendisi ve iki yazılım test mühendisi görev almıştır. Herhangi bir hata
ile karşılaşılmaması durumunda, testlerin tamamının otomatik olarak yapılması kırk
beş dakika zaman almaktadır. Aynı senaryoların otomatik test kurgusu kullanılmadan
test edilmesi bu zamanı yaklaşık olarak yirmi dört saate çıkarmaktadır.
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7

Kazanımlar

Bildiride bahsi geçen gömülü kontrol yazılımı çevik yöntemler ile geliştirilmiş ve
otomatik olarak test edilmiştir. Bu sayede, daha erken aşamalarda çalışır yazılım
ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan yazılıma ait hatalar daha erken aşamalarda tespit
edilmiştir.
Yazılım farklı tip ve miktarda veri ile test edilerek zaman kritik fonksiyonların
doğrulanması mümkün olmuştur.
En önemlisi, yazılımda yapılan değişikliklerin ardından bağlanım testlerinin
yapılması kolaylaşmış ve daha kısa zaman almıştır. Kritik durumlarda bağlanım
analizi yapmak ve sadece bazı testleri tekrarlamak yerine testlerin tamamı fazla
zaman ihtiyacı olmadan tekrarlanmıştır.

8

Sonuç

Bu bildiride büyük ölçekli bir elektronik harp projesinde, gömülü kontrol
yazılımının geliştirilmesi ve otomatik olarak test edilmesi sürecinde edinilen
kazanımlar paylaşılmıştır.

9

Teşekkür

Yazarlar, gömülü kontrol yazılımının geliştirilmesinde ve otomatik test
kurgusunun oluşturulmasında emeği geçen tüm ASELSAN REHİS GYM ve TMM
çalışanlarına; simülatör ve fixture altyapısının geliştirilmesindeki katkılarından dolayı
Uğur Zöngür’e, Hüseyin Bursalı’ya ve Özgür Kızılay’a teşekkür eder.
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UÕQGDQROXúDQWDUDPDUHMLPLQL>@GLQDPLNRODUDNoDOÕúPD]DPDQÕQGDROXúWXUXU&LKD]
LoL WHVW &ø7  YH VÕFDNOÕN VRUJX DGÕPODUÕQÕ WDUDPD UHMLPLQH GkKLO HGHUHN SODQODQDQ
DGÕPODUÕ DOPDoWD X\JXODU 7DUDPD DGÕPODUÕ VRQXFXQGD DOÕQDQ GDUEH WDQÕPOD\ÕFÕ NHOL
PHOHU '7.  >@ LOH JHUHNOL KHGHI L]OHPH UDSRUODUÕQÕ ROXúWXUXU $\UÕFD &ø7 DGÕPODUÕ
VRQXFXQGD KDWDODUÕ WHVSLW HGHUHN KDWD UDSRUODUÕQÕ ROXúWXUXU %XQODUD HN RODUDN <.
<.% LOH KDEHUOHúPH\L JHUoHNOHúWLULU %X LúOHYOHU NRúXW ]DPDQOÕ RODUDN oDOÕúWÕUÕOPDVÕ
JHUHNHQLúOHYOHUGLU%XVHEHSOH$.<.%WDVDUÕPÕQGDNRúXW]DPDQOÕLúOHYOHULJHUoHN
OH\HQELOHúHQOHULQLúOHPFLGHNRúWXUXOPDVÕLoLQoRNOXJ|UHYOHUNXOODQÕOPÕúWÕU
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+HGHIL]OHPHLúOHYLQLQEDúDUÕOÕROPDVÕLoLQJHUHNOL]DPDQVDOYHLúOHYVHONÕVÕWODU\H
ULQH JHWLULOPHOLGLU 7DUDPD UHMLPL ELU \D\ÕQD D\GÕQODWPD WDNLS YH DUDPD
X\JXOD\DELOPHN LoLQ KDQJL ]DPDQGD EDúODQDUDN QH NDGDU VUH LOH RUWDPGDNL
VLQ\DOOHULQ DOÕQPDVÕ JHUHNWL÷LQL EHOLUOH\HQ ELU SODQODPDGÕU 7DUDPD UHMLPLQGH
EHOLUOHQHQ VLQ\DO DOÕQPDVÕ EDúODQJÕo ]DPDQÕ YH X\JXODPD VUHVL ELU WDUDPD DGÕPÕ
RODUDN WDQÕPODQÕU 6LVWHP JHUHNOHUL X\DUÕQFD WDUDPD UHMLPL LOJLOHQLOHQ \D\ÕQODUGD
GH÷LúLNOLN ROPDVÕ GXUXPXQGD WHNUDU ROXúWXUXOPDOÕGÕU $QFDN DOPDoWD X\JXODQDQ ELU
WDUDPDDGÕPÕYDUVDDGÕPELWWL÷LQGHWDUDPDUHMLPLROXúWXUXOPDOÕGÕU$OPDoWDD\QÕDQGD
\DQOÕ]FD ELU WDUDPD DGÕPÕ X\JXODQDELOPHNWHGLU $\UÕFD WDUDPD UHMLPLQGHNL KHUKDQJL
LNL WDUDPD DGÕPÕ DUDVÕQGD WDQÕPOÕ ELU DQDKWDUODPD VUHVL EXOXQPDNWDGÕU $. <.%
DQDKWDUODPDVUHVLLoHULVLQGHELU|QFHNLWDUDPDDGÕPÕVRQXFXVD\ÕVDODOPDFÕQUHWWL÷L
YHULOHULNHQGLEHOOH÷LQHNRS\DODPDOÕEXYHULOHU]HULQGHELUVRQUDNLWDUDPDDGÕPÕQÕQ
SDUDPHWUHOHULQL HWNLOH\HFHN DQDOL]OHUL \UWPHOL YH ELU VRQUDNL WDUDPD DGÕP LoLQ
JHUHNOL SDUDPHWUHOHUL VD\ÕVDO DOPDFD J|QGHUHUHN VD\ÕVDO DOPDFÕ D\DUODPDOÕ YH \HQL
WDUDPDDGÕPÕQÕEDúODWPDOÕGÕU+HGHIL]OHPHLúOHYLQLQEDúDUÕOÕROPDVÕLoLQWDUDPDDGÕP
ODUÕQÕQ \D\ÕQ SDUDPHWUHOHULQH J|UH GR÷UX ]DPDQODUGD YH JHFLNPH ROPDGDQ X\JXODQ
PDVÕJHUHNPHNWHGLU
%X ELOGLULGH DOPDo SODQOD\ÕFÕ ELOHúHQLQLQ PLPDUL WDVDUÕPÕ VXQXOPDNWDGÕU $OPDo
SODQOD\ÕFÕELOHúHQL$.<.%¶QLQVD\ÕVDODOPDFÕSODQODPDYHX\JXODPDLoLQNXOODQGÕ÷Õ
WHPHOELOHúHQGLU>@$OPDoSODQOD\ÕFÕELOHúHQLWDUDPDUHMLPLQLGLQDPLNRODUDNROXúWX
UXU YH JHUHNOL &ø7VÕFDNOÕN VRUJXODUÕQÕ GD WDUDPD UHMLPLQH GkKLO HGHUHN ROXúWXUXODQ
SODQODPD\ÕDOPDoWDX\JXODU$OPDoSODQOD\ÕFÕELOHúHQLQGHDOPDoODLOJLOLLúOHYVHONÕVÕW
ODUÕ NDUúÕODPDN DPDFÕ LOH |]HO ELU GXUXP WDVDUÕPÕ X\JXODQPÕúWÕU $OPDo SODQOD\ÕFÕ
ELOHúHQLQLQGXUXPWDVDUÕPÕLONHVHORODUDNDOPDoYH$.<.%¶QLQGXUXPVHQNURQL]DV
\RQXQXQ VD÷ODQPDVÕQD GD\DQPDNWDGÕU 'XUXP VHQNURQL]DV\RQX LNL ELULP DUDVÕQGD
KDEHUOHúPHGHQED÷ÕPVÕ]RODUDN]DPDQWHWLNOLELUWDVDUÕP>@LOHVD÷ODQPDNWDGÕU%DK
VHGLOHQ LONHVHO \DNODúÕP ELU 7'0$ >@ ]DPDQ GLOLPL DWDPD DOJRULWPDVÕ RODQ
'5$1'¶H>@EHQ]HUOLNJ|VWHULU%XWDVDUÕPDJ|UHELUWDUDPDDGÕPÕQÕQX\JXODQPD
VÕQGD DOPDFÕQ D\DUODQPD WDUDPD DGÕPÕ EDúODWÕPÕ YH WDUDPD DGÕPÕ VRQXFXQGD
'7.¶ODUÕQ DOPDoWDQ DOÕQPD YH NRQWURO VUHOHUL ELOLQHQ GH÷HUOHU ]HULQGHQ DWDQDUDN
GXUXPVHQNURQL]DV\RQXVD÷ODQÕU$QFDNELOLQHQGH÷HUOHUGHKHUKDQJLELUVDSPDROPDVÕ
GXUXPXQGD GXUXP VHQNURQL]DV\RQXQ ER]XOPDVÕ GD PPNQGU $OPDo SODQOD\ÕFÕ
ELOHúHQLEXGXUXPXHOHDODFDNYHKHUKDQJLELUKDWD\D \RO DoPDGDQLúOH\LúLQHGHYDP
HGHFHNELUPHNDQL]PD\DGDVDKLSWLU%XQODUDHNRODUDNELOGLULGHNRúXW]DPDQOÕLúOHY
OHULQ WDUDPD UHMLPLQLQ X\JXODQPDVÕQGD JHFLNPHOHUH \RO DoPDGDQ X\JXODQPDVÕ LoLQ
J|UHY|QFHOLNOHULYHWDVDUÕPODUÕGDVXQXOPDNWDGÕU
0DNDOHQLQE|OPQGH(7DOWVLVWHPLQGHKHGHIL]OHPHLúOHYLQLQQDVÕO\UWOG
÷  E|OPQGH $. <.%¶QLQ DUD\] YH J|UHY WDVDUÕPÕ DQODWÕOPÕúWÕU %|OP ¶WH
DOPDoSODQOD\ÕFÕELOHúHQLQLQGXUXPYHJ|UHYWDVDUÕPÕDQODWÕOÕUNHQE|OP¶WHELOHúHQLQ
LúOH\LúLLOHLOJLOLGH÷HUOHQGLUPHVXQXOPXúWXU%|OPLVHVRQXoNÕVPÕGÕU



+HGHIø]OHPHøúOHYL

+HGHI L]OHPH LúOHYL D\GÕQODWPD WDNLS YH D\GÕQODWPD DUDPD DOW LúOHYOHULQGHQ ROXú
PDNWDGÕU $\GÕQODWPD WDNLS DOWPRG SDUDPHWUHOHUL D\GÕQODWPD VUHVL]DPDQÕWLSL
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$73 $QWHQ 7DUDPD 3HUL\RGX  IUHNDQV 35, 3: YE  GDKD |QFHGHQ WHVSLW HGLOPLú
\D\ÕQODUÕQEXOXQGXNODUÕDOWPRGGDNLYDUOÕNODUÕQÕQGHYDPÕQÕQNRQWUROHGLOPHVLQLVD÷OD
\DQKHGHIL]OHPHLúOHYPRGXGXU




ùHNLO$\GÕQODWPD$UDPDøúOHYL

ùHNLO$\GÕQODWPD7DNLSøúOHYL

$\GÕQODWPDWDNLSLúOHYLDOPDFÕQKHGHI\D\ÕQDOWPRGSDUDPHWUHOHULNXOODQÕODUDN\D
\ÕQODUD DLW VLQ\DOOHUL DODFDN úHNLOGH \D\ÕQÕQ D\GÕQODWPD VUHVL LoLQGH D\DUODQPDVÕ YH
EHOOL ELU VUH VLQ\DO WRSODQPDVÕQD GD\DQPDNWDGÕU $\GÕQODWPD WDNLS LúOHYLQLQ
\UWOPHVL LoLQ DOPDFÕQ VLQ\DO EHNOHGL÷L ]DPDQ GLOLPOHUL ùHNLO  GH J|UOG÷ JLEL
\D\ÕQÕQ D\GÕQODWPD ]DPDQÕQD GHQN JHOHFHN úHNLOGH SODQODQPDNWDGÕU $\GÕQODWPD
]DPDQODUÕQDSODQODQDQ ]DPDQ GLOLPOHULQLQ ]DPDQÕQGD X\JXODQDPDPDVÕ KHGHI \D\ÕQÕQ
L]OHQHPHPHVLQH GROD\ÕVÕ\OD GD D\GÕQODWPD WDNLS LúOHYLQLQ EDúDUÕVÕ] ROPDVÕQD QHGHQ
ROXU $\GÕQODWPD DUDPD PRGX ELOLQHQ DQFDN DOWPRGX ELOLQPH\HQ \D\ÕQODUÕQ
DOWPRGXQXQ WHVSLWLQL VD÷OD\DQ KHGHI L]OHPH LúOHY PRGXGXU $\GÕQODWPD DUDPD LúOHYL
\UWOUNHQ \D\ÕQÕQ DOWPRG SDUDPHWUHOHUL ELOLQPHGL÷L LoLQ \D\ÕQÕQ PRGXQD ED÷OÕ
RODUDNVÕNSHUL\RWODUODDOPDoD\DUODQDUDNKHGHI\D\ÕQGDQVLQ\DOEHNOHQLU$\GÕQODWPD
DUDPD LúOHYLQLQ \UWOPHVL LoLQ DOPDFÕQ VLQ\DO EHNOHGL÷L ]DPDQ GLOLPOHUL ùHNLO  GH
J|UOG÷ JLEL DUDQDQ \D\ÕQÕQ D\GÕQODWPD ]DPDQÕ\OD |UWúPHVLQL JDUDQWL HGHFHN ELU
SHUL\RWOD SODQODQPDNWDGÕU +HGHI L]OHPH LúOHPLQLQ EDúDUÕOÕ RODELOPHVL LoLQ DOPDFÕQ
D\DUODQÕS VLQ\DO EHNOHGL÷L ]DPDQ GLOLPOHULQLQ DOPDoWD ]DPDQÕQGD X\JXODQPDVÕ
NULWLNWLU =DPDQÕQGD X\JXODQDPD\DQ ]DPDQ GLOLPOHUL D\GÕQODWPD DUDPD LúOHYLQLQ
EDúDUÕVÕ]OÕ÷ÕQD VHEHS RODELOPHNWHGLU ø]OHQHFHN \D\ÕQODU YH L]OHQHQ \D\ÕQODUÕQ
SDUDPHWUHOHUL VLVWHP oDOÕúPD ]DPDQÕQGD GH÷LúHELOPHNWHGLU %X VHEHSWHQ DOPDFÕQ
VLQ\DOEHNOHGL÷L]DPDQGLOLPOHULQLQGLQDPLNRODUDNROXúWXUXOPDVÕJHUHNPHNWHGLU



$OPDo.RQWURO<.%7DVDUÕPÕ



$OPDo.RQWURO<.%$UD\]OHUL

(7$OW6LVWHPLKHGHIL]OHPHLúOHYLQLJHUoHNOHúWLUHELOPHNLoLQ|QFHGHQWHVSLWHGLOHQ
\D\ÕQ SDUDPHWUHOHULQL YH *|UHY 9HUL 'RV\DVÕQGD *9'  EXOXQDQ SDUDPHWUHOHUL
NXOODQPDNWDGÕU +HGHI L]OHPH LúOHYLQLQ JHUoHNOHúWLULOHELOPHVL LoLQ WHVSLW HGLOHQ YH
L]OHQHFHN \D\ÕQODUÕQ \D\ÕQ SDUDPHWUHOHULQLQ $. <.%¶\H DNWDUÕOPDVÕ JHUHNPHNWHGLU
ùHNLO  $. <.%¶QLQ GL÷HU VLVWHP ELOHúHQOHUL LOH KHGHI L]OHPH LúOHYL EDNÕú DoÕúÕ\OD
VR\XWODQPÕú DUD\]OHULQL YH VLVWHP PLPDULVLQL $$'/ >@ PRGHOL RODUDN
J|VWHUPHNWHGLU
<.<.%(7NXOODQÕFÕDUD\]LOH$.<.%DUDVÕQGDNLPHVDMYHYHULDOÕúYHULúLQLQ
VD÷ODQGÕ÷Õ YH WHVSLW UDSRUODUÕQGDQ WHúKLV LúOHPLQLQ \DSÕOGÕ÷Õ \D]ÕOÕPELULPLGLU +HGHI
L]OHPH LúOHYLQLQ EDúODWÕOPDVÕGXUGXUXOPDVÕ *9' \NOHQPHVL $. <.%¶\H <.
<.% QLQ J|QGHUGL÷L PHVDMODULOHJHUoHNOHúWLULOPHNWHGLU<.<.%ELU\D\ÕQLoLQKH
GHI L]OHPH EDúODWPDN LoLQ $. <.%¶\H µ+HGHIø]OHPH%DúODW¶ PHVDMÕQÕ J|QGHULU %X
PHVDMODELUOLNWH\D\ÕQODUÕQD\GÕQODWPDWDNLSYHDUDPDLoLQJHUHNOL\D\ÕQSDUDPHWUHOHUL
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ùHNLO(7$OW6LVWHPL%LOHúHQOHUL

GH $. <.%¶\H J|QGHULOLU $. <.% µ+HGHIø]OHPH%DúODW¶ PHVDMÕQÕ DOGÕ÷ÕQGD ELU
\D\ÕQLoLQD\GÕQODWPDWDNLSPRGXQXX\JXODUNHQµ+HGHIø]OHPH0RGX'H÷LúWLU¶PHVDMÕ
QÕ DOPDVÕ LOH D\GÕQODWPD DUDPD PRGXQD JHoHU %LU \D\ÕQÕQ +HGHI L]OHPH LúOHYLQLQ
GXUGXUXOPDVÕ<.<.%¶QLQJ|QGHUGL÷Lµ+HGHIø]OHPH'XUGXU¶LOHJHUoHNOHúWLULOLU
$OPDo WDUDPD DGÕPÕ &ø7 YH VÕFDNOÕN VRUJX NRPXWODUÕQÕ X\JXOD\DQ GRQDQÕP
ELULPLGLU $OPDo WDUDPD DGÕPÕ NRPXWXQGD EHOLUWLOHQ D\DUODUD J|UH \D\ÕQ VLQ\DOOHULQL
DOÕU YH '7. YHULVLQL ROXúWXUDUDN YH $. <.%¶\H J|QGHULU &ø7 YH VÕFDNOÕN VRUJX
DGÕPODUÕ VRQXFXQGD LVH DOPDo &ø7 YH VÕFDNOÕN YHULOHULQL ROXúWXUDUDN $. <.%¶\H
J|QGHULU$OPDoD\QÕDQGDWDUDPD&ø7YHVÕFDNOÕNDGÕPODUÕQGDQ\DOQÕ]FDELUWDQHVLQL
X\JXOD\DELOPHNWHGLU
*9'WDDUUX]HGLOHFHN\D\ÕQODUDDLW|QFHGHQELOLQHQSDUDPHWUHOHULQWXWXOGX÷XYHUL
WDEDQÕGÕU 7DUDPD UHMLPL ROXúWXUXOXUNHQ LKWL\Do GX\XODQ SDUDPHWUHOHU JHUHNOL
VRUJXODUOD*9' GHQHOGHHGLOPHNWHGLU


$OPDo.RQWURO<.%*|UHYOHUL

$. <.% JHUoHN ]DPDQOÕELU LúOHWLP VLVWHPL RODQ 9[:RUNV ]HULQGH NRúPDN LoLQ
WDVDUODQPÕú ELU \D]ÕOÕPGÕU %LU |QFHNL E|OPGH DUD\] WDVDUÕPÕ DQODWÕOPÕú RODQ $.
<.%¶QLQ J|UHY WDVDUÕPÕQÕQ $$'/ >@ PRGHOL ùHNLO ¶WH YHULOPLúWLU $. <.%¶QLQ
KHGHIL]OHPHLúOHYOHULEXJ|UHYOHUED÷ODPÕQGD\UWOPHNWHGLU>@
W'HQHWOH\LFLJ|UHYL<.<.%YHDOPDoLOHRODQGÕúDUD\]OHUGHQYHULYHPHVDMDNÕ
úÕQÕ \UWHQ \D]ÕOÕP LoL LúOHYOHUL EDúODWDQ YH VRQODQGÕUDQ GXUXPODUÕQÕ WDNLS HGHQ YH
*9' VRUJXODUÕQÕ \DSDQ J|UHYGLU %X oHUoHYHGH W'HQHWOH\LFL J|UHYL <. <.% YH
DOPDoOD JHUoHNOHúHQ PHVDM YH YHUL DOÕúYHULúL *9' VRUJXODPD YH L]OHPH OLVWHVLQLQ
JQFHOOHQPHVL LúOHPOHULQL JHUoHNOHúWLULU %X LúOHPOHULQ \DQÕ VÕUD DOJRULWPD DUD\]
]HULQGHQ DOPDFÕQ UHWWL÷L '7.¶ODU LOH L]OH\LFL YH\D D\UÕúWÕUÕFÕ DOJRULWPDVÕQÕQ
W$\ULVWLULFL$OJRULWPDVL YH W,]OH\LFL$OJRULWPDVÕ J|UHYOHUL ED÷ODPÕQGD \UWOPHVLQL
WHWLNOHU øODYHWHQ W3ODQOD\LFL J|UHYL ED÷ODPÕQGD KHGHI L]OHPHQLQ DNWLI YH\D SDVLI
\DSÕOPDVÕQÕ WHWLNOHU W3ODQOD\LFL J|UHYL WDUDPD UHMLPLQLQ YH SODQODPD SHQFHUHVLQLQ
ROXúWXUXODUDN X\JXODQPDVÕQÕ \|QHWHQ J|UHYGLU W$\ULVWLULFL$OJRULWPDVL YH
W,]OH\LFL$OJRULWPDVÕJ|UHYOHULD\UÕúWÕUÕFÕYHL]OH\LFLDOJRULWPDODUÕQÕ\UWU%XJ|UHY
OHU DOJRULWPDODUFD ROXúWXUXODQ WHVSLW UDSRUODUÕQÕQ <. <.%¶\H J|QGHULOPH DPDFÕ\OD
W'HQHWOH\LFL J|UHYLQL 'HQHWOH\LFLB$OJRULWPD DUD\] ]HULQGHQ WHWLNOHU W'HQHWOH\LFL
YHDOJRULWPDJ|UHYOHULDUD\]OHUGHQDOÕQDQPHVDMODULOHWHWLNOHQHUHNLúOHWLPVLVWHPLQGH
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NRúPDN]HUHKD]ÕUKDOOHJHOLU'L÷HU\DQGDQW3ODQOD\LFLJ|UHYLROXúWXUGX÷X SODQODPD
SHQFHUHVLQGHNL DGÕP ]DDPDQODUÕQD J|UH WHWLNOHQLU YH LúOHWLP VLVWHPLQGH NRúP
PDN ]HUH
KD]ÕUKDOHJHOLU


ù
ùHNLO$OPDo.RQWURO<.%*|UHY7DVDUÕPÕ

+HGHIL]OHPH\L\UWHQJ|UHYOHULQKHPNHQGLDUDODUÕQGDNLKHPGHGL÷HUJ
J|UHYOHUOH
LúOHWLPVLVWHPLJ|UHYOHHULGL÷HU\D]ÕOÕPJ|UHYOHUL RODQ|QFHOLNLOLúNLOHULWPLúOHYOHULQ
VD÷OÕNOÕ oDOÕúPDVÕ LoLQQ L\L WDVDUODQPDOÕGÕU 7DEOR ¶GH KHGHI L]OHPH J|UUHYOHULQLQ
J|UHFHOL|QFHOLNOHULYHUULOPLúWLU7DEORGD|QFHOLNVWXQXQGDEHOLUWLOHQHQGú
NVD\ÕHQ
\NVHN |QFHOL÷L EHOLUWWPHNWHGLU W3ODQOD\LFL J|UHYL WDUDPD UHMLPL WHPHO DOÕQDUDN
ROXúWXUXODQ SHQFHUH DGÕPODUÕQÕ X\JXODGÕ÷Õ LoLQ YH EX LúOHPOHUL X\JXODUN
NHQ GL÷HU
J|UHYOHU WDUDIÕQGDQ NHVVLOPHVL DGÕPODUÕQ X\JXODQPDVÕQÕ HQJHOOH\HFH÷L LoLQ HQ
H \NVHN
|QFHOL÷H VDKLS RODQ J||UHYGLU  (Q \NVHN |QFHOL÷H VDKLS RODQ J|UHY W'HHQHWOH\LFL
J|UHYLGLU%XJ|UHY<.
.<.%YHDOPDoGÕúDUD\]OHULQGHQDOGÕ÷ÕPHVDMODUÕLúOHPHVLYH
EXPHVDMODUGDQED]ÕODUÕÕQÕQKHGHIL]OHPH\LHWNLOHPHVLQHGHQL\OHW3ODQOD\LFLJ|
|UHYLQGHQ
EDúND ELU J|UHY WDUDIÕQGDQ NHVLOPHPHOLGLU W,]OH\LFL$OJRULWP
PDVL YH
W$\ULVWLULFL$OJRULWPDVL J|UHYOHULQLQ |QFHOLNOHUL W3ODQOD\LFL YH W'HHQHWOH\LFL
J|UHYOHULQGHQ GúNWUU %XQXQ VHEHEL LVH X\JXODQDQ WDUDPD DGÕPODUÕ VRQX
XFX DOÕQDQ
'7. YHULOHULQLQ LúOHHQPHVL VRQXFX EX J|UHYOHU WDUDIÕQGDQ ROXúWXUXODDQ WHVSLW
UDSRUODUÕQÕQ JHFLNPHVLLQLQ KHGHI L]OHPH LúOHYOHULQLQ DNVDPDVÕQD WHUFLK HG
GLOPHVLGLU
W,]OH\LFL$OJRULWPDVL J||UHYLQLQ W$\ULVWLULFL$OJRULWPDVL J|UHYLQGHQ \NVHN |QFHOLNOL
ROPDVÕ LVH KHGHI L]OHP
PH LúOHYL NDSVDPÕQGD \UWOHQ KHGHI WDNLS LúOHPLQ
QLQ KHGHI
DUDPDLúOHPLQHJ|UHGDDKD|QFHOLNOLROPDVÕ\ODDoÕNODQPDNWDGÕU
7DEOR*|UHYgQFHOLNOHUL



169



$OPDo.RQWURO<.%$OPDo3ODQOD\ÕFÕ7DVDUÕPÕ

$OPDo SODQOD\ÕFÕ ELOHúHQL SODQODPD SHQFHUHVLQL GR÷UX X\JXOD\DELOPHN LoLQ WDUDPD
DGÕPODUÕQÕ GR÷UX ]DPDQGD EDúODWPDOÕ YH WDUDPD DGÕPODUÕQÕQ ELWWL÷L ]DPDQÕ GD GR÷UX
WDNLS HWPHOLGLU $. <.%¶GH DOPDo SODQOD\ÕFÕ DNWLI ELU 80/ >@ VÕQÕIÕ RODUDN
WDVDUODQPÕúWÕU $NWLI ELU 80/ VÕQÕIÕ LúOHPFLGH ED÷ÕPVÕ] NRúDELOHQ ELU J|UHY GL÷HU
J|UHYOHUOHROD\ODUYDVÕWDVÕ\ODKDEHUOHúHELOPHVLLoLQELUKDEHUOHúPHPHNDQL]PDVÕQDYH
ELU GXUXP GL\DJUDPÕQD VDKLS ELU \DSÕGÕU $OPDo SODQOD\ÕFÕ ELOHúHQLQLQ VDKLS ROGX÷X
J|UHYùHNLO¶WHJ|VWHULOHQDOPDoSODQOD\ÕFÕJ|UHYLGLU


$OPDo3ODQOD\ÕFÕ'XUXP7DVDUÕPÕ

$OPDo SODQOD\ÕFÕ GXUXPODUÕ DOPDo GXUXPODUÕ\OD RODQ HWNLOHúLP WHPHO DOÕQDUDN
WDVDUODQPÕúWÕU $OPDo GXUXPODUÕ SODQODPD EDNÕú DoÕVÕ\OD VR\XWODQGÕ÷ÕQGD LNL GXUXP
\HWHUOL ROPXúWXU 0HúJXO YH 0VDLW GXUXPODUÕ $OPDo SODQOD\ÕFÕ GXUXP WDVDUÕPÕ
DOPDoSODQOD\ÕFÕEDNÕúDoÕVÕ\ODDOPDoGXUXPODUÕQÕQELUPRGHOLQL\DQVÕWPDNWDGÕU
ùHNLO¶WHDOPDFÕQ0HúJXOYH0VDLWGXUXPODUÕ\ODKHGHIL]OHPHLúOHPOHULQLQLOLúNLVL
J|VWHULOPLúWLU $OPDoWD \UWOHQ LúOHYOHU DOPDo SODQOD\ÕFÕ ELOHúHQLQGH EHOLUOL
GXUXPODUOD NDUúÕODQPDNWDGÕU $OPDo KHUKDQJL ELU DGÕP X\JXODUNHQ 0HúJXO
GXUXPXQGD ROPDNWD YH KLoELU DGÕP X\JXODPD]NHQ 0VDLW GXUXPXQGD ROPDNWDGÕU
$OPDo 0HúJXO GXUXPXQD DOGÕ÷Õ WDUDPD DGÕPÕ &ø7 VRUJXOD YH\D VÕFDNOÕN VRUJXOD
NRPXWX\ODJLUPHNWHYHJLUGL÷L0HúJXOGXUXPXQGDQVÕUDVÕ\OD'7.&ø7VRQXFXYH\D
VÕFDNOÕNVRQXFXJ|QGHUHUHNoÕNPDNWDGÕU



ùHNLO$OPDoøúOHP'XUXPODUÕ

$OPDo SODQODPD SHQFHUHVLQGH DWDQPÕú ELU LúOHY LOH PHúJXONHQ $. <.% DOPDFD
\HQL ELU LúOHY DWD\DELOPHN LoLQ DOPDFÕ PHúJXO HGHQ LúOHYLQ ELWPHVLQL EHNOHPHN
GXUXPXQGDGÕU 0HúJXO GXUXPXQXQ DOPDo SODQOD\ÕFÕ WDUDIÕQGDQ WDNLEL LVH úX
úHNLOGHGLU DOPDo SODQOD\ÕFÕ J|QGHUGL÷L WDUDPD DGÕPÕ &ø7 VRUJXOD YH\D VÕFDNOÕN
VRUJXOD NRPXWX\OD DOPDFÕQ 0HúJXO GXUXPXQD JHoWL÷LQL ELOPHNWHGLU %X NRPXWODU
DOPDFD J|QGHULOLUNHQ VHQNURQ KDEHUOHúPH NXOODQÕOPDNWDGÕU DOPDo NRPXWX DOGÕ÷ÕQGD
JHULELOGLULP G|QGUHUHN NRPXWXQ DOÕQGÕ÷ÕQÕ KDEHU YHUPHNWHGLU $OPDo SODQOD\ÕFÕ
DOPDFÕQ 0HúJXO GXUXPXQD JHoPHVLQL VD÷OD\DQSODQODPD DGÕPÕ NRPXWX J|QGHULUNHQ
EDúODWÕODQSODQODPDDGÕPÕQÕQQHNDGDUVUHFH÷LQLELOPHNWHGLU%XVUHQLQGROPDVÕLOH
DOPDo SODQOD\ÕFÕ 0HúJXO GXUXPXQGDQ 0VDLW GXUXPXQD JHoHU $OPDo SODQOD\ÕFÕQÕQ
0HúJXOGXUXPXQGDQ0VDLW GXUXPXQDJHoLúLDOPDoWDQ JHOHQDGÕPVRQXoODUÕQDED÷OÕ
ROPDNVÕ]ÕQ ]DPDQ WHWLNOL JHUoHNOHúWLULOPHNWHGLU %LU WDUDPD DGÕPÕQÕQ ELWWL÷LQH GDLU
DOPDoWDQ$.<.%¶\HJ|QGHULOHQPHVDMÕQLúOHQPHVL'7.VD\ÕVÕQDJ|UHIDUNOÕVUHOHU
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DODELOPHNWHGLU  'XUXP JHoLúOHULQLQ ]DPDQ WHWLNOL RODUDN \DSÕOPDVÕQÕQ HQ |QHPOL
QHGHQLDOPDoLOH$.<.%GXUXPODUÕQÕQVHQNURQL]DV\RQXQXQEXLNLELULPDUDVÕQGDNL
PHVDMODUÕQ ROD\WHWLNOL \DSÕ\ÕVD÷OD\DFDN PHVDMODU \DUDWDELOHFH÷LKDEHUOHúPH]DPDQ
ND\EÕQGDQ HWNLOHQPHVLQL |QOHPHN YH E|\OHFH LNL ELULP DUDVÕQGDNL GXUXP
VHQNURQL]DV\RQXQX GDKD GR÷UX ELU ELoLPGH VD÷ODPDNWÕU $QFDN WDUDPD DGÕPÕQGD
KHUKDQJL ELU JHFLNPH V|] NRQXVX ROGX÷XQGD GXUXP VHQNURQL]DV\RQXQGD ER]XOPD
RODELOLU %X GXUXPGD DOPDoWDQ DOÕQDQ DGÕP VRQXFX GLNNDWH DOÕQDUDN GXUXP
VHQNURQL]DV\RQXWHNUDUHOHDOÕQÕU(÷HU]DPDQÕJHOHQELUSODQODPDDGÕPÕDWDQDFDNNHQ
DOPDoWDQELU|QFHNLDGÕPÕQVRQXFXDOÕQPDPÕúLVHEXWDUDPDDGÕPÕDOPDFDDWDQPD]YH
GL÷HUWDUDPDDGÕPODUÕLOHUHMLPHGHYDPHGLOLUùHNLO¶GDDOPDoSODQOD\ÕFÕELOHúHQLQLQ
80/ GXUXP GL\DJUDPÕ YHULOPLúWLU $OPDo SODQOD\ÕFÕQÕQ 80/ GXUXP GL\DJUDPÕ LNL
DQDGXUXPGDQROXúPDNWDGÕUVDGHFH&ø7YHVÕFDNOÕNVRUJXDGÕPODUÕQÕQSODQODQGÕ÷ÕYH
X\JXODQGÕ÷Õµ&ø76ÕFDNOÕN¶GXUXPXYHWDUDPDUHMLPLLOHELUOLNWH&ø7YHVÕFDNOÕNVRUJX
DGÕPODUÕQÕQ SODQODQGÕ÷Õ YH X\JXODQGÕ÷Õ µ+HGHIø]OHPH¶ GXUXPX $OPDo SODQOD\ÕFÕ
µ3DVLI¶GXUXPXQGDQµ&ø76ÕFDNOÕN¶GXUXPXQDVLVWHPLQLONDoÕOÕúLúOHPOHULQLEDúDUÕ\OD
WDPDPODPDVÕQÕQ DUGÕQGDQ JHoPHNWHGLU $OPDo SODQOD\ÕFÕ EX GXUXPGD\NHQ VLVWHPGH
KHUKDQJL ELU KHGHI L]OHPH J|UHYL EXOXQPDPDNWDGÕU SHUL\RGLN RODUDN X\JXODQPDVÕ
JHUHNHQ&ø7YHVÕFDNOÕNVRUJXDGÕPODUÕQÕQSODQODPDVÕ\DSÕOPDNWDYHEXDGÕPODUX\JX
ODQPDNWDGÕU µ&ø76ÕFDNOÕN¶ GXUXPXQGDQ µ3DVLI¶ GXUXPXQD VLVWHPGH KHUKDQJL ELU
SODQODPD \DSÕOPDPDVÕ LVWHQGL÷L ]DPDQ JHoLOPHNWHGLU |UQHN 2SHUDW|U NRQWUROO
&ø7 


ùHNLO$OPDoSODQOD\ÕFÕ'XUXP'L\DJUDPÕ

µ&ø76ÕFDNOÕN¶GXUXPXQGDNLDOWGXUXPODUGDQµ&ø76ÕFDNOÕN3ODQODPD¶GXUXPX&ø7
YHVÕFDNOÕNVRUJXDGÕPODUÕQÕQSHUL\RGLNRODUDNSODQODPDODUÕQÕQ\DSÕOGÕ÷ÕYHVRQUDVÕQGD
VÕUDGDNL
DGÕPÕQ
X\JXODPD
]DPDQÕQÕQ
EHNOHQGL÷L
GXUXPGXU
µ&ø76ÕFDNOÕN$GÕPÕ8\JXODQPDVÕ¶ GXUXPX LVH VÕUDGDNL DGÕPÕQ X\JXODPD ]DPDQÕQÕQ
JHOPHVL\OH JHoLOHQ YH DGÕPÕQ X\JXODQGÕ÷Õ GXUXPGXU µ&ø76ÕFDNOÕN¶ GXUXPXQGDQ
µ+HGHIø]OHPH¶GXUXPXQD JHoLúKHUKDQJLELUKHGHIL]OHPHJ|UHYLDOÕQGÕ÷Õ]DPDQJHU
oHNOHúPHNWHGLU%XNDSVD\ÕFÕGXUXPLoLQGHDOWGXUXPEXOXQGXUPDNWDGÕUµ3ODQODPD
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3HQFHUHVL$OÕQPDVÕ¶µ3ODQODPD$GÕPÕ3ODQODQPDVÕ¶YHµ3ODQODPD$GÕPÕ8\JXODQPD
VÕ¶µ3ODQODPD3HQFHUHVL$OÕQPDVÕ¶GXUXPXQGDGLQDPLNRODUDNWDUDPDUHMLPLROXúWXUX
OXU YH WDUDPD UHMLPL DGÕPODUÕQD &ø7 YH VÕFDNOÕN VRUJX DGÕPODUÕ HNOHQHUHN SODQODPD
SHQFHUHVL ROXúWXUXOXU %X GXUXPGD SODQODPD SHQFHUHVL ROXúWXUXOGXNWDQ VRQUD µ3ODQ
ODPD$GÕPÕ3ODQODQPDVÕ¶GXUXPXQDJHoLOLU
µ3ODQODPD $GÕPÕ 3ODQODQPDVÕ¶ GXUXPX ELU VRQUDNL DGÕPÕQ EDúODPD ]DPDQÕQÕQ
EHNOHQGL÷L GXUXPGXU (÷HU SODQODPD SHQFHUHVLQGHNL VRQ DGÕP GD X\JXODQPÕúVD EX
GXUXPGDQ µ3ODQODPD 3HQFHUHVL $OÕQPDVÕ¶ GXUXPXQD JHoLOLU YH WHNUDU SODQODPD
SHQFHUHVL ROXúWXUXOXU 3ODQODPD $GÕPÕ 3ODQODQPDVÕ¶ GXUXPXQGD H÷HU ELU DGÕPÕQ
X\JXODQPDVUHVLJHoPLúLVHELUVRQUDNLDGÕPSODQODQPDN]HUHµHY6RQUDNL3$3ODQOD¶
ROD\Õ \DUDWÕODUDN VÕUDGDNL SODQODPD DGÕPÕQD JHoLOLU µ3ODQODPD $GÕPÕ 3ODQODQPDVÕ¶
GXUXPXQGD\NHQ KHGHI L]OHPH OLVWHVLQGH GH÷LúLNOLN  KHGHI HNOHPHKHGHI oÕNDUPD 
PHVDMÕQÕQ <. <.%¶GHQ DOÕQPDVÕ GXUXPXQGD ELU VRQUDNL DGÕP X\JXODQPDGDQ
µ+HGHIø]OHPH¶ GXUXPXQGDQ oÕNÕOÕU µ3ODQODPD $GÕPÕ 3ODQODQPDVÕ¶ GXUXPXQGDQ
µ3ODQODPD$GÕPÕ8\JXODQPDVÕ¶GXUXPXQDJHoLúVÕUDGDNLSHQFHUHDGÕPÕQÕQX\JXODPD
]DPDQÕQÕQ JHOPHVL\OH ROXU µ3ODQODPD $GÕPÕ 8\JXODQPDVÕ¶ GXUXPXQD JLULOLUNHQ
DOPDFD X\JXODQDFDN DGÕPÕ EDúODWDFDN PHVDM J|QGHULOLU YH DGÕPÕQ VUHVL VRQXQGD
ELWPHN ]HUH ]DPDQ NXUXOXU $OPDo SODQOD\ÕFÕ µ3ODQODPD $GÕPÕ 8\JXODQPDVÕ¶
GXUXPXQGD\NHQ DOPDo PHúJXO GXUXPXQGDGÕU $GÕPÕQ VUHVL ELWWL÷LQGH ELU VRQUDNL
DGÕPÕQ EDúODPD ]DPDQÕ EHNOHQPHN ]HUH \DUDWÕODQ ROD\OD WHNUDU µ3ODQODPD $GÕPÕ
3ODQODQPDVÕ¶ GXUXPXQD JHoLOLU µ3ODQODPD $GÕPÕ X\JXODQPDVÕ¶ GXUXPXQGD KHGHI
L]OHPH OLVWHVL GH÷LúLNOL÷L PHVDMÕ DOÕQPDVÕ GXUXPXQGD EDúODWÕODQ SHQFHUH DGÕPÕ
NHVLOPH] DGÕP ELWLS µ3ODQODPD $GÕPÕ 3ODQODQPDVÕ¶ GXUXPXQD JHoLOGLNWHQ VRQUD
KHGHIL]OHPHOLVWHVLGH÷LúLNOL÷LLoLQµ+HGHIø]OHPH¶GXUXPXQGDQoÕNÕOÕU
'DKD |QFH GH EDKVHGLOGL÷L JLEL DOPDo SODQOD\ÕFÕ LúOHYLQL \UWHQ J|UHY RODQ
W3ODQOD\LFL HQ \NVHN |QFHOL÷H VDKLS J|UHYGLU 7HWLNOHQGL÷L ]DPDQ LúOHPFLGHNL GL÷HU
J|UHYOHUL NHVHUHN LúOHPFL\L NXOODQÕU %X VHEHSWHQ GROD\Õ DOPDo SODQOD\ÕFÕ LúOHYOHULQL
\UWUNHQLúOHPFL\LHQD]NXOODQÕODFDNúHNLOGHWDVDUODQPDOÕGÕUgQHULOHQPLPDULGHEX
NÕVWDVDOPDoSODQOD\ÕFÕ\DID]ODGDQLúOHY\NOHQPH\HUHNEHNOHPH]DPDQODUÕQGDDOPDo
SODQOD\ÕFÕQÕQ LúOHPFL\L EÕUDNPDVÕ JDUDQWL HGLOHUHN YH LúOHYOHUL JHUoHNOH\HQ NRGXQ
YHULPOLROPDVÕVD÷ODQDUDN\HULQHJHWLULOPLúWLU


$OPDo3ODQOD\ÕFÕ*|UHY W3ODQOD\ÕFÕ 7DVDUÕPÕ

$OPDoSODQOD\ÕFÕ W3ODQOD\ÕFÕ J|UHYLQLQLúOHPFLGH\UWOPHVLLoLQWHWLNOHQPHVLROD\
WHWLNOL YH ]DPDQ WHWLNOL ROPDN ]HUH LNL úHNLOGH JHUoHNOHúLU $OPDo SODQOD\ÕFÕ
J|UHYLQLQ $. <.% GHQHWLPL LOH LOJLOL GXUXP GH÷LúLNOHULQL HOH DOPDVÕ W'HQHWOH\LFL
J|UHYLQGHQJHOHQPHVDMODUÕQLúOHQPHVLLOHROD\WHWLNOLRODUDNJHUoHNOHúWLULOLU3ODQODPD
SHQFHUHVLDOÕQPDVÕYHSODQODPDSHQFHUHVLDGÕPODUÕQÕQX\JXODQPDVÕLúOHYOHULLVH]DPDQ
WHWLNOL ELU DOW\DSÕ NXOODQDUDN JHUoHNOHúWLULU =DPDQ WHWLNOL ELU DOW\DSÕQÕQ NXOODQÕOPDVÕ
DOPDoSODQOD\ÕFÕ J|UHYLQLQGR÷UXELUELoLPGHoDOÕúDELOPHVL LoLQDQDKWDU NRQXPGDGÕU
ùHNLO¶GH VROGDNLúHNLO DOPDoSODQOD\ÕFÕJ|UHYLQLQSODQODPDSHQFHUHVLROXúWXUXOPDVÕ
YHX\JXODQPDVÕED÷ODPÕQGDoDOÕúPDG|QJVQJ|VWHUPHNWHGLUùHNLOGHNLLoWHNLKDOND
J|UHYLQ GXUXPXQX LIDGH HGHUNHQ GÕúWDNL KDOND LúOHPFLGH \UWOPHVLQL LIDGH
HWPHNWHGLU 'ÕúWDNL KDONDGD J|VWHULOHQ PDYL UHQNOL GLOLPOHU LúOHPFLQLQ J|UHY
WDUDIÕQGDQNXOODQÕOGÕ÷ÕJULUHQNOLGLOLPOHULVHNXOODQÕOPDGÕ÷ÕVUHOHUGLUøoWHNLKDONDGD
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GLOLPµ3ODQODPD$GÕPÕ3ODQODQPDVÕ¶GXUXPXQXNÕUPÕ]ÕUHQNOLGLOLPLVHELUµ3ODQODPD
$GÕPÕ8\JXODQPDVÕ¶GXUXPXQXJ|VWHUPHNWHGLU



ùHNLO$OPDo.RQWURO<.%+HGHIø]OHPH'XUXPøúOHY*|UQP

$OPDoSODQOD\ÕFÕ J|UHYLG|QJVQHSODQODPDSHQFHUHVLROXúWXUDUDNEDúODU $OPDo
SODQOD\ÕFÕ J|UHYL VÕUDGDNL SODQODPD DGÕPÕQÕQ EDúODQJÕo ]DPDQÕQD NDGDU ]DPDQOD\ÕFÕ
NXUDU =DPDQOD\ÕFÕQÕQ EHOLUWLOHQ DGÕP EDúODQJÕo ]DPDQÕQGD GROPDVÕ LOH DOPDo
SODQOD\ÕFÕ J|UHYL WHWLNOHQLU YH LúOHPFLGH \UWOPH\H EDúODQÕU 3ODQODPD DGÕPÕ
EDúODQJÕo]DPDQÕQGDWHWLNOHQHUHN\UWOPH\HEDúODQDQDOPDoSODQOD\ÕFÕJ|UHYLLOJLOL
DGÕPÕQDOPDoWDX\JXODQPDVÕLoLQDOPDFDLOJLOLDGÕPÕQNRPXWXQXJ|QGHULU%XLúOHPL
WDNLSHGHQSODQODPDDGÕPÕQÕQELWLú]DPDQÕLoLQWHNUDU]DPDQOD\ÕFÕNXUDUYHSODQODPD
DGÕPÕQÕQ ELWLú ]DPDQÕQÕQ GROPDVÕQÕ EHNOHU %LWLú ]DPDQÕQÕQ GROPDVÕ LOH WHWLNOHQHUHN
\UWOPH\H EDúODQDQ DOPDo SODQOD\ÕFÕ EX GXUXPGD DOPDFD KHUKDQJL ELU NRPXW
J|QGHUPH] YH VÕUDGDNL DGÕPÕQ EDúODQJÕo ]DPDQÕ LoLQ ]DPDQOD\ÕFÕGD \HQL ELU ]DPDQ
NXUDUDN EHNOHPH\H EDúODU (÷HU X\JXODQDFDN EDúND ELU DGÕP NDOPDPÕú LVH \HQL ELU
SODQODPDSHQFHUHVLROXúWXUPDNLoLQG|QJVQH\HQLGHQEDúODUYHSODQODPDSHQFHUHVL
DOÕQPDVÕ GXUXPXQD JHoHU %X VD\HGH DOPDo SODQOD\ÕFÕ J|UHYLQLQ KHGHI L]OHPH
G|QJVQQGHYDPÕVD÷ODQPÕúROXU
$OPDo SODQOD\ÕFÕ J|UHYLQLQ KHGHI L]OHPH G|QJV SODQODPD SHQFHUHVLQGHNL WP
DGÕPODU X\JXODQDPDGDQ NÕUÕODELOLU %X NÕUÕOPDQÕQ VHEHEL L]OHQHFHN KHGHIOHULQ \HU
DOGÕ÷Õ KHGHI L]OHPH OLVWHVLQGH W'HQHWOH\LFL J|UHYL WDUDIÕQGDQ \DSÕODFDN ELU
GH÷LúLNOLNWLU %X GH÷LúLNOLN KHGHI L]OHPH OLVWHVLQGH KHGHI HNOHPH YH KHGHI oÕNDUPD\Õ
NDSVDPDNWDGÕU +HGHI L]OHPH OLVWHVL GH÷LúLNOL÷L GXUXPXQGDELUVLVWHP JHUH÷L RODUDN
DOPDo SODQOD\ÕFÕ EDúODWÕODQ ELU DGÕP YDUVD DGÕPÕQ ELWPHVLQL EHNOHPHOL DGÕPÕQ
ELWLPLQGHQ VRQUD SODQODPD SHQFHUHVLQGHNL GL÷HU DGÕPODUÕ X\JXODPDGDQ \HQL KHGHI
OLVWHVL\OH \HQL ELU SODQODPD SHQFHUHVL ROXúWXUPDOÕGÕU (÷HU EDúODWÕODQ ELU DGÕP \RNVD
DOPDo SODQOD\ÕFÕ SODQODPD SHQFHUHVLQGHNL ]DPDQÕ JHOPHPLú DGÕPODUÕ X\JXODPDGDQ
\HQL KHGHI OLVWHVL\OH \HQL ELU SODQODPD SHQFHUHVL ROXúWXUPDOÕGÕU $OPDo SODQOD\ÕFÕ
GHQHWOH\LFL J|UHYL WDUDIÕQGDQ KHGHI L]OHPH OLVWHVL GH÷LúLNOL÷L LOH WHWLNOHQGL÷LQGH H÷HU
DOPDo PVDLWGXUXPXQGDLVH 3ODQODPD $GÕPÕ3ODQODQPDVÕGXUXPXQGDQoÕNDUDN \HQL
KHGHI OLVWHVL LOH 3ODQODPD 3HQFHUHVL $OÕQPDVÕ GXUXPXQD JHoPHNWHGLU gWH WDUDIWDQ
H÷HUDOPDoPHúJXOGXUXPXQGDLVHDOPDFÕQPVDLWGXUXPXQDJHoPHVLEHNOHQHUHN\HQL
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KHGHI OLVWHVL LOH 3ODQODPD 3HQFHUHVL $OÕQPDVÕ GXUXPXQD JHoPHNWHGLU %X |UQHNWH
DQODWÕPÕ NROD\ODúWÕUPDN DPDFÕ LOH µ&ø76ÕFDNOÕN¶ GXUXPXQD JHoLúWHQ VRQUD KHUKDQJL
ELU LúOHP \DSÕOPDGDQ WHNUDU µ+HGHIø]OHPH¶ GXUXPXQD JHoLOGL÷L YDUVD\ÕOPÕúWÕU ùHNLO
¶GD RUWDGDNL úHNLO  DOPDo PVDLW GXUXPXQGD\NHQ DOÕQDQ ELU KHGHI L]OHPH OLVWHVL
GH÷LúLNOL÷L PHVDMÕ NDUúÕVÕQGD DOPDo SODQOD\ÕFÕQÕQ GDYUDQÕúÕ J|VWHULOPLúWLU ùHNLO 
VD÷GDNL úHNLO LVH DOPDo PHúJXO GXUXPXQGD\NHQ DOÕQDQ ELU KHGHI L]OHPH OLVWHVL
GH÷LúLNOL÷L PHVDMÕ NDUúÕVÕQGD DOPDo SODQOD\ÕFÕQÕQ GDYUDQÕúÕ J|VWHULOPLúWLU $OPDo
SODQOD\ÕFÕQÕQ G|QJ\ NÕUPDN LoLQ EDúODWÕOPÕú DGÕPÕQ ELWPHVLQL EHNOHGL÷L
J|UOPHNWHGLU



'H÷HUOHQGLUPH

$OPDo SODQOD\ÕFÕ ELOHúHQL SHQFHUH DGÕPODUÕQÕ ]DPDQÕQGD X\JXODPD KHUKDQJL ELU
SHQFHUH DGÕPÕQÕQ X\JXODQPDVÕ ELWPHGHQ EDúND ELU DGÕP X\JXODQPDPDVÕ YH \HQL
SODQODPD SHQFHUHVL LoLQ LVWHN \DSÕOPDPDVÕ JLEL JHUHNOHULQL WDVDUÕPÕQGD EDUÕQGÕUGÕ÷Õ
|÷HOHUOH \HULQH JHWLULU %X |÷HOHUGHQ ELUL DOPDo SODQOD\ÕFÕQÕQ GXUXP WDVDUÕPÕGÕU
$OPDo SODQOD\ÕFÕQÕQ EDKVHGLOHQ JHUHNOHULQLQ \HULQH JHWLULOGL÷L ùHNLO ¶GHNL DQDOL]OH
J|VWHULOPLúWLU :RUNEHQFK SURJUDPÕQÕQ 6\VWHP 9LHZHU DUDFÕ\OD $. <.% KHGHI
L]OHPH LúOHYLQL \UWUNHQ LúOHPFL\L NXOODQDQ J|UHYOHU DQDOL] HGLOPLúWLU %X DQDOL]GH
\D\ÕQ LoLQ ROXúWXUXODQ WDUDPD DGÕPÕ VUHVL  PLOLVDQL\H YH \D\ÕQÕQ $73¶VL 
VDQL\HGLU ùHNLO ¶GH J|UHYOHULQ ED÷ODP GH÷LúLNOL÷L JUDIL÷L YH W3ODQOD\ÕFÕ J|UHYLQLQ
EXOXQGX÷X GXUXPODU J|UOPHNWHGLU $OPDoWDQ WDUDPD DGÕPODUÕ VRQXFXQGD DOÕQDQ
'7.ODU LOH oDOÕúWÕUÕODQ L]OH\LFL YH D\UÕúWÕUÕFÕ DOJRULWPDODUÕ Wø]OH\LFL$OJRULWPDVÕ YH
W$\UÕúWÕUÕFÕ$OJRULWPDVÕJ|UHYOHULED÷ODPODUÕQGDoDOÕúWÕUÕOPDNWDGÕU%XJ|UHYOHULQLúOHP
VUHOHUL SODQODPD SHQFHUHOHULQH J|UH oRN NÕVD ROGX÷XQGDQ ùHNLO ¶GH
J|VWHULOPHPLúOHUGLU



ùHNLO$OPDoSODQOD\ÕFÕ*|UHYL=DPDQYH'XUXP$QDOL]L

$QDOL] DPDFÕ\OD |QFH ELU KHGHI \D\ÕQ LoLQ KHGHI L]OHPH LúOHYL EDúODWÕOPÕú GDKD
VRQUD EDúODWÕODQ KHGHI L]OHPH KHGHI L]OHPH GXU PHVDMÕ KHGHI L]OHPH DGÕPÕQÕQ
X\JXODPD ]DPDQÕ GÕúÕQGD DOÕQDFDN úHNLOGH GXUGXUXOPXúWXU 6RQUD D\QÕ KHGHI \D\ÕQ
LoLQ KHGHI L]OHPH LúOHYL WHNUDU EDúODWÕOPÕú YH EX NH] EDúODWÕODQ KHGHI L]OHPH KHGHI
L]OHPH GXU PHVDMÕ KHGHI L]OHPH DGÕPÕQÕQ X\JXODPD ]DPDQÕQD GHQN JHOHFHN úHNLOGH
GXUGXUXOPXúWXU 8\JXODQDQ VHQDU\RGD W'HQHWOH\LFL ED÷ODPÕQGD LNL LúOHP
\UWOPHNWHGLU KHGHI L]OHPHQLQ EDúODWÕOPDVÕ YH GXUGXUXOPDVÕ LúOHPOHUL ùHNLO ¶GH
W'HQHWOH\LFL J|UHYLQLQ LúOHPFLGH J|UHY \UWPHVL KHGHI L]OHPH EDúODPD LúOHPL LoLQ
PDYLRNKHGHIL]OHPHGXULúOHPLLoLQVL\DKRNOD J|VWHULOPLúWLUW3ODQOD\ÕFÕ J|UHYLQLQ
LúOHPFLGH J|UHY \UWPHVL LVH  SHQFHUH DGÕPÕ EDúODWPD YH GXUGXUPD LúOHPOHUL LoLQ
NÕUPÕ]ÕRNSODQODPDLúOHPOHULLoLQ\HúLORNODJ|VWHULOPLúWLU
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ùHNLO ¶GH J|UOHQ LON PDYL RN W'HQHWOH\LFL J|UHYLQLQ DOGÕ÷Õ KHGHI L]OHPH EDúOD
NRQXWXQXLúOHPHVLQLLúDUHWHGHU'DKDVRQUDW3ODQOD\ÕFÕJ|UHYLQLQSODQODPDSHQFHUHVL
SODQODGÕ÷Õ\HúLORNLOHJ|UOPHNWHGLU%XQDGHQNJHOHQDOPDoSODQOD\ÕFÕGXUXPXLVHDOW
WDUDIWD\LQH\HúLORODUDNJ|UOPHNWHGLU3ODQODPDDGÕPÕQÕQX\JXODPDVÕQÕQW3ODQOD\ÕFÕ
WDUDIÕQGDQEDúODWÕOPDVÕQÕYHDUNDVÕQGDQGXUGXUXOPDVÕQÕJ|VWHUHQLNLNÕUPÕ]RNDUWDUGD
J|UOPHNWHGLU øNL NÕUPÕ]Õ RN DUDVÕ DOPDo SODQOD\ÕFÕ GXUXPX GD NÕUPÕ]Õ RODUDN
J|UOPHNWHGLU 3ODQODPD SHQFHUHVL ELU DGÕPGDQ ROXúWX÷X LoLQ R DGÕPÕQ
X\JXODQPDVÕQÕQ KHPHQ DUGÕQGDQ WHNUDU SODQODPD SHQFHUHVL SODQODPD LúOHPL
\UWOG÷ J|UOPHNWHGLU 'DKD VRQUD SODQODQDQ GL÷HU DGÕPÕQ X\JXODQGÕ÷Õ YH
DUGÕQGDQ WHNUDU SODQODPD SHQFHUHVL ROXúWXUXOPDVÕ LúOHPLQLQ \UWOG÷
J|UOPHNWHGLU 3ODQODQDQ VRQ DGÕPÕQ X\JXODQPDVÕ EDúODPDGDQ KHGHI L]OHPH GXU
PHVDMÕQÕQ DOÕQGÕ÷Õ VL\DK RND UDVWODQPDNWDGÕU W3ODQOD\ÕFÕ KHUKDQJL ELU DGÕP
EDúODWPDGÕ÷Õ LoLQ KHGHI L]OHPH GXU NRPXWXQX KHPHQ X\JXODPDNWD YH SODQODPD\Õ
GXUGXUPDNWDGÕU 'DKD VRQUD WHNUDU KHGHI L]OHPH EDúODWÕOPÕú ELU SHQFHUH DGÕPÕ
X\JXODQPÕúYHDUGÕQGDQSODQODPDSHQFHUHVLSODQODQPÕúWÕU(QVRQSODQODQDQSODQODPD
SHQFHUHVL EQ\HVLQGHNL SODQODPD DGÕPÕQÕQ X\JXODQPDVÕ VÕUDVÕQGD KHGHI L]OHPH GXU
PHVDMÕ DOÕQPÕúWÕU )DNDW VLVWHPGH KHGHI L]OHPH DGÕPÕ EDúODWÕOGÕ÷Õ LoLQ W3ODQOD\ÕFÕ
J|UHYL SODQODPD\Õ KHPHQ LSWDO HWPHPHNWH DGÕPÕQ ELWPHVLQL EHNOHPHNWHGLU %X GD
DOPDo SODQOD\ÕFÕQÕQ VLVWHP JHUHNOHULQL \HULQH JHWLUGL÷LQL J|VWHUPHNWHGLU $OPDo
SODQOD\ÕFÕ LOH DOPDo DUDVÕQGDNL GXUXP VHQNURQL]DV\RQXQ VD÷ODQDELOPHVLQLQ |QNRúXOX
$.<.%¶QLQoDOÕúWÕ÷ÕLúOHPFLQLQVDDWLQLQYHDOPDoVDDWLQLQVHQNURQROPDVÕGÕU%XLNL
ELULPLQ VDDWOHUL DUDVÕQGDNL ND\PD DOPDo SODQOD\ÕFÕQÕQ DOPDo GXUXPODUÕQÕ WDNLELQGH
WXWDUVÕ]OÕ÷D VHEHS RODFDNWÕU %X PDNDOHGH EX LNL ELULP DUDVÕQGDNL ]DPDQ
VHQNURQL]DV\RQXQXQJHUHNOL|OoGHJDUDQWLHGLOGL÷LNDEXOHGLOPLúWLU
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$.<.%KHGHIL]OHPHLúOHYLQLQDOPDoSODQODPDYHDOPDoGXUXPWDNLELLúOHPOHULQL
DOPDo SODQOD\ÕFÕ ELOHúHQLQL NXOODQDUDN \HULQH JHWLUPHNWHGLU $OPDo SODQOD\ÕFÕQÕQ
KHGHI WDNLS YH KHGHI DUDPD DGÕPODUÕQÕ X\JXODPDVÕ SODQODPD DGÕPODUÕQGD EHOLUWLOHQ
LúOHYOHULDOPDFDDWDPDVÕQÕYHDOPDFÕQGXUXPXQXWDNLSHWPHVLQLNDSVDU
$OPDo SODQOD\ÕFÕQÕQ LúOH\LúL YH GXUXPODUÕQÕQ WDVDUÕPÕ KHGHI L]OHPH LúOHYLQLQ
EDúDUÕVÕ LoLQ |QHPOLGLU $OPDo SODQOD\ÕFÕQÕQ GXUXP WDVDUÕPÕ WDUDPD UHMLPLQGH
SODQODQDQKHGHIWDNLSYHKHGHIDUDPDDGÕPODUÕ\DQÕVÕUDSHUL\RGLNRODUDNX\JXODQPDVÕ
JHUHNHQ DGÕPODUÕQ SODQODQPDVÕ YH X\JXODQPDVÕQD RODQDN YHUHFHN ELU ELoLPGH
\DSÕOPÕúWÕU'XUXP\DSÕVÕWDVDUODQÕUNHQLúOHYOHULHNVLNVL]ELUELoLPGHVD÷OD\DELOHFHN
D\QÕ ]DPDQGD GXUXP \DSÕVÕQÕQ PLQLPXP GXUXP VD\ÕVÕQD YH NDUPDúÕNOÕ÷D VDKLS
ROPDVÕQÕ VD÷OD\DFDNELU VR\XWODPD VHYL\HVL VHoLOPLúWLU $OPDoSODQOD\ÕFÕELOHúHQLEX
LúOHPOHULGR÷UX]DPDQODUGDYHLúOHPFL\LHQD]ELoLPGHNXOODQDUDNJHUoHNOHúWLUPHOLGLU
$OPDoSODQOD\ÕFÕQÕQWDVDUÕPÕQGDNLYXUJXODQPDVÕ JHUHNHQ QRNWDODUGDQELULSHQFHUH
DGÕPODUÕQÕ X\JXODUNHQ ED÷ODPÕQGD \UWOG÷ DOPDo SODQOD\ÕFÕ J|UHYLQL ]DPDQ
WHWLNOL ELU DOW\DSÕ NXOODQPDVÕGÕU =DPDQ WHWLNOL ELU DOW\DSÕ NXOODQPDQÕQ HQ E\N
DYDQWDMÕ DOPDoSODQOD\ÕFÕ J|UHYLQLQ LúOHPFLGH oDOÕúDQ GL÷HU J|UHYOHUGHQED÷ÕPVÕ]ELU
ELoLPGH oDOÕúPDVÕQÕ VD÷ODPDVÕGÕU %X DYDQWDM SODQODPD DGÕPODUÕQÕQ ]DPDQÕQGD
X\JXODQPDVÕQÕ YH DOPDo GXUXPXQXQ GR÷UX ELU ELoLPGH WDNLS HGLOPHVLQL PPNQ
NÕODU 'L÷HU WDUDIWDQ DOPDo GXUXPODUÕQÕQ DOPDo SODQOD\ÕFÕ J|UHYLQLQ ]DPDQ WHWLNOL
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DOW\DSÕVÕQÕ NXOODQDUDN WDNLS HWPHN DOPDoWD JHUoHNOHúHFHN JHFLNPH GXUXPODUÕQÕ HOH
DOPD\ÕJHUHNWLUPHNWHGLU0HYFXWWDVDUÕPGDDOPDoND\QDNOÕJHFLNPHGXUXPODUÕDOPDo
LOHKDEHUOHúPHNXOODQÕODUDNHOHDOÕQPDNWDGÕU
gQHULOHQ PLPDUL HOHNWURQLN WDDUUX] NDSVDPÕQGD KHGHI L]OHPH LúOHYLQL \HULQH
JHWLUPHN DPDFÕ\OD DOPDo SODQOD\ÕFÕ NDSVDPÕQGD EDKVHGLOHQ DGÕPODUÕQ
X\JXODQPDVÕQGD NXOODQÕOPÕúWÕU 0DNDOHGH DQODWÕODQ PLPDUL NDUDUODU EHQ]HU NÕVÕWODUD
VDKLS GL÷HU DOPDoODUÕQ SODQODQPDVÕQGD WHNUDU NXOODQÕODELOLU |]HOOL÷H VDKLSWLU %X
ED÷ODPGD DOPDo SODQOD\ÕFÕ ELOHúHQLQLQ WDUDPD UHMLPL DOPD YH SODQODPD SHQFHUHVL
ROXúWXUPD NÕVÕPODUÕ JHQHO NXOODQÕODELOLU ELU KDOH JHWLULOHUHN WHNUDU NXOODQÕODELOLUOLN
DUWWÕUÕODELOLU
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Özetçe. Günümüzde hızla gelişen ve değişen gömülü yazılım istekleri az
zamanda çok iş ortaya çıkarma gereği doğurduğundan, “yeniden kullanılabilir”
kütüphaneler tasarlayıp bunları en iyi şekilde yapılandırıp kullanmak yazılım
geliştirme ve idamesinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Kara, deniz ve hava
platformlarında değişik gerek ve isteklere dinamik bir takvim içinde hızlı cevap
verebilmek amacıyla oluşturulan bu “yeniden kullanılabilir” birimler,
yapılandırılabilme ve taşınabilme özellikleri ile radar yazılım dünyasında hem
maliyeti azaltmakta hem de daha kaliteli ürünler ortaya çıkarmaya yardımcı
olmaktadır.
Bu bildiride ASELSAN Radar ve Elektronik Harp İstihbarat Sistemleri
(REHİS) Görev Yazılımları Müdürlüğü (GYM) Radar Ekibinde kullanılan
Destek Kütüphanelerinin neden, nasıl, nerelerde kullanıldığı ile yeniden
kullanılabilirlik ve yapılandırılabilirlik özelliklerinin maliyet, zaman ve kalite
yönünden kazandırdıkları aktarılacaktır.
Anahtar Kelimeler. Yeniden Kullanım, yapılandırılabilirlik, taşınabilirlik,
güvenilirlik, kütüphane

1

Giriş

Yeniden Kullanım ortak özelliklere sahip sistemlerde yeniden kullanılacak
varlıkların birçok kez kullanabilmesine imkân vererek geçmişte gerçekleştirilmiş olan
yazılım geliştirme etkinliklerinde elde edilen varlıkların veya bilginin yeni sistemler
geliştirmede kullanılmasını sağlar [1]. Yeniden kullanım yazılım geliştirme zamanını
azalttığı gibi maliyeti düşürür [2], yeni sistemlerin tasarlanmasını kolaylaştırır [3].
Yazılım mühendisliğindeki tüm güncel yaklaşımlar, yeniden kullanımın
artırılmasını hedeflemektedir [4]. Ancak, yazılımcıların programlarında kullandıkları
her “kopyala ve yapıştır” eylemi yeniden kullanım kapsamında sayılmamaktadır [5].
Yeniden kullanım tarihine baktığımızda, ilk olarak fonksiyonlar bazında karşımıza
çıkan en basit yeniden kullanım tekniği göze çarpmaktadır. Bu tip yeniden kullanımda
mühendislerin
bilgisine
bağımlılık
fazla
olduğundan
çok
verimlilik
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sağlanamamaktadır [2]. Bir sonraki yeniden kullanıma yönelik geleneksel yaklaşım,
saf kodun yeniden kullanımı veya kütüphane gibi daha düzenli yapılar aracılığı ile
yeniden kullanımdır. Kütüphane, uygulamaların bazı fonksiyonlara sahip olabilmek
için belirli işleri yapan sınıf ve metot topluluğu olarak tanımlanabilir [6]. Ancak
kütüphanelerin yapılandırılabilirlikleri ya yoktur ya da çok düşüktür; bu yüzden
kütüphane kullanarak geliştirilen uygulamalar bu kütüphanelere çok bağımlı
kalabilmektedir [2][7]. Bu noktada,
kütüphanelerin istenilen şekilde
yapılandırılabilmeleri hem bu bağımlılığı ortadan kaldıracak hem de yeniden
kullanımın maliyet, zaman ve kalite üstüne etkisini artırmaya yardımcı olacaktır.
Günümüzde hızla gelişen ve değişen gömülü yazılım istekleri az zamanda çok iş
çıkarma gereği doğurduğundan, yazılım ürünlerinin istenen fonksiyonları yüksek
kalitede sağlaması ve planlanan maliyet-takvim içinde bitirilmesi gittikçe daha zor bir
iş haline gelmektedir [8]. Bu durum yazılım mühendislerini daha önce geliştirilmiş ve
hatasızlığı önceki kullanımlarla artırılmış yapıtaşlarının yeniden kullanılabilmesine
yöneltmektedir [9]. Yapılan çalışmalar sonucu yeniden kullanım ve
yapılandırılabilirlik düşünülerek geliştirilen kütüphanelerin hem donanımlar arası
taşınabilirliği (portability) hem de yazılım güvenilirliğini (reliability) artırdığı
görülmektedir [3] [4] [7]. Bu nedenle, hızla değişen istek ve gereklere yine hızlı bir
şekilde cevap verebilme amacı ile GYM Radar Ekibi yeniden kullanılabilir yapıları
mümkün olduğunca kullanmaya çalışmaktadır. Değişik platform tiplerini içeren radar
projelerinin gereksinimlerine göre geliştirilen gerçek zamanlı gömülü yazılımlar,
çalışma zamanında farklı dış birimlerden (Flash, USB, FTP) donanımlara yazılım
dağıtan ve farklı modüllerin proje özelinde istenen özelliklere göre yapılandırılıp
sıralı açılmalarını yöneten bir kütüphaneye ihtiyaç duymuş; bu gerekler Radar Açılış
Kütüphanesi ile sağlanmıştır. Bunun yanı sıra, farklı donanımlarda koşan radar
gömülü yazılımlarında çalışma zamanında, seçilen protokolle sunucu/istemci
mimarisi kullanılarak, seçilen hedef ortama sıralı kayıt alınmasını sağlayan bir
kütüphaneye ihtiyaç duyulmuş; bu gerekler ise Radar Kayıt Kütüphanesi ile
sağlanmıştır. Bu bildiride, üstte bahsi geçen Radar Destek Kütüphanelerinin yeniden
kullanılabilir ve yapılandırılabilir olma özellikleriyle; yazılım kalitesine, farklı
donanımlara
kolay taşınabilirlik ve güvenilirlik açılarından
katkıları
detaylandırılacaktır.

2

Radar Yapıtaşları Kapsamında Geliştirilen Kütüphaneler

Yazılım geliştirme yöntemlerindeki iyileştirmeler elde edilen bilgi ve tecrübe
birikimine bağlıdır. Radar Projelerinde yazılım yapıtaşı yaratma fikri de eski
projelerimizde aynı işlevi sağlayan ama her proje özelinde tekrar gerçeklenen, alan
bilgisi gerektiren varlıkların daha verimli kullanılması amacıyla ortaya çıkmıştır.
Proje sayısı az, geliştirme süresi uzun, kaynak sıkıntısı olmayan zamanlarda bu tip bir
yaklaşıma gitme gereği görülmemiş; ancak farklı platformlarda değişik gerek ve
isteklere hızlı cevap vermek bir zorunluluk haline geldiğinde yeniden kullanılabilir
yapıtaşları yaratma fikri değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda, radar
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projelerindeki yeniden kullanım bilinçsiz (accidental/ad hoc reuse) olarak ortaya
çıkmış, ancak sonrasında taşınabilirlik odaklı (adaptive reuse) devam etmiştir [10].
Yeniden kullanım ile şu hedeflere ulaşılmak istenmiştir:
• Geliştirme Sürelerini ve Maliyetlerini Azaltmak: Bu hedefe, ortak varlık
havuzu yaratıp bu havuzda yer alan yeniden kullanılabilir kütüphanelerin farklı
ürünlerde kullanılmasıyla ulaşılacaktır.
Varlık havuzunu geliştirmek için ilk aşamada bir giriş yatırımı yapılması
gerekecektir. Ancak varlık havuzunda yer alan yeniden kullanılabilir kütüphaneler
kullanılarak hazırlanan yeni ürünlerin ortaya çıkarılma hızları belirgin bir şekilde
artacaktır. Böylelikle toplam maliyet önceki yaklaşımlara göre daha düşük olacak;
daha az zamanda ve daha az maliyetle aynı büyüklükte işler yapılabilecektir.
• Yazılım Güvenilirliğini Artırmak: Bu artış, ortak varlık havuzundaki
kütüphanelerin öncelikle bağımsız olarak test edilmiş olması, ardından pek çok
üründe test edilmesi ve hataların giderilmesi ile sağlanacaktır.
Bu kapsamlı kalite güvencesi ile hataların tespit ve düzeltilme oranının
yükseleceği, tüm ürünlerin kalitesinin güvenilirlik yönünden artacağı
değerlendirilmiştir.
• Projelerde Düşük Risk Sağlamak: Güvenilirliği yüksek olan kütüphaneler
yeniden kullanıldıkları için, öngörülemeyen hatalar nedeniyle proje takvimlerinin
planlandığından gecikmesi riski azalacaktır.
• İnsan Kaynağının Verimli Kullanımını Sağlamak: Yetişmiş insan gücü başka
işlerde kullanılabileceğinden kaynak verimliliği sağlanacaktır.
Bunların ötesinde, bakım maliyetlerinin azalması, gelişim ve karmaşıklık
sorunlarının indirgenmesi gibi daha pek çok motivasyon ekibimizi yazılım yapıtaşı
yaratmaya yöneltmiştir.
Bu yapıtaşlarının yapılandırılabilme özelliğinin yeniden kullanım kazanımlarını
daha da artıracağı ve geliştirilen uygulamaların bu kütüphanelere bağımlı
kalmalarının da engelleneceği düşünülmüştür [11]. (Bknz.2.3 Kütüphanelerin
Yapılandırılması)
Tüm bu motivasyon ve dikkat edilmesi gereken noktalar düşünülerek, her projede
kullanılacak gereklerin ortak bir analizi yapıldıktan sonra yapıtaşları belirlenip
bunların geliştirilmesine geçilmiştir. Bu bildiride de her projenin ihtiyaç duyabileceği
Açılış ve Kayıt Destek Kütüphanelerinden bahsedilmiştir.
2.1

Açılış Kütüphanesi

Radar projelerinde işlemci kartları üstünde koşması gereken birçok yazılım vardır.
Yazılımların güvenli yüklenip projeye özgü yapılandırılarak alt sistemlerinin çalışır
duruma gelmesini yönetecek bir kütüphaneye ihtiyaç duyulmuş ve Açılış Kütüphanesi
oluşturulmuştur. vxWorks Gerçek Zamanlı İşletim Sistemine (RTOS) uyumlu Açılış
Kütüphanesi GNU C ile derlenmekte ve hedef platform olarak ASELSAN’da
tasarlanmış işlemci kartlarını ve piyasada kabul görmüş kartları temel almaktadır.
Yazılımların çekileceği dış birimler projelere göre değişebildiği gibi geliştirme
zamanında da nihai duruma göre farklılık gösterebilmektedir. Hangi yazılımın, hangi
işlemcide, hangi sırada ve hangi parametrelerle açılacağı, geliştirme süresince değişe-
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bilmekte ve bu yüzden yapılandırılabilme özelliğine sahip olması büyük önem taşımaktadır. Bu esnekliği sayesinde bu kütüphanenin kullanıldığı sistem, olası yeni platform ve kartlar için genişletilmeye uygundur.
Yazılımların güvenli şekilde yüklenmesi ve alt sistemlerin çalışır duruma gelmesi
işlemlerini yöneten bu kütüphane, yüklenecek yazılımların adresini, kimlik bilgilerini,
çalıştırılacak modül parametrelerini konfigürasyon dosyasından okuyarak bu
yazılımları farklı dış birimlerden (Flash, USB, FTP) yükleyip konfigürasyon
dosyasından okuduğu sıraya ve gecikme (delay) sürelerine göre başlatmaktadır.
Radar projelerinde değişik kartlar üzerinde birçok yazılım bulunmakta;
gereksinimlerin hızla değişmesi dolayısıyla da bu yazılımların değişik
yapılandırmalarla teslim edilmesi gerekmektedir. Örneğin bazı platformlar ağ (network) sistemi içermediğinden FTP bulunmamakta, yazılımların kalıcı bir belleğe
yazılması gereği ortaya çıkmaktadır. Bunun için yazılım yeri geldiğinde Flash
üstünden, yeri geldiğinde donanım üzerinde yer alan USB bellek üstünden
yüklenmekte; alt sistemlerin çalıştırılmasında kullanılan parametreler ortamdan
ortama değişiklik gösterebilmektedir. İşte bu sebeplerle Açılış Kütüphanesi kullanan
projeler, yazılımların “açılış” gereğini yerine getirirken yeniden kullanımın
güvenilirlik karakteristiği yönünden kaliteyi artırırken maliyeti düşürmüştür.
2.2

Kayıt Kütüphanesi

Yazılımların hatasız bir şekilde son kullanıcıya ulaştırılması projenin başarısını
belirleyen en önemli etkenlerden biridir. Teslim edildikten sonra beklenmedik şekilde
çalışan yazılımlardaki hataları düzeltmek çok maliyetlidir. Bu maliyetin
azaltılabilmesi için yazılımlardaki olası hataların, yaşam döngülerinin en erken
safhalarında bulunup düzeltilmesi gerekir [4]. Bu nedenle farklı donanımlardaki
görevlerin çalışma sıralarının ve ürettikleri sonuçların hassas bir şekilde analiz edilip
olası hataların testler esnasında kolay bir şekilde bulunabilmesi çok önemlidir. Ancak,
çok işlemcili (multiprocessor) ve çokgörevli (multitasking) gömülü yazılımlarda,
platform ve geliştirme ortamı kısıtlarından dolayı hata ayıklama işleminin hazır bir
araç (COTS) yardımıyla gerçekleştirilmesi zor ve maliyetlidir. Bunun yerine gömülü
yazılımlarda hata kaynağını belirlemek için fazladan kod yazıp log tutmak ve
raporlanmış olan hatayı analiz etmek sıklıkla uygulanan bir yöntemdir. Ayrıca bir
sistemin müşteriye teslim edildikten sonraki bakım çalışmaları (maintenance) için
gerçek ortamdaki çalışma durumunun kayıt altına alınması ve gerektiğinde analiz
edilebilmesi, bakım maliyetlerini azaltarak müşteri memnuniyetini de artırır. Radar
projelerinde kullanılmak üzere yukarıdaki ihtiyaçları farklı platformlar için gideren ve
bu esnada sistem kaynaklarını en az düzeyde tüketerek görev ve zaman kritik
işlemlerin yapılmasına olanak sağlayan Radar Kayıt Kütüphanesi oluşturulmuştur.
Kayıt Kütüphanesi istemci ve sunucu yeteneklerini sunarak farklı işlemciler
üzerindeki istemcilerden gelen logların bir kayıt sunucuya gönderilebilmesini sağlar.
İstemcilerle sunucu arasındaki haberleşme protokolü paylaşmalı bellek mesaj kuyruğu
ya da TCP/IP soketi olabilir. Ortak bellek alanlarına sahip işlemciler arasında
paylaşmalı bellek mesaj kuyruğu protokolünün tercih edilmesi, ağ donanımı açısından
kısıt taşıyan sistemlerde çalışılabilmesini sağlar. Ayrıca, istemcilerle sunucu arasında
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TCP/IP soketi üzerinden haberleşmenin sağlanabilmesi ve bu protokolün genel
geçerliliğinin fazla olması sayesinde bu kütüphane yeni platformlarda kolaylıkla
kullanılabilir. Kütüphanenin tasarımındaki modülerlik ileride kullanılması
gerekebilecek yeni protokollerin genel yapı bozulmadan gerçeklenmesine olanak
sağlamaktadır. İstemcilerle sunucu arasında haberleşme protokolü konfigürasyon
dosyası üzerinden seçilerek kütüphane farklı ortamlar için kolaylıkla
yapılandırılabilir.
Kayıt sunucu, istemcilerden aldığı logları ara belleğinde biriktirir ve konfigürasyon
dosyasından seçilen hedef platforma kaydedilmesini sağlar. Kaydın yapılacağı hedef
platform olarak TCP/IP bağlantısı kurulabilen bir bilgisayar ya da kayıt sunucunun
erişebileceği bir USB bellek seçilebilir. IP adresi ve port numarası konfigürasyon
dosyasından yapılandırılabilen kayıt sunucu hedef platforma TCP/IP üzerinden kayıt
yapılabilmektedir. Ancak, ağ donanımı açısından kısıt taşıyan sistemlerde hedef platform olarak USB bellek seçilerek kayıt işlevleri de yerine getirilebilir. Ayrıca,
tasarımdaki modülerlik sayesinde, genel yapı değiştirilmeden farklı hedef
platformlara kayıt yapılması ve bunun da konfigürasyon dosyası üzerinden seçilebilir
olması sağlanır.
Kayıt Kütüphanesi hedef platformlara log kaydetmenin yanı sıra, üzerinde çalıştığı
işlemciye ait seri kanal konsol ekranına ve Telnet servisinin sağladığı konsol ekranına
da anlık log basılmasını sağlar. Böylelikle sistem durumu, bağlanılan herhangi bir
konsol üzerinden gerçek zamanda takip edilebilmektedir. Ayrıca kütüphanenin
sağladığı arayüz fonksiyonları kullanılarak loglar istenilen konsoldan takip edilebilir;
hem hedef platforma log kaydetme hem de istenen konsola log basma
seçeneklerinden biri ya da her ikisi seçilebilir. Bu esneklikler, yazılım durumlarının
daha hızlı bir şekilde analiz edilebilmesine olanak sağlayarak entegrasyon maliyetini
düşürmüştür.
Kayıt Kütüphanesi işlevleri, farklı işlemcilerde farklı konfigürasyon dosyalarına
göre Radar Açılış Kütüphanesi tarafından çalıştırılabilir. Açılış kütüphanesinin
donanımsal kısıtlar nedeniyle yazılımları yükleyebildiği farklı dış birimlerden, Kayıt
kütüphanesi de konfigürasyon dosyasını okuyarak kendini yapılandırabilmekte ve
donanımsal kısıtları aşabilmektedir.
Radar projelerindeki gerek çeşitliliğine ve donanım kısıtlarına bağlı olarak hem
sunucu bilgisayara hem de USB bellek üzerine kayıt alınma ihtimali vardır. Radar
projeleri bu gereksinimi yapıtaşı çerçevesinde gerçekleştirip yazılım kalitesini
artırmak için Kayıt kütüphanesini kendi gerekleri doğrultusunda yapılandırıp
kullanmaktadır.
2.3

Kütüphanelerin Yapılandırılması

Literatürde kütüphanelerin yapılandırılabilirlikleri düşük olduğundan kütüphane
kullanarak geliştirilen uygulamaların bu kütüphanelere bağımlı kalabilmeleri
eleştirilmektedir [2][7]. Bu yüzden eğer kütüphane kullanımı esas alınacaksa,
yapılandırılabilme önemli bir gerek olarak ortaya çıkmaktadır.
Yapılandırılabilir yazılım geliştirme geleneksel yazılım geliştirme tekniklerine
kıyasla önemli avantajlara sahiptir. Bunlar arasında, hızlı geliştirme, yürütme
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esnasında yazılımı değiştirebilme, evrimsel tasarıma uygunluk, yazılım idamesinin
kolaylaşması sayılabilir [12].
Extensible Markup Language (Genişletilebilir İşaretleme Dili, XML), hem insanlar
hem bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya
yarayan, W3C tarafından tanımlanmış bir standarttır [13]. XML sağladığı esneklik,
kolay okunabilir ve anlaşılabilirliği ile günümüzde birçok alan ve uygulamada yaygın
olarak kullanılmaktadır [14]. Ayrıca, piyasada var olan açık kodlu ve birçok
programlama dili ile kullanılabilen XML, yapılandırma için kullanılan en önemli
tercihlerden biri olmaktadır [15]. Projelerimizde kullanacağımız yapılandırma yöntem
ve tekniği için değişik alternatifler değerlendirildikten sonra, yapılandırılabilmenin
sadece yazılımcılar tarafından değil, sistem mühendisliği ya da kullanıcılar tarafından
da yapılabilmesine imkân sağlayacak, kolay anlaşılabilir XML seçilmiştir. Bu yöntem
ile de kütüphaneler kolayca yapılandırılabilerek esneklik kazanmışlardır.
Açılış ve Kayıt Kütüphanelerinde kullanılan xml konfigürasyon dosyasının yapısı
Tablo-1’de verilmiştir.
Tablo 1. Açılış ve Kayıt Kütüphanesi Yapılandırma Dosyaları
<ACILIS>
<Kart No="1">
<CPU No="0">
…
<Yukle>Yonetim.out</Yukle>
<Yukle>VeriIsleme.out</Yukle>
<YukleYeri>3</YukleYeri><!--flash/usb/ftp-->
<Modul>
<Calistir>kayit</Calistir>
<GorevIsmi>Kayit</GorevIsmi>
<GorevOnceligi>150</GorevOnceligi>
<GorevSecenegi>0</GorevSecenegi>
<YiginBoyu>40000</YiginBoyu>
<Arg1>1</Arg1
<Arg2>Kayit.xml</Arg3
…
<Arg10>0</Arg10>
<Gecikme>2000</Gecikme>
</Modul>

<KAYIT>
<SUNUCU>
<SunucuTipi>1</SunucuTipi><!--tcp/usb-->
<TCPLogIP>15.20.5.67</TCPLogIP>
<TCPLogPort>3960</TCPLogPort>
…
</SUNUCU>
<ISTEMCI>
…
</ISTEMCI>
<!-- Sunucu&Istemci arasındaki protokol -->
<PROTO>2</PROTO><!--msgQ/soket-->
<SOKET>
<SoketIP>15.20.7.80</SoketIP>
<SoketPort>5040</SoketPort>
</SOKET>
</KAYIT>

<Modul>
…
</Modul>
</CPU No="0">
<CPU No="1">
…
</CPU No="1">
</ACILIS>
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Şekil-1'de
değişik
işlemci
kartlarında
koşan
yazılımların
değişik
konfigürasyonlarla Açılış ve Kayıt Kütüphanelerini yapılandırması gösterilmiştir.
Örneğin, ağ donanımı açısından kısıtlı bulunan X işlemci kartı üzerindeki Açılış
Kütüphanesi, A Yazılımının ve Kayıt Kütüphanesinin USB bellekten yüklenip
açılmasını, Kayıt Kütüphanesi de logların USB’ye yazdırılmasını sağlayacak şekilde
yapılandırılmıştır. Y işlemci kartlarında ise Açılış Kütüphanesi sistemdeki yazılımları
FTP’den çekip çalışacakları işlemcilerde sıralı bir şekilde açılmalarını sağlamıştır.
Kayıt Kütüphanesi kullanımında ise 1. işlemcide kayıt sunucu, diğer işlemcilerde
sadece istemci işlevi yapılandırılarak bu istemcilerin loglarını 1. işlemcideki sunucuya
göndermeleri sağlanmıştır. Bu kayıt sunucu da loglarını TCP/IP bağlantısı kurulabilen
bir bilgisayara gönderir.

Şekil. 1. Kütüphanelerin Değişik Konfigürasyonlarla Yapılandırılması

3

Kazanımlar

Yeniden kullanılabilir ve yapılandırılabilir yapıtaşları oluşturarak hedeflenen
kazanımlar, ilk projede etkisini göstermeye başlamış; proje sayısı ve çeşitliliği arttıkça
bu kararın hem maliyete hem de kaliteye olan etkisi açıkça gözlemlenmiştir. Bu
kütüphanelerin kullanıldığı ilk proje, pilot proje olarak varlık havuzunu geliştirirken o
proje özelinde bir giriş yatırımı gerektirmiş; ancak sonraki projeler varlık havuzunda
yer alan yeniden kullanılabilir kütüphaneleri kullandıklarından toplam maliyet önceki
yaklaşımlara göre daha düşük, ürün ortaya çıkarma hızı daha yüksek olmuştur.
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Yeni bir işlemci kartına geçildiğinde, var olan kütüphanenin sadece yeni işlemci
kartına özel kısımları için kod geliştirme yapılırken, zaten halihazırda çalışan
kısımları için işçilik harcanmaz. Tablo-2’de görüldüğü gibi işlemci-özel kod yüzdesi
(İşlemci Tipine Özel Kod Satırı / Toplam Kod Satırı) Açılış Kütüphanesinde %10’un
altındayken, bu değer Kayıt Kütüphanesinde %5’in altındadır. Bu da kullanılan
yapıtaşlarının yeniden kullanılabilirlik yüzdesinin yüksek ve yeni bir işlemci kartı
geldiğinde eski yapının kolaylıkla taşınabilir olduğunu göstermektedir [10].
Tablo 2. Kütüphaneler kullanılan İşlemci-Özel kod yüzdeleri

İşlemci-Özel kod
yüzdesi
Açılış Kütüphanesi
Kayıt Kütüphanesi

İşlemci Tipi
2
3
% 6.5
% 8.1
% 2.7
% 4.5

1
% 9.4
% 2.6

4
% 8.1
% 3.9

Ortak varlık havuzundan kullanılan Açılış ve Kayıt Kütüphaneleri hem bağımsız
müşteri testleriyle hem de kullanıldıkları projelerden dönen hata raporları sonucunda
yapılan düzeltmelerle güvenilirliklerini artırmışlardır. Bu kalite güvencesi, yazılım
süreç ve proje teslimat tarihlerinde düşük risk ile çalışmamıza olanak sağlamıştır.
Tablo-3’te Açılış ve Kayıt Kütüphanesinin şirket içi Değişiklik Yönetimi
Sistemi’nden alınan yıl bazında raporlanmış hatalara ayrılan işçiliğinin ve raporlanan
hata sayısının bugüne yaklaştıkça düştüğü, bunun da güvenilirlik karakteristiği
açısından kaliteyi olumlu yönde etkilediği görülmektedir.
Tablo 3. Kütüphanelerin raporlanan hataları için harcanan işçilik süreleri – hata sayıları

Harcanan İşçilik (dak) Raporlanan Hata Sayısı
Açılış Kütüphanesi
Kayıt Kütüphanesi

2011
2040 - 13
3280 - 18

2012
1820 - 6
665 - 11

2013
45 - 1
85 - 4

Yapıtaşı kullanımından önce her proje sahibi bu ortak yapıları projesi için kendi
yazılımı içinde kodlamakta; test maliyetleri de dâhil olmak üzere yazılım yaşam
döngüsündeki her aktivite için zaman harcamaktaydı. Oysa yapıtaşı kullanımı,
yetişmiş insan gücünün başka işlerde kullanılmasını imkân vererek kaynak
verimliliğini sağlamıştır. Tablo-4’te yapıtaşı kütüphane kullanan ve kullanmayan
projelerin açılış ve kayıt işlevlerini gerçeklemek için harcadığı işçilik bilgileri
verilmiştir. Kütüphane kullanımında bu işlevlerin projeye kazandırılması maliyeti bu
yapıların konfigürasyonun yapılması için geçen süre olup 1 adam-saat’ten daha az
olduğu gözlemlenmiştir. Böylelikle kütüphane kullanan projelerde yaklaşık 300 katlık
bir maliyet ve zaman kazancı sağlanmıştır.
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Tablo 4. Kütüphane kullanan/kullanmayan projelerde kütüphane işlevleri için harcanan
işçilikler

Harcanan İşçilik
(adam-saat)
Açılış işlevlerinin
gerçeklenmesi
Kayıt işlevlerinin
gerçeklenmesi

Kütüphane Kullanmayan
Projeler
A
B
~230
~140
~110

~76

Kütüphane Kullanan
Projeler
C
D
E
~1
<1
<1
~1

<1

<1

Bölüm 2.3’de anlatıldığı üzere, kullandığımız yapıtaşı kütüphanelerin en önemli
özelliği yapılandırılabilirlikleridir. Eğer bu özellik göz ardı edilseydi, bu durumda her
proje kütüphane parametrelerini değiştirmek istediğinde kaynak kodu değiştirip
yeniden derlemeliydi. Ancak xml konfigürasyon dosyası sayesinde bu derleme
zorunluluğu olmadan kütüphane parametreleri istenilen şekilde değiştirilebilmektedir.
Bu sayede entegrasyon çalışmaları esnasında farklı konfigürasyonlara hızlı bir şekilde
geçiş yapılabilmekte ve sistem farklı koşullara hemen adapte edilebilmektedir.
Kayıt Kütüphanesi, gerçek zamanlı çalışma esnasında sistemdeki görev ve zaman
kritik işlerin yapılmasını engellemeden sunucu/istemci işlevlerini yerine getirmelidir.
Yardımcı bir işlev olarak kullanılan kayıt kütüphanesi kendi içindeki bir sorundan
dolayı sistemin çalışmasını engellememelidir. Bu yüzden kendi hata durumlarını da
aynı işlemci üzerindeki diğer yazılımlara işletim sisteminin hata kodu arayüzünü
kullanarak bildirmektedir. Böylelikle kütüphanenin hata toleransı karakteristiği
artırılarak diğer yazılımların hata yönetimi yapabilmeleri sağlanmıştır.
Açılış ve Kayıt Kütüphaneleri aynı kart ve işletim sistemini kullanan radar
dışındaki projelerde de kullanılabildiğinden, GYM içinde başka ekipler de bu
kütüphanelerin müşterisi olmuştur. Bu dış müşteriler, ekipler arası iletişimi ve
paylaşımı artırdığı gibi olası yeni yetenekler eklenirken bu yapıtaşlarının yol
haritasının belirlenmesinde katkıda bulunacaktır.

4

Sonuç

Hızla karmaşıklaşarak gelişen, rekabet koşullarının sürekli değiştiği gömülü
yazılım geliştirme sektöründe başarılı olmak için sadece en iyi mühendisleri işe almak
veya en iyi yazılım geliştirme araçlarını kullanmak yeterli olmamaktadır. Kısa
zamanda hızlı ve kaliteli iş çıkarmak için yeniden kullanım konsepti ile kullanılan
yapıtaşı kütüphaneler hem taşınabilirlik hem de güvenilirlik karakteristiği yönünden
yazılım kalitesinin artmasına yardımcı olmaktadır. Gömülü yazılımları çalışma
zamanında farklı dış birimlerden donanımlara dağıtıp sıralı açılışı yapılandırabilme ve
seçilen protokolle istenen hedef ortama sıralı kayıt alabilme işlevlerini yapıtaşı
kütüphaneler kullanarak gerçekleştiren GYM Radar Ekibi, projelerindeki yeniden
kullanılabilir ve yapılandırılabilir varlıkları artırmıştır. Yeni tip işlemci kartlarına
daha kolay taşınabilir ve önceki proje deneyimleri sayesinde güvenilirliği artmış
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yapıtaşı kütüphaneler, projelerdeki yazılım geliştirme süre ve maliyetlerini azaltarak,
nitelikli insan kaynağının daha verimli kullanılıp proje risklerini azaltmıştır.

5

Teşekkür

Yazarlar, Radar Destek Kütüphanelerinin analizi, tasarımı, müşteri testlerinde
bulunan GYM Radar Ekibi üyelerine ve bu kütüphaneleri projelerinde kullanan
GYM’deki yazılım sorumlularına teşekkür eder.
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Özet. Günümüzde akıllı telefonların kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Akıllı
telefon ve kablosuz iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde insanlar
bilgiye artık her yerde ve her zaman erişebiliyorlar. Akıllı telefon teknolojisi
ilerlemesine rağmen yine de hafıza ve işlemci gücü kapasitesi bakımından
masaüstü veya sunucu bilgisayarlara göre çok geride kalmaktadır. Bunun
yanında akıllı telefonların enerjisinin çabuk tükenmesi başlı başına önemli bir
problem olmaktadır. Akıllı telefonların bu olumsuzlukları yakındaki veya
uzaktaki bulut bilişim teknolojileri ile iyileştirilebilmektedir. Özellikle resim
işleme, nesne tanıma ve artırılmış gerçeklik gibi işlem ve hafıza yoğunluklu
uygulamaları çalıştırabilmek daha kolay olabilecektir. Bu çalışmada akıllı
telefonlardaki hesaplama yoğunluklu kod parçacıklarını uzaktaki bir buluta
taşıma yöntemleri olan Uzak Metot Çağırma [1], Android Arayüz Tanımlama
Dili [2] kullanılarak oluşturulan servisler ve OSGi servisleri [3] ile bu işlemin
yapılması çalışmalarını inceledik. Vekil tabanlı kod taşıma yöntemini
kullanarak nesne tanıma uygulaması için hesaplama yoğunluklu işleri buluta
yaptırdık. Nesne tanıma uygulaması için %60 ile %83 oranında işlem süresi ve
%65 ile %88 oranında enerji tasarrufu sağladık.
Anahtar Kelimeler: mobil hesaplama, bulut bilişim, AIDL, OSGi, uzak metot
çağırma

1

Giriş

Bilgi teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak mobil cihazların (akıllı telefon ve
tablet) kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Mobil iletişim teknolojilerindeki (WiFi,
3G) gelişmeler ile kullanıcılar her yerden anlık bilgilere kolayca erişebilmektedirler.
Uluslararası İletişim Birliği (ICT) gelişim raporlarına göre mobil ve sabit geniş bant
üyeliği dünya genelinde artmaktadır [4]. Buna ilaveten, Uluslararası
Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) tahminlerine göre internet kullanım oranı 2013
yılı sonunda %40’a ulaşmıştır [4]. Hızla gelişen bu teknolojiler zaman ve maliyet
açısından kullanıcılara yönelik birçok faydalar sunmaktadır. Eskiden e-posta
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görüntüleme, gönderme, fotoğraf çekme, görüntüleme ve gönderme, anlık mesajlaşma
gibi nispeten basit uygulamalar için yaygın olarak kullanılan akıllı telefonlar,
günümüzde daha karmaşık uygulamalar için de kullanılmaktadır. Öte yandan, akıllı
telefonlar ve tabletler sınırlı kapasiteye sahip olmalıdır çünkü kullanıcılar kullanım
kolaylığı sağlayan büyüklük ve incelik kriterlerine önem vermektedir [5]. Bu yüzden,
bu mobil cihazların hafıza, depolama ve işlemci gücü açısından masaüstü ve sunucu
bilgisayar kapasitelerine ulaşması şimdilik beklenmemektedir. Mobil cihazların en
büyük sorunlarından biri de çalıştırılan uygulamalara göre enerjilerinin çabuk
tükenmesidir. Özellikle yoğun hesaplama gerektiren uygulamalarda enerji tüketimi
büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bunun yanında GPS, kamera, yüksek-çözünürlüklü
ekran ve yüksek hızlı kablosuz internet arayüzleri gibi birçok özellik de akıllı
telefonlarda enerji tüketimini ciddi miktarda artırmaktadır.
Akıllı telefonlar hesaplama yoğunluklu işlerini yakındaki veya uzaktaki bir bulut
bilişim altyapısına taşıyarak yukarda söz edilen özelliklerini destekleyebilirler. Akıllı
telefonların bulut bilişim altyapısından yararlanmaları için genelde iki yöntem
üzerinde yoğunlaşılmıştır. Birinci yöntem, sanal makinenin (VM) tamamen buluta
taşınıp tekrardan çalıştırılıp hazır hale getirilerek hesaplamaların yapılıp geri
dönülmesidir. Bu yöntemde ağ maliyeti çok fazla olmakla birlikte hesaplama anında
telefon algılayıcıları kullanılmak istenildiğinde problemler yaşanmaktadır. İkinci
yöntem, kod taşıma yöntemidir. Bu yöntemi üç alt başlık altında toplayabiliriz.
Bunlardan birincisi Uzak Metot Çağırma [1] ile vekil (proxy) tabanlı yöntem, ikincisi
Arayüz Tanımlama Dilini [2] kullanarak servis hazırlama yöntemi ve son olarak da
OSGi servis [3] tabanlı yöntemdir. Bu çalışmada vekil tabanlı yöntemi kullanarak
buluta kod taşıma ile hesaplama yoğunluklu işlemleri cihazın erişebildiği bir
sunucuda yapıp sonucu telefona geri döndürdük. Deneysel çalışmalarımızı nesne
tanıma uygulaması ile yaptık. Bu uygulamayı telefonda, yerel alandaki bir buluta
WiFi teknolojisi üzerinden erişim sağlayarak ve uzaktaki bir buluta WiFi ve 3G
iletişim teknolojisi ile erişim sağlayarak çalıştırıp elde edilen başarımları
karşılaştırdık. Yerel alandaki bulutta çalıştırma, telefonda çalıştırmaya göre enerji
tüketiminde %65 ile %88 oranında ve işlem sürelerinde %60 ile %83 oranında
tasarruf sağlarken, özellikle 3G ve uzaktaki bir bulut kullanıldığı zaman başarım
olumsuz etkilenmekte, yani buluta taşıma daha yüksek maliyetli olabilmektedir.
Bu bildiri şu şekilde organize edilmiştir: Bölüm 2’de kod taşıma yöntemleri ile
ilgili literatürdeki çalışmalara yer verilmiştir. Bölüm 3’de mobil hesaplama için kod
taşıma yöntemleri açıklanmıştır. Bölüm 4’de uyguladığımız kod taşıma yöntemi
verilmiştir. Bölüm 5’de örnek uygulama açıklanıp performans değerlendirme
sonuçları verilmiştir. Son olarak Bölüm 6’da çalışma sonuçları özetlenmiştir.

2

İlgili Çalışmalar

Chun ve arkadaşları [6] ve Satyanarayanan ve arkadaşları [7] sanal makine taşıma
yöntemini uygulayarak akıllı telefonların sanal makinesini buluta taşıdıktan sonra
çalıştırıp hesaplama yoğunluklu işleri yaptırmışlardır. Akıllı telefonların sanal
makinesini buluta taşımak yüksek ağ maliyeti getirmesinin yanında hesaplama
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zamanında telefonun algılayıcılarının kullanılmasının gerektiği durumlarda geri
dönüşler kolay bir şekilde çözülememektedir. Chun ve arkadaşları [6] çalışmasında
öncelikle akıllı telefonun sanal makinası daha sonra hesaplama yoğunluklu iş
parçacıkları buluta taşınmaktadır.
Verbelen ve arkadaşları [8,9] Android uygulamaları için OSGi servis yapısının
kullanılması için bir çerçeve yazılımı geliştirmiştir. Android uygulama geliştirme
modeli OSGi modül sisteminden farklı olduğu için OSGi servis geliştirme ve
servislerin bulunması için Apache Felix gibi özel yazılım araçlarının uygulama
geliştirilecek olan her akıllı telefonda yerleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Android
uygulamalarının OSGi paketleri şeklinde yerleştirilebilmesi için hesaplama
yoğunluklu iş parçacıklarının uygun OSGi paketlerine dönüştürülmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada, Eclipse uygulama geliştirme ortamı için dönüştürme işlemini yapan bir
yazılım aracı geliştirmişlerdir. Ayrıca, uygulama geliştiricilerin hesaplama
yoğunluklu iş parçacıklarını işaretlemesi de gerekmektedir.
Kemp ve arkadaşları [10] Cuckoo adında bir çerçeve yazılımı geliştirmişlerdir. Bu
yazılımda Android Arayüz Tanımlama Dili (AIDL) kullanılarak hesaplama
yoğunluklu iş parçacıkları, Android servislerine dönüştürülüp buluta taşınmıştır. Bu
çalışmada geliştirilen servisler akıllı telefonda çalışıyor olsa bile bu servislerle
iletişim, Süreçler Arası İletişim (IPC) yöntemi ile gerçekleştirildiğinden uygulamaya
ek bir iletişim yükü getirmektedir. Cuckoo yazılımı, uygulama geliştirici tarafından
AIDL kullanılarak yerel servisler şeklinde yazılan iş parçacıklarını uzak makinada
çalışacak servislere dönüştürmektedir. Bulutta çalışacak servislerin akıllı telefon
kaynaklarına veya paylaşılmış hafıza alanlarına erişmesi gerektiği durumlar için
çözümler sunulmamıştır. Kovachev ve Klamma [11] Cuckoo çerçeve yazılımına
Tamsayılı Doğrusal Programlama yöntemi ile iş parçacıklarının buluta taşınması karar
modelini eklemişlerdir. Bu karar modeli ile ortamdaki ağ veri aktarımı ve iş
parçacıklarının işlem süresine göre uygun olanların buluta taşınmasına karar
verilmektedir. Chen ve arkadaşları [12] AIDL servis geliştirme yöntemini kullanarak
Android telefonlar için kod taşıma yöntemi geliştirmiştir. Zhang ve arkadaşları [13]
bayt kod enstrümentasyonu yöntemi ile çalışma zamanında buluta taşınacak iş
parçacıklarını belirlemeye çalışmışlardır. Bu yöntemde uygulamalar imzalandıktan
sonra bayt kod enstrümentasyonu yapıp uygulamayı değiştirmek sorunlar
yaratmaktadır. Cuervo ve arkadaşları [14] ve Kristensen ve Bouvin [15] Uzak Metot
Çağırma yöntemini kullanmıştır. Bu çalışmalarda da hesaplama yoğunluklu iş
parçacıklarının uygulama geliştirici tarafından işaretlenmesi gerekiyor.

3

Mobil Hesaplama için Kod Taşıma Metotları

Akıllı telefonlarda hesaplama yoğunluklu işlemleri buluta yaptırmak için genel olarak
iki yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan birinci yöntem akıllı telefondaki sanal
makinenin tamamen buluta taşınıp, orda çalıştırıp sonucun geri dönülmesidir, fakat bu
yöntem bildirinin kapsamı dışında tutulduğundan anlatılmayacaktır. İkinci yöntemi
ise üç alt başlık altında inceleyeceğiz ve bunlar sırasıyla vekil tabanlı sınıflar ile Uzak
Metot Çağırma yöntemi, Arayüz Tanımlama Dillerini kullanarak servisler oluşturup
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bu servislerin kullanılması yöntemi ve son olarak da OSGi servis yöntemi
açıklanacaktır.
3.1

Uzak Metot Çağırma Yöntemi

Sanal makineler (Java Sanal Makinesi-JVM) bir nesnenin referansı vasıtasıyla ilgili
nesnenin istenilen metodunu çağırma görevini yerine getirirler. Şekil 1(a)’da olduğu
gibi A sınıfı, B sınıfının yerel referansını sanal makineden alarak B sınıfının
metotlarını çağırabilmektedir. Eğer B sınıfı farklı bir sanal makinede ise bu şekilde B
sınıfının metotlarının çağrılması mümkün olmamaktadır çünkü A sınıfı B sınıfının
yerel referansını tutmaktadır. Bu yüzden farklı bir makinedeki bir nesnenin
metotlarını açık bir şekilde çağırmak istiyorsak Uzak Metot Çağırma (RMI) gibi
mekanizmalar kullanmak zorundayız.

Şekil. 1. Metot Çağırma Yöntemleri (a) Yerel Metot Çağırma (b) Uzak Metot Çağırma

Uzak Metot Çağırma yöntemi ile dağıtık sistemlerdeki klasik Uzak Fonksiyon
Çağırma (RPC) mekanizmasına benzer bir şekilde uzaktaki bir bilgisayar üzerinde
çalışan nesnenin metotlarını çağırabilmek mümkün olmaktadır. Bu yöntemde şekil
1(a)’daki B sınıfı uzak bir bilgisayarda çalışıyor olmasına rağmen A sınıfı B’ye yerel
bir makinada çalışıyor gibi metotlarına erişebilir ve kullanabilir. İstemciler uzak
servisleri bulabilmek için bir isimlendirme ve dizin servisini kullanılırlar. Sunucu
tarafında istemciler tarafından kullanılacak olan nesneler bu servise-JNDI (Java
Naming and Directory Interface) bağlanır ve şekil 1(b)’de görüldüğü gibi istemciler
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bu servisin arama (“lookup()”) metodunu kullanarak istedikleri “uzak nesne” in
referansını elde ederek metotlarını çağırabilmektedirler.
3.2

Arayüz Tanımlama Dili (IDL) Yöntemi

Akıllı telefonlardaki hesaplama yoğunluklu işleri uzaktaki bir sunucuya, Android
işletim sisteminin sunduğu IDL’i kullanarak da gerçekleştirebiliriz. Android işletim
sisteminde en önemli uygulama bileşenleri aktiviteler ve servislerdir. Aktiviteler bu
işletim sisteminin grafik arayüzleridir. Servisler ise hesaplama yoğunluklu işleri
uygulamanın arka tarafında gerçekleştirebilen bileşenleridir. Android servis
mekanizması grafik arayüz ile uygulama mantığını birbirinden ayırmaktadır. Bu
sayede grafik arayüzdeki işlemlere bir müdahalede bulunmadan hesaplama
yoğunluklu işleri arka tarafta ayrı bir iş parçacığında gerçekleştirmektedir. Bir
Android servis ilk çalıştırıldığında aktiviteleri yerleştirmektedir ve bu aktiviteler ile
istenilen servise bağlantı yapılarak bu servisler çalıştırılabilmektedir. Android
servisler, süreçler arası iletişim (IPC) mekanizması ile bağlanılırlar. Bir servis birden
çok aktivite ile bağlantı kurabilir. Android IPC mekanizması önceden aidl dosyasında
tanımlanan servisleri ön derleme aşamasında bir kütük/vekil (stub/proxy) ikilisi
yaratarak kullanıma sunmaktadır.
Android Arayüz Tanımlama Dili olarak adlandırılan AIDL hem servis sağlayıcı
hem de servisi kullanan tarafından kullanılmak zorundadır. Servis metotlarını
çağırmak için kullanılan vekil, parametre olarak ilkel tipleri ve Java programlama
dilindeki bit dizisine çevrime (serialization) benzer parsel sınıfını uygulamak zorunda
olan nesneler kullanılabilir.
Kemp ve arkadaşları [10], Cuckoo adında bir çerçeve yazılımı ile hesaplama
yoğunluklu işleri Android servisleri şeklinde tasarlayarak, bu işleri yerel makine
dışındaki makinede yapmıştır. Ön derleme aşamasında uzaktaki bir makineye
taşınacak servisler oluşturulup geliştiricinin hesap yoğunluklu işleri bu oluşturulan
servisler içinde yazması beklenmektedir. Geliştiricinin yazdığı bu yerel servislerin
uzak bilgisayarda çalışacak şekilleri ön-derleme aşamasında otomatik üretilerek
çalışma zamanında sunuculara taşınmaktadır. Sunucuya taşınan servislerin metotları
aynı da olabilir ama eğer farklı algoritmalar çalıştırılacaksa bu servislerin metotları
farklı da olabilir.
Bu yöntem Android Arayüz Tanımlama Dilini kullandığı için ilk aşamada işletim
sistemi ile uyumlu olarak aktivitelerdeki metotları geri çağırma özelliğine sahip olsa
da bu metotların tekrar sunucuya dönmesi çeşitli zorluklar içermektedir. Bunun
yanında tüm hesaplama yoğunluklu servislerin AIDL kullanılarak yazılması
gerektiğinden dolayı servis yerelde çalışacak olsa bile yine de Android IPC
mekanizması ile servislere bağlanılması gerektiğinden fazladan iletişim ve veri
aktarma maliyetleri söz konusu olmaktadır. Diğer taraftan uygulama geliştiriciler için
ise hesaplama yoğunluklu işleri belirleyip bunları Android Servisleri şeklinde yazmak
gibi ek bir iş yükü getirmek bu yöntemin dezavantajlarıdır.
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3.3

R-OSGi Servis Yöntemi

OSGi merkezileştirilmiş Servis Tabanlı Mimariyi (SOA) temel almaktadır. Bu
yöntem java sınıflarının bir servis olarak yayınlanmasını sağlayıp diğer paketlerin
(bundles) bu sınıfları kullanmasına olanak sağlamaktadır. Bir servis, servislerin içinde
yayınlandığı bir uygulama arayüzü ve servis özelliklerini içermektedir. OSGi yapısı
sistemde yayınlanan tüm servislerin kayıtlarını tutmaktadır [16]. OSGi
terminolojisinde yazılım modülleri paketler (bundles) olarak adlandırılmaktadır ve bu
paketler servisler vasıtasıyla birbiri ile iletişim sağlamaktadır. OSGi spesifikasyonları
yerel sanal makine referanslarını temel aldığından, bunlar dağıtık uygulama modülleri
için tanımlanmamıştır. Rellermeyer ve arkadaşları [16] R-OSGi (Remote -OSGi)
olarak adlandırdığı dağıtık OSGi’i uzak servislerin bulunması ve uzak servislerin
kayıt edilmesi yöntemini kullanarak yerleştirmiştir, böylece kullanıcıların bu
servisleri bulup kullanması mümkün olmuştur. R-OSGi farklı makinalardaki
paketlerin iletişimini yönetmesi için yerleştirilmiştir. Yerel bir paket böyle bir uzak
servisi çağırmak istediğinde, R-OSGi bir yerel vekil paket üreterek bunun arayüzünü
yerel olarak kullanıma sunar ve bu vekil paket çağrıldığında, R-OSGi uzak metot
çağırma mekanizması ile uzaktaki paketin servislerinin metotlarını çağırmayı sağlar.
Rellermeyer ve arkadaşları [17], AlfredO adında bir yapı geliştirerek etrafımızdaki
tüm elektronik aletlerin yazılımlarını önceden kurulmuş sürücüler yerine servis olarak
vermesini mümkün kılmıştır. Her bir elektronik alet yeteneklerini, dinamik olarak
akıllı telefonların erişebileceği modüler servis çeşitleri şeklinde yayınlamıştır.

4

Vekil Tabanlı Kod Taşıma Yöntemi

Akıllı telefonlarda hesaplama yoğunluklu metotlara sahip nesneleri uzaktaki bir
sunucuya götürüp işlemleri orda yapıp sonucu istemciye dönmek bu çalışmanın temel
hedefidir. Fakat RMI mekanizmasını akıllı telefonlarda uygulama geliştiricilere ek
yük getirmeden ve uzaktaki nesnenin akıllı telefondaki bir yerel nesneye ihtiyaç
duyması gibi durumlarda kullanmak çok güç olmaktadır. Uzak Metot Çağırma
mekanizmasını, akıllı telefonlar için uygulama geliştiricilere ek bir yük getirmeden ve
saydam bir şekilde gerçekleştirmek için yukardaki prensipleri temel alan daha basit
bir yöntem geliştirdik. Bizim geliştirdiğimiz yöntemde geliştiriciler nesne yaratma
görevini “new” anahtar sözcüğünü kullanma yerine bir fabrika sınıfına vermektedirler
yani yaratmak istedikleri tüm nesneleri bu fabrika sınıfından talep etmektedirler.
Bu fabrika sınıfı yaratılacak nesneler için dinamik vekil (proxy) yaratarak
geliştiricilere bunu vermektedir ve nesneleri takip edebilmektedir. Böylece yerel
nesneler hakkında gerekli geçmiş bilgiler toplanarak uzaktaki bir bilgisayara
gönderilecek hesaplama yoğunluklu nesneler belirlenir ve uzak bir makinaya taşınır.
Çalışma zamanında akıllı telefondaki bir nesnenin uzaktaki nesnelere ihtiyaç duyması
durumunda fabrika sınıfı uzaktaki nesnelerin dinamik vekil sınıflarını vererek
uzaktaki bu nesnenin metotlarına erişimi sağlamaktadır. Ulaşım katmanı olarak
TCP/IP tabanlı bağlantı prensibi kullanıldı ve iletişim tamamıyla fabrika sınıfı
vasıtasıyla geliştiriciden bağımsız bir şekilde yapılmaktadır. Geliştirdiğimiz yöntem
ile ilgili detaylı bilgiyi Kaya ve Koçyiğit [18] bildirisinde bulabilirsiniz.
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5

Örnek Uygulama ve Performans Değerlendirme

Bu çalışmada, kod taşıma kararı metotların işlem süreleri ve enerji tüketimleri
metrikleri temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Vekil Tabanlı Kod Taşıma yöntemi
performansı, nesne tanıma uygulaması yerleştirilerek değerlendirilmiştir.
Nesne Tanıma Uygulaması: Bu uygulamada, nesne öğrenme ve tanıma olmak
üzere iki mod bulunmaktadır. Öğrenme modunda telefon kamerası ile çekilen
fotoğrafların özellik vektörleri hesaplanarak nesne ve kullanıcı adı ile kayıt edilir.
Tanıma modunda ise çekilen fotoğrafların özellik vektörleri hesaplanarak bu özellik
vektörü kayıtlı vektörlerle karşılaştırılır. Bu karşılaştırmada kullanıcının belirlemiş
olduğu bir eşik değer temel alınarak en benzer fotoğraf bulunup nesne ve kullanıcı adı
ile telefonda gösterilmektedir.
Nesne tanıma uygulamasının kısmi sınıf diyagramı aşağıda şekil 2’de verilmiştir.
EyeDentifyActivity nesnesi grafik arayüz sınıfı olup telefonda yerleştirilmiştir ve
FeatureVector nesnesi ise hesaplama yoğunluklu bir nesne olup buluta taşıma için
işaretlenmiştir. Çalışma zamanında FeatureVector nesnesi yaratıldığı zaman bu
nesnenin dinamik vekili yaratılıp verilmektedir. Böylece bu vekil nesne metotları
çağrıldığı zaman ağ bağlantısı ile buluta gidilip bu nesnenin metotları çağrılıp metot
sonucu dönülmektedir. Aşağıdaki kod satırında, dinamik vekil nesne yaratılması işi
Fabrika sınıfına verilişi gösterilmiştir (1).
featureVector = (FeatureVector) OffloadingFactory(FeatureVector.class, Param) (1)

Şekil. 2. Nesne tanıma uygulaması kısmi sınıf diyagramı

5.1

İşlem Süreleri Sonuçları

Bu uygulamayı çeşitli fotoğraf büyüklüklerine ve farklı donanım özelliklerine sahip
akıllı telefon markalarında her fotoğraf büyüklüğü için 10 defa çalıştırdık.
Kullandığımız akıllı telefonlar ve özellikleri şöyledir: Samsung Galaxy S2 (1 GHz
dual-core CPU, Android 4.1.2-Jelly Bean işletim sistemi) ve HTC Evo 3D (1.2 GHz
dual-core CPU, Android 4.0.3 ICS işletim sistemi). Bulut altyapısı için kullandığımız
bilgisayar özellikleri: 2.0 GHz Intel Core i7 263QM CPU ve 8 GB RAM. 64-bit
Windows 7 işletim sistemi. Deneysel çalışmada bulut bilgisayarı, yerel alan ağı ve
geniş alan ağı ile erişilmiştir. Akıllı telefonlar yerel alan ağına 54 Mbps kapasitesine
sahip ulaşım noktaları ile internete bağlanmışlardır. Bulut bilgisayarı ise 100BaseTX
Ethernet ve 100 Mbps bağlantısı ile internete bağlanmıştır.
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Nesne tanıma uygulamasını 480x800 ve 1232x2048 piksel büyüklüğünde
fotoğraflar için ayrı ayrı çalıştırdık. Bu uygulama, özellik vektörünü hesaplamak için
verilen fotoğraf büyüklüklerini 64x48, 128x96 ve 256x192 piksel alt fotoğraf
parçalarına ayırmaktadır. Yüksek alt fotoğraf büyüklüğü daha iyi sonuçlar vermesine
rağmen 256x192 piksel alt fotoğraf büyüklüklerinde akıllı telefonlar, özellik
vektörlerini hesaplarken hafıza yetersizliği hatası vermektedir. Şekil 3(a)’da nesne
tanıma algoritmasının kullandığı her bir alt fotoğraf büyüklüğü için uygulamayı 10
defa çalıştırıp ortalama işlem sürelerini karşılaştırdık. İlk aşamada aynı yerel ağ
üzerinden buluta bağlanarak 480x600 ve 1232x2048 piksellik fotoğraflar gönderdik.
Hesaplama yoğunluklu işleri buluta yaptırarak %60 ile %83 oranında işlem süresi
tasarrufu sağladık. Burada önemli bir nokta, 256x192 piksellik alt fotoğraf
büyüklüklerinde telefonda hafıza yetersizliği problemi ile karşılaştık. Şekil 3(b)’de
buluta yaptırılan işlerin ağda ve bulutta geçen işlem sürelerini karşılaştırdık.

Şekil. 3. İşlem süreleri karşılaştırma (a) Telefon ve bulut işlem sürelerinin karşılaştırılması (b)
Ağ ve bulut işlem süreleri detayı

Şekil 4’de görüldüğü gibi yerel ağdaki bir buluta bağlanarak hesap yoğunluklu işlerin
yapılması işlem tasarrufu sağlarken uzaktaki bir bilgisayara işlerin yaptırılması ağdaki
gecikme yüzünden daha az avantajlı duruma gelmektedir. Bunun yanında uzaktaki bir
bilgisayara 3G ile bağlanarak işlerin yaptırılması telefonda yaptırılmaya göre daha
dezavantajlı bir sonuç vermektedir.
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Şekil. 4. Yakındaki ve uzaktaki bir buluta hesaplama yaptırılması sonucu işlem sürelerinin
karşılaştırılması

5.2

Enerji Tüketimi Sonuçları

PowerTutor [19] enerji analiz aracını kullanarak akıllı telefonlarda nesne tanıma
uygulamasını çalıştırdığımızda hem telefondaki işlem için harcanan enerjiyi hem de
internet veri aktarımı için harcanan enerjiyi hesapladık. Bu yazılım aracı HTC Evo
akıllı telefonlar için geliştirildiği için enerji tüketim sonuçlarını bu telefon üzerinde
yaptık. Her bir fotoğraf için nesne tanıma uygulamasını 50 defa çalıştırarak ortalama
enerji tüketim değerlerini bulduk. Nesne tanıma için kullandığımız fotoğraf
büyüklükleri 0.4 MP (480x600) ve 2.5 MP (1232x2048)’dir. Şekil 5’de görüldüğü
gibi hesaplama yoğunluklu işleri telefonda yaptırmak yerel ağ üzerindeki bir
bilgisayarda yaptırmaya göre daha fazla enerji tüketmektedir. Hesaplama yoğunluklu
işleri buluta yaptırarak %65 ile %88 oranında enerji tasarrufu sağladık. 3G ile
uzaktaki bir bilgisayara işleri yaptırmak yerel ağdaki bir bilgisayarda yaptırmaya göre
daha fazla enerji tüketmektedir. Uzaktaki bir buluta işleri yaptırırken tutarlı sonuçlar
elde etmek için Traceroute [19] yazılımı ile durak(hop) sayısında değişiklik olan
ölçümleri elimine ettik.
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Şekil. 5. Enerji tüketimlerinin karşılaştırılması

Şekil 6’da yerel ağdaki bir buluta hesaplama yoğunluklu işlerin yaptırılması
durumunda telefonun işlemci ve ağ için enerji tüketimleri verilmektedir. Şekil 6’dan
da görüleceği gibi enerji tüketiminin büyük bir kısmı ağ üzerinden veri aktarılması
esnasında oluşmuştur

Şekil. 6. Yerel ağdaki bir buluta işlerin yaptırılması aşamasında işlemci ve ağ enerji tüketimlerinin karşılaştırılması

6

Sonuç

Akıllı telefonlar günlük hayatımızın önemli bir parçası olmakla birlikte gelişen
donanım teknolojisine paralel olarak yazılım alanında da akıllı telefonlardan
beklentiler yükselmektedir. Ama akıllı telefonlar masaüstü ve sunucu bilgisayarlara
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nazaran sınırlı işlemci gücü, hafıza ve depolama kapasitesine sahiptirler. Özellikle
enerji tüketimi hesaplama yoğunluklu işler olan yazı tanıma, nesne tanıma ve
artırılmış gerçeklik gibi yazılımlarda çok yüksek olmaktadır. Bu sorun kullanıcılarda
çok büyük memnuniyetsizlik yaratmaktadır. Etrafımızdaki veya uzaktaki hesaplama
merkezlerindeki (yerel veya uzak bulut) donanımlarla akıllı telefonları destekleyip
hesaplama yoğunluklu işleri saydam ve kesintisiz bir şekilde bulutlara yaptırmak
sorunların büyük bir kısmını çözecektir.
Bu çalışmada literatürdeki kod taşıma yöntemi ile hesaplama yoğunluklu işlerin
buluta yaptırılması yöntemlerini inceledik. Çalışmaların yoğunlaştığı Arayüz
Tanımlama Dili kullanılarak servislerin oluşturulması ile OSGi servisleri şeklinde
hesaplama yoğunluklu işlerin yazılması yöntemlerini inceledik. Bu iki yöntem
hesaplama yoğunluklu işlerin servisler şeklinde yazılmasını temel almaktadır.
Uygulama geliştiricilere getirdikleri ek yüklerin yanında bulutta çalışan bir kod
parçacığı telefondaki kaynaklara ihtiyaç duyduğu zaman problemlerle
karşılaşmaktadırlar. Bu problemleri Vekil Tabanlı Kod Taşıma yöntemi ile ortadan
kaldırıp, işleri buluta saydam ve kesintisiz bir şekilde yaptırarak nesne tanıma
uygulaması için %60 ile %83 oranında işlem süresi ve %65 ile %88 oranında enerji
tasarrufu sağladık.
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Öz: Günümüzde mobil uygulamalar oldukça yaygın kullanılmakta, birçok kurum
servislerini mobil alanlara taşımaktadır. Bu uygulamalar için diğer yazılımlardan
farklı gereksinimler bulunmaktadır. Bunların en başta gelenleri bellek kısıtı ve
işlemci kullanımıdır. Bellek sızıntısı olan, hızlı yanıt veremeyen uygulamalar
kullanıcı memnuniyetini düşürmektedir. Kullanıcıların mobil uygulamadan
kolay vazgeçebilmeleri, bu çeşit yazılımlarda kullanıcı memnuniyetinin önemini
artırmaktadır.
Bu çalışmada Android uygulamalarında bellek sızıntısına ve yetersiz bellek,
uygulama yanıt vermiyor (ANR) mesajlarına yol açan sıkça yapılan yanlışları
otomatik yakalayan bir araç geliştirilmiştir. Bu araç açık kaynaklı 100 Android
uygulaması üzerinde çalıştırılmıştır. Bulunan yanlışlar ile uygulamaların
kullanıcı puanlaması ve kullanımda olma sayıları ile karşılaştırılmıştır.
Bu çalışma ile geliştirilen araç sayesinde geliştiriciler kodlarındaki hataları
daha kolay bulabilecek ve uygulamayı piyasaya sürdüklerinde bu tip sorunları en
aza indirgemiş olacaklardır.
Anahtar Kelimeler: Android, bellek-sızıntısı, ANR, otomasyon

1

Giriş

Mobil uygulamalar, özelde Android uygulamaları, günümüzde sayıca oldukça artmış
ve yaygınlaşmıştır. Bir Android uygulama marketi olan Google Play1, üzerinde 2013
yılı haziran ayında yaklaşık 1 milyon adet uygulama bulunmaktadır[1]. Bu durum pek
çok kurumun servislerini mobil uygulamalar aracılığı ile sunmaya başlamalarına neden
olmaktadır; Turkcell Cüzdan, İşcep, Markafoni vb. kurumların yanı sıra geliştiriciler
ticari anlamda mobil uygulamalar sunmaktadırlar.
Bir uygulamanın en çok satılanların arasında bulunması, ya da bir kurumun itibarını
etkileyecek durumda olmaması için uygulamadan kaynaklanan sistem hata
mesajlarının en az olması gerekmektedir. Mobil uygulamalarda kullanıcı memnuniyeti

1

https://play.google.com
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özellikle önemlidir, çünkü kullanıcı diğer yazılımlara kıyasla kolayca uygulamadan
vazgeçebilmekte ve eleştirilerini ortak alanda duyurabilmektedir.
Mobil uygulamalardan beklenen özellikler şöyle sıralanabilir[5]: Kararlı:
Uygulama göçmemeli, kapatılmaya zorlanmak zorunda kalmamalı, donmamalı ve
hedeflenmiş cihazlardan hiç birinde anormal şekilde çalışmamalıdır. Cevap verici:
Uygulama potansiyel olarak uzun sürebilecek işlemleri kullanıcı ara yüzü iş
parçacığında yapmamalıdır ve bu sayede “ANR” (Uygulama Cevap Vermiyor)
diyaloğu kullanıcıya gösterilmek zorunda kalmamalıdır. Hızlı: Uygulama hızlı bir
şekilde yüklenmeli ve gereksiz işlemler ve özellikler barındırmamalıdır.
Bu çalışmada Android uygulamaları için yukarda sayılan kalite parametrelerini
düşürecek genel hataları topladık. Bunun için Android geliştiricilerine sunulmuş çeşitli
kitapları [1] [2], çevrimdışı [3] ve çevrimiçi [4] derslerin yanı sıra bazı blogları
kullandık. Derlenen genel hataları kaynak kodunda tanınabilecek şekilde örüntülere
dönüştürdük. Bu dönüşümün sonrasında örüntüleri kaynak kodunda otomatik olarak
tanıyabilecek bir araç geliştirdik.
Araç geliştirmenin yanı sıra, açık kaynak kodlu uygulamalarının kaynak kodları ve
Google Play istatistikleri toplandı. Burada hedeflenen soru şudur: “Bir uygulamanın
kaynak kodunda belirlenen hata örüntüleri, o uygulamanın düşük puanlar almasına
sebep olur mu?”. Geliştirdiğimiz araç indirilen 100 Android uygulamasına uygulandı
ve hata örüntüsü sayıları çıkartıldı. Google Play sayfasından ise kullanıcıların verdikleri
puanlar ve indirme sayıları elde edildi.
Bildiri şu şekilde organize edilmiştir. Bölüm 2 Android hakkında ön bilgi ve literatür
çalışmasını özetlemektedir. Bölüm 3 hata örüntülerini ve Bölüm 4 geliştirilen aracı
sunmaktadır. Bölüm 5 denek programları ve sonuçları içermektedir. Son olarak Bölüm
6 bildiriyi sonuçlandırmaktadır.
1.1

Benzer Çalışmalar

Android uygulamalarının sınanması ve hata ayıklama için birkaç araç bulunmaktadır.
En sık kullanılan araçlardan biri olan Android Lint, bir kaynak kod tarama aracıdır.
ADT (Application Development Tools) ile birlikte gelen Android Lint’in kontrollerinin
tam listesi resmi sitesinde [6] bulunmaktadır. Android Lint ile tespiti hedeflenen
sorunlar şunlardır: performans problemleri, kullanılmayan kaynaklar, erişim
problemleri, kullanılabilirlik problemleri, dilden dile dönüşümlerdeki eksiklikler ve
internalizasyon problemleri.
UI/Application Exerciser Monkey rastgele tıklamalar, dokunuşlar, işaretler ya da
sistem seviyesinde olaylar üretmek gibi kullanıcı olayları oluşturabilen bir araçtır[7].
Monkey, “Uygulamanın çökme ya da uygulamada beklenmeyen olağandışılıklar
oluşması” ve “Uygulamanın ANR hatası vermesi” durumlarını denetlemektedir.
Monkey verilen Android uygulamasında bir problemin sadece varlığını gösterir.
Mesela, Monkey kullanarak Bellek Yetersizliği olağandışılığı sonucuna erişilebilir.
Ancak, bu olağandışılığın Bölüm 3.1’de açıklanan ömrü dıştaki sınıftan daha uzun olan
statik olmayan bir iç sınıf kullanmaktan kaynaklandığını bilinemez. Aksine, bizim
aracımız uygulamadaki bellek yetersizliği olağandışılığı, ANR hatası veya yavaşlığın
sebeplerini bulmayı hedeflemektedir.
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Systrace bir Android uygulamasının performansını, uygulamanın işlemlerinin ve
diğer Android sistem işlemlerinin çalışma zamanlarını yakalayarak analiz eder. Bu araç
da Monkey gibi neyin CPU aşırı kullanımına neden olduğu hakkında bilgi vermez.
Sonuç olarak, Systrace bir hatanın varlığını kanıtlamak ve kodda hatanın yerini bileşen
bazında bulmak için kullanılır.
FindBugs [8] Java programları için bir hata örüntüsü bulucudur. Hovemeyer ve
arkadaşları gerçek programlardan hem basit hem de karmaşık olan birçok hata deseni
elde etmişlerdir. Google [9] ile FindBugs kullanılan bir deneyimde, Google’ın
kodlarına uygulanan FindBugs sorunların önemsenecek çoğunluğunu çözmüş ve
Java’da uzmanlaşmış geliştiricilerin bile bilgilerinde hataya sebep olan çok önemli bir
açıklık olduğunu göstermişlerdir. Biz de aynı şekilde düşünüyoruz ve Android
uygulamalarına özel benzer bir araç geliştirdik.
Hata örüntülerini bulacak araca bir diğer örnek olarak Lee ve arkadaşlarının [13]
çalışması verilebilir. Bu çalışmanın hedef alanı taşıtlarda kullanılacak mobil
uygulamalardır. Bu çalışma uygulama geliştiricilerinin uyabileceği ve
yararlanabileceği iyi yöntemleri sağlayan çalışmalar yapılması gerekliliğinin kanıtıdır.
Ayrıca, bu çalışma göstermiştir ki Android marketindeki hiçbir uygulama bu
prensiplere tam anlamıyla uymamaktadır.
Liu ve arkadaşları da [18] çalışmalarında 70 adet performans hatasını toplamış ve bu
hataları kategorilendirmiştir. Sonrasında hataların sebebi olabilecek iki örüntüyü (“Ana
iş parçacığında çok uzun sürme ihtimali olan veri tabanı, ağ işlemlerinin yapılması”,
“Liste görünümünde görünümlerin yeniden kullanılmaması”) kaynak kodunda arayan
bir araç geliştirmiş ve bu aracı (PerfChecker) 29 adet popüler Android uygulamasında
denemişlerdir. Sonuç olarak bu uygulamalar içinde 126 adet performans hatası bulmuş
ve bunların 68 tanesi uygulamaların kendi geliştiricileri tarafından kabul görmüş ve bir
sorun olarak gösterilmiş ve 20 tanesi programın verdiği önerilerle kısa sürede
çözülmüştür. Liu ve arkadaşlarının bir diğer çalışmalarında VeriDroid isimli araç
geliştirilmiş [17] ve bu araç boş işaretçi referansları ve veri tabanı işleyicisi gibi
kaynakları sızdırılması hatalarını bulması beklenmiştir. VeriDroid 5 Android
uygulamasında denenmiş ve 7 adet hata bulunmuştur. Liu ve arkadaşlarının bu
çalışmaları bizim çalışmamızla hata örüntülerini yakalaması yönünden benzerlik
gösterse de, bizim çalışmamızda PerfChecker’da bulunmayan hata örüntüleri (“Statik
Olmayan İç Sınıf Kullanımı”, “İş Parçacıklarında İptal Mekanizması Belirlememe” ve
“İş Parçacığı Önceliklerinin Ayarlanmaması”) konu edilmekte ve daha fazla uygulama
üzerinde test yapılmaktadır.
Android uygulamalarındaki hataları bulan daha fazla örnek verilebilir. Mesela, [14]
uygulamalar arasındaki haberleşme sırasında zayıflık oluşabilecek güvenlik ve gizlilik
ihlallerini bulur. Bir diğer örnek ise, [15] cihazın bataryasının boşalmasına sebep olacak
hataları ve sebeplerini bulur. Bir diğeri [16] ise manifest dosyasında bulunan gereksiz
izinleri gösterir. Bu çalışmaların hepsi gerekli ve yararlıdır fakat hiçbiri hafıza
sızıntıları ya da ANR hatasının sebebini bulmayı hedeflememektedir.
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2

Android

Android açık kaynak kodlu, Linux çekirdeği üzerine inşa edilmiş bir mobil cihazlar için
işletim sistemidir. Android, derlenmiş Java kodunu çalıştırmak için dinamik çevirmeli
(JIT) Dalvik sanal makinasını kullanır. Geliştirilen Android uygulamaları 4 temel
kısımdan oluşur:
1. Aktiviteler (Activities): Aktiviteler çalıştırılabilir kodun belirli kısımlarını
oluşturan ve zamanın belirli bölgelerinde kullanıcıyla ve sistemle etkileşime
geçerek gerekli veriyi sağlayan, sonunda da kullanılmadıkları zaman sistem
tarafından sonlandırılan parçalardır.
2. Servisler (Services): Servisler arka planda çalışan ve uygulamanın bir parçası
olan kısımlardır. Cihaz kapanana kadar arka planda hazır olarak çalışırlar ve
verilerin ve hizmetlerin sağlanmasında kullanılırlar.
3. Yayın Alıcılar ve Olaylar (Broadcast Receivers and Intents): Yayın
uygulamaları aygıtın temel mesajlarının (düşük pil uyarısı vb.) tüm sisteme
gönderilmesidir. Olay (Intent) alıcıları ise belirli bir amaca göre bazı
uygulamalardan ve servislerden bilgi toplanmasıdır.
4. İçerik Sağlayıcılar (Content Providers): İçerik sağlayıcılar uygulamaların
dosya sisteminde ya da veri tabanı üzerindeki verilere erişimini sağlar.
Android uygulamalarında bunun dışında “kontekst” (context) kavramı
bulunmaktadır. Kontekstler isminden de anlaşılacağı gibi uygulamanın ya da objenin
güncel durumunu yansıtırlar. Yeni bir kullanıcı ara yüz birimi yaratılması, aktivite
başlatılması, ortak kaynakların erişimi gibi durumlarda kontekst kullanılır. Her aktivite
sınıfı aynı zamanda bir konteksttir ve bu “Aktivite Konteksti” (Context-activity) olarak
adlandırılır. Uygulama içerisindeki bir diğer kontekst ise “Uygulama Konteksti”dir
(Context-Application). “Uygulama Konteksti” bütün aktivitelerin yaşam
döngülerinden bağımsız, uygulama çalıştığı sürece yaşayan bir konteksttir.
Bir Android uygulaması çalıştırıldığında, sistem ana iş parçacığı adı verilen bir iş
parçacığı yaratır. Bu iş parçacığı olayları uygun kullanıcı ara yüzlerine dağıtmak ve
çalıştırmak açısından çok önemlidir. Android’de de ana iş parçacığı kullanıcı ara yüzü
iş parçacığıdır. Sistem uygulamanın her bir bileşeni için farklı bir iş parçacığı yaratmaz,
bütün işlemler ana iş parçacığı üzerinden yürütülür.

3

Hata Örüntüleri

Android geliştirme dünyasındaki hata örüntülerinden bir liste oluşturabilmek için;
dersleri, uzmanların bloglarını, StackOverflow2, CodeRanch3 ve Android Developers4
gibi tartışma forumlarını inceledik. Bunun dışında “Android programming best
practices”, “Android programming bad practices” anahtar kelimelerini kullanarak
2
3
4

http://stackoverflow.com/
http://www.coderanch.com/forums
http://developer.android.com/google/index.html

202

arama yaptık. Bu aramayı yapmak “kullanıcı ara yüzlerindeki iyi ve kötü yöntemler”,
“güvenlik için iyi ve kötü yöntemler”, ve “performans için iyi ve kötü yöntemler” gibi
çalışmaları gösterdi. Ek 1 içinde derlediğimiz hata örüntülerinin listesi bulunmaktadır.
Bu çalışmada, sözü geçen listeden otomasyona elverişli bir altküme seçildi. Bu
altkümedeki hata örüntüleri ciddi problemler doğurabilmektedir ve hata örüntülerinin
hâlihazırda çözümleri bulunmaktadır. Bahsedilen altkümedeki hata örüntüleri ve
kategorileri aşağıdaki gibidir:
x Bellek kullanımını etkileyen hatalar
─ Statik olmayan iç sınıfların kullanımı
─ Listelerde görünümlerin tekrar kullanılmaması
x İşlemci kullanımı performansını etkileyen hatalar
─ İş parçacıkları için iptal mekanizması belirlenmemesi
─ İş parçacığı önceliklerinin ayarlanmaması
Bu listedeki öğeler hafıza sızıntılarına, iş parçacığı sızıntılarına (özel bir hafıza
sızıntısı), ANR hatalarına ve uygulamanın yavaşlamasına sebep olur. Bu yöntemlerin
iyi tanımlanmış olmaları ve kolayca saptanabilmeleri bu çalışma için çok önemlidir.
3.1

Bellek Kullanımını Etkileyen Hatalar

3.1.1. Statik Olmayan İç Sınıf Kullanımı
Java dilinde, iç sınıf bir başka sınıfın içinde tanımlanan sınıftır. Bir iç sınıf nesnesi
yaratılması için önce dış sınıf nesnesi yaratılmalıdır. Dış sınıf nesnesinin iç sınıf
nesnesine referansı olduğu gibi, iç sınıf nesnesinin de dış sınıf nesnesine referansı
vardır. Bu durum iç sınıfın statik olmaması durumunda geçerlidir. Atık toplama
(garbage collection) sırasında bu içten dışa referanslama sorun olabilmektedir [10].
public class ActivityWithTask extends Activity {
private Button aButton; private View.OnClickListener anOnClickListener =
new View.OnClickListener() {
public void onClick(View view) {
new ATaskLongRunning().execute();
} };
private class ATaskLongRunning extends AsyncTask<Void, Void, Boolean> {
protected Boolean doInBackground(Void... voids) {
try {
// Just sleep.
Thread.sleep(30000);
} catch (InterruptedException e) {}
// finish the work.
return true;
}
protected void onPostExecute(Boolean aBoolean) {
aButton.setText(aBoolean ? "Great" : "Not Good");
}
}
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
aButton = (Button) findViewById(R.id.btnSave);
aButton.setOnClickListener(anOnClickListener);
}
}

Şekil 1. AndroidWithTask.java sınıfı kaynak kodu

İç sınıf nesnesinin referanslandığı nesnelerin işgal ettikleri bellek, atık toplama
sırasında gerekli olmasa bile toplanmaz. Bu durum bellek sızıntısına neden olur.
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Android uygulamalarında bu durum özellikle aktivite kodlamalarında görülmektedir.
“Runnable”, “AsyncTask” ve “Handler” gibi ara yüzlerden türetilmiş anonim sınıfların
aktivite kodlamalarında sıkça iç sınıf olarak kullanımı söz konusu olduğu için bu durum
önemlidir. Şekil 1’de örnek bir aktivite kodlaması verilmiştir. “AndroidWithTask”
sınıfının kodu incelendiğinde Android ile bağlantılı bir örnek görülecektir. Bu örnekte,
aktivite nesnesi içerdeki sınıflar tarafından iki defa referanslanmıştır. Bunlardan biri
“OnClickListener” ara yüzünü gerçekleştiren “anOnClickListener” sınıfının diğeri ise
“AsyncTask” ara yüzünü gerçekleştiren “AtaskLongRunning” sınıfının nesneleridir.
Bu durum oryantasyon değişikliklerinde “Activity” nesnelerinin bellek sızıntısına
sebep olabileceği iki kritik bölüm olabileceğini göstermektedir.
Cihazın döndürülerek oryantasyonu değiştirildiğinde Android çatısı yeni bir aktivite
nesnesi yaratacaktır ve önceki aktivite nesnesine gerek kalmayacaktır. Şekil 1 içindeki,
“anOnClickListener” nesnesi uzun sürecek bir kod bulundurmadığı için aktivite nesnesi
ile birlikte imha edilecektir. “ALongTaskRunning” nesnesi için ise durum daha
farklıdır çünkü iş parçacığı çalışmaya devam ettiği sürece dış nesnesi olan eski aktivite
nesnesine bir referans bulunacaktır ve işi bittiği halde atık toplama ile
temizlenmeyecektir. Bu durum da aktivite nesneleri bellek sızıntısına sebep olmuş olur.
Sonuç olarak, bu örüntüdeki kodları kullanmak “Yetersiz Bellek” (Out of Memory
Exception)’in en önemli nedenlerinden biridir.
3.1.2. Liste Görünümünde Görüntüleri Yeniden Kullanmama
Listeleri göstermek, mobil cihazın kısıtlı kaynaklarının performanslı kullanılması
gerektiği için önemli bir konudur. Bu problemin arkasındaki sebep listede birçok
eleman olmasıdır. Ancak, bu durum liste üzerinde kaydırmanın pürüzsüz ve hızlı
olmasını önlememelidir, bu işlem pili bitirmemelidir ve CPU veya RAM gibi
kaynakları gereğinden fazla kullanmamalıdır [12].
public class WrongListAdapter extends BaseAdapter {
private LayoutInflater mInflater;
public int getCount(){ // get total number of items in this list}
public Object getItem(int position){// get an item from a list}
public long getItemId(int position) { // get id of an item}
public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
View item = mInflater.inflate(R.layout.activity_main, null);
((TextView) item.findViewById(R.id.txtLastSavedRecord)).setText(atext);
Bitmap mIcon1 = null;
Bitmap mIcon2 = null;
((ImageView) item.findViewById(R.id.action_settings))
.setImageBitmap((position & 1) == 1 ? mIcon1 : mIcon2);
return item;
}}

Şekil 2. WrongListAdapter.java sınıfı (her seferinde yeni bir görüntü oluşturan liste adaptörü)

Android geliştirme uygulama programlama ara yüzünde (API), ölçeklenebilirlik ve
performans için hazırlanmış “ListView” bileşeni bulunmaktadır. Bu bileşen görünen ya
da görünecek olan ve liste elemanı olarak anılan çocuklarını ekrana çizer ve hazırlar.
Programcılar “ListView”’in çocuklarını üretirken yeni görüntü üretimini tutabildikleri
kadar minimumda tutmaya çalışmalıdırlar. “ListView”’in ekranda her yeni liste
elemanını gösterme ihtiyacında, kayıtlı bağdaştırıcısındaki “getView” metodu çağırılır.
Eğer bir geliştirici bu bağdaştırıcıyı Şekil 4 ile gösterilen “WrongListAdapter”’deki
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gibi gerçekleştirirse, “getView” metodunun her çağırılmasında yeni bir görünüm
üretilecektir. Bu mekanizma sistemin kaynaklarını sömüreceğinden başarısız olur.
Yeni bir görünüm üretmek yerine, programcı üretilmiş olan görünümleri yeniden
kullanmalıdır. Eğer programcı “getView” metodunun ikinci argümanı olan
“convertView” (görüntü) nesnesini kullanır ve yeni bir görünüm yaratmaktansa, bunu
yeni gösterilecek bilgilerle güncellerse, “ListView”’in yüzlerce veya binlerce elemanı
bile olsa, sadece ekranda görünen liste elemanları ve geri dönüştürülebilen diğer
görünümler kadar bellek tutar.
3.2

İşlemci Kullanımı Performansını Etkileyen Hatalar

3.2.1. İş Parçacıklarında İptal Mekanizması Belirlememek
Java atık toplama mekanizması aktif iş parçacıklarının, kendilerine bir referans olmasa
bile, sahip olduğu belleği serbest bırakmaz [11]. Eğer bir iş parçacığı “while(true)” veya
benzeri bir mekanizma ile uzun süre çalışmaya bırakılırsa, bu iş parçacığı nesnesi atık
toplama mekanizması tarafından toplanamaz. Örnek olarak, Şekil 2 ile sunulan
“ThreadLeakedActivity” sınıfında uygulamayı veya aktiviteyi kapattığımızda, aktivite
nesnesi ve bu aktivite ile çalışan iş parçacıkları sonlanıp atık toplama için elverişli hale
gelir diye düşünülür. Aksine, Java iş parçacıkları bütün işlemleri bitene kadar yaşayan
nesnelerdir. Bu durum iş parçacıkları harici olarak kapatılana veya tüm işlemler
Android sistemi tarafından bitirilene kadar devam eder. Bu durumdan kurtulmanın yolu
iş parçacıkları için kapatma ya da iptal mekanizması yerleştirerek aktivitenin döngüsü
üzerinde kontrol kurmaktır. Örneğin Şekil 3 ile gösterilen “ThreadNotLeakedActivity”
tanımında olduğu gibi “onDestroy” metodunda “close” metodunu çağırmak
uygulamada kazara iş parçacığı sebebi ile bellek sızıntısı olmasını önler.
public class ThreadLeakedActivity extends Activity{
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
new AThread().start();
}
private static class AThread extends Thread {
public void run() {
while (true) {
try { Thread.sleep(1000);
} catch (InterruptedException e) {e.printStackTrace();}
}
}
}
}

Şekil 3. ThreadLeakedActivity.java sınıfı (sızıntı yapan sınıf örneği)
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public class ThreadNotLeakedActivity extends Activity {
private AThread aThread;
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
aThread = new AThread().start();}
private static class AThread extends Thread {
private boolean running = true;
public void run() {
while (running) {
try { Thread.sleep(1000);
} catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); }
}}
public void close() { running = false;}
} protected void onDestroy() {
super.onDestroy();
aThread.close();
}
}

Şekil 4. ThreadNotLeakedActivity.java sınıfı (sızıntı yapmayan sınıf örneği)

3.2.2. İş Parçacığı Önceliklerinin Ayarlanmaması
Performansı artırmak için çoklu kullanım (multithreading) gerekli bir durumdur. Ancak
uygulamada bulunan bu iş parçacıkları kaynaklar için ana iş parçacığı ile yarışabilir.
Bu
durumdan
kaçınmak
için
iş
parçacıklarının
önceliği
“android.os.Process.setThreadPriority” metodu ile ana iş parçacığından daha düşük
seviyeye
(arka
planda
çalışması
istenen
bir
iş
parçacığı
için:
“android.os.Process.THREAD_PRIORITY_BACKGROUND) ayarlanmalıdır. Bu
düzenleme “run” metodunun başında yapılmalıdır.
İş parçacıkların önceliklerini belirlememek ANR (Uygulama Cevap Vermiyor)
ekranının ortaya çıkmasına sebep olabilir. Örnek olarak, ana iş parçacığına cihazın
önemsenecek miktarda kaynağını kullanmak zorunda olduğu görevlerin verildiği
durumu düşünelim. Aynı zamanda, ağ işlemleri yapan bir iş parçacığı başlarsa ve bu
önemsenecek miktardaki kaynağı uzun süre hiç bırakmazsa, iki iş parçacığının
öncelikleri eşit olduğu için, aynı kaynağa ihtiyaç duyduklarında, ağ işlemleri yapan iş
parçacığı bu kaynağı elinde tutar ve ana iş parçacığı çalışmasına diğer iş parçacığı işini
bitirene kadar devam edemez. Bu durum ara yüz işlemleri dâhil bütün işleri geciktirir
ve kullanıcı uygulamadan bir süre cevap alamaz.

4

Hata Örüntüsü Yakalama Aracı

Bölüm 3 ile açıklanan hata örüntülerini yakalamak için bir Java programı
geliştirilmiştir. Bu araç Android Lint (bakınız Bölüm 1.1) çerçevesi üzerine kendi özel
detektörlerimizi gerçekleştirerek oluşturulmuştur. Lint çerçevesinin özellikleri
kullanan araç uygulamanın sınıflarını, bayt kodlarını ve XML dosyalarını
tarayabilmektedir. Araç içinde dört detektör bulunmaktadır ve bu detektörler Bölüm
1.1 de bahsedilen araçların bulmadığı üç hata örüntüsünü (“Statik Olmayan İç Sınıf
Kullanımı”, “İş Parçacıklarında İptal Mekanizması Belirlememek”, “İş Parçacığı
Önceliklerinin Ayarlanmaması”) bulabilmektedir.
“InnerClassLeakDetector”, statik olmayan iç sınıfları bulmak için “.class” türünden
olan bütün dosyaları tarar. Tarama sırasında Şekil 5’deki algoritmayı uygular.
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function checkclass(classNode) {
if name of classNode contains "$" -1 then return;
if classNode is an irrelevant android class then return;
if classNode is android handler class then return;
if classNode is not a static class then
if classNode has a reference to outer class then
report issue location in code with className

Şekil 5. Sızıntı yapan iç sınıf bulma algoritması

“ThreadPriorityNotSetDetector”, önceliği ayarlanmamış iş parçacıklarını arar. Bu
detektör uygulamanın bütün Java dosyalarını tarayarak “Runnable” türünden sınıfların
“run” metotlarını incelenmek üzere bir ziyaretçiye gönderir. Bu ziyaretçi “run”
metotlarının gövdesinde “setThreadPriority” geçen cümleyi arar.
“ThreadNoCancelationPolicyDetector”, iş parçacıklarında döngü var iken iptal
mekanizmasının kullanmamasını arar. Uygulamanın tüm Java dosyalarını tarayarak iş
parçacığı kodlamasında iptal mekanizmasını arayan bir ziyaretçi oluşturur ve bu
mekanizmanın “run” metodu içinde kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder. Bunu
yapmak için döngü cümleleri ve metotlar ziyaret edilerek iptal mekanizmasının olup
olmadığına kestirilir. Bu detektörün tespit ettiği problem eksiksiz olarak çözülebilecek
bir problem değildir. Bu yüzden burada kullanılan algoritma bir kısım durumlar göz
ardı edilerek keşifsel bir yaklaşım kullanılmıştır.
“ListViewNoReuseDetector”, uygulamanın tüm Java dosyalarını tarayarak liste
adaptörlerinin “getView” metotlarını ziyaret eder. Bu metotta görünümün yeniden
kullanılmasını arayan bir ziyaretçi başlatır.

5

Deneyler

Sunulan hata örüntüleri ile Android uygulamasının kullanıcı derecelendirmeleri
arasındaki ilişki araştırıldı. Geliştirilen araç 100 açık kaynaklı Android uygulaması
üzerinde çalıştırılarak her bir uygulama için bulunan hata örüntü sayıları elde edildi.
Kullanıcı derecelendirmesi için her uygulamanın Google Play sayfasından
değerlendirme verileri elde edildi. Bu veriler: indirilme sayısı, toplam puanlama sayısı,
ortalama puan, her bir puan seçeneği için (1 den 5 e) toplam sayılarıdır. Tablo 1’de
indirilen uygulamaların toplu istatistikleri görülebilir.
Tablo 1. İndirilen uygulamalar hakkında istatistiksel bilgiler

Kod satırı ortalaması
5 puan alma ortalaması
4 puan alma ortalaması
3 puan alma ortalaması
2 puan alma ortalaması
1 puan alma ortalaması
En düşük kod satırı sayısı-En yüksek kod satısı sayısı
5.1

20801
1453
377
139
64
142
~0,5 k – ~31,5 k

Puanlama sayıları ile Hata sayısı ilişkisi

İlk olarak uygulamaların kaç adet 1 puan aldığı ile içerdiği her bir hata örüntü sayısı
arasında bir ilişki olup olmadığı incelendi. Uygulamalar arası tutarlılık olması açısından
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puan adetleri min-max normalizasyonu yapıldı ve Pearson çarpım-moment korelasyon
katsayısı hesaplandı. Aynı şekilde 2, 3, 4 ve 5 puan adetleri için de korelasyon katsayısı
hesaplandı. Bunların yanı sıra uygulamaya verilen yüksek (4 ve 5) puan sayıları,
uygulamaya verilen düşük (2 ve 1) puan sayıları ve indirilme sayısı için de korelasyon
incelemesi yapıldı.
Tablo 2. Hata örüntü sayıları ile uygulamaya verilen puanların, uygulamaya verilen yüksek ve
düşük puanların, indirilme sayılarının korelasyon değerleri

5

4

3

2

1

Yüksek
Puan
sayısı

0,217

0,261

0,447

0,536

0,814

0,229

0,752

0,364

p:0,030

p:0,009

p:0,000

p:0,000

p:0,000

p:0,023

p:0,000

p:0,000

Puan Sayısı

İş parçacıklarında iptal
mekanizması
belirlememek
Statik olmayan iç sınıf
kullanımı
Liste görünümünde
görüntüleri yeniden
kullanmama
İş parçacıklarında
önceliklerin
ayarlanmaması

Düşük
Puan
sayısı

İndirilme
sayısı

-0,073

-0,082

-0,092

-0,082

-0,072

-0,075

-0,076

-0,095

p:0,471

p:0,420

p:0,363

p:0,416

p:0,478

p:0,456

p:0,451

p:0,348

0,116

0,158

0,156

0,157

0,059

0,125

0,089

0,120

p:0,249

p:0,117

p:0,122

p:0,119

p:0,557

p:0,215

p:0,390

p:0,235

0,543

0,514

0,566

0,570

0,706

0,546

0,681

0,545

p:0,000

p:0,000

p:0,000

p:0,000

p:0,000

p:0,000

p:0,000

p:0,000

Tablo 2’ye bakıldığında “İş Parçacıklarında İptal Mekanizması Belirlememek” ve “İş
Parçacığı Önceliklerinin Ayarlanmaması” durumları için p değerleri korelasyon
katsayılarının kayda değer olduğunu göstermektedir. Bu katsayılar ise bu iki hata
örüntüsünün olumsuz puanlarla (1’e yakın olan puanlar) olumlu puanlara (5’e yakın
puanlar) göre daha pozitif bir doğrusal bağlantı içerisinde olduğunu anlatmaktadır.
5.2

Ortalama Puanlar ile Hata sayıları ilişkisi

Bir diğer analiz de uygulamaların ortalama puanları üzerinden yapıldı. Bunun için
uygulamalar başarılılık oranlarına göre 6 kategoriye ayrıldı. Bu kategorilendirme Tablo
3’de gösterilen koşullara göre yapıldı.
Tablo 3. Kategorilendirme koşulları
Kategori

Koşul

Çok Başarısız (1)

Puan ortalaması < 3,5

Başarısız (2)

3,5 <= Puan Ortalaması < 3,8

Orta Başarılı(3)

3,8 <= Puan Ortalaması < 4,1

İyi (4)

4,1<= Puan Ortalaması < 4,4

Başarılı (5)

4,4 <= Puan Ortalaması < 4,7

Çok başarılı (6)

4,7 <= Puan Ortalaması
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Şekil 6. a. “Liste Görünümünde Görüntüleri Yeniden Kullanmama” ve Başarı Kategorisi b. “İş
Parçacıklarında İptal Mekanizması Belirlememek” ve Başarı Kategorisi

Bu kategoriler ile her bir hata örüntüsü için kutu grafikleri Şekil 6 ve 7 ile gösterilmiştir.
Şekil 6.a “Liste Görünümünde Görüntüleri Yeniden Kullanmama” sayısının
uygulamanın satır sayısına göre normalize edilmiş değerini ile başarı kategorileri
arasındaki ilişkiyi vermektedir. Grafikte görüldüğü üzere bu hata sayısı 1. kategoriden
(Çok başarısız) 3. kategoriye (Orta başarılı) kadar artış göstermekte fakat sonrasında
düşüşe geçmektedir. Ayrıca “Çok başarılı” kategorisinde bu tip hatanın da hiç
bulunmaması, bu hata örüntüsünün bulunma miktarının kullanıcıların uygulamaya
verdikleri puanı etkilediğini göstermektedir. Bu kutu grafiği üzerinde ayrıca Kruskal
Wallis testi uygulanmış ve grafiğin kayda değer olduğu görülmüştür (p değeri 0,0001).
Şekil 6.b’de verilen grafikte sıfır değerli ortalama çizgileri görülmektedir ki, “İş
parçacıklarında İptal Mekanizması Belirlememek” durumu genel olarak uygulamalarda
az sıklıkla bulunmaktadır. Bu grafikte başarı kategorisi ile bir korelasyon
görülememektedir.

Şekil 7. a. “Statik Olmayan İç Sınıf Kullanımı” ve Başarı Kategorisi Kutu Grafiği b. “İş
Parçacığı Önceliklerinin Ayarlanmaması” ve Başarı Kategorisi Kutu Grafiği

Şekil 7.a’da görüldüğü üzere “Statik Olmayan İç Sınıf Kullanımı” sayısı “Çok
Başarısız” kategorisinde nispeten yüksek, diğer kategorilerde sıfır seviyesindedir. Bu
hata örüntüsü uygulamaların “Çok Başarısız” kategorisine girmesinin sebeplerinden
biri olabilir. Şekil 7.b’de ise “İş Parçacığı Önceliklerinin Ayarlanması” sayısının, başarı
kategorilerine göre artıp azalma şeklinde düzensiz bir değişim gösterdiği
gözlenmektedir. Bu grafik üzerinde Kruskal Wallis testi uygulanıp bu grafiğin kayda
değer olduğu gözlenmesine rağmen, görülen düzensiz değişim bu tip hata ile başarı
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kategorilerinin arasındaki bağlantının bu grafik ile ortaya çıkartılamayacağını
göstermektedir.
5.3

Kategorilerin Ortalama Puanları ile Hataların Ortalama Sayıları İlişkisi

Tablo 3’de gösterilen her grup için her hata örüntüsünün ortalama sayıları bulundu.
Normalizasyonu sağlayabilmek için, her uygulamada bulunan hata örüntüsü sayısı bu
uygulamaların satır sayısına bölündü. Grupların hata örüntü ortalamaları ile
uygulamaların kullanıcılardan aldığı puanlar arasındaki ilişkiyi incelemek için Kendal
tau, Pearson çarpım-moment ve Spearman'ın sıralama korelasyon katsayısı değerleri
bulundu. Sonuçlar Tablo 4 ile gösterilmiştir. Bu verilere göre, “Statik Olmayan İç sınıf
Kullanımı”, “İş Parçacıklarında İptal Mekanizması Belirlememe” ve “Liste
Görünümünde Görüntüleri Yeniden Kullanmama” sayıları ile kullanıcılardan alınan
puanlar arasındaki korelasyon katsayısı -1’e yakındır ve hepsi kayda değerdir (p değer<
0.05). Katsayının -1’e yakın olması gösteriyor ki bu üç hata örüntüsünün
uygulamalarda bulunması kullanıcıların verdiği oylarda negatif doğrusal bir etkiye
sebep olmaktadır. Öte yandan “İş Parçacığı Önceliklerinin Ayarlanmaması” ile
kullanıcı puanları arasında bir ilgileşim olup olmadığına karar verilememektedir.
Tablo 4. Grupların normalize edilmiş ortalama hata örüntüsü sayılarının Kendal’s tau, Pearson
çarpım-moment ve Spearman'ın sıralama korelasyon
Kendall tau
Hata örüntüsü sayısı türü
Liste görünümünde görüntüleri
yeniden kullanmama
İş parçacıklarında iptal
mekanizması belirlememe
Statik olmayan iç sınıf kullanımı
İş parçacığı önceliklerinin
ayarlanmaması

6

Korelasyon türü
Pearson çarpımmoment
Katsayı p değeri

Spearman'ın sıralama

Katsayı

p değeri

Katsayı

p değeri

-0,867

0,015

-0,833

0,039

-0,943

0,005

-1

0

-0,84

0,036

-1

0

-0,867

0,015

-0,945

0,005

-0,943

0,005

0,067

0,851

0,058

0,913

0,143

0,0787

Sonuç

Android işletim sistemi hitap ettiği kitlenin büyüklüğü ile bilişim dünyasındaki yerini
sağlamlaştırırken uygulama sayısı da artmaktadır. Bu çalışma bir uygulamada
uygulamanın içeriğinin ve kullanışlılığının yanı sıra, geliştiricinin yaptığı yanlışlardan
kaynaklanan sorunların kullanıcı derecelendirmelerinde ne kadar etkili olabileceği
incelenmiştir. Android uygulama geliştirme dünyasında birçok sayıda öğretici ve
tecrübe artırıcı materyal bulunmaktadır. Bu çalışma bahsedilen materyallerde şimdiye
kadar statik analiz araçlarının tespit etmediği hata örüntülerini otomatik olarak bulan
bir aracın geliştirilmesini sağlayarak büyük bir boşluğu doldurmuştur. Bunun dışında
geliştirilen araç 100 uygulamanın üzerine uygulanmış ve geliştirilen aracın
uygulanabilirliği gösterilmiştir. Yapılan analizlerde görülmüştür ki, otomatik tespit
ettiğimiz 4 hata örüntüsünden 3'ü kullanıcıların uygulamaya verdiği puanı doğrudan
veya dolaylı olarak etkilemektedir. Bahsedilen hata örüntülerinin uygulamanın
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çökmesini, donmasını ya da yavaşlamasını tetikleyen yöntemler olması, kullanıcıların
uygulamalara puan verirken ki kıstaslarının da görülmesi açısından önemli bir çıktı
olmuştur. Bu durum kullanıcıların daha kararlı uygulamaları tercih etmesine ve bu
tercih de kalburüstü geliştiricilerin el üstünde tutulmasına sebep olmaktadır.
Bu çalışma için gelecek planları arasında, geliştirilen aracın optimize edilerek
değerlendirilmesi, tespit edilen hata örüntüsü sayısının arttırılması, daha büyük bir
denek uygulama kümesi üzerinde analizlerin yapılması bulunmaktadır.

7
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EK 1

Hata Örüntüleri
Statik olmayan iç sınıf
kullanımı
İş parçacığı
önceliklerinin
ayarlanmaması
Liste görünümünde
görünümlerin yeniden
kullanılmaması
Düzen tasarımlarının iç
içe kullanımı
Aktivite kontekstlerinin
geçirilmesi
Çok fazla çok büyük
resimler yüklenmesi
Ana iş parçacığında çok
uzun sürme ihtimali olan
veri tabanı, ağ işlemlerinin
yapılması
Performans hassasiyeti
olan birimlerde çok uzun
sürme ihtimali olan veri
tabanı, ağ işlemlerinin
yapılması
Görünüş değişimlerinin
ele alınmaması
İzin hataları
Statik görüntülerin
tutulması
Doğrudan programın
içine gömülen dosya
adresleri
Cihazın API
uygunluğunun o API’yi
kullanılmadan önce kontrol
edilmemesi
Çalışma zamanının
servisleri öldürmesine izin
verilmemesi

Hata Örüntü
Türü

Karşılaşılma
Sayısı

Bellek
kullanımını etkileyen
hata
İşlemci
kullanımını etkileyen
hata
Bellek
kullanımını etkileyen
hata
Bellek
kullanımını etkileyen
hata
Bellek
kullanımını etkileyen
hata
Bellek
kullanımını etkileyen
hata

Karşılaşılma
Yüzdesi

1047

8,01

290

2,22

622

4,76

966

7,39

5929

45,61

601

4,60

İşlemci
kullanımını etkileyen
hata

270

2,07

İşlemci
kullanımını etkileyen
hata

60

0,46

1203

9,21

331

2,53

323

2,47

Konfigürasyon
hatası

61

0,47

Konfigürasyon
hatası

1139

8,72

Bellek
kullanımını etkileyen
hata

194

1,48

Bellek
kullanımını etkileyen
hata
Konfigürasyon
hatası
Bellek
kullanımını etkileyen
hata
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Özet. Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Ağ ve İletişim dersi için geliştirilen ve Fumoo olarak adlandırılan
bir web tabanlı mobil öğrenme sisteminin kullanılabilirlik analizi yapılmıştır.
Sistemde Konular, Uygulamalar, Sorular, Forum, Video Ders ve Eğitim Seviyesi olmak üzere ders için gerekli olan araçlar bulunmaktadır. Bu araçlar öğrencilerin ağ ve iletişim konularına yönelik uzman videoları, sesli ve görsel materyalleri, sınavları ve uygulamaları istedikleri yer ve zamanda takip etmelerine,
forum aracılığıyla ders ile alakalı tartışmalar yapmalarına ve eğitim seviyeleri
hakkında anlık bilgi almalarına olanak sağlamaktadır. Öğrencilere kapsamlı
mobil öğrenme ortamı sunmayı amaçlayan bu sisteme farklı mobil cihazlarla
ulaşmak mümkündür. Bu amaca ulaşmak için mobil öğrenme ortamı platform
bağımsız programlama araçları olan HTML 5 programlama dili, JQUERY kütüphanesi ve CSS kodları kullanılarak geliştirilmiştir. Kullanıcıların geliştirilen
yazılım üzerinde belli bir kullanım süreci sonundaki görüşlerini toplamak için
deneysel olmayan tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem içerisinde nicel ve
nitel veri toplama adımları aynı anda gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya Fırat Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nden 93 öğrenci
katılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda; katılımcıların çoğu sistemi genel olarak öğrenilmesi kolay, kullanışlı bir yazılım olarak tanımlamaktadır. Birçok öğrenci sistemin yeterince hızlı yüklendiğinden, kullanım süresince hata ile karşılaşmadıklarından, navigasyon işlemlerinin karmaşık ve zor olmadığından bahsederken daha çok Java, Flash player, PDF reader gibi eksik yazılımların yüklenmesi ile ilgili problemler yaşandıklarından bahsetmektedir. Çalışmada ayrıca
kullanıcı gözüyle sistemin modülleri faydalılık, etkililik, yeterlilik ve kullanılabilirlik kriterlerine göre değerlendirilmesi yapılmıştır.

1. Giriş
Mobilite, kablosuz iletişim, hareketlilik ve taşınabilirlik anlamlarında kullanılan ve
gelişen iletişim teknolojileri ve GSM ağlarının yaygınlaşması ile hayatımıza giren bir
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kavramdır. Global Digital Statistics 2014 [1] verilerine göre, Dünya’daki nüfusun
%52’sinin şehir, %48’inin yerel coğrafyalarda yaşamasına karşın bu nüfusun
%93’ünün mobil cihazlara sahip olduğu, % 35’inin internet erişimi ve % 26’sının
sosyal ağlara bağlanabildiği görülmektedir. Türkiye’de de benzer bir durum göze
çarpmaktadır. İnternet kullanan nüfusun oranı % 45, sosyal ağ kullanan nüfus % 45
iken mobil cihazı olan kullanıcı oranı % 84’tür. Bir günde ortalama 4 saat 51 dakikayla neredeyse 5 saate yakın bir zaman dilimini masaüstü ya da laptop bilgisayarlarla
geçiren nüfus, günde 1 saat 53 dakikayı da mobil cihazlar üzerinden internette geçiriyor. Bu oranlar bir erişkin insanın toplamda günün 7 saatini yani hemen hemen uyku
süresine eşit bir zamanı mobil cihazlarla bağlantılı olarak geçirdiği anlamına gelmektedir.
Mobil teknolojiler bireylerin hareket halindeyken bilgiye erişebilmesini ve bu bilgilerle ilgili işlem yapabilmesini mümkün kılacak mobil çözümler sunmaktadır. Geçtiğimiz son 10 yılda mobil cihazlar bir lüks olmaktan çıkıp bir ihtiyaç haline gelmiştir
ve bu cihazlara olan ihtiyaç ve talep arttıkça maliyetler de azalmıştır. Teknolojik kabiliyetlerinin artmasıyla birlikte mobil cihazlar birçok mobil cihazın işini tek başına
yapabilen çok fonksiyonlu aygıtlar haline dönüşmüştür. Günümüzde mobil cihazlar o
kadar yaygın hale gelmiştir ki toplumun bütün kesimlerini etkilediği gibi birçok sektörün gelişmesinde anahtar rol oynamaktadır.
Mobil cihazlar için geliştirilen özelleştirilmiş yazılımlar, blog, wiki, youtube, facebook ve twitter gibi sosyal ağ uygulamaları mobil cihazları daha dinamik, bireysel,
ilgi çekici ve ikna edici hale getirmiştir [2]. Buraya kadar ifade edilen durum mobil
cihazlar aracılığıyla öğrenmenin gerçekleşebileceğine ilişkin bir potansiyelin var olduğunu göstermektedir. Mobil cihazlar henüz yeni yeni eğitim aracı olarak kullanılabilme yeteneği kazanmış gibi gözükse de, özellikle kuramsal açıdan öğrenen merkezli
öğrenme yaklaşımlarına olan ilginin artması, eğitim ortamı açısından bilgisayar destekli eğitimden sanal öğrenme çevrelerine geçiş mobil öğrenme adı verilen popüler ve
disiplinlerarası bir çalışma alanının ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Alanyazında mobil öğrenmeye dair birçok tanım bulunmaktadır. Bu tanımlar genellikle teknoloji merkezli yapılan tanımlardır ve cihazların dolaşabilirliğine vurgu
yapmaktadır. Bu yaklaşıma göre mobil öğrenme, mobil araçlar ve kablosuz iletişim
teknolojileri ile birlikte düşünülen ve akıllı telefonlar ve kişisel sayısal yardımcıları
içeren mobil araçların ve kablosuz internetin kullanımı ile herhangi zamanda herhangi
bir yerde öğrenmenin gerçekleşmesi olarak tanımlanmaktadır [3]. Günümüzde yapılan
mobil öğrenme tanımları ise daha çok öğrenenin hareketliliği ve dolaşabilirliğine
vurgu yapmaktadır. Belirli bir yere bağlı olmadan eğitim içeriğine erişebilen, dinamik
olarak üretilen hizmetlerden yararlanılan ve başkalarıyla kesintisiz iletişim olanağı
sağlayan, kullanıcının bireysel olarak gereksinimine anında cevap vererek üretkenliğini ve iş performansını artıran ve mobil teknolojiler aracılığıyla gerçekleşen bir öğrenme yöntemi olarak tanımlanmaktadır [4]. Yeni bir öğrenme biçimi olarak ifade
edebileceğimiz mobil öğrenme sayesinde öğrenenlerin sürekli olarak internete bağlı
olabilmesi böylelikle öğrenme materyallerine her an her yerde kolaylıkla ulaşabilmeleri, yanlarında taşıyabilmeleri, kendi ihtiyaçları ve ilgilerine göre öğrenme sürecini
kişiselleştirip yönetebilmeleri sağlanmaktadır.
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Yükseköğretimdeki mobil öğrenme ile ilgili projelerin öğretim elemanları arasındaki iletişimin kolaylaştırılması, öğrenciler ve akademisyenler arasındaki etkileşim,
iletişim ve işbirliğinin arttırılması, ders materyallerine, kısa sınavlarına, etkileşimli
sorulara, ulaşma, mobil ürün dosyası hazırlama, öz-değerlendirme, öğrencilerin sürecini izleme ve öğrencilere yönetim desteği sağlaması gibi amaçlarının olduğu görülmektedir. MoleNET adlı 2007-2010 yıllarında İngiltere’de yürütülen mobil öğrenme
projesinde yaklaşık 40.000 öğrenen teknik ve pedagojik destek, materyal geliştirme,
kaynak paylaşımı, araştırma ve değerlendirme konularında hizmet almıştır [5]. Fransa’da öğrencilerle iletişimi kolaylaştırmak, öğrencilerin mesajlarına cevap vermek,
sınav günleri ve sonuçlarını göndermek, dersi kaçıran veya tekrar etmek isteyenler
için podcast yayınlamak için UnivMobile adlı proje hayata geçirilmiştir [6].
Ülkemizde mobil öğrenme konusunda yapılan araştırmalar ve geliştirilen projelerin
oldukça kısıtlı oldukları görülmektedir. Turkcell Akademi desteği ile Fırat Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde araştırmacılar tarafından
bir mobil öğrenme projesi başlatılmış ve FUMOO olarak adlandırılan bir web tabanlı
mobil öğrenme ortamı geliştirilmiştir. Geliştirilen mobil öğrenme ortamı ilk olarak
2012-2013 eğitim öğretim yılı Bahar yarıyılda Bilgisayar Ağları ve İletişim dersinde
kullanışmış ve halen geliştirilmeye devam etmektedir. Geliştirilen mobil öğrenme
ortamında Konular, Uygulamalar, Sorular, Forum, Video Ders ve Eğitim Seviyesi
olmak üzere ders için gerekli olan modüller bulunmaktadır. Bu modüller öğrencilerin
ağ ve iletişim konularına yönelik uzman videoları, sesli ve görsel materyalleri, sınavları ve uygulamaları istedikleri yer ve zamanda takip etmelerine, forum aracılığıyla
ders ile alakalı tartışmalar yapmalarına ve eğitim seviyeleri hakkında anlık bilgi almalarına olanak sağlamaktadır.
Bu çalışmanın amacı geliştirilen mobil öğrenme ortamının kullanılabilirliği hakkında öğrencilerin görüşlerini belirlemektir. Kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimi
birçok platformda olduğu gibi mobil uygulamalar içinde çok önemlidir. TBB raporuna göre 2013 sonu itibarıyla ayda en az 1 kez bir bankanın Mobil şubesine giriş yapan
kullanıcı sayısının 5 milyonu aşmış durumda olduğunu göstermektedir. Yine Türkiye’de akıllı telefon kullanım penetrasyonun %63, tablet kullanımının da %51 olduğunu ve kişi başına 5,4 adet mobil cihaz düştüğü de göz önüne alınırsa mobil yazılım
geliştiricilerinin müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlaması için geliştirilecek mobil uygulamalarda kullanılabilirlik kavramını ön planda tutmaları gerekmektedir.
Bu çalışmanın ilerleyen bölümleri şu şekilde düzenlenmiştir: 2. bölümde ilgili geliştirilen mobil öğrenme ortamının yapısı, teknik ve işlevsel özellikleri, 3. bölümde
kullanılabilirlik kavramı, 4. bölümde yöntem, 5. bölümde bulgular ve son olarak çalışmanın sonucu özetlenmiştir.

2. Fırat Üniversitesi Mobil Öğrenme Ortamı (FUMOO)
Mobil öğrenme ortamı, istemci ve sunucu taraflı uygulamalardan oluşmaktadır.
Geliştirilen mobil öğrenme ortamı PHP, HTML 5 programlama dili, Jquery kütüphanesi ve CSS kodları kullanılarak geliştirilmiştir. Uygulama mimarisi Şekil 1’de gösterilmiştir.
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Şekil 1. FUMOO Mimarisi

Mobil öğrenme uygulamasında kullanılan sayfalar HTML 5’in page, header,
content ve footer hiyerarşisi ile geliştirilmiştir. Oluşturulan her sayfa için
header komutu ile birbirinden bağımsız başlıklar, content komutu ile içerik ve
footer komutu ile alt başlık amacına uygun bir şekilde dizayn edilmiştir.
Etkileşimli sayfalar hazırlanırken PHP, Ajax ve Java Script kodları kullanılarak
sayfalar arasında bilgi alışverişi ve veri tabanına kayıt işlemleri gerçekleştirilmiştir.
CSS kodları ile istenilen görünüm elde edilerek sayfalar entegre edilmiştir. Programın
giriş sayfasından kullanılan javascript kodu sayesinde masaüstü veya dizüstü kullanıcıları ayrıştırılarak m-öğrenme ve e-öğrenme platformlarına yönlendirilmiştir. Öğrenme ortamına giriş yapıldığında kullanıcı ile ilgili bilgiler session ile veri tabanına kaydedilmiştir.
Geliştirilen mobil öğrenme ortamı Bilgisayar Ağları Dersi içeriğine göre hazırlanmıştır. Fakat diğer derslerde de kullanılabilir şekilde içerik oluşturulabilecek yapıdadır. Sistemin Şekil 2’de görüldüğü gibi öğrenci ve admin olmak üzere iki kullanıcı
arayüzü vardır. Öğrenciler öğrenme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Konular,
Uygulamalar, Sorular, Forum, Video Ders ve Eğitim Seviyesi modüllerini kullanırken
dersi yürüten öğretim elemanı admin paneli aracılığı ile sisteme konu, soru ve video
ders içeriği ekleyebilmektedir.
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Şekil 2. Mobil Öğrenme Ortamı Kullanıcı Arayüzleri

Konular bölümü dersin ait içeriğin çoklu ortam öğeleri ile öğrenene aktarıldığı bölümdür. Bu bölümde konular ana başlıklar ve her modül kendi içinde alt başlıklarla
hiyerarşik bir şekilde sunulmuştur. Uygulamalar bölümünde anlatılan içeriğe paralel
olarak öğrencilerin sürükle-bırak, animasyon şeklinde içeriğe uygun aktivitelerin
bulunduğu bölümdür. Bu bölümdeki uygulamalar sayesinde öğrencilerin ders içeriğini
pekiştirmeleri ve pratik kazanmaları sağlanmıştır. Sorular bölümünde öğrenenin hedef
kazanımlara hangi seviyede ulaştığını gösteren, kendisini test edebileceği, konular
bölümünde anlatılan içeriğin hedef kazanımlarını ölçen çoktan seçmeli ve doğru yanlış soru türlerinin bulunduğu ölçme değerlendirme etkinliği bulunmaktadır. Öğrenen
soruların çözümünü bitirdiğinde kendisinin hangi sorulara yanlış cevap verdiği dönüt
olarak verilmektedir. Video ders bölümünde konulara uygun uzmanlar tarafından
oluşturulmuş videolu anlatımlar bulunmaktadır. Mobil öğrenme ortamının Forum
bölümü ile öğrenenlerin birbirleri ile iletişim kurmaları sağlanarak öğrenenlere tartışma ortamı sağlanmıştır. Ayrıca öğretim elemanının forum aracılığıyla öğrenenleri
yönlendirmesi, tartışma konuları açması ve öğrenenlerin sorularına cevap vermesi
sağlanmıştır. Sistemin son bileşeni olan Eğitim Seviyesi modülü öğrenenlerin anlık
olarak almış oldukları eğitimin hangi aşamasında oldukları hakkında bilgi almaları
sağlanmıştır. Bu bölümde öğrenenlere konular ve sorular modülündeki ilerlemeleri ile
birlikte eğitimde kalma süreleri hakkında bilgi verilmektedir.
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3. Kullanılabilirlik Kavramı
Kullanılabilirlik her ne kadar İnsan Bilgisayar Etkileşimi alanının en önemli ana
konularından biri olmasına rağmen aslında günlük hayatımızın içerisinde yer alan bir
kavramdır. Yeni aldığınız akıllı telefonun nasıl çalıştığını anlamak, internet bankacılığı aracılığı ile hesap işlemlerinizin nasıl yapılacağını keşfetmek, sağlık çalışanlarının
hastane bilgi sistemini kullanarak hasta kayıtlarını düzenlemesi, bir ordu personelinin
karmaşık bir silah sistemini kullanması ya da evinizdeki yeni bulaşık makinenizin
nasıl çalıştığını anlamak için çabalamak kullanılabilirlik kavramı ile doğrudan alakalıdır.
Kullanılabilirlik insan bilgisayar etkileşimi alanının en önemli konusudur ve temelde anlamsal (semantic), arayüz özellikleri (feature based) ve işlevsel (operational)
olmak üzere üç değişik bakış açısı ile açıklanabilir [7]. İnsanların herhangi bir ürüne
yükledikleri ‘kullanıcı dostu’, ‘kullanımı kolay’, ‘kullanışlı’ gibi terimler kullanılabilirlik kavramının anlamsal tanımı olarak ifade edilebilir ve kişiden kişiye değişir. Bir
ürünün kullanılabilirliği hakkındaki bu şekildeki anlamsal tanımlar tek başına yeterli
değildir ve ürünün özellikleri ile ilgili kullanıcılara yeterli bilgi vermemektedir. Kullanılabilirliği tanımlamaya yönelik ikinci yaklaşım, arayüz özellikleri yaklaşımıdır ve
bir ürünün kullanılabilirliğini belirli arayüz özelliklerinin var olup olmadığı ile derecelendiren bir yaklaşımdır [7]. Arayüz özelliklerine en güzel örnek büyük yazılım
firmaları tarafından kendi ürünlerine yönelik geliştirilen tasarım rehberleridir. Tasarım rehberlerine Apple firmasının geliştirdiği “iOS Arayüz Tasarım Rehberi [8]” ve
ülkemizdeki “Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartları ve Öneriler Rehberi [9]”
örnek gösterilebilir. Anlamsal ve arayüz özelliklerine göre yapılan kullanılabilirlik
tanımları insan bilgisayar etkileşimi açısından tam olarak kullanılabilirliği açıklamada
yeterli değildir [7]. Bunun için işlevsel kullanılabilirlik bakış açısına ihtiyaç vardır.
İnsan bilgisayar etkileşimi araştırmacılarından Brian Shackel’e göre kullanılabilirlik,
bir uygulamanın kolay ve etkili bir biçimde, belirli bir kullanıcı tarafından, verilen
destek ve eğitim sonunda uygulamaya dair belirli görevleri yerine getirilmesi için bir
dizi çevresel senaryolar içinde uygulamanın kullanılma kapasitesi olarak ifade edilmektedir [10]. Kullanılabilirlik konusunda dünya gurusu olan Jacob Nielsen ise kullanılabilirlik tanımını öğrenilebilirlik, verimlilik, hatırlanabilirlik, hatalar ve memnuniyet ölçütlerine göre yapmaktadır. Bu iki tanım oldukça açıklayıcı olmasına rağmen
herkesin kabul gördüğü bir kullanılabilirlik tanımı ISO 9241 [11] Bölüm 11 sayılı
dökümanda şu şekilde belirtilmiştir ve bu tanımın görsel gösterimi ise Şekil 1’de verilmiştir:
“Kullanılabilirlik, belirli bir kullanıcı grubunun, belirli görevleri, belirli bir bağlamda etkili, verimli ve memnuniyet ile yerine getirmeleridir”
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Şekil. 3. ISO 9241-Bölüm 11 Standardına Göre Kullanılabilirlik

4. Yöntem
Bu çalışma bir grup katılımcının bir yazılım üzerinde belli bir kullanım süreci sonundaki görüşlerini toplamayı hedeflemektedir. Bu nedenle çalışma içerisinde deneysel olmayan tarama (survey) yöntemi kullanılmıştır. Çalışma 2012-2013 eğitim öğretim bahar yarıyılında Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü üçüncü sınıfta bulunan ve Ağ ve İletişim dersini alan 93 öğrenci ile
yürütülmüştür. Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen 20 maddeden oluşan 5
birimlik Likert Kullanılabilirlik Ölçeği, demografik veriler ve sistem kullanım sıklığı
v.b. sorulara ek olarak mobil öğrenme ortamı hakkında aşağıda verilen beş adet açık
uçlu sorudan oluşan veri toplama araçları kullanılmıştır.
1. Mobil uygulama ile ilgili genel izlenimleriniz (görsel tasarım, gezinti, vb.)
nelerdir?
2. Kullanmakta olduğunuz bu yazılımın en beğendiniz üç özelliği nedir?
3. Kullanmakta olduğunuz bu yazılımın en beğenmediğiniz üç özelliği nedir?
4. Mobil uygulamanın yüklenmesi ve çalışması esnasında yaşadığınız problemler oldu mu?
5. Sistemde sizce başka hangi modüller olmalıydı?
20 maddelik kullanılabilirlik ölçeğinin boyutlarını tespit etmek için “principal
component (ana eksenler)” açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizinin ilk
adımı verinin faktör analizine uygun olup olmadığı test etmektir. Bu adım iki önemli
katsayısı ile gerçekleştirilir. Birincisi örneklemin yeterli olup olmadığını test eden
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve verilerin dağılımını kontrol eden Bartlett’in
sphericity testidir. Yapılan analizlerin sonunda KMO katsayısı. 87 olduğu tespit
edilmiş ve Bartlett sphericity testi sonucunun (p<.000) anlamlı olduğu gözlenmiştir.
Bu sonuçlar doğrultusunda faktör analizi uygulamada bir sorun olmadığı görülmüştür.
Yapılan faktör analizi sonucunda dört faktörün varlığı tespit edilmiştir ve ortaya çıkan
faktörler içerdiği maddelere bakılarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin 20 madde ile güve-
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nirlilik analizi yapılmış ve Cronbach alfa değerinin .90 olduğu bulunmuştur ve bu
ölçek geliştirilen mobil yazılımın kullanılabilirliğini “etkililik”, “faydalılık”, “görsel
tasarım” ve “memnuniyet” boyutlarında ölçmektedir.

5. Bulgular
Katılımcıların demografik bilgileri incelendiğinde, kullanıcıların %51.92’sinin kadın, %48,18’nin erkek olduğu; bu kullanıcıların mobil uygulamayı bir haftada kullanım sıklıklarına ve toplamda kaç kez uygulamaya giriş yaptıklarına bakıldığında,
%40,38’inin haftada en az bir kez ve %38,46’sının 20’den fazla uygulamayı kullandıkları görülmektedir.
Faktör analizi gerçekleştirildikten sonra öğrencilerin 20 maddeden oluşan mobil
öğrenme ortamının kullanılabilirlik ölçeğine verdiği yanıtlar faktörlere göre Tablo
1’de verilmiştir. Kullanılabilirlik maddelerine öğrencilerin verdiği yanıtların faktörlere ortalaması sırasıyla etkililik 4.23, faydalılık 4.125, görsel tasarım 3.91 ve memnuniyet 4.176 ve tüm maddelerin ortalamasının 4.14 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar
öğrencilerin geliştirilen mobil öğrenme ortamını kullanılabilirliği yüksek bir yazılım
olarak tanımlamaktadır.
Tablo 1. Kullanıcıların Geliştirilen Mobil Öğrenme Ortamının Kullanılabilirliğine Dair
Görüşlerinin Ortalama ve Standart Sapma Sonuçları
No
1
2
5
6
14
7
8
9
10
11
12
13
15
16
18
3
4
17
19
20

Madde
Fumoo’ya kolayca giriş yapabildim
Fumoo’dan kolayca çıkış yapabildim
Sayfalar arasında gezinmek kolaydı
Sisteme kolayca üye olabildim
Fumoo, “Videolar” bölümündeki videoları rahatlıkla
izleyebildim (yüklendi)
Fumoo,“Eğitim Seviyesi” ile sistemin hangi bölümlerinde ne kadar kaldığımı görmek faydalıydı
Fumoo, “Forum” bölümü sınıf içi tartışmalar için
faydalıydı
Fumoo, “Uygulamalar” bölümündeki etkileşimli örnekler faydalıydı
Fumoo, “Sorular” bölümü quizlere ve sınavlara hazırlanmamda yardımcı oldu
Sistem yöneticisi tarafından gönderilen SMS mesajları
oldukça yararlıydı
Fumoo, derse olan motivasyonumu artırdı
Fumoo, derse olan katılımımı artırdı
Fumoo, “Videolar” bölümündeki videolar dersi anlamamda oldukça yardımcı oldu
Fumoo, “Konular” bölümündeki içerikler faydalıydı
Sistem kaçırdığım dersleri takip etmemi telafi etmemi
sağladı
Fumoo, menü yapısı yeterliydi
Arka zemin rengi ve yazıların rengi uyumluydu
Fumoo, “Konular” bölümündeki içerikler yeterliydi
Fumoo sisteminden genel olarak memnunum
Diğer derslerde de böyle bir sistemi kullanmak isterim
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Faktör

Etkililik

Faydalılık

Görsel Tasarım
Memnuniyet

Ortalama
4,41
4,37
3,93
4,45
3,99

S. S
0,83
0,84
0,94
0,77
1,15

3,95

1,04

3,60

0,99

3,69

1,14

4,66

0,71

4,24

1,06

4,19
4,22
3,99

0,88
0,91
1,05

4,32
4,39

0,84
0,87

3,76
4,06
3,91
4,34
4,28

0,90
0,91
0,90
0,74
0,88

Kullanıcılara geliştirilen mobil uygulama hakkında kullanım süresince belirlenmiş
problemlerle karşılaşma sıklığı (1:Hiç, 2: Ara sıra, 3: Sık sık, 4:Her zaman) sorulduğunda, aşağıdaki tabloda gösterilen sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde,
Table 2. Kullanıcıların Geliştirilen Mobil Öğrenme Ortamını Kullanırken Karşılaştıkları Problemlerin Sıklıklarının Yüzdesel ve Ortalama Sonuçları
1

2

3

4

Ortalama

1. Sistemin yüklenmesi yavaştı

Problem

36,36

51,52

4,04

8,08

1,84

2. Sistem hatalar verdi

40,4

51,52

6,06

2,02

1,7

3. Navigasyon işlemleri çok yavaştı

42,42

43,43

8,08

6,06

1,78

4. Site içi navigasyon işlemleri karmaşık ve zordu

69,39

20,41

9,18

1,02

1,42

5. Java, Flash player, PDF reader gibi eksik yazılımların yüklenmesi ile ilgili problem yaşandı

68,69

16,16

9,09

6,06

1,53
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versitesi kamSVSLORWX\JXODPDLoLQVHoLOPLúWLU6HUYLVWDEDQOÕmimariyi kullaQÕODUDN JHOLúWLULlen bu uygulama, mobil teknolojiler ve standartlarD GD\DOÕ ZHE
hizmetlerini bütünOHúWLUHQ LON oDOÕúPDODUGDQ ELULGLU 8\JXODPDODUÕQ NXOODQÕFÕODU
WDUDIÕQGDQEHQLPsenmesini etkileyen önemli ölçütlerden biri kulODQÕOabilirliktir.
*HOLúWLULOHQX\JXODPDQÕQNXOODQÕODELOLUOLNGH÷HUOHQGLUPHVLNXOODQÕFÕWDEDQOÕNXO
ODQÕODELOLUOLN\|QWHPLLOHJHUoHNOHúWLULOPLúWLU(OGHHGLOHQEXOJXODUJHOLúWLrme önerileriyle birlikte sunulPXúWXU%XoDOÕúPDQÕQVRQXoODUÕQÕQPRELOX\JXODPa JHOLú
WLULFLOHULQHKL]PHWJHOLúWLUPHDúDPDVÕQGDNDWNÕVD÷ODPDVÕEHNOHQPHNWHGLU
Anahtar Kelimeler: mobil uygulama, web servisNXOODQÕODELOLUOLNGH÷HUOHQGLU
mesi

1

GLULú

0RELODUDoYHPRELOX\JXODPDNXOODQÕPRUDQODUÕVRQ\ÕOODUGDFLGGLELUDUWÕúgöstermekWHGLU*HQoOHUEX\HQLWHNQRORMLOHULNXOODQPDYHEHQLPVHPHNRQXVXQGDLONVÕUDODUGD\HU
DOPDNWDGÕUgUQH÷LQ7UNL\H¶GHLQWHUQHWNXOODQÕPÕQÕQHQ\NVHNROGX÷X\DúJUXEX\DúWÕU [1@%X\DúJUXEXQGD\HUDODQNLúLOHULQE\NELUNÕVPÕQLYHUVLWH |÷UHQcileridir. ÜQLYHUVLWH |÷UHQFLOHUL DUDVÕQGD DNÕOOÕ WHOHIRQ NXOODQÕPÕ GD \D\JÕQODúPDNWDGÕU
%XQDSDUDOHORODUDN|÷UHQFLOHUKHU \HUGHQ YHDQOÕNELOJLHGLQPH\HLOJL J|VWHUPHNWH
)DFHERRN YH 7ZLWWHU JLEL VRV\DO D÷ODU DUDFÕOÕ÷Õ LOH VRV\DOOHúPH LVWHNOHUL DUWPDNWDGÕU
$\UÕFDQLYHUVLWHOHUGHNL|÷UHQFLVD\ÕVÕKHUJHoHQ\ÕODUWPDNWD YH\ÕOÕQGDGHYOHW
YHYDNÕIQLYHUVLWHOHULQH|÷UHQFL\HUOHúPLúWLU>2]. ÜniversitelHULoLQJHOLúWLULOPLú
oHúLWOL PRELO uygulamalar YDUGÕU>@%XX\JXODPDODUDUDVÕQGDNWüphane hizmeti ve
\HPHNOLVWHOHUL|QHoÕNPDNWDGÕUFakat |÷UHQFLOHULQNDPSVRUWDPÕQGDNXOODQDELOHFHN
leri, |÷UHQFLOHUH|]J\HWHUOLVD\ÕGDPRELONDPSVX\JXODPDVÕEXOXQPDPDNWDGÕU
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%XoDOÕúPDQÕQDPDFÕ|÷UHQFLOHULQNDPSVRUWDPÕQGDLKWL\DoGX\DFD÷Õ mobil uyguODPDODUVXQDUDNNDPSV\DúDPÕQÕNROD\ODúWÕUPDNYH|÷UHQFLOHUDUDVÕQGDNLLOHWLúLPLartÕUPDNWÕU%XDPDFDXODúPDNLoLQORNDV\RQWDEDQOÕELUPRELONDPSVSURMHVLJHOLúWLULO
PLúYHSLORWX\JXODPDLoLQ2UWD'R÷X7HNQLNhQLYHUVLWHVL 2'7h NDPSVVHoLOPLú
tir. g÷UHQFLOHULQEXPRELOX\JXODPD\ÕELOJLHULúLPLYHVRV\DOSD\ODúÕPDPDFÕ\ODNXO
ODQPDVÕKHGHIOHQPLúWLU0RELONDPSVSURMHVLLVWHPFLYHVXQXFXWDUDIOÕX\JXODPDODU
GDQROXúPDNWDGÕU3URMHJHOLúWLUPHVUHFLQGHLVWHPFLWDUDIÕQGDEclipse ve Android SDK
JHOLúWLUPHRUWDPÕNXOODQÕODUDN5(67IXOprotokolünü kullanan servisler bulunup kullaQÕOPÕúWÕUVXQXFXWDUDIÕQGDJava programlama GLOLED]OÕ1HWEHDQV,'(LOHNDPSVZHE
servislerinin KD]ÕUODQPDVÕLúOHPLJHUoHNOHúWLULOPLúWLU. %XoDOÕúPDVHUYLVWDEDQOÕPLPD
rL\LNXOODQDUDNPRELOWHNQRORMLOHULYHVWDQGDUWODUDGD\DOÕZHEVHUYLVOHULQLEWQOHúWLUHQ
|QFoDOÕúPDODUGDQELULGLU
%XELOGLULQLQJHULNDODQÕúXúHNLOGHG]HQOHQPLúWLUE|OPGH ilgili literatür özetlHQPLúE|OPGH SURMHJHOLúWLUPHDúDPDODUÕVXQXOPXútur. Son olarak, 4. bölümde çaOÕúPDQÕQVRQXFX|]HWOHQPLúWLU

2

Literatür

2.1

6HUYLV2GDNOÕ0LPDUL

Servis-2GDNOÕ0LPDUL 6HUYLFH-Oriented Architecture-62$ o|]PJHOLúWLUPHNLoLQWH
PHOXQVXURODUDNVHUYLVOHULNXOODQDQELU\D]ÕOÕPSDUDGLJPDVÕGÕU. Servisler platform ba÷ÕPVÕ]NHQGLQLDoÕNOD\DQKÕ]OÕYHGúNPDOL\HWOL\D]ÕOÕPJHOLúWLUPHye olanak veren,
\HQLGHQNXOODQÕODELOLU\D]ÕOÕPHOHPDQODUÕRODUDNWDQÕPODQPDNWDGÕU>]. SOA çözümü, Lú
X\JXODPDODUÕDODQÕQGDEDVNÕQELUSDUDGLJPDKDOLQHJHOPLúWLU>]. Güvenilir karar verme
E\NRUDQGDFLKD]G]H\LQGHYHVWG]H\ X\JXODPDG]H\LNXOODQÕFÕG]H\LJLEL 
faaliyetler aUDVÕQGDNLED÷ODQWÕ\DED÷OÕGÕU>@.XUXPVDOVLVWHPOHUGHNLDYDQWDMODUÕQDHN
RODUDN62$o|]POHULD\JÕW G]H\LQGHNXOODQÕPLoLQ \HQLIÕUVDtlar sunmaNWDGÕU>].
62$o|]POHULJ|POFLKD]ODULoLQD\QÕLúOHYVHOOL÷LVD÷OD\DUDN\HQLGD÷ÕWÕNSDUDGLJ
PDODUÕRUWD\DoÕNDUPÕúYHDNÕOOÕFLKD]ODUDUDVÕQGDNLDUDED÷ODQWÕ62$JHOLúPHOHUL\DU
GÕPÕ\ODLOHUOHPHJ|VWHUPLúWLU+DILILOHWLúLPDOW\DSÕVÕDUDFÕOÕ÷Õ\ODKHWHUojen uygulamalar
DUDVÕQGDED÷ODQWÕZHEKL]PHWOHULNXOODQÕODUDN62$X\JXODPDVÕLOHJHUoHNOHúWLULOPLúWLU
$\UÕFD ;0/ PHVDMODúPD VLVWHPLQL GHVWHNOHPHQLQ \DQÕQGD 62$ PHYFXW ELOJLVD\DU
VLVWHPOHULLOHD\QÕD÷LoLQGHNLFLKD]ODULoLQLOHWLúLPLVD÷ODPDNWDGÕUøQternet teknolojisiQLQKHU]DPDQYHKHU\HUGHYDUROXúXEX\DNODúÕPWDUDIÕQGDQVUHNOLRODUDNJHOLúWLULO
mektedir.
Web Servisleri . Web servisleri SOA’ QÕQPHYFXWX\JXODPDODUÕQGDQELULGLU%LUúLUNH
tin Lúgörünümünü JHOLúWLUPHNLoLQ ZHEVHUYLVOHULQLQNXOODQÕPÕ, IDUNOÕLúVUHoOHULDUD
VÕQGDNLLOHWLúLPLVD÷ODPDNDoÕVÕQGDQNDoÕQÕOPD]GÕUøQWHUQHWWHNQRORMLVL]HUinde herKDQJLELUUQVLSDULúHGHELOPHNEXJQZHEKL]PHWOHULPLPDULVL gerektirmektedir. Web
KL]PHWOHUL+773YH;0/JLELELUOLNWHoDOÕúDELOLUøQWHUQHWVWDQGDUWODUÕQDGD\DQPDNWD
GÕU:HE6HUYLVOHUL$oÕNODPD'LOL :HE6HUYLFHV'HVFULSWLRQ/DQJXDJH- WSDL) ve

223

%DVLW1HVQH(ULúLP3URWRNRO 6LPSOH2EMHFW$FFHVV3URWRFRO-SOAP) web servisleriQLQLNLWHPHOVWDQGDUGÕGÕU:6'/VHUYLVLúOHYOHULQLQDoÕNODPDVÕQGDQYHVHUYLVOHULQED÷
ODQWÕELOJLOHULQGHQVRUXPOXGXU62$3 ise LOJLOLE|OPOHUDUDVÕQGDNDUúÕOÕNOÕDOÕQÕSYHUL
OHQPHVDMODUÕQEiçimlendirmesinden sorumludur [8@$UD\] :6'/ WDEDQOÕ\UWPH,
X\JXODPDD\UÕQWÕODUÕQÕYH\DNRGODUÕJL]OH\HUHN:HE6HUYLVOHULWDUDIÕQGDQ ROXúWXUXOPDN
WDGÕU$UD\]OHU LVWHQHQWDOHEL \HULQH JHWLUPHN LoLQLúOH\LúVUHVLQGHNDUúÕOÕNOÕRODUDN
GH÷LúWLULOPHNWHGLU:HEVHUYLVOHULQLQELUOLNWHoDOÕúDELOLUPDNLQHGHQ-makinH\HLOHWLúLPL
sürdürmesini, ara\]DoÕNODPDVÕLoLQ:6'/VD÷ODUNHQ mesajODúPDLoLQ62$3VD÷OD
PDNWDGÕU>].
%D÷ODP'X\DUOÕ6HUYLVOHU. <D\JÕQ SHUYDVLYH VLVWHPLQ]HNDVÕE\N|OoGHNXOODQÕFÕ
YH oHYUHQLQ ED÷ODP ELOJLOHULQH ED÷OÕGÕU .XOODQÕFÕ oHYUH YH WDULK KDNNÕQGDNL ELOJLOHU
JHOHFHNWHNLNXOODQÕPlar LoLQVDNODQPDOÕGÕU6LVWHPOHUVDGHFHEXED÷ODPELOJLVLQLQ\DU
GÕPÕ\ODRUWDPGDNLKHUKDQJLELUGH÷LúLPHNDUúÕDNÕOOÕFDGDYUDQDELOPHNWHGLU. Bu ED÷ODP
bilgileri semantik tabanOÕ DQDKWDU-GH÷HU WDEDQOÕ YH QHVQH WDEDQOÕ \DNODúÕP JLEL ED]Õ
yöntemlerle kaydedileELOLU%LUNLúL\HUYH\DQHVQHJLELELUYDUOÕ÷ÕQGXUXPXQXDoÕNOD
yan bilgLOHUED÷ODPRODUDNWDQÕPODQÕU.XOODQÕFÕQÕQNRQXPXPRELOFLKD]ÕQHNUDQ|]HO
OLNOHULRGDQÕQVÕFDNOÕ÷Õ]DPDQYHWDULK, |]HOOLNOHPRELOVLVWHPOHULoLQED÷ODPELOJLOHULQL
temsil eder.
<D\JÕQELOJLVD\DUVLVWHPOHULQLQWHPHO|]HOOL÷LVDGHFHGH÷LúLPLQIDUNÕQGDROPD\ÕS
D\QÕ]DPDQGDGLQDPLNRODUDNGH÷LúHQRUWDPDDGDSWHROPDVÕGÕU6RQ\ÕOODUGDPRELOX\
gulamalaUYHVHUYLVOHULQVD\ÕODUÕJLGHUHNDUWPDNWDGÕU%XDUWÕúEHUDEHULQGH servislerin
karPDúÕNOÕ÷ÕQÕda JHWLUPLúWLU%XNDUPDúÕNOÕ÷Õazaltmak için ortDPGDNLGH÷LúLNOL÷LWHVSLW
etmek YHEXGH÷LúLNOL÷HGLQDPLNRODUDNX\XPVD÷OD\DELOPHNJHUHNPHNWHGLr. Chen [10],
H÷HUZHEVHUYLVOHU ED÷ODP-GX\DUOÕRODUDNWDVDUODQDELOLUVHEXZHEVHUYLVOHULQLQGR÷UX
\HUGH GR÷UX ELOJL YH KL]PHWL VXQDELOHFH÷LQL EHOLUWPLúWLU 6HUYLVin EXOXQPDVÕ (service
GLVFRYHU\ YHVHUYLVNRPSR]LV\RQX VHUYLFHFRPSRVLWLRQ GDED÷ODPELOJLleri üzerine
LQúDHGLOPLúWLU>@2:/YH5')JLELVHPDQWLNZHEGLOOHULED÷ODPELOgilerinin tasaUÕPÕLoLQNXOODQÕOPDNWDGÕU [12]. $NÕOOÕtelefonlar, tabletler ve saatler gibi kaynak-NÕVÕWOÕ
FLKD]ODU WXWDUVÕ] ED÷ODP ELOgisini çözmek ve bilgiyi kaynak zengini ortamlara(bulut
DOW\DSÕVÕQÕNXOODQPDN GHSRODPDNLoLQNHQGLED÷ODPVDODNÕO\UWPHOHULQLNXOODQDbilirler.
2.2

øOJLOLdDOÕúPDODU

%XE|OPGHNDPSVRUWDPÕQGDNXOODQÕODQoHúLWOLPRELOX\JXODPDODUVXQXOPDNWDGÕU
Mobil Ryerson. Ryerson hQLYHUVLWHVLWDUDIÕQGDQ|÷UHQFLOHULQNXOODQÕPÕQDVXQXODQPR
bil Ryerson dokuz IDUNOÕ X\JXODPD LoHUPHNWHGLU %XQODU NDPSV rehberi, ders progUDPÕNDPSVKDULWDVÕoDOÕúPDRGDVÕUH]HUYDV\RQXNWSKDQHELOJLVD\DUEXOPDKD
EHUOHUSURILO\DSÕODQGÕUPDYHKDNNÕPÕ]GDX\JXODPDODUÕGÕU [13]. %XSURMHIDUNOÕPRELO
WHOHIRQGDQHULúLOHELOLUROPDVÕLoLQZHEVD\IDVÕúHNOLQGHWDVDUODQPÕúWÕr. N-.DWPDQOÕLV
WHPFLVXQXFXRUWDPÕQGDoDOÕúDQVLVWHPGHPRELODUDoWDUD\ÕFÕVÕLOHHWNLOHúLPL6R÷XN)L]
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yon (ColdFusion) web uygulama sunucusu yönetmektedir [13]. $\UÕFDNLPOLNGR÷UX
ODPDJHUHNWLUHQNWSKDQH|GQoND\ÕWJLELX\JXODPDODU için Basit Dizin EriúLP3UR
tokolü (Lightweight Directory Access Protocol-LDAP) sunXFXVXNXOODQÕODUDNRWXUXP
\|QHWLPL\DSÕOPÕúWÕU [13].
MyCampus. Carnegie Mellon hQLYHUVLWHVLWDUDIÕQGDQJHUoHNOHúWLULOHQ0\&DPSXVSUR
jesi ED÷ODP-GX\DUOÕELUX\JXODPDGÕU[14]. %D÷ODPGX\DUOÕ VHUYLVVD÷ODPDLoLQ6HPDQWLN
:HEDOW\DSÕVÕ NXOODQÕOPÕúWÕU $\UÕFDED÷ODPELOJLOHUL2:/NXOODQÕODUDNJ|VWHULOPLúYH
bD÷ODPVDO ELOJL ND\QDNODUÕQÕQ Semantik Web hL]PHWOHUL RODUDN PRGHOOHQPLúWLU My&DPSXVX\JXODPDVÕQÕQWHPHOELOHúHQOHULQGHQELUL6HPDQWLNH-C]GDQ¶GÕU Semantik e&]GDQED÷ODPVDOND\QDNODUD NLúLVHOYHRUJDQL]DV\RQHOND\QDNODUJLEL RWRPDWLNNHúLI
YHHULúLPVD÷ODPDNWDGÕU [14].
MoCCha (Mobile Campus Charlottenburg). %XSURMHNDQWLQGHUVNDWDOR÷XHWNLQOLN
NDWDOR÷XHWNLQOLNWDNYLPL7ZLWWHUYH%HUOLQ(\DOHW2SHUDVÕ¶QÕQSURJUDPÕQÕLoHUHQX\
JXODPDODUGDQROXúPDNWDGÕU 7ZLWWHUGÕúÕQGDNLX\JXODPDODUELOJLDOPDQÕQ\DQÕVÕUD ek
fonksiyonlarda VXQPDNWDGÕU. 0R&&KDL26SODWIRUPXQXNXOODQPDNWDGÕU %XSURMHD\QÕ
]DPDQGDELUDUDúWÕUPDSODWIRUPRODUDNNXOODQÕOPDNWDGÕU .XOODQÕPYHULOHULNXOODQÕFÕOD
UÕQFLKD]ÕQGD\HUHORODUDNVDNODQPDNWDYHX\JXODPDGDQoÕNDUNHQPHUNH]LELUVXQXFX\D
yüklenmektedir [15].
0RELOH0(78SURMHVLPHYFXWoDOÕúPDODUGDQoEDNÕPGDQIDUNOÕGÕU  :HEVHUYLV
ler ile mobil teknolojiler HQWHJUHHGLOGL÷LQGHQ, uygulama IDUNOÕNDPSVOHUGHNÕVDVUHGH
YHD]HIRULOHNXOODQÕPDVXQXODELOHFHNWLU(2) g÷UHQFLOHUvar olan etkinliklerL|÷UHQPH
QLQ\DQÕVÕUDNHQGLHWNLQOLNOHULQLROXúWXUDELOHFHNWLU (3) /RNDV\RQDED÷OÕVRV\DOSD\OD
úÕP (örn. harita üzerinden mesaj gönderme) LPNkQÕ VXQPDNWDGÕU (4) Grup fonksiyonu
|÷UHQFLOHULoLQVRV\DOD÷RODQD÷ÕVXQPDNWDGÕU

3

3URMHQLQ$úDPDODUÕ

Bu bölümde, mobil kampüVSURMHVLQLQKHGHINLWOHDQDOL]LX\JXODPDJHOLúWLUPHYHNXO
ODQÕODELOLUOLNWHVWLDúDPDlarÕVXQXOPXúWXU
3.1

Hedef Kitle Analizi

Proje ELUNDPSVX\JXODPDVÕRODUDNJHOLúWLULOPLúWLU.DPSVRUWDPÕQGDNXOODQÕODELOH
FHNPRELOX\JXODPDODUVÕQÕUOÕGÕUYHSURMHEXDoÕ÷ÕNDSDWPD\ÕKHGHIOHPHNWHGLU.ÕVDYD
GHGH KHGHI NLWOHVL QLYHUVLWH |÷UHQFLOHULGLU IDNDW X]XQ YDGHGH ZHE servislerini aktif
RODUDNNXOODQDQNXUXPVDOúLUNHWOHUHXODúPDNKHGHIOHQPHNWHGLU7HPHORODUDN*/&'
ekran ve GPS özelliklerine sahip bir telefonu alabilecek gelir seviyesi beklenmektedir.
*UXSROXúWXUPD|]HOOL÷LLOHQLYHUVLWHGHNLWRSOXOXNODUÕQX\JXODPD\Õ\D\JÕQODúWÕUPDVÕ
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EHNOHQPHNWHGLU+HGHINLWOHQLQE\NO÷RSHUDW|UGHQED÷ÕPVÕ]RODUDNWP|÷UHQFLOH
ULQJHUHNVLQLPLQHFHYDSYHUHFHN|OoGHGLU8\JXODPDQÕQ 7UNL\H¶GHNDPSVHVDKLS
WPQLYHUVLWHOHUGHNXOODQÕPDVXQXOPDVÕEHNOHQPHNWHGLU
3.2

8\JXODPD*HOLúWLrme

0RELONDPSVSURMHVLLVWHPFLYHVXQXFXWDUDIOÕX\JXODPDODUGDQROXúPDNWDGÕUMobil
X\JXODPDJHOLúWLUPHDPDFÕ\OD$ndroid 6'.NXOODQÕOPÕúYH$ndroid SDK Eclipse uygulama JHOLúWLUPHRUWDPÕQÕG]HQOHPHNLoLQ\DSÕODQGÕUÕOPÕúWÕU6XQXFXWDUDIÕQGDLVHJH
OLúWLrme için JDYDSURJUDPODPDGLOLGHVWHNOL1HWEHDQVJHOLúWLUPHRUWDPÕ NXOODQÕOPÕúWÕU
9HULGHSRODPDX\JXODPDODUÕKLEHUQDWHDUDFÕOÕ÷Õ\ODHOGHHGLOPLúYHYHUL\|QHWLFLVLVÕQÕIÕ
\DUDWÕODUDNMySQL YHULWDEDQÕQDKLEHUQDWHDUDFÕOÕ÷Õ\ODHúOHQPLúWLU.RQXPELOJLOHULQe
HULúLP LoLQ PRELO FLKD]ODUGD *RRJOH KDrita web servisleri NXOODQÕOPÕúWÕU Uygulama
EDúNDZHEVHUYLVOHULQLNXOODQDUDNyani bu web servislerin üzerine yeni özellikler ekleyerek YH\D]HQJLQOHúWLUHUHN\HQLVHUYLVOHUVXQPXúWXUUygulama mimarisi ùHNLO¶ de
sunulPXúWXU

ùHNLO 1. Uygulama Mimarisi

REST (Representative State Transfer) Temsili Durum Transferi LoLQNXOODQÕODQELU
NÕVDOWPDGÕU5(67WDEDQOÕZHEKL]PHWOHULLVWHPFLYHVXQXFXDUDVÕQGDEDVLWELULVWHN\DQÕWSURWRNROQH VDKLSROPDVÕQHGHQL\OHPRELOX\JXODPDODUGDWHUFLKHGLOPHNWHGLU%X
durum D÷ GDOJDODQPDODUÕQÕQ HWNLVLQLD]DOWPDNWDYHoD÷ÕUPD\ÕNROD\ODúWÕUPDNWDGÕU [16].
5(67 WDEDQOÕ ZHE-VHUYLV LVWH÷L KHUKDQJL ELU WHNQRORML\H ED÷OÕ GH÷LOGLU Genellikle
+773NXOODQÕOPDNWDGÕU%|\OHFHPRELOELOJLVD\DULoLQLGHDOELURUWDP\DUDWÕOPDNWDGÕU
%D÷ODP IDUNÕQGDOÕ÷Õ ED÷ODP-etkin (context-HQDEOHG  DNÕOOÕ FLKD]ODUGD Pümkündür.
Mobil cihazlardaki GPS, pusula ve ivme ölçer sensörlerini kullanarak mekansal faUNÕQ
GDOÕNVD÷ODQPDNWDGÕU. %XQDHNRODUDNDoÕNPHNDQVDOED÷ODPODUGD:L)LYH\D%OXHWRRWK
NXOODQÕOPDNWDGÕU
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%XSURMHQLQDPDFÕoHúLWOLPRELOX\JXODPDODU VD÷OD\DUDNNDPSV\DúDPÕQÕ NROD\ODú
WÕUPDNWÕUùHNLO 2’ GHX\JXODPD\DDLWDNÕúúHPDVÕVXQXOPXúWXU

ùHNLO 2. $NÕúùHPDVÕ

g÷UHQFLOHUX\JXODPD\ÕNDPSVLoHULVLQGHELOJLHULúLPLYH VRV\DOSD\ODúÕPVD÷ODPD için
kullanabilmektedir.
%LOJLHULúLPLRODUDN





.HQGLOHULQHHQ\DNÕQRWREVVDDWOHULQLYHGXUDNODUÕ
%LQDYHODERUDWXYDUODUÕQ\HUOHUL
5LQJLQDQOÕNRODUDNkampüsteki lokasyonunu,
%LQDED]ÕQGDJHUoHNOHúHFHNHWNLQOLNOHUi VÕQDYNRQIHUDQVWRSOXOXNWRSODQWÕVÕNRQVHUYE |÷UHQLOHELOPHNWHGLU

6RV\DOSD\ODúÕPLoLQ
 7RSOXOXNROXúWXUXODELOPHNWH
 7RSOXOXN\HOHULQLQNRQXPODUÕQÕKDULWD]HULQGHJ|UOHELOPHNWH
 HarLWD]HULQGH\NHQLVWHQHQ\HLOHDQOÕNPHVDMODúDELOPHNWHGLU.
ùHNLO a)’ da grup üyesini harita üzerinde görme YHPHVDMODúPDùHNLO b)’de ise
ELQDEXOPDLúOHPOHULQHDLWHNUDQoÕNWÕODUÕVXQXOPXúWXU
3.3

0RELO8\JXODPDQÕQ.XOODQÕFÕODU7DUDIÕQGDQ%HQLPVHQPHVL

Yeni teknolojilerin NXOODQÕFÕODUWDUDIÕQGDQEHQLPVHQPHVLQL etkileyen önemli faktörlerden biri kuOODQÕFÕ\D VD÷ODGÕ÷Õ ID\GDGÕU >7@ %X SURMH NDSVDPÕQGD JHOLúWLULOHQ PRELO
NDPSVX\JXODPDVÕNXOODQÕFÕQÕQXODúÕPELOJLOHULQHGDKDNROD\YHKÕ]OÕHULúPHVLJUXS
|]HOOL÷LDUDFÕOÕ÷Õ\ODWRSOXOXNLoLOHWLúLPLGDKDHWNLQKDOHJHWLULOPHVL \HQL|÷UHQFLOHULQ
NDPSVWDQÕPDVÕQGD\DUGÕPFÕROPDJLELoHúLWOL faydalar VD÷ODPDNWDGÕU.XOODQÕFÕODUÕQ
\HQLELUWHNQRORML\LEHQLPVHPHVLQLHWNLOH\HQELUGL÷HUIDNW|ULVHNXOODQÕPÕNROD\OÕ÷ÕGÕU
[17]. UygulamaQÕQ NROD\ELUúHNLOGHNXOODQÕODELOPHVLQLVD÷ODPDNDPDFÕ\ODNXOODQÕFÕ
lara Google harita görsel arayüzü VXQXOPXúWXU$\UÕFDVLVWHPLOHHWNLOHúLPHNUDQEDORQ
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X\JXODPDVÕ]HULQGHQDoÕNYHDQODúÕOÕUKDOHJHWLULOPLúYHLúOHYVHOOL÷LDUWWÕrmak için baVLWOLN|QSODQGDWXWXOPXúWXU+HGHINLWOHRODQQLYHUVLWH|÷UHQFileri, bilgisayar ve internet gibi yeni teknolojileri HUNHQEHQLPVH\HQEXWHNQRORMLOHUHDúLQDJHQoOHUGHQROXú
PDNWDGÕU%XQHGHQOH|÷UHQFLOHULQPRELONDPSVX\JXODPDVÕQÕNÕVDELU sürede benimseyecekleri öngörülmektedir.

ùHNLO3. Arayüz (NUDQdÕNWÕODUÕ D *UXS\HVLQLKDULWD]HULQGHJ|UPHYHPHVDMJ|QGHUPH E 
Bina bulma

3.4

.XOODQÕFÕ7DEDQOÕ.XOODQÕODELOLUOLN7HVWL

8\JXODPDQÕQKHGHINLWOHWDUDIÕQGDQNROD\ELUúHNLOGHNXOODQÕOPDVÕQÕVD÷ODPDNYHNXO
ODQÕODELOLUOLN SUREOHPOHULQL WHVSLW HWPHN LoLQ NXOODQÕODELOLUOLN oDOÕúPDVÕ JHUoHNOHúWLULO
PLúWLU
Yöntem. %XoDOÕúPDGDNXOODQÕFÕWDEDQOÕNXOODQÕODELOLUOLN\DNODúÕPÕX\JXODQPÕúWÕUKullaQÕFÕWDEDQOÕWHVWOHULQVDQELOJLVD\DUHWNLOHúLPLoDOÕúPDODUÕQGDVÕNOÕNODWHUFLKHGilen ve
ID\GDOÕ VRQXoODU VXQDQ oDOÕúPDODUGÕU [18-19]. %X oDOÕúPD LoLQ |QFHOLNOH X\JXODPDGD
VÕNOÕNODNXOODQÕODFDNdört göUHYEHOLUOHQPLúWLUBu görevler bina bulma, mHVDMODúPD, etkinlik arama YHúLIUHGH÷LúWLUPHdir. Daha sonra görevlere ait aGÕPVD\ÕODUÕEHOLUOHQPLú
tir. *|UHYWDQÕPODUÕYHDGÕPVD\ÕODUÕ7DEOR¶ GHYHULOPLúWLU
.DWÕOÕPFÕODUdDOÕúPD\DDOWÕ|÷UHQFLNDWÕOPÕúWÕUNielsen [20]NXOODQÕODELOLUOLNoDOÕúPD
ODUÕQGDEHúNXOODQÕFÕLOHbirçok NXOODQÕODELOLUOLN VRUXQXQWHVSLWHGLOHELOHFH÷LQLYHPDN
simum fayda-PDOL\HW RUDQÕQÕQ HOGH HGLOHFH÷LQL EHOLUPLúWLU .DWÕOÕPFÕODUÕQ o OLVDQV
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o \NVHN OLVDQV |÷UHQFLVLGLU .DWÕOÕPFÕODUÕQ \Dú DUDOÕ÷Õ –¶ GXU .DWÕOÕPFÕODUÕQ
WPJQONKD\DWODUÕQGDPRELOFLKD]NXOODQPDNWDROXSPRELOX\JXODPDNXOODQÕPGH
QH\LPLQHVDKLSWLU.DWÕOÕPFÕODUÕQ LQWHUQHWLELOJLHGLQPHNDPDoOÕNXOODQPDVUHVLRUWD
ODPDVHNL]\ÕOLNHQVRV\DOSD\ODúÕP için bu süre ortalama aOWÕ\ÕOGÕU
Tablo 1. *|UHY7DQÕPYH$GÕP6D\ÕODUÕ

Görev
No
1

*|UHY$GÕ

*|UHY7DQÕPÕ

Bina Bulma

2

Mesaj Gönderme

3

Etkinlik Arama

4

ùLIUH'H÷LúWLUPH

Çevrenizde 100 metre içinde yer alan
ELQDODUÕEXOXQX]
“Teknoloji” WRSOXOX÷XQXQ bir üyesi olan
0DKLU .D\D¶\D ³7RSODQWÕ FXPD JQ”
PHVDMÕQÕ gönderiniz.
Kültür ve Kongre Merkezi’ nde bu hafta
LoLQGHJHUoHNOHúWLULOHFHNHWNLQOLNOHULEX
lunuz
ùLIUHQL]L³PHWX´RODUDNGH÷LúWLULQL]

$GÕP
6D\ÕVÕ
3
7

5

4

Süreç. ÇaOÕúPD2'7h(QIRUPDWLNEnstitüsü’nde JHUoHNOHúWLULOPLúWLU. dDOÕúPD\DEDú
lamadan önce PRELONDPSVX\JXODPDVÕNXOODQÕFÕODUDWDQÕWÕOPÕúYHoDOÕúPDQÕQDPDFÕ
DQODWÕOPÕúWÕU.DWÕOÕPFÕODUGDQ|QFHOLNOH\DúLQWHUQHWYHPRELODUDoNXOODQÕPODUÕQÕLoHUHQ
demografik bLOJLOHULDOÕQPÕúWÕUdDOÕúPDVÕUDVÕQGD\NVHNVHVOHGúQPHSURWRNROX\
JXODQPÕúYHNDWÕOÕPFÕODUGDQL]LQDOÕQDUDNVHVND\GÕ\DSÕOPÕúWÕU. 7PNDWÕOÕPFÕODUJ|
revleri HTC EVO 3D telefonu kullanarak ve D\QÕVÕUDGDJHUoHNOHúWLUPLúWLU Tüm görevOHUX\JXODPDQÕQDna sayfDVÕQGDEDúODWÕOPÕúWÕU. Görevler tamaPODQGÕNWDQVRQUDNDWÕOÕP
FÕODUÕQ WHVWVÕUDVÕQGD]RUODQGÕNODUÕ\HUOHULYHJHOLúWLUPH|QHULOHULni belirlemek için göUúPHOHUJHUoHNOHúWLULOPLúWLU dDOÕúPDlar RUWDODPDRODUDNGDNLNDVUPúWU
Sonuçlar. Görevler, WDPDPODPDVUHVLYHKDWDVD\ÕVÕEDNÕPÕQGDQLQFHOHQPLúWLUGörev
WDPDPODPDVUHOHULNXOODQÕFÕJ|UHYWDQÕPÕQÕRNXPD\ÕWDPDPODGÕ÷ÕDQGDEDúOD\ÕSJ|
UHYLWDPDPODGÕ÷ÕQÕLIDGHHWWL÷LDQGD VRQDHUPLúWLUTablo 2¶GHJ|UHYDQDOL]VRQXoODUÕ
YHULOPLúWLU
Görev taPDPODPD VUHOHUL LQFHOHQGL÷LQGH Hn uzun sürede tamamlanan görevin
³0HVDM*|QGHUPH´HQNÕVDVUHGHWDPDPODQDQJ|UHYin ise “Bina Bulma” görevi olGX÷XJ|UOPHNWHGLU. $\UÕFDHQoRNKDWD\DSÕODQJ|UHY³0HVDM*|QGHUPH´ görevi olurken, kDWÕOÕPFÕODUÕQ KHSVL ³%LQD%XOPD´ YH³ùLIUH'H÷LúWLUPH´J|UHYOHULQL KDWDVÕ]ELU
úHNLOGHWDPDPODPÕúWÕU
Tablo 2. *|UHY$QDOL]L6RQXoODUÕ

*|UHYDGÕ
Bina Bulma
Mesaj Gönderme

$GÕP
6D\ÕVÕ
3
7-9

Tamamlama
Süresi (saniye)
20.33
104.67
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+DWD 6D\ÕVÕ
(ortalama)
0
1.33

Etkinlik Arama
ùLIUH'H÷LúWLUPH

5
4

63
30.17

0.5
0

*|UHYDQDOL]VRQXoODUÕQDJ|UHHQSUREOHPOLJ|UHY“Mesaj Gönderme” görevidir. Bu
görevi HQNÕVDVUHGHJHUoHNOHúWLUHQNDWÕOÕPFÕVDQL\HGHHQ\DYDúJHUoHNOHúWLUHQND
WÕOÕPFÕLVHVDQL\HGHWDPDPODPÕúWÕU$\UÕFDEXJ|UHYL KDWDVÕ] WDPDPOD\DQNXOODQÕ
FÕODURUWDODPDVDQL\HGHWDPDPODUNHQKDWD\DSDQNXOODQÕFÕODURUWDODPDVDQL\HGH
tamamlDPÕúWÕU%XKDWDODUgenellikle \DQOÕúsayfa\ÕDoPDKDWDOÕEXWRQDWÕNODPDúHNOLQ
GHGLU%XVRQXoKDWD\DSDQNXOODQÕFÕODUÕQ\DNODúÕNJ|UHYJHUoHNOHúWLUme süresi kadar
bir ]DPDQÕX\JXODPDLoHULVLQGH\DQOÕúVD\IDGDJH]LQHUHNKDUFDGÕ÷ÕQÕJ|VWHUPHNWHGLU
%XJ|UHYLNÕVDVUHGHWDPDPOD\DQNDWÕOÕPFÕODUÕQ|QFHOLNOHana sayfadaki “Topluluk” VD\IDVÕQD daha sonrada bu sayfada “MesDMODU´EXWRQXQDWÕNOD\DUDN³7RSOXOXN arNDGDúÕQDPHVDMJ|QGHU´ VHoHQH÷LQHXODúWÕ÷ÕJ|]OHQPLúWLU 'L÷HUWDUDIWDQuzun sürede
tamamlayaQODUÕQana sayfa üzerinden “Topluluk´VD\IDVÕQDJLWWLNWHQVRQUD³h\HROXQDQ
gruplar” bXWRQXQDWÕNODGÕ÷ÕEXUDGDQ³7RSOXOXN üyelerini harita üzerinde göster” seçeQH÷LQL\ROX\ODPHVDMJ|QGHUGL÷LJ|]OHQPLúWLU%LULQFL\RO\HGLDGÕPGDWDPDPODQÕUNHQ
ikinci yol GRNX]DGÕPGDWDPDPODQDELOPHNWHGLU øNLQFL\ROKHPGDKDID]ODDGÕPVD\ÕVÕ
LoHUGL÷LQGHQKHPGHGDKDNDUPDúÕNELUVÕUDL]OHQGL÷LQGHQGDKDX]XQVUHGHWDPDPODQ
PDNWDGÕU
.DWÕOÕPFÕODUÕQVRUXQ\DúDGÕ÷ÕGL÷HUJ|UHYLVH“Etkinlik Arama” GÕU%XJ|UHYL, dört
NDWÕOÕPFÕRUWDODPDVDQL\HGHKDWDVÕ]ELUúHNLOGHLNLNDWÕOÕPFÕLVH80 saniyede ve birer
hata yaparak WDPDPODPÕúWÕU %XNDWÕOÕPFÕODUGDQELULbina seçimi yapmadan arama tuúXQDEDVPÕúGL÷HULLVH HWNLQOLNDUDPD\HULQHHWNLQOLNROXúWXUPDVD\IDVÕQÕDoPÕúWÕU
7HVWOHUVRQXQGDNDWÕOÕPFÕODULOH\DSÕODQJ|UúPHOHUGHNDWÕOÕPFÕODUHQoRN]RUODQGÕN
ODUÕNÕVPÕQPHVDMJ|QGHUPHROGX÷Xnu EHOLUWPLúWLU %LUNDWÕOÕPFÕtopluluk VD\IDVÕQDJL
rip bir üye VHoLOGL÷LQGH, o üyeye ait mesaj gönder, etkinlik bildir ya da konumunu gör
JLEL VHoHQHNOHULQ NXOODQÕFÕ\D VXQXOPDVÕ JHUHNWL÷LQL EHOLUWPLúWLU. øODYHWHQ NXOODQÕFÕODU
X\JXODPDGDNXOODQÕODQGDLUHVHOPHQG]HQLQLQDOJÕODPD\Õ]RUODúWÕUGÕ÷ÕQÕEXQXQ\H
ULQHKL\HUDUúLNELUPHQG]HQLQLQNXOODQÕOPDVÕQÕQGDKDNXOODQÕúOÕ RODFD÷ÕQÕEHOLUWPLú
tir. $\UÕFDNDWÕOÕPFÕODUDX\JXODPD\DHNOHQPHVLQLLVWHGLNOHUL|]HOOLNOHULQQHOHUROGX÷X
soUXOPXúWXU(NOHQPHVL istenilen özellikler GRV\DSD\ODúÕPÕGL÷HUVRV\DOSD\ODúÕPX\
JXODPDODUÕLOHHQWHJUDV\RQYH etkinlik NDWÕOÕPELOGLULPLdir.
.DWÕOÕPFÕODUDEXX\JXODPD\Õgelecekte en çok hangi amaçla kullanmak istedikleri
VRUXOPXúWXU.DWÕOÕPFÕODUÕQEHúLGDKDoRNELOJLHGLQPHDPDoOÕNXOODQDFDNODUÕQÕEHOLUW
PLúELUNDWÕOÕPFÕLVHKHPVRV\DOSD\ODúÕPKHPGHELOJLHGLQPHLoLQX\JXODPD\ÕNXO
ODQPD\ÕLVWHGL÷LQLEHOLUWPLúWLU Bu sonuç, NXOODQÕODELOLUOLN WHVWLVRQXoODUÕLOHSDUDOHOOLN
J|VWHUPHNWHGLU.XOODQÕODELOLUOLNWHVWLQGH NXOODQÕFÕODUHQoRNVRV\DOSD\ODúÕPLOHLOJLOL
görevGH]RUODQPÕúELOJLHGLQPHLOHLOJLOLJ|UHYLVRUXQ\DúDPDGDQWDPDPODPÕúWÕUBu
bulgular D\UÕFDX\JXODPDODUÕQNXOODQÕODELOLUROPDVÕQÕQ NXOODQÕP niyeti üzerindeki etkisini teyit etmektedir. .XOODQÕFÕODU]RUODQGÕNODUÕYH DUD\]SUREOHPL\DúDGÕNODUÕKL]PHW
OHULNXOODQPDNWDLVWHNVL]NHQVRUXQ\DúDPDGÕNODUÕKL]PHWOHULNXOODQPDH÷LOLPLQGH olPDNWDGÕU.
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4

Sonuç

'RQDQÕP WHNQRORMLVL KÕ]OÕ ELU úHNLOGH LOHUOHPHNWH JHOLúWLULFLOHU QHUHGH\VH ELU KDIWD
içinde yHQLELUFLKD]WDVDUODPDNWDGÕU. KXOODQÕFÕLKWL\DoODUÕQÕNDUúÕODPDN ve cihazlarla
LQWHUQHWWDEDQOÕhizmetlerin ELUOLNWHoDOÕúDELOLUOL÷Lni desteklemek için cihazlarÕQ \DDNÕOOÕ
ortamlara gömülmesi ya da G]HQOLRODUDNJQFHOOHQPHVLJHUHNPHNWHGLU$\UÕFDDNÕOOÕ
PRELOFLKD]ODUÕQ \D\JÕQODúPDVÕ\ODELUOLNWH tüketiciler sürekli olarak web tabaQOÕKL]PHW
OHUHED÷ODQPDNWDGÕU:HEKL]PHWOHULVXQXFXWDUDIÕGHVWH÷LYHEXOXWELOLúLP FORXGFRP
SXWLQJ VD÷OD\DUDNPRELOFLKD]ODUÕQGHSRODPDYHVÕQÕUOÕLúOHP\HWHQH÷LJLELHNVLNOLNOH
ULQLRUWDGDQNDOGÕUPDNWDGÕU5(67IXOZHEKL]PHWOHULVDGHFHEHOOHNYHLúOHPFL\R÷XQ
OX÷XQXRUWDGDQNDOGÕUPDPDNWD, ayrÕFDoD÷ÕUPD\Õ NROD\ODúWÕUPDNWDYH NHVLQWLOLRODUDN
ELoLPOHQGLULOPLúELU\DQÕWUHWPHNWHGLUOHU
Mobil kampüs projesi, sHUYLV WDEDQOÕ PLPDUL\L NXOODQÕODUDN JHOLúWLULOPLú YH mobil
teknolojiler ile VWDQGDUWODUDGD\DOÕZHEKL]PHWOHULQLEWQOHúWLrPLúWLU*HOLúWLULOHQ projesinin BD÷ODP<|QHWLFLVL &RQWH[W0DQDJHU E|OPPRELOD\JÕWODUÕQoRNOX-modaliWHVLQGHQYHPHNDQVDOIDUNÕQGDOÕNWDQVRUXPOXGXU$NÕOOÕPRELOFLKD]ODU*36pusula ve
KÕ]ODQGÕUÕFÕVHQV|UOHULNXOODQDUDNPHNDQVDOIDUNÕQGDOÕNHOGHHWPHNWHGLU. $\UÕFDPRELO
NXOODQÕFÕODUÕQGL÷HUNXOODQÕFÕODUWDUDIÕQGDQbelirli lokasyonlar için ROXúWXUXODQ, NDWÕOÕPFÕ
DOJÕlama görevlerini JHUoHNOHúWLUPH RODQDNODUÕYDUGÕU%XoDOÕúPD|÷UHQFLOHULQJQON
IDDOL\HWOHULQLNROD\ODúWÕUPDNYHRWRPDWLNOHúWLUPHNLoLQVHQV|UOHUIL]LNVHOGQ\DLOHDN
WDW|UOHUJLELKHVDSODPDD÷ODUÕQÕEWQOHúWLUPHNWHGLU
8\JXODPD JHOLúWLUPH DúDPDVÕQGDQ sonra kXOODQÕFÕ WDEDQOÕ NXOODQÕODELOLUOLN WHVWi ile
mRELO NDPSV X\JXODPDVÕQÕQ kullanÕODELOLUOLN GH÷HUOHQGLUPHVL \DSÕOPÕúWÕU. $OWÕ NDWÕ
OÕPFÕLOHJHUoHNOHúWLULOHQEXWHVWLQVRQXFXQGDNXOODQÕFÕODUÕQNDUúÕODúWÕNODUÕWHPHODUD\]
SUREOHPOHUL YH VRUXQOX J|UHYOHU EHOLUOHQPLúWLU 7HVSLW HGLOHQ VRUXQODUÕ JLGHUPHN LoLQ
X\JXODPDQÕQ DUD\]QQ GH÷LúLNOLN \DSÕOPDVÕ SODQODQPDNWDGÕU øOHULNL oDOÕúPDODUGD
yHQLDUD\]LOHNXOODQÕODELOLUOLNWHVWLtekrarlanacak ve \DSÕODQGH÷LúLNOLNOHULQNXOODQÕFÕ
SHUIRUPDQVÕYHPHPQXQL\HWL]HULQGHNLHWNLVLDUDúWÕUÕODFDNWÕU
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NXOODQÕPÕNROD\ODúWÕUPDNPDNVDGÕ\ODJHOLúWLULOLUOHU%LOJL\|QHWLPLDoÕVÕQGDQELO
ginin \DUDWÕOPDVÕLoLQKHULNLVLGHHWNLQDUDoODUGÕU Süreç modellerinden ontolojiye
DUDoGHVWHNOLELUG|QúPKHULNLVLQGHQHGLQLOHQID\GDODUÕJHQLúOHWHELOLUYHJHOLú
WLUPHYHULPOLOL÷LYHWXWDUOÕOÕ÷ÕQÕDUWWÕUDELOLU%XoDOÕúPDJHUoHNELUGXUXP]HULQGH
RWRPDWLNG|QúPSRWDQVL\HOLQLJ|VWHUPH\LDPDoODPDNWDGÕUdDOÕúPDda, bu döQúPQPDQXHORODUDNJHUoHNOHúWLULOGL÷LELUGXUXPoDOÕúPDVÕJHUoHNOHúWLULOPLú
YHRWRPDWLNG|QúPLoLQELUDOJRULWPDWDVDUODQPÕúWÕU
Anahtar Kelimeler: øúVUHFLPRGHOOHPHVUHoPRGHOOHPHGLOOHULH(3&RQWR
loji

1

*LULú

øúVUHoOHULPRGHOOHPHQLQDPDFÕLOJLOLLúVUHoOHULQLQoHúLWOLX\JXODPDODUYHULDPEDU
ODUÕNXUXPVDOELULPOHUYHNXUXPODULoHUGL÷LGXUXPODUGDLúVUHoOHUL\|QHWLPinde stanGDUGL]DV\RQXVD÷ODPDNWÕU [1]. gWH\DQGDQRQWRORMLJHOLúWLUPHQLQDPDoODUÕ [2]; NLúLOHU
YH\D]ÕOÕPODUÕQELOJLQLQ\DSÕVÕKDNNÕQGDSD\ODúÕODQELUDQOD\ÕúDVDKLSROPDODUÕQÕQVD÷
ODQPDVÕ DODQ ELOJLVLQLQ \HQLGHQ NXOODQÕOPDVÕ DODQ YDUVD\ÕPODUÕQÕQ DoÕN KDOH JHWLULO
mesi, alan bilgisi ve operasyonel bilginin D\UÕúWÕUÕOPDVÕ ve alan bilgisinin analiz edilmesidir.
2QWRORML JHOLúWLUPH DODQ ELOJLVLQLQ \DUDWÕOPDVÕ DoÕVÕQGDQ ELOJL \|QHWLPL DODQÕQÕQ
|QHPOLELUSDUoDVÕGÕUøúVUHFLPRGHOOHPHGL÷HU\DQGDQIRUPDOELOJLQLQ\DUDWÕOPDVÕ
LoLQNXUXPODUDoÕVÕQGDQELURNDGDU|QHPOLGLU [3]. Yani, her iki aktivite de bilginin yaUDWÕOPDVÕDoÕVÕQGDQNXOODQÕOPDNWDGÕU
6UHoOHULQLoHUGL÷LELOJLVÕQÕIODUÕYHLOLúNLOHULQLQELUEHOLUWLPLRODQVUHoRQWRORMLOHUL
VUHoOHULNDSVD\DQELOJLDODQÕQÕQIRUPDOELUJ|VWHULPLGLUSüreç ontolojileri, alan ontoORMLOHULQLQ\DUDWÕOPDVÕQGDJHQHOOLNOHJHUHNOLELOJLOHURODQVUHoIDDOL\HWUROX\JXODPD
sistemi, süreç arayüzüJLUGLYHoÕNWÕ JLELYDUOÕNODU KDNNÕQGDJHQLúELUELOJLLoHULUOHU
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3UDWLNWHKHPVUHoPRGHOOHPHKHPGHRQWRORMLJHOLúWLUPH\UWHQNXUXPODUher bir
DNWLYLWH\HD\QÕ\DGDEHQ]HUND\QDNODUÕDNWDUDUDNWHNUDUODQDQLúJoOHULD\ÕUÕUODU'DKDVÕ
hiçbiri di÷HULQGH \DUDWÕODQ ELOJLGHQ ID\GDODQPDPDNWD EX GD UQOHULQ KHP \DUDWÕOÕúÕ
KHPGHEDNÕPÕVÕUDVÕQGDNDoÕQÕOPD]RODUDNELUELUL\OHWXWDUVÕ]ROPDVÕQDQHGHQROPDNWD
GÕU6UHoPRGHOOHULYHDODQRQWRORMLOHULDUDVÕQGDELUN|SURODUDNVUHoRQWRORMLOHULQL
ROXúWXUPDNJHOLúWLUPHGHYHULPOLOL÷LYHWXWDUOÕOÕ÷ÕYHUQOHULQWDPOÕ÷ÕQÕDUWWÕUDELOLU%X
úHNLOGHLúVUHFLPRGHOOHULQGHNLELOJL\L\HQLGHQNXOODQDUDNJHOLúWLULOHQDODQRQWRORMLOHUL
süreçlerle uyumlu olabilir ve RQWRORMLJHOLúWLUPHQLQELUSDUoDVÕRODQDODQDQDOL]i aktiviWHVLVUHoDQDOL]LQGHQID\GDODQDELOLUøúVUHFLPRGHOOHULQGHNLELOJLQLQRQWRORML\DSÕOD
UÕQDG|QúPQQEXID\GDODUÕRUWD\DoÕNDUDFD÷ÕQDLQDQÕ\RUX]
%XoDOÕúPDGDDPDFÕPÕ]LúVUHFLPRGHOOHULQLNXOODQDUDNVUHoRQWRORMLOHULROXúWXU
PD\Õ GHQH\LPOHPHNWLU %X DPDoOD PDQXHO RODUDN EX G|QúP VD÷ODGÕ÷ÕPÕ] YH VR
QXQGDELUG|QúPDOJRULWPDVÕWDVDUODGÕ÷ÕPÕ]ELUGXUXPoDOÕúPDVÕJHUoHNOHúWLUGLN

2

øOJLOLdDOÕúPDODU

6UHoPRGHOOHULYHRQWRORMLOHUOHLOJLOLDUDúWÕUPDODUoR÷XQOXNODD\UÕDODQODUGD\DSÕOPDNWD
ve bLUELUL\OHLOLúNLOHULKDNNÕQGDNLoDOÕúPDODUQDGLUGLU%D]ÕODUÕ [4][5] süreç modelleme
GLOOHULQLWHPHORQWRORMLOHUWDEDQÕQGDLQFHOHPHNWHYHGL÷HUED]ÕoDOÕúPDODUGD [6][7][8]
VUHoRQWRORMLOHULQLQSUDWLNWHNL|QHPLYHNXOODQÕPODUÕQÕ|QHoÕNDUPDNWDGÕUODNLQEXoD
OÕúPDODUÕQ KLoELUL VUHo PRGHOOHULQL NXOODQDUDNRQWRORMLJHOLúWLUPHNLoLQELUG|Qúm
\DNODúÕPÕQD RGDNODQPDPDNWDGÕU Süreç modelleri için ontolojilerin EPC, BPMN ve
%3(/JLELPRGHOOHPHQRWDV\RQODUÕWHPHOLQGHVXQXOGX÷XoDOÕúPDODUYDUGÕU [9][10] ve
ED]ÕoDOÕúPDODUGDVUHoPRGHOOHULQGHQRQWRORML\HG|QúPPetri Net [11] YH\DOÕQ EPC
[12] notaV\RQODUÕLoLQEHWLPOHQPLúWLU %L]LPoDOÕúPDPÕ]ÕQEXQODUODG|QúP\DNODúÕPÕ
DoÕVÕQGDQEHQ]HUOLNOHUL YDUGÕUDQFDNNHQGLVLQLPRGHOOHPHQRWDV\RQXVHoLPLELUELUL\OH
LOLúNLOLELUGHQID]ODVUHoPRGHOLYHPRGHO|÷HOHULQLRQWRORMLGHNDSVDPDVÕYHDUDúWÕUPD
\|QWHPLLOHIDUNOÕODúWÕUPDNWDGÕU [12]’de \DOÕQ(3&¶GHQ VDGHFHLúDNÕúÕ |÷HOHULQLLoHUHQ
IRQNVL\RQYHROD\|÷HOHULLoLQER÷XPYHVUHoPRGHOLLoLQoL]JHJLELVWVHYL\Hontoloji
VÕQÕIODUÕLOHDGUHVOHQHQELURQWRORML\HG|QúPWDULIHGLOPHNWHGLU 'L÷HU\DQGDQEL]LP
oDOÕúPDPÕ]JHQLúOHWLOPLú(3&QRWDV\RQXQGDNLGDKDJHQLúELUPRGHO|÷HOHULNPHVLQL
NDSVDPD\ÕKHGHIOHPHNWHGLU$\UÕFDoDOÕúPDPÕ]GDD\QÕPRGHO|÷HVLQLQELUGHQID]OD|U
QH÷LQLQ LQVWDQFH ROPDVÕELUELULLOHDUD\]RODQVUHoOHUYHPRGHOOHPHQRWDV\RQXQXQ
|÷HNPHVLQLQGH÷LúPHVLJLELELUoRN süreç modelleme hususunu adresliyoruz.

3

'XUXPdDOÕúPDVÕ

'XUXPoDOÕúPDVÕQÕQKHGHILVRQXoODUÕQÕG|QúPDUDFÕJHOLúWLUPHGHNXOODQPDN]HUHLú
VUHFL PRGHOOHULQLNXOODQDUDNRQWRORMLJHOLúWLUPH\LX\JXODPDNWÕU$PDoELUG|QúP
DUDFÕQÕQJHUHNOLOL÷LJ|VWHUPHNYHRODVÕJLUGLYHoÕNWÕODUÕQSURWRWLSLQLROXúWXUPDNWÕU HeGHIHX\JXQRODUDNDúD÷ÕGDNLDUDúWÕUPDVRUXVXROXúWXUXOPXúWXU
$UDúWÕUPD VRUXVX 0HYFXW DUDo YH \|QWHPOHUL NXOODQDUDN Lú VUHFL PRGHOOHULQGHNL
ELOJLELURQWRORML\HQDVÕODNWDUÕODELOLU"
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3.1

Durum dDOÕúPDVÕ3ODQÕ

'XUXPoDOÕúPDVÕQGDDúD÷ÕGDNLDNWLYLWHOHULQX\JXODQPDVÕSODQODQGÕ
 Durum seçimi: Seçim kriterleri, DUDúWÕUPDVRUXVXQDFHYDSODUbulabilecek ve durum
oDOÕúPDVÕJHoHUOL÷LQLVD÷OD\DFDNHWNLQGXUXPoDOÕúPDVÕQÕQVHoLPLQGHNXOODQÕODFDNWÕU
$\UÕFDJHOLúWLUPHKHGHIOHULYH\HWHUOLNVRUXODUÕoDOÕúPDQÕQNDSVDPÕQÕQHWOHúWLUHFHN
tir.
 6UHoWDQÕPODPD: øúVUHFHPRGHOOHPHVHoLOHQGXUXPLoLQEHOLUOHQHQPRGHOOHPHQR
WDV\RQXLOHJHUoHNOHúWLULOHFHNWLU 0RGHOOHUVUHoOHUDNWLYLWHOHUUROOHUJLUGLOHUYHoÕN
WÕODUJLELVUHoOHUHLOLúNLQELOJLOHULEDUÕQGÕUDFDNWÕU
 OntoloMLWDQÕPODPD: øúVUHoOHULPRGHOOHULLOHX\XPOXELUVUHoRQWRORMLVLROXúWXUX
ODFDNWÕU6UHoOHUYHVUHo|÷HOHULRQWRORMLVÕQÕIODUÕYHELUH\OHULRODUDNWHPVLOHGLOH
cektir.
 Süreç modelleri ile süreç ontRORMLVLQLNDUúÕODúWÕUPD: øúVUHFLPRGHOOHULYHVUHoRQ
tolojisi DUDVÕQGDNLEHWLPOHPH\HWHQH÷LERúOX÷XQXEHOLUOHPHN]HUHNDUúÕODúWÕUÕODFDN
WÕU%XDGÕPD\QÕ]DPDQGDJHoHUOLNÕOPDPDNVDGÕ\ODJHUoHNOHúWLULOHFHNWLU
 Otomasyon potansiyelini belirle: '|QúPQ RWRPDV\RQSRWDQVL\HOLQLKDLLúVUHFL
PRGHOOHULYHVUHoRQWRORMLVLWHPHOLQGHGH÷HUOHQGLULOHFHNWLU
 2WRPDV\RQSRWDQVL\HOLQLDoÕNODPDNLoLQDOJRULWPDWDVDUODdDOÕúPDQÕQoÕNWÕODUÕNXO
ODQÕODUDNRWRPDV\RQSRWDQVL\HOLELUG|QúPDOJRULWPDVÕWDVDUÕPÕLOHNDQÕWODQDFDN
WÕU
hoGXUXPVHoLPNULWHULEHOLUOHQPLúWLUøONNULWHUVHoLOHQGXUXPXQHNRORMLNRODUDNJH
oHUOLROPDVÕGÕU%|\OHFHGXUXPoDOÕúPDVÕVRQXoODUÕJHUoHNELUoHYUHGHJHoHUOLELUSURE
OHPLo|]POH\HUHNGR÷UXODQDFDNWÕU øNLQFLNULWHUVUHoVDKLSOHULQLQELOJLVD÷OD\ÕFÕYH
oÕNWÕODUÕNDEXOHGHQOHURODUDNWDDKKWOHULQLQVD÷ODQPDVÕGÕU%XWUELUNDWÕOÕPJHQHOOLNOH
uzmanlarÕQLVWHNOLOL÷LYHVW\|QHWLPGHVWH÷LJLELgüdüsel faktörlere ihtiyaç duyar. Son
NULWHULVHoDOÕúPDQÕQJHoHUOL÷LQLDUWWÕUDFDNJHQLúELUDUDOÕNWDNLVUHo|÷HOHULWUOHULQLQYH
SHUVSHNWLIOHULQNXOODQÕPÕQD\RODoDQGXUXPoDOÕúPDVÕNDUPDúÕNOÕ÷ÕQÕQLoHULOPHVLGLU
3.2

'XUXPdDOÕúPDVÕ8\JXODPD

3ODQGDEHOLUOHQHQGXUXPVHoLPNULWHUOHULGR÷UXOWXVXQGDEHOLUOHQHQGXUXPoDOÕúPDPÕ]ÕQ
NDSVDPÕ7UNL\H¶GHNDPX\DWÕUÕPODUÕQÕQSODQODQPDVÕYHL]OHQPHVLRODUDNoL]LOPLúYH
ELUSURMHQLQSDUoDVÕRODUDNWDQÕPODQPÕúWÕU .DONÕQPD%DNDQOÕ÷ÕWDUDIÕQGDQVXQXODQEX
KL]PHWDúD÷ÕGDNLVUHoOHULLoHULU








.XUXOXúWHNOLIWDYDQODUÕQÕQROXúWXUXOPDVÕ
7DKVLVOHULQQLKDLKDOLQLDOPDVÕ
<DWÕUÕP SURJUDPÕQÕQ\D\ÕPODQPDVÕ
3URMHGHWD\ODUÕQÕQWRSODQPDVÕ
<DWÕUÕPSURJUDPÕUHYL]\RQX
<DWÕUÕPODUÕQL]OHQPHVLYHGH÷HUOHQGLULOPHVL
<DWÕUÕPSURMHVLWDPDPODPD
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2QWRORML JHOLúWLUPHQLQ NDSVDPÕQÕ WDQÕPODPDN |QHPOLGLU oQN LOJLOL PKHQGLVOLN
DNWLYLWHOHULDPDoODUÕQGDQVDSDELOLU.XUXPODUELUoRNELUELUL\OHLOLúNLOLDODQIRQNVL\RQHO
ELULPOHUYHKL]PHWOHULoHUHELOLUYHEXGDDPDoODQDQNDSVDPÕQJHQLúOHPHVLQH\RODoDEL
OLU%XKXVXVoDOÕúPDQÕQNDSVDPÕQÕQEDúWDQVRQDNDGDU\|QHWLOPHVLLOHo|]POHQHELOLU
dDOÕúPDQÕQNDSVDPÕQÕEHOLUOH\HQKHGHIOHULWDQÕPODPDNMETHONTOLOGY [13] taraIÕQGDQ|QHULOHQRODVÕELUo|]PGU
<HWHUOLNVRUXODUÕQÕ|QFHGHQEHWLPOHPHNGHNDSVDPÕWDQÕPODPDNLoLQNXOODQÕúOÕGÕU
<HWHUOLNVRUXODUÕQLKDLRQWRORMLQLQFHYDSODUVXQPDVÕEHNOHQHQVRUXODUGÕU%LUoRNoDOÕú
PDGD \HWHUOLN VRUXODUÕQD X\JXQ RODUDN RQWRORML\L VRUJXODPDN GR÷UXODPD YH JHoHUOL
NÕOPDDPDFÕ\ODNXOODQÕOPDNWDGÕU<HWHUOLNVRUXODUÕQÕQNXOODQÕPÕMETHONTOLOGY
[13] ve NeOn [14] JLELED]ÕSRSOHUmetodolojilerde ortak ELUX\JXODPDGÕU. %XoDOÕúPD
LoLQEHOLUOHQPLúKHGHIYH\HWHUOLNVRUXODUÕTablo 1’de gösterilmektedir.
Tablo 1. 2QWRORMLJHOLúWLUPHKHGHIWDQÕPÕ

+HGHI7DQÕPÕ:
<DWÕUÕPSURJUDPÕKD]ÕUODPDVUHFLKDNNÕQGDNLELOJLQLQDoÕNKDOHJHWLULOPHVL
+HGHI$oÕNODPDVÕ:
.XUXOXúNDQXQXJHUH÷L.DONÕQPD%DNDQOÕ÷ÕNDPX\DWÕUÕPSROLWLNDODUÕQÕEHOLUOHPHN
\DWÕUÕPODUKDNNÕQGDDQDOL]YHDUDúWÕUPD\DSPDNNDPX\DWÕUÕPSURMHILNLUOHULQLQROXú
PDVÕQÕGHVWHNOHPHNSURMHOHULDQDOL]HWPHN\DWÕUÕPSURJUDPÕQÕKD]ÕUODPDNL]OHPHN
YHGH÷HUOHQGLUPHNWHQVRUXPOXGXU$QFDNSURJUDPÕQKD]ÕUODPDYH\|QHWLPVUHoOHUL
E\N|OoGHNDSDOÕELOJLGLU+D]ÕUODPDVUHoOHULQLQVRUJXODQDELOLUYHVRQUDVÕQGD
DODQELOJLVLLOHLOLúNLOHQGLULOHELOLUúHNLOGHDoÕNKDOHJHWLULOPHVLEHNOHQPHNWHGLU
Yeterlik SorulDUÕ:
<DWÕUÕPSURJUDPÕQÕ\D\ÕPODPDNWDQKDQJLUROOHUVRUXPOXGXU"
+HUELUUROQVRUXPOXOX÷XQGDNLDNWLYLWHOHUKDQJLOHULGLU"
<DWÕUÕPSURJUDPÕKDQJLUROWDUDIÕQGDQKDQJLVUHoWHUHYL]HHGLOHELOLU"
+DQJLDNWLYLWHOHUKDQJLX\JXODPDVLVWHPOHULWDUDIÕQGDQGHVWHNOHQPektedir?
+HUELUVUHFLQKDQJLoÕNWÕODUÕKDQJLVUHoOHULQJLUGLVLGLU"
+HUELUVUHoWHKDQJLVRQODQPDGXUXPODUÕEXOXQPDNWDGÕU"
<DWÕUÕPSURJUDPÕQÕQKD]ÕUODQPDVÕQGDKDQJLGÕúVUHoOHUYHKDQJLGÕúUROOHU\HUDO
PDNWDGÕU"
%HOOLELULúUQKDQJLVUHoWHYHKDQJLUROWDUDIÕQGDQGH÷LúWLULOHELOLU"
…
³<DWÕUÕPSURJUDPÕQÕQ\D\ÕPODQPDVÕ´VUHFLQLQPRGHOOHQPHVLGXUXPoDOÕúPDVÕQÕQ
NDSVDPÕRODUDNEHOLUOHQGL <XNDUÕGDNL\HGLVUHFLQWDPDPÕQÕQPRGHOOHQPHVLSODQODQ
PDVÕQD YH SODQODQGÕ÷Õ úHNLOGH GH PRGHOOHQGL  UD÷PHQ VDGHFH ³\DWÕUÕP SURJUDPÕQÕQ
\D\ÕPODQPDVÕ´VUHFLRQWRORMLVLQLQROXúWXUXOPDVÕQGDNXOODQÕOPDN]HUHVHoLOGL “<DWÕ
UÕPSURJUDPÕQÕQ\D\ÕPODQPDVÕ” VUHFLoHúLWOLUROOHUJLUGLOHUoÕNWÕODUYHX\JXODPDODU
LoHUPHVL LOH VUHo RQWRORMLVLQLQ oHúLWOL VÕQÕIODUÕQÕQ ELUeylerinin gösterilebilmesi nedeniyle seçildi.
*HQLúOHWLOPLúROD\WDEDQOÕVUHo]LQFLUL eEPC) LúOHYVHOELOLúLPVHOYHNXUXPsal persSHNWLIOHULLOHLúDODQÕ için güçlü analiz yetenekleri sunar. Oldukça esnek bir notasyonu
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YDUGÕU IRQNVL\RQROD\YHPDQWÕNVDO operatörler JLELNXOODQÕPÕ]RUXQOX\DOÕQ(3&PR
GHOHOHPDQODUÕKDULo YHE|\OHFHNXOODQÕODFDNPRGHOHOHPDQODUÕLOHJHQLúOHWLOLSGDUDOWÕ
labilir. %X\]GHQPRGHOOHPHQRWDV\RQXVHoLPLPRGHOHOHPDQODUÕYHNXUDOODUÕQÕGDLoH
rir. Süreç sahipleri ile belirlenen PRGHOOHPHDPDFÕGR÷UXOWXVXQGDúXPRGHOHOHPDQODUÕ
VHoLOPLúWLUIRQNVL\RQ ROD\PDQWÕNVDORSHUDW|UOHU, ELOJLWDúÕ\ÕFÕODUX\JXODPDVLVWHPL
NXUXPVDOHOHPDQODUVUHoDUD\]L\LOHúWLUPH|QHULVLYHWHNQLNWHULP
6UHoPRGHOOHULQGHWDQÕPOÕROPDVDGDVUHoOHUKDNNÕQGDNLELOJLOHUoHúLWOLJ|VWHULP
lerde veya IRUPDWODUGDYDURODELOLU5HVPLEHOJHOHUGHEHOLUWLOPLúELOLúLPVLVWHPOHULQGH
\HUDOPÕúYH\DLúLQVDQODUÕWDUDIÕQGDQNDSDOÕELOJLRODUDNVDKLSROXQPXúRODELOLU Genellikle süreç modelleyiciler süreç verisinL EX ND\QDNODUGDQ HOGH HGHUOHU <DWÕUÕPODUÕQ
SODQODQPDVÕYHL]OHQPHVLNDSVDPÕQGDNLVUHoNPHVLVUHoDQDOLVWOHUL NXUXPXQGÕúÕQ
GDQPRGHOOHPHX]PDQODUÕ YHVUHoVDKLSOHUL NXUXPXQDODQX]PDQODUÕ LúELUOL÷LLOHPR
GHOOHQGL'DKDDoÕNELULIDGH\OHVUHoDQDOLVWOHUL\D]ÕOÕELOJLQLQPRGHOOHUGH\HUDOPDVÕQÕ
VD÷OD\DFDNUHVPLEHOJHOHULNXOODQDUDNWDVODNPRGHOOHULROXúWXUGX$UGÕQGDQ, birkaç iteUDV\RQGDoDOÕúWD\ODUGDVUHoVDKLSOHULLOHEHUDEHUWDVODNPRGHOOHULQ]HULQGHQJHoLOGL
ve modeller süreç analistleri tarDIÕQGDQJQFHOOHQGL³<DWÕUÕPSURJUDPÕQÕQ\D\ÕPODQ
PDVÕ´VUHFLPRGHOLùHNLO1¶GH\HUDOPDNWDGÕU

ùHNLO 1. <DWÕUÕPSURJUDPÕQÕQ\D\ÕPODQPDVÕVUHFLLúVUHFLPRGHOL
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6UHoRQWRORMLVLQLROXúWXUPDQÕQELUVRQUDNLDGÕPÕQGDH(3&QRWDV\RQXQDX\JXQROD
UDNLúVUHFLPRGHOOHULLoLQELUNDYUDPGL\DJUDPÕWDVDUODQGÕ7HPHOGHNDYUDPGL\DJUDPÕ
VHoLOHQQRWDV\RQXQPHWDPRGHOLQL\DQVÕWPDNWDGÕU0RGHOHOHPDQODUÕYHVUHoLoLQVÕQÕI
WDQÕPODUÕQÕLoHUPHNWHGLU%LOJLDNÕúÕLúDNÕúÕVUHoVRUXPOXOXNYHJHQHOOHPHLOLúNLOHUL
e(3&QRWDV\RQXWHPHOLQGHVÕQÕIODUDUDVÕQGDNXUXOGX ùHNLO2). 6UHoOHLOLúNLOLVÕQÕIODUÕQ
YHLOLúNLOHULQLQWDQÕPODQGÕ÷ÕELUVUHoRQWRORMLVLNDYUDPGL\DJUDPÕNXOODQÕODUDNROXúWX
UXOGX |UQHNELUSDUoDVÕ Tablo 2¶GHGLU 0RGHOHOHPDQODUÕQÕQ|UQHNOHULRQWoloji birey
DGD\ODUÕRODUDNEHOLUOHQGLYHVUHoRQWRORMLVLVÕQÕIODUÕLOHLOLúNLOHQGLULOGL Ontoloji editöUQGHRQWRORMLVÕQÕIODUÕQDDLWELUH\OHU\DUDWÕOGÕYHQHVQHYHYHUL|]HOOLNOHULGHRQWRORML
J|]GHQJHoLULOHUHNGR÷UXODQPDGDQ|QFHWDQÕPODQGÕ |UQHNELUSDUoDVÕ Tablo 3’tedir).

ùHNLO 2. H(3&WHPHOLQGHKD]ÕUODQDQNDYUDPGL\DJUDPÕ

øúVUHFLPRGHOLLOHVUHoRQWRORMLVLQLNDUúÕODúWÕUGÕ÷ÕPÕ]GDVUHoRQWRORMLVLQLQPR
GHOOHUGHNL WP ELOJL\L LoHUGL÷L J|UOG %XQGD RQWRORMLQLQ PRGelleme notasyonunun
PHWDPRGHOLNXOODQÕODUDNROXúWXUXOPDVÕQÕQHWNLVLE\NWU
Nihai süreç ontolojisi on-G|UWVÕQÕI\LUPL-LNLQHVQH|]HOOL÷LYHRQ-DOWÕELUH\LoHUPHN
WHGLU2QWRORMLQLQJUDILNVHOELUJ|VWHULPLROXúWXUXOPXúYHVUHoVDKLSOHULQGHJ|]GHQgeoLULOPLúWLU
6UHoRQWRORMLVLYHLúVUHFLPRGHOLELUELUL\OH VUHoHOHPDQODUÕYH|UQHNOHULDoÕVÕQGDQ
WXWDUOÕYHX\XPOX ROGX÷XLoLQG|QúPQRWRPDV\RQSRWDQVL\HOL\NVHNJ|UQPHNWH
GLU%XSRWDQVL\HO;0,NRGODUÕQÕ VUHoPRGHOLYHULOHUL 5')¶H VUHoRQWRORMLVL NHúLI
DPDFÕ\ODELUELULQHDGUHVOH\HUHNGHGH÷HUOHQGLULOPLúWLU 2WRPDV\RQSRWDQVL\HOLQLNDQÕW
layan tam bir adresleme elde edilebildi.
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%LUVRQUDNLDGÕPRODUDNVUHoPRGHOOH\LFLOHUWDUDIÕQGDQPRGHOOHQHQLúVUHoPRGHO
lerinin ontolojiye çevrilmesi için algoritma WDQÕPODQPÕúWÕU%XG|QúWUFDOJRULWPDVÕ
G|QúWUPHSRWDQVL\HOLQLGR÷UXODPDNLoLQWDVDUODQPÕúWÕU'DKDDoÕNoDDoÕNODPDNJHUH
NLUVHLúVUHoPRGHOOHULQLJ|VWHUHQ;0,GRV\DODUÕQÕNXOODQDUDNVUHoRQWRORMLVLQLQ5')
GRV\DODUÕQÕ üretmenin mümkün ROGX÷XQXJ|VWHUPHNLoLQGLU
%XG|QúPVUHFLNÕVÕPGDQ ROXúPDNWDGÕUøONNÕVÕP ;0,GRNPDQODUÕQRNXQ
PDVÕYHKHUHOHPDQÕQ ELUH\LQLQROXúWXUXOPDVÕQGDQROXúPDNWDGÕUøNLQFLNÕVÕP üst dü]H\GHWDQÕPODQPÕúVUHoRQWRORMLVLQLQRNXQPDVÕYHELUH\OHULQHNOHQHFH÷L yeni ontoloMLQLQROXúWXUXOPDVÕGÕU6RQNÕVÕPLVH\HQLPRGHOGHVUHoHOHPDQÕ bireylerinin ontoloji
VÕQÕIODUÕQDELUOHúWLUPHNWLUøúVUHoPRGHOOHULQGHQVUHoRQWRORMLVLQHG|QúPQGDKD
GHWD\OÕDoÕNODPDNLoLQG|QúPQJLUGLYHoÕNWÕODUÕQÕQ|UQHNOHULVÕUDVÕ\ODTablo 2 ve
Tablo 3 GHYHULOPLúWLU*|UVHOOHúWLUPHDPDFÕLOHùHNLO’deki sadece iki model HOHPDQÕ
YHDUDODUÕQGDNLLOLúNLEXNÕVÕPGD|UQHNRODUDNNXOODQÕOPÕúWÕU
6UHoOHULPRGHOOHPHNLoLQNXOODQÕODQDUDo 83520 PRGHOELOJLVLQL;0,EHOLUWPHVL
olarak tXWPDNWDGÕU ;0,¶GDNL KHU HOHPDQÕQ ,'¶VL LVPL YH WLSL YDUGÕU 'L÷HU \DQGDQ
;0,¶GDNLKHUED÷ODQWÕQÕQGD,'¶VLLVPLND\QDNYHKHGHIeleman bilgileri mevcuttur.
'L\DJUDPGDNLDNÕúÕJ|UVHOOHúWLUPHNLoLQLONDGÕPeleman YHED÷ODQWÕODUÕND\QDNKHGHI
formuna sokPDNWÕU$\QÕúHNLOGHELUH\OHUGHND\QDNKHGHIIRUPXQDEXDúDPDGDVRNX
ODFDNWÕU6|]GHNRG SVHXGRFRGH DúD÷ÕGDmetodu J|VWHUPHNLoLQYHULOPLúWLU
for each connection in connectionList{
for each element in elementList{
if(connection.source==element)
sourceTarget.source=element;
else if(connection.target==element)
sourceTarget.target=element;
if(sourceTarget.notEmpty())
sourceTargetList.push(sourceTarget);
indvList.source = newModel.createIndividual(sourceTarget.source);
indvList.target = newModel.createIndividual(sourceTarget.target);
}
}
øNLQFLDúDPDGDVUHoRQWRORMLVLQLQVWPRGHOLQLRNX\DUDN\HQLPRGHO\DUDWPDNWÕU
%XVWG]H\RQWRORMLGÕúDUÕGDQPRGHOOHPHQRWDV\RQODUÕQGDNLGH÷LúLNOL÷LLGDUHHWPHN
LoLQGÕúDUÕGDQ\|QHWLOPHNWHGLU'|QúPDOJRULWPDVÕ\HQLPRGHOLROXúWXUPDNLoLQEX
VWG]H\VUHoRQWRORMLVLQLNXOODQPDNWDGÕU0RGHO$SDFKH-HQDNWSKDQHOHULQLNXOOD
QDUDNRNXQPDNWDGÕUøONRODUDNGH\LPOHURNXQXUYHburadan |]QHOHUYHRQODUÕQ|]HOOLN
OHULoÕNDUWÕOPDNWDGÕU6RQUDDúD÷ÕGDNLV|]de kodda J|VWHULOGL÷L JLELGDKDNXOODQÕúOÕELU
forma yani özne-yüklem-nesne’ye çevrilmektedir:
for each statement in loadedModel.listStatements()
subject= statement.getSubject()
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for each property in subject.listProperties()
list.subject= property.getSubject();
list.predicate= property.getPredicate();
list.object=property.getObject();
subjectList.push(list);
for each list in subjectList
for each list2 in subjectList
if(list.subject == list2.subject &&
list.predicate == domain && list2.predicate == range)
node.subject=list.object;
node.predicate=list.subject;
node.object=list2.object;
nodeList.push(node);
6RQUDVÕQGD EX RNXQDQ PRGHO \HQL PRGHOL ROXúWXUPDN LoLQ NXOODQÕOÕU $úD÷ÕGDNL
sözde kod Apache Jena kütüphanelerini kullanarak VÕQÕIYH|]HOOLNROXúWXUPD\ÕJ|VWHU
mektedir.
newModel= ModelFactory.createOntologyModel();
for each node in nodeList
newModel.createClass(node.subject);
newModel.createClass(node.object);
newModel.createObjectProperty(node.predicate);
%XDOJRULWPD\ÕJ|UVHOOHúWLUPHNDPDFÕLOH3URWpJpDUDFÕLOH5')GLOLQGHWDQÕPODQPÕú
VWG]H\VUHoRQWRORMLVLJLUGLGRV\DVÕQÕQ|UQH÷LTablo 2¶GHYHULOPLúWLU%X|UQHNGRV
\DGD³)RQNVL\RQ´³2OD\´YH³6UHo´YH³DNWLYHHGHU´YH³DLWWLU´LoLQWDQÕPODQDQQHVQH
|]HOOLNOHULLoLQRQWRORMLVÕQÕIODUÕWDQÕPODQPÕúWÕUøONKFUHGH³2OD\´YH³)RQNVL\RQ´VÕ
QÕIODUÕQÕQ DUDVÕQGD WDQÕPODQDQ ³DNWLYH HGHU´ QHVQH |]HOOL÷L WDQÕPODQPÕúWÕU %X WDQÕP
³2OD\´ VÕQÕIÕQÕ QHVQH |]HOOL÷LQLQ WDQÕP NPHVL RODUDN YH ³)RQNVL\RQ´ VÕQÕIÕQÕ QHVQe
|]HOOL÷LQLQ GH÷HU NPHVL ROGX÷XQX YH ³DNWLYH HGHU´ LOLúNLVLQLQ VDGHFH ³2OD\´ ‘dan
“Fonksiyon” ‘a YDURODELOHFH÷LQL LoHULUøNLQFLKFUH³6UHo(OHPanÕ” ve “Süreç” araVÕQGDNL ³DLWWLU´ QHVQH |]HOOL÷LQL WDQÕPOD\DUDN VUHo HOHPDQÕQÕQ VUHFH DLW ROGX÷XQX
vurgular. Üçüncü hücre “Olay” ‘ÕQVÕQÕIWDQÕPÕQÕLoHULU%XWDQÕP³2OD\´¶ÕQ³6UHoEOHPDQÕ´ VÕQÕIÕQÕQDOWVÕQÕIÕROGX÷XQXLIDGHHGHU'|UGQFKFUH³)RQNVL\RQ´XQVÕQÕI
WDQÕPÕQÕLoHULUYH³)RQNVL\RQ´ ‘XQD\QÕ]DPDQGD³6UHo(OHPDQÕ´ROGX÷XQXYXUJXODU
%HúLQFL hücre “SüreçElemDQÕ´VÕQÕIÕQÕYHRQXQ³6UHo´LOHRODQQHVQH|]HOOL÷LLOLúNLVLQL
³DLWWLU´ WDQÕPODU9HVRQRODUDNVRQXQFXKFUH³6UHo´ ‘LQVÕQÕIWDQÕPÕQÕLoHULU7D
QÕPODQDQalgoritma |]HOOLNOHULWDQÕPYHGH÷HUNPHOHULQLRNX\DUDNEXQDJ|UHG÷P
OLVWHVLQLROXúWXUXU%XG÷POLVWHVLLOH\HQLPRGHOLQVÕQÕIYHQHVQH|]HOOLNOHULROXúWX
UXOPDVÕQGDNXOODQÕOÕU
Tablo 2. hoVÕQÕIYHQHVQH|]HOOL÷LWDQÕPÕQDDLW|UQHN5')WDQÕPODUÕ

<ObjectProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/ ontologies/2013/11/
processOntology #tetikler">

240

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/ ontologies/2013/11/ processOntology #Olay"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.semanticweb.org/ ontologies/2013/11/
processOntology #Fonksiyon"/>
</ObjectProperty>
<ObjectProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org /ontologies/2013/11/
processOntology #aittir">
<rdfs:range rdf:resource="http://www.semanticweb.org /ontologies/2013/11/
processOntology #Surec"/>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.semanticweb.org/ ontologies/2013/11/ processOntology #surec(OHPDQÕ"/>
</ObjectProperty>
<Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/ ontologies/2013/11/ processOntology #Olay">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.semanticweb.org/ ontologies/2013/11/ processOntology #Surec(OHPDQÕ"/>
<rdfs:subClassOf>
<Restriction>
<onProperty rdf:resource="http://www.semanticweb.org/ ontologies/2013/11/ processOntology #tetikler"/>
<onClass rdf:resource="http://www.semanticweb.org/ ontologies/2013/11/ processOntology #Fonksiyon"/>
</Class>
<Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/ ontologies/2013/11/ processOntology #Fonksiyon">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.semanticweb.org/ ontologies/2013/11/ processOntology #SurecElePDQÕ"/>
<Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/ontologies/2013/11/ processOntology #SurecElemDQÕ">
<rdfs:subClassOf>
<Restriction>
<onProperty rdf:resource="http://www.semanticweb.org/ ontologies/2013/11/ processOntology #aittir"/>
<someValuesFrom rdf:resource="http://www.semanticweb.org/ ontologies/2013/11/ processOntology #Surec"/>
</Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</Class>
<Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/ ontologies/2013/11/ processOntology #Surec"/>
6RQDúDPDVUHoOHUL\HQLWDQÕPODQDQRQWRORMLPRGHOLLOHELUOHúWLUPHNWLU%XDúDPDGD
VWVHYL\HVUHoRQWRORMLVLQGHQWDQÕPODQDQG÷POLVWHVLLOHVUHoHOHPanlarÕndan taQÕPODQDQELUH\OLVWHVLNXOODQÕOPDNWDGÕU%XQRNWDGDDOJRULWPDELUH\OHULRQODUÕQLOJLOLVÕ
QÕIODUÕQDYHLOJLOL|]HOOLNOHULQHHúOHPHNWHGLU%XELUOHúWLUPHLoLQV|]GHNRGDúD÷ÕGDYH
ULOPLúWLU
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for each individual in indvList
for each node in nodeList
if(individual.source.getOntClass()== node.subject &&
individual.target.getOntClass() == node.object
Property property= newModel.createObjectProperty(node.predicate);
Individual.source.addProperty(property, individu
al.target);
Tablo 3¶GH VUHo RQWRORML JLUGLVLQLQ Lú VUHoOHUL ELUH\OHUL LOH ELUOHúLPL YHULOPLúWLU
dÕNWÕQÕQLONKFUHVL ³9L]HøúOHPOHUL7DPDPODQGÕ´³2OD\VÕQÕIÕQÕQ\HVLROGX÷XQXYe
³<HQL3URMH\H3URMH1XPDUDVÕ$WDQPDVÕ´IRQNVL\RQXQXDNWLYHHWWL÷LQLWDQÕPODPDNWD
GÕU$\UÕFD³<DWÕUÕP3URJUDPÕQÕQ<D\ÕQODQPDVÕHSF´VUHFLQHDLWROGX÷XQXJ|VWHUPHN
WHGLUøNLQFLKFUHLVH³<HQL3URMH\H3URMH1XPDUDVÕ$WDQPDVÕ´ ¶QÕQ³)RQNVL\RQ´VÕQÕ
IÕQÕQ \HVL ROGX÷XQX YH ³<DWÕUÕP 3URJUDPÕQÕQ <D\ÕQODQPDVÕHSF´ VUHFLQH DLW ROGX
÷XQXJ|VWHUPHNWHGLU9HVRQKFUH³<DWÕUÕP3URJUDPÕQÕQ<D\ÕQODQPDVÕHSF´VUHFLQLQ
³6UHo´VÕQÕIÕQÕQ\HVLROGX÷XQXWDQÕPODPDNWDGÕU
Tablo 3. '|QúPoÕNWÕVÕQÕQELU|UQH÷L

<http://www.semanticweb.org/ ontologies/2013/11/ processOntology #Vize+islemleri+tamamlandi>
a
<http://www.semanticweb.org/ ontologies/2013/11/ processOntology
#Olay> ;
rdfs:label 9L]HLúOHPOHULWDPDPODQGÕ
<http://www.semanticweb.org/ ontologies/2013/11/ processOntology #aittir>
<http://www.semanticweb.org/ ontologies/2013/11/surecOntolojisi#Yatirim+Programi+Yayinlanmasi.epc> ;
<http://www.semanticweb.org/ ontologies/2013/11/ processOntology #tetikler>
<http://www.semanticweb.org/
ontologies/2013/11/surecOntolojisi#Yeni+projeye+proje+numarasi+atanmasi > .
<http://www.semanticweb.org/ ontologies/2013/11/ processOntology # Yeni+projeye+proje+numarasi+atanmasi >
a
<http://www.semanticweb.org/ ontologies/2013/11/ processOntology
#Fonksiyon> ;
UGIVODEHO<HQLSURMH\HSURMHQXPDUDVÕDWDQPDVÕ
<http://www.semanticweb.org/ ontologies/2013/11/ processOntology #aittir>
<http://www.semanticweb.org/ ontologies/2013/11/ processOntology #
Yatirim+Programi+Yayinlanmasi.epc > ;
<http://www.semanticweb.org/ontologies/2013/11/processOntology# Yatirim+Programi+Yayinlanmasi.epc >
a
<http://www.semanticweb.org/ ontologies/2013/11/ processOntology
#Surec> ;
UGIVODEHO<DWÕUÕP3URJUDPÕ<D\ÕQODQPDVÕHSF
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4

6RQXoODU.ÕVÕWODUYH*HOHFHNdDOÕúPDODU

'XUXPoDOÕúPDVÕQÕQoÕNWÕODUÕNDPX\DWÕUÕPODUÕQÕQSODQODQPDVÕYHL]OHQPHVLQLQLúVUHo
modellerini, süreci, süreç HOHPDQODUÕQÕ YHDUDODUÕQGDNLLOLúNL\LWHPVLOHGHQVÕQÕIYH
VÕQÕIODUÕQ DUDVÕQGDNL  QHVQH |]HOOL÷LQL LoHUHQ RQWRORML\L YH G|QúP DOJRULWPDVÕQÕ
LoHUPHNWHGLU  '|QúP DOJRULWPDVÕ JHUoHNOHúWLULOGL÷LQGH LOJili alan ontolojilerini
ROXúWXUPDNLoLQNXOODQÕOPDN]HUHRQWRORML\DSÕODUÕUHWHELOecektir.
2UJDQL]DV\RQODUJHQHOOLNOHEHQ]HUDQDOL]J|UHYOHULQLYHLúELOJLVLQLSD\ODúDQLúVUHo
PRGHOOHPH YH RQWRORML JHOLúWLUPH\L IDUNOÕ DNWLYLWHOHU RODUDN JHUoHNOHúWLUPektedir. Bu
oDOÕúPDGDEXRUWDNJ|UHYOHUGHQYHELOJLGHQ\DUDUODQDQYHJHOLúWLUPHGHHWNLQOLNVD÷OD
\DQ G|QúP \DNODúÕPÕ WDQÕWÕOPÕúWÕU 'XUXP oDOÕúPDPÕ] Lú VUHo PRGHOOHULQLQ VUHo
RQWRORMLVLQHG|QúPQRODVÕ NÕOPDNWDGÕUH(3&QRWDV\RQXQDGD\DOÕ süreç ontolojisi
YHG|QúPJHUoHNOHúWLUHQDOJRULWPDWDVDUÕPÕVXQXOPXúWXU'|QúPOHUHWLOHQRQWR
ORML|÷HOHULDODQRQWRORMLOHULQLQJHOLúWLULOPHVLQGHNXOODQGÕ÷ÕQGD; ilgili ontolojilerin süUHoOHUOHWXWDUOÕOÕ÷ÕQGDDUWÕúYHDQDOL]HKDUFDQDQLúJQQGHGúQ|QJ|U\RUX]. Bu çaOÕúPDQÕQDQDNDWNÕVÕ, DODQRQWRORMLOHULQGHNXOODQÕOPD]HUHVUHoPRGHOOHULQGHQVUHo
RQWRORMLVLQHG|QúPSRWDQVL\HOLQLJ|VWHUPHNWLU $\UÕFDoR÷XHNRORMLNRODUDNJHoHUOL
GXUXPGDROGX÷XJLELELUELUL\OHHWNLOHúHQVUHoNPHOHULYHVUHoHOHPDQODUÕQÕQ bulunGX÷XPRGHOOHUGHQ ontolojiye G|QúPGHoDOÕúPDGDVD÷ODQDELOPHNWHGLU
%XoDOÕúPDGDNLNÕVÕWODUGDQELULWDQÕWÕODQG|QúPQVUHoPRGHOOHPHQRWDV\RQXQD
ED÷ÕPOÕROPDVÕGÕU(÷HUX\JXODyaQNLúLOHUWDUDIÕQGDQEDúNDPRGHOOHPHGLOLYH\DEDúND
model |÷HOHUL seoLOLUVHVWG]H\VUHoRQWRORMLVLQLQG|QúPDOJRULWPDVÕQGD oDOÕúD
ELOPHVLLoLQ\HQLGHQG]HQOHQPHVL\DGDRQWRORMLHGLW|ULOH\HQLGHQWDVDUODQPDVÕJH
UHNPHNWHGLU%XDOJRULWPD\DED÷OÕRODQJHOLúWLULOHFHNDUDoGDD\QÕúHNLOGHVUHoPRGHO
leme araç seçimini HWNLOH\HQVUHoPRGHOJLUGLVLQLQGLOLQHED÷ÕPOÕRODFDNWÕU
'L÷HUELUNÕVÕWLVHEXoDOÕúPDQÕQVDGHFHVUHoPRGHOLQGHQRQWRORML\HWHN\|QOG|
QúPROPDVÕGÕU%X\]GHQRQWRORMLGH\DSÕODQGH÷LúLNOLNOHUVUHoPRGHOOHULQH\DQ
VÕPDPDNWDGÕU6UHoPRGHOOHUi de÷LúWLNoHDOJRULWPDWDVDUÕPÕ GH÷LúLNOLNOHUL\|QHWPHGHQ
önceki sürümün ]HULQH\D]GÕ÷ÕLoLQX\JXODPD\Õ\DSDQNLúLOHULQRQWRORML\LGH÷LúWLUPHVL
YH\DDODQNDYUDPODUÕLOHDoÕPODPDVÕ PPNQROPD\DFDNWÕU 7XWDUOÕOÕ÷ÕER]PDGDQVUHo
PRGHOOHULQHYHRQWRORML\HEDNÕP \DSPDSRWDQVL\HOLYHLNL\|QOG|QúPNÕVDYDGHGH
JHOHFHNoDOÕúPDODUÕPÕ]DUDVÕQGDGÕU
%XoDOÕúPDQÕQoÕNWÕODUÕLúVUHoPRGHOOHULQLNXOODQDUDNalan ontolojlerLROXúWXUPD\Õ
GHVWHNOHPHNWHGLU*HOHFHNoDOÕúPDSODQÕPÕ]EXoDOÕúPD\ÕJHQLúOHWLSLúVUHomodelleULQLQYHDODQRQWRORMLOHULQLQEWQOHúLNJHOLúWLULOPHVLQLGHVWHNOH\HFHNPHWot ve araç geOLúWLUHUHNEXVD\HGHNXUXPODUÕQELUOLNWHoDOÕúDELOLUOLNOHULQGHJHOLúLPVD÷ODPDNWÕU
7HúHNNUOHU. %XELOGLULGHVXQXODQoDOÕúPD7h%ø7$. SURMHQXPDUDVÕ) taraIÕQGDQGHVWHNOHQPLúWLU$\UÕFDEXGXUXPoDOÕúPDPÕ]ÕJHUoHNOHúWLUPHPL]GH.DONÕQPD
%DNDQOÕ÷Õ¶QD NDWNÕYHGHVWHkleri için WHúHNNUHGHUL].
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Öz. øúVUHoOHULDQDOL]LYHPRGHOOHPHLOHDoÕ÷DoÕNDUÕODQELOJLNXUXPODUGDEDúND
ELUoRNLúUQQQJHOLúWLULOPHVLQGHGHNXOODQÕOPDNWDGÕU$QFDNgenelde modellerle bu ürünler DUDVÕQGDEHOLUJLQELULOLúNLNXUXOPDPDNWDGÕU%XGDEXLúUQOH
ULQLQUHWLOPHVLLoLQJHUHNVL]LúJFKDUFDQPDVÕQDYHDUDODUÕQGDNLL]OHQHELOLUOL÷LQ
NXUXODPDPDVÕQDQHGHQROPDNWDGÕU83520EWQOHúLNLúVUHoOHULPRGHOOHPH
\DNODúÕPÕPÕ]ÕNXOODQDUDNVUHoPRGHOOHULQLJHOLúWLULUNHQD\QÕ]DPDQGD\D]ÕOÕP
JHOLúWLUPHLoLQLKWL\DoGX\XODQED]ÕLúUQleri GHELUELUL\OHLOLúNLOLYHRWRPDWLN
RODUDNROXúWXUXODELOPHNWHGLU%XLúUQOHUL\D]ÕOÕPJHOLúWLUPHLoLQNXOODQÕFÕJH
UHNVLQLPOHULGRNPDQÕYH &260,&IRQNVL\RQQRNWDFLQVLQGHQ\D]ÕOÕPE\NON
NHVWLULPLD\UÕFDLúV|]O÷YHVUHoWDQÕPODPDGRNPDQODUÕQÕLoHUPHNWHGLU%X
PDNDOH83520\DNODúÕPÕQÕQ..7&H-GHYOHWSURJUDPÕoHUoHYHVLQGHLNLSURMHGH
X\JXODPDVÕYHGH÷HUOHQGLUPHVLQLLoHUHQoRNOXGXUXPoDOÕúPDVÕQÕNRQXDOPDNWD
GÕU%XLNLSURMHGH83520NXOODQÕODUDNSURMHQLQDQDOL]DúDPDVÕQGDROXúWXUXO
PDVÕSODQODQDQoÕNWÕODUÕQoR÷XUHWLOHELOPLúWLUhUHWLOHQNXOODQÕFÕJHUHNVLQLPOHUL
YHE\NONNHVWLULPL\D]ÕOÕPJHOLúWLUPHLKDOHDúDPDVÕQGDNXOODQÕOPÕúWÕU
Anahtar kelimeler: øúVUHoOHULPRGHOOHPH, gereksinim analizi, \D]ÕOÕPfonksiyonel büyüklük kestirimi, COSMIC

1

*LULú

øúVUHoOHULNXUXPNOWUQQ\DQVÕPDVÕRODUDNELUNXUXPXQHQGH÷HUOLYDUOÕNODUÕQGDQ
GÕU[1]. øúVUHoOHULPRGHOOHPH ø60 LúVUHoOHULQLDQDOL]HWPHNDQODPDNYHWDQÕPOD
PDNLoLQVÕNOÕNODNXOODQÕODQELU\|QWHPGLUøúVUHoOHULQLQDQDOL]HGLOPHVLLOHNXUXPXQ
PHYFXW\DGDXODúÕOPDNLVWHQHQGXUXPXRUWD\DoÕNDUÕODELOPHNWHGLU%XELOJL\DSÕVDOELU
ELoLPGHLúVUHoPRGHOOHULRODUDNLIDGHHGLOPHNWHGLU ø60NXUXPODUGDoRNoHúLWOLDPDo
ODU LoLQ RUWDN ELU DUDo KDOLQH JHOPLúWLU ø60 KHP Lú VUHoOHUL \HQLGHQ \DSÕODQGÕUPD
VUHoL\LOHúWLUPHJLEL³VDINXUXPVDOQHGHQOHU´LoLQKHPGHLúDNÕúÕVLVWHPOHULWDQÕP
lama, SURMH\|QHWLPLLQVDQND\QDNODUÕSODQODPDELOJi yönetimi ve sertifikasyon gibi
SUDWLNOHULoLQGHNXOODQÕOPDNWDGÕU[2].
øúVUHoOHUL PRGHOOHUL\OH \DNDODQDQELOJLQLQEXELOJLGHQID\GDODQDELOHFHNEDúNDLú
UQOHULLoLQVLVWHPDWLNúHNLOGHNXOODQÕOPDGÕ÷ÕQÕJ|]OHPOHPHNWH\L]%XGDEXLúUQOHUL
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LoLQJHOLúWLUPHLúJFQQDUWPDVÕQDYHUQOHULQLúVUHoOHUL\OHL]OHQHELOLUOL÷LQLQND\
EROPDVÕQDQHGHQROPDNWDGÕU'DKDVRQUDLúVUHoWDQÕPODUÕ\ODGL÷HULúUQOHULELUELULQ
GHQED÷ÕPVÕ]úHNLOGHJQFHOOHQGLNoHELUELUL\OHLOJLVL]YHoHOLúHQKDOHJHOHELOPHNWHYH
EDNÕPODUÕLoLQoRNID]ODLúJFKDUFDQPDNWDGÕU6RUXQNXUXPLúVUHoOHULQLLúX\JX
ODPD\D]ÕOÕPODUÕ\DGDVUHoWDEDQOÕ bilgi sistemleriyle otomasyona almak isteyen kuUXPODULoLQGDKDGDEHOLUJLQROPDNWDGÕU[3]%XVRUXQX|QOHPHNLoLQ\D]ÕOÕPJHOLúWLUPH
YHGL÷HUNXUXPVDODNWLYLWHOHULoLQEWQOHúLN\|QWHPOHUX\JXODQDUDN\D]ÕOÕPJHOLúWLUPH
LoLQJHUHNOLLúUQOHULQLQLúVUHoOHULELOJLVLQL\DSÕVDOúHNLOGHNXOODQPDVÕVD÷ODQPDOÕGÕU
Daha önceki oDOÕúPDODUÕPÕ]GDDQDOL]LúOHPOHULQLQLúVUHoPRGHOOeri tek kaynak olaUDNNXOODQÕODUDNEWQOHúLNúHNLOGH\DSÕOPDVÕGXUXPXQGDLúVUHoPRGHOOHULQLQELUoRN
LúUQQRWRPDWLNúHNLOGHROXúWXUPDN]HUHNXOODQÕODELOHFH÷LQLRUWD\DoÕNDUGÕN[4, 5].
%XLúUQOeri VUHoRWRPDV\RQXVD÷OD\DQ\D]ÕOÕPODULoLQNXOODQÕFÕJHUHNVLQLPOHULGR
NPDQÕYH\D]ÕOÕPIRQNVL\RQHOE\NONNHVWLULPLD\UÕFDVUHoWDQÕPODPDGRNPDQÕ
YHLúV|]ONOHULGLU0RGHOOHULJHOLúWLUPHNYHLúUQOHULQLUHWPHNLoLQ83520DGÕQÕ
YHUGL÷LPL]EWQOHúLNELUø60\|QWHPLJHOLúWLUGLN83520ø60oDOÕúPDODUÕLoLQQR
tasyon, meta-PRGHOVUHoNÕODYX]ODUYHLúUQROXúWXUPDSURVHGUOHULLoHUPHNWHGLU
83520 DUDFÕ EX \|QWHPH X\JXQ úHNLOGH ø60 oDOÕúPDODUÕQÕ VUGUPHN YH RWRPDWLN
úHNLOGHLúUQOHULQLROXúWXUPDNLoLQSURWRWLSDUDoRODUDNJHOLúWLULOGL<|QWHPLJHoHUOL
NÕOPDNLoLQDGHWGXUXPoDOÕúPDVÕJHUoHNOHúWLULOPLúWLU
Bu makalede UPROM’un e-GHYOHWSURJUDPÕoHUoHYHVLQGHNLLNLVLVWHPLoLQoRNOXGX
UXPoDOÕúPDVÕQÕDQODWPDNWD\Õ]%XVLVWHPOHUúLUNHWYHPDUNDPHUNH]LND\ÕWVLVWHPOHUL
GLUøNLSURMHQLQGHLONDúDPDODUÕúXIDDOL\HWOHULLoHUPHNWHGLU  PHYFXWLúVUHoOHULQLQ
DQDOL]L  \D]ÕOÕPWDUDIÕQGDQGHVWHNOHQHFHNKHGHIOHQHQVUHoOHULoLQVUHoPRGHOOHUL
QLQWDQÕPODQPDVÕ  \D]ÕOÕPLKDOHVLQGHNXOODQÕODFDNWHNQLNúDUWQDPHGRNPDQÕYH\D
]ÕOÕPE\NONYHHIRUNHVWLULPLQLQJHOLúWLULOPHVL83520EXSURMHOHUGHLúVUHoOHUL
DQDOL]LLoLQ\|QWHPRODUDNNXOODQÕOPÕúWÕU$UDoWDUDIÕQGDQRWRPDWLNROXúWXUXODQLúUQ
OHULSURMHOHULQLONDúDPDVÕQGDJHUHNOLJ|UOHQteslimaWODUÕQ oR÷XQXROXúWXUPXúWXU
Makalenin JHULNDODQÕúXúHNLOGHdir%|OP83520\DNODúÕPÕQÕVXQPDNWDGÕU%|
OPLOLúNLOLoDOÕúPDODUÕVD÷ODPDNWDGÕU%|OPoRNOXGXUXPoDOÕúPDVÕWDVDUÕPÕQÕYH
E|OPEXQXQX\JXODPDVÕQÕ LoHUPHNWHGLU%|OPVRQXoODUÕ|]Htlemektedir. .

2

UPROM için Genel Bilgi

<D]ÕOÕPJHOLúWLUPHGHoHúLWOLLúUQOHULQLELUELUL\OHLOLúNLOHQGLUPHYHGH÷LúLNDúDPDODUGD
WDNLSHWPH\L\D\JÕQELUSUDWLNRODUDNJ|UPHNWH\L]%HQ]HUELU\DNODúÕPÕQLúVUHoOHUL
PRGHOOHUL LoLQ GH NXOODQÕODUDN Lú UQOHUL LoLQ LúJF YHULPOLOL÷L WDPOÕN WXWDUOÕOÕN YH
NROD\JQFHOOHPHJLELELUoRN\DUDUÕQVD÷ODQDELOHFH÷LQLbelirledik. UPROM, bütünlHúLN
analiz aktiviteleri ile tüm bilgilerin tek bir model seti üzerinde saklanPDVÕLOH úXLúUQ
lerinin RWRPDWLNRODUDNROXúWXUXOPDVÕQÕVD÷ODPDNWDGÕUNXOODQÕFÕJHUHNVLQLPOHUL\D]Õ
OÕPIRQNVL\RQHOE\NONNHVWLULPLVUHoWDQÕPODPDGRNPDQÕYHLúV|]O÷. Bu duUXPoDOÕúPDVÕNDSVDPÕQGDVUHoWDQÕPODPDGRNPDQÕYHLúV|]O÷EXOXQPDPDNWDGÕU
83520PRGHOOHPHQRWDV\RQXWLSGL\DJUDPoHúLGLLoHUPHNWHGLU%XQODURUWDNELU
meta-PRGHO]HULQGHoDOÕúPDNWDGÕU1RWDV\RQXQDQDSDUoDVÕH(3& JHQLúOHWLOPLúROD\
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tabanOÕVUHo]LQFLUL QRWDV\RQXGXU[6]. Analiz etkinlikleri ve ilgili diyagram tipleri sonUDNLLNLE|OPGHDoÕNODQPÕúWÕU83520¶XQGDKDJHQLúELUWDQÕWÕPÕUHIHUDQVWDEXOXQD
bilir [7]. UPROM’u desteklemek için bflow* Toolbox [8] DUDFÕQGDQID\GDODQÕODUDNELU
ø60DUDFÕJHOLúWLULOPLúWLU $UDoDOWÕGL\DJUDPWLSL]HULQGHPHWD-model ile belirlenen
NÕVÕWODU\DSÕNRQWUROHN |]HOOLNOHUYHHúVL]REMHOHUJLEL|]HOOLNOHUGDKLOLQGHPRGHOOHPH
\DSÕOPDVÕQÕVD÷ODPDNWDGÕU$UDo\|QWHPGHWDQÕPODQGÕ÷ÕúHNLOGHLúUQOHULQLRWRPDWLN
olarak üretebilmektedir.
2.1

$QDø60'L\DJUDPODUÕQÕQ*HOLúWLULOPHVL

%XDúDPDGDNXUXPGDX\JXODQDQWPHWNLQOLNOHUHOOH\DGDRWRPDWLNRODUDN\DSÕOVDGD
LúVUHoOHULPRGHOOHUL\OHGH÷LúLNEDNÕúDoÕODUÕ\ODDQDOL]HGLOLUYHPRGHOOHQLUøúVUHoOH
ULQLLúOHYVHOYHGDYUDQÕúVDOEDNÕúDoÕODUÕQGDQLQFHOHPHNLoLQGH÷HU]LQFLUL 9& IRQNVL
\RQD÷DFÕ )7 JHQLúOHWLOPLúROD\WDEDQOÕVUHo]LQFLUL H(3&\DGD(3& GL\DJUDPODUÕ
NXUXPVDOEDNÕúDoÕVÕQÕJ|VWHUPHNLoLQGH|UJWúHPDVÕGL\DJUDPÕ 2& WDQÕPODQPÕúWÕU
9&GL\DJUDPÕNXUXPGDUQYHVHUYLVOHULUHWPHNLoLQVWVHYL\HGH÷HUNDWDQHWNLQOLN
OHULJ|VWHUPHNLoLQNXOODQÕOÕU 'H÷HU]LQFLULVHPEROOHULQGHQ9&)7\DGD(3&WLSLQGH
DOWGL\DJUDPODUUHIHUDQVYHULOHELOLU)7GL\DJUDPÕELULúDNÕúÕ\ODED÷OÕROPD\DQVUHoOH
ULQRUJDQL]HHGLOPHVLQLVD÷ODU%DúNDELU)7\DGD(3&GL\DJUDPDOWGL\DJUDPRODUDN
DWDQDELOLU(3&LúDNÕúÕWDEDQOÕRODUDNVUHFLPRGHOOHPHNLoLRUWDNELUQRWDV\RQVD÷OD
PDNWDGÕU(3&QRWDV\RQXHNVHPEROOHUOHJHQLúOHWLOPLúWLU(3&GL\DJUDPÕQGDELUIRQN
VL\RQDDOWGL\DJUDPRODUDN(3&)7\DGDIRQNVL\RQDWDPDGL\DJUDPÕ )$' DWDQDELOLU
2.2

ø60$QDOL]'L\DJUDPODUÕQÕQ*HOLúWLULOPHVL

%XDúDPDGDLúVUHoPRGHOOHUL\OHEWQOHúLNRODUDNRWRPDV\RQX\DSÕODFDNIRQNVL\RQODU
DWDQÕUYHRWRPDV\RQLKWL\DoODUÕLúDODQÕQGDNXOODQÕFÕEDNÕúDoÕVÕ\ODEHOLUOHQLU(3&¶GH
\HUDODQDOWGL\DJUDPDWDQPDPÕúRODQ XoIRQNVL\RQODULQFHOHQLUYHIRnksiyonun otoPDV\RQLoLQDWDQPDGXUXPXQDNDUDUYHULOLU(÷HUIRQNVL\RQRWRPDV\RQDVRNXODFDNVD
DOWGL\DJUDPRODUDN)$GL\DJUDPÕROXúWXUXOXU)$GL\DJUDPÕLOHRWRPDV\RQVLVWHPLQGH
LOJLOLIRQNVL\RQXJHUoHNOHúWLUPHNLoLQVRUXPOXOXNODULOJLOLYDUOÕNODUYDUOÕNlar üzerinde
JHUoHNOHúWLULOHFHNRSHUDV\RQODULOJLOLX\JXODPDVLVWHPOHULYHNÕVÕWODUEHOLUOHQLU%XúH
NLOGH)$GL\DJUDPÕLOHLOJLOLIRQNVL\RQXQVLVWHPGHQDVÕOoDOÕúPDVÕQÕQEHNOHQGL÷LWDQÕP
ODQÕU)$GL\DJUDPÕúXVHPEROOHULLoHULUIRQNVL\RQYDUOÕNX\JXODPa, kurumsal elePDQODU SR]LV\RQELULPGÕúNLúL NÕVÕW
)$GL\DJUDPODUÕQÕQJHOLúWLULOPHVLVÕUDVÕQGDVLVWHPGHLKWL\DoGX\XODQYDUOÕNODU kavramsal olarak oÕNPDNWDGÕU.DYUDPVDO9DUOÕNøOLúNL (5 GL\DJUDPÕEXYDUOÕNODUÕQWP
ELUJ|UQWVQELUDUDGD\DNDODPD\D\DUGÕPFÕROXU(5GL\DJUDPÕ]HULQGHYDUOÕNODU
DUDODUÕQGDNLLVLPYHULOHQLOLúNLOHUELUOHúWLUPHYHJHQHOOHPHLOLúNLOHULLOHPRGHOOHQLU
2.3

Model YapÕVÕ.ÕODYX]ODUYH2OXúWXUXODQøúhUQOHUL

83520DUDFÕ]HULQGHWPGL\DJUDPODU³PRGHOOHPHSURMHVL´RODUDNELUELUL\OHLOLúNLOL
ELU\DSÕ]HULQGHWXWXOXU0RGHOOHPHSURMHVLKL\HUDUúLNNÕUÕOÕPÕ\ODX\XPOXELUNODV|U
\DSÕVÕQDVDKLSWLU(QVWVHYL\HGHELU9&(3&\DGD)7GL\DJUDPÕVUHoKDULWDVÕRODUDN
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\HUOHúWLULOLU*HULNDODQ9&(3&YH)<GL\DJUDPODUÕDOWGL\DJUDPRODUDNLOLúNLOHQGLUL
OHUHNLOJLOLDOWNODV|UH\HUOHúWLULOLU
$\QÕWLSYHLVPHVDKLSQHVQHOHUHúVL]QHVQHOHULQNRS\DODUÕ olarak tutulur0DQWÕNVDO
RODUDND\QÕ|]HOOLNOHUHVDKLSQHVQHOHUGHGL\DJUDPODUDUDVÕPDQWÕNLOLúNLOHULQLQWXWXOPDVÕ
LoLQHúVL]QHVQHOHULQNRS\DODUÕRODUDNVDNODQPDNWDGÕU%XQODUD|UQHNRODUDNGRNPDQ
YHYDUOÕNQHVQHOHULIRQNVL\RQVUHoDUD\]YHGH÷HU]LQFLULQHVQHOHULYHULOHELOLU(úVL]
QHVQHOHULQNRS\DODUÕD\QÕ|]HOOLNGH÷HUOHULQHVDKLSWLUYHGH÷HUOHUi RUWDNúHNLOGH güncelOHQLU$\UÕFDGL\DJUDP YHQHVQHOHUHHN|]HOOLNOHUDWDQDUDNPRGHOOHU]HQJLQOHúWLULOPLú
YHLúUQOHULQLQROXúWXUXOPDVÕnda gerekli bilgilerin modellere gömülPHVLVD÷ODQPÕúWÕU
)$GL\DJUDPODUNXOODQÕODUDNooHúLWJHUHNVLQLPFPOHVLROXúWXUXOPDNWDGÕU(3&¶OHU
JHUHNVLQLPFPOHOHULQLGRNPDQLoLQGHG]HQOHPHNLoLQNXOODQÕOPDNWDGÕU)RQNVL\R
QHOE\NONNHVWLULPL\LQH)$GL\DJUDPODUGDNLELOJLOHUNXOODQÕODUDN&260,&\D]ÕOÕP
IRQNVL\RQHOE\NON|OoPVWDQGDUGÕQDX\JXQúHNLOGHROXúWXUXOPDNWDGÕU[9].

3

øOJLOLdDOÕúPDODU

ø60¶QLQ SRSOHUOL÷L DUWWÕNoD ø60¶QLQ NXOODQÕOGÕ÷Õ IDUNOÕ DODQ YH DPDoODU GD DUWPÕúWÕU
[2]. $QFDNLúVUHoPRGHOOHULQLQIDUNOÕDPDoODULoLQ\DSÕVDOELUELoLPGHNXOODQÕOPDVÕQD
RGDNODQDQoDOÕúPDODUNÕVÕWOÕGÕU*HUHNVLQLPPKHQGLVOL÷Lø60¶QLQNXOODQÕOGÕ÷Õ önemli
ELUDODQROPDVÕQDUD÷PHQEXDODQGDNLQRWDV\RQODUKHQ]\HWHUOLLIDGH\HWHQH÷LQHVDKLS
GH÷LOGLU[10–12].XOODQÕFÕJHUHNVLQLPQRWDV\RQX 851 YHKHGHIPRGHOOHPH\DNOD
úÕPODUÕEXWLSELUEWQOHúPHQLQVLVWHPDQDOL]LQLQoRNHUNHQVDIKDODUÕQGD\DSÕOPDVÕLoLQ,
[13, 14] vHULRGDNOÕ\DNODúÕPODUda oDOÕúWÕUÕODELOLUVUHoOHULQJHUHNVLQLPOHULQLEHOLUOHPHN
LoLQNXOODQÕOPDNWDGÕU[15]1LFRODVYH7RYDO¶LQOLWHUDWUoDOÕúPDVÕPRGHOOHUGHQPHWLQVHO
JHUHNVLQLPOHULQROXúWXUXOPDVÕQÕQGH÷HUOLROPDVÕQDUD÷PHQEXWLS\DNODúÕPODUROPDGÕ
÷ÕQÕ belirtmektedir [16] øNL DODQÕ \DSÕVDO úHNLOGH EWQOHúWLUHQ LNL |UQHN EWQOHúLN
ø60 YH JHUHNVLQLP PRGHOOHPH |QHUHQ 0D\U .RS YH (VEHUJHU¶LQ oDOÕúPDVÕ [17] ve
Cox’un soruQoHUoHYHVL\DNODúÕPÕGÕU[18] Erken sistem analizi LOHGHWD\OÕ\D]ÕOÕPDQD
OL]LVHYL\HOHULDUDVÕQGDNXOODQÕFÕVHYL\HVLQGHGHWD\OÕDQDOL]LoLQø60¶QLQNXOODQÕOPDVÕ
NRQXVXQGDELUERúOXNJ|]OHPOHPHNWH\L]dDOÕúPDJUXEXRODUDNGDKD|QFHD\UÕRODUDN
JHUHNVLQLPDQDOL]LQLQø60LOHEWQOHúWLULOPHVLLoLQoDOÕúPDODUÕPÕ]PHYFXWWXU[4, 19].
Fonksiyonel büyüklük |OoPSURVHGUoRNID]ODLúJFJHUHNWLUmektedir. Bu neGHQOHDUDúWÕUPDFÕODUözellikle 80/PRGHOOHULQGHQ|OoPRWRPDWLNOHúWLUPHNLoLQoD
OÕúPDODU\DSPÕúODUGÕU[20–22]øúVUHoPRGHOOHULQLQEXDPDoODNXOODQÕPÕLVHNÕVÕWOÕGÕU
0RQVDOYH¶QLQoDOÕúPDVÕVUHoELOJLVLQLQ\D]ÕOÕPE\NO÷QEHOLUOHPHNLoLQNXOODQÕO
PDVÕNRQXVXQGDIikirlerimizi desteklemekte, ancak süreçler üstünde veri hareketlerinin
WHNWHNEHOLUOHQPHVLQLLoHUHQGDKDGHWD\OÕELUDQDOL]|QHULVLVXQPDNWDGÕU[23]%XoDOÕú
PDGDD\UÕFDJUXEXPX]XQGDKD|QFHNLoDOÕúPDODUÕQÕQVRQXoODUÕQGDQGDID\GDODQGÕN[5].
ø60¶QLQ GH÷LúLN NXOODQÕPODUÕQD RGDNODQDQ \DNODúÕPODU EXOVDN GD EXQODUÕQ ELUGHQ
ID]ODDODQÕEWQOHúWLUPHGL÷LQLJ|UPHNWH\L]$\UÕFDLúVUHoPRGHOOHUL\OHLúUQOHULQLQ
EDNÕP YH L]OHQHELOLUOLN KXVXVODUÕ GDRWRPDWLN RODUDN VD÷ODQPDPDNWDGÕU [15]%XQODUÕ
J|]|QQHDODUDNø60YHGL÷HULOJLOLSUDWLNOHUL ELUDUD\DJHWLUHQ\DSÕVDOPRGHOOHPH\DN
ODúÕPODUÕQÕQLúVUHoOHULELOJLVLQLHWNLQúHNLOGHNXOODQDUDNLOJLOLLúUQOHULQLUHWPHNYH
EDNÕPÕQÕ\DSPDNLoLQJHUHNOLROGX÷XQXGúQPHNWH\L].
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4

dRNOX'XUXPdDOÕúPDVÕ

83520\|QWHPL..7&¶GHJHUoHNOHúWLULOHQH-devleWSURJUDPÕNDSVDPÕQGDLNLSURMHGH
uygulanPÕúWÕU. Çoklu durum çaOÕúPDVÕQDDLWSODQEXE|OPGH YHULOPLúWLU
4.1

'XUXPXQ7DQÕPÕ

ùLUNHWYH0DUND0HUNH]L.D\ÕW6LVWHPL HùLUNHWYHH0DUND SURMHOHULúLUNHWYHPDUND
lara ait süreçlerin RWRPDV\RQXLoLQEDúODWÕOPÕúWÕU9DWDQGDúODUÕQEDúYXUX\DSPDVÕPH
PXUODUÕQEDúYXUXODUÕGH÷HUOHQGLUPHVLRQD\vermesi ya da reddetmesi; GÕúVHUYLVOHUGHQ
ELOJLDOÕQPDVÕ; GXUXPGH÷LúLNOLNOHULQLQ\|QHWLOPHVLYHYDWDQGDúODUDNDPX\DYHGÕúSD\
GDúODUDKDEHUYHULOPHVLLoLQoHYULPLoLELULúDNÕúÕVLVWHPLJHUHNPHNWHGLUHùLUNHWVLVWH
PLQLQVWVHYL\HVUHoOHUL\HQLúLUNHWNXUXOPDVÕúLUNHWELOJLOHULQLQJQFHOOHQPHVLúLUNHW
EDúYXUXODUÕQÕQ RQD\ODQPDVÕ úLUNHWOHULQ OLVWHOHQPHVL YH NDSDWÕOPDVÕQÕ LoHUPHNWHGLU
eMarka sisteminin üst seviye süreçleri \HQLELUPDUNDQÕQND\GÕND\ÕWOÕPDUNDQÕQG
zenli güncellemesi, marka bilgilerinin ve marka sahibinin güncellenmesi, marka haklaUÕQÕQYHPDUNDYHNLOLQLQJQFHOOHQPHVLGLU
3URMHOHULQ LON DúDPDVÕ PHYFXW VUHoOHULQ DQDOL]L KHGHIOHQHQ VUHoOHULQ PRGHOOHQ
mesiWHNQLNúDUWQDPHQLQKD]ÕUODQPDVÕYH\D]ÕOÕPE\NONYHLúJFNHVWLULPLQLQ\D
SÕOPDVÕQÕLoHUPHNWHGLU+D]ÕUODQDQoÕNWÕODU\D]ÕOÕPLKDOHVLLoLQNXOODQÕOPÕúWÕU
4.2

$UDúWÕUPD6RUXODUÕ

HùLUNHWYHH0DUNDVLVWHPOHUL83520LoLQúXVRUXODUÕQ\DQÕWODQDELOPHVLQLVD÷ODPÕúWÕU
Soru 1: Bu SURMHOHUGHVUHoOHUL83520¶XX\JXOD\DUDNPRGHOOH\HUHNLKDOHGHNXOODQÕ
ODFDNNXOODQÕFÕJHUHNVLQLPOHULYH\D]ÕOÕPE\NONNHVWLULPLROXúWXUXODELOLUPL"
Soru 2: 2OXúWXUXODQ Lú UQOHUL JHOHQHNVHO \|QWHPOHUOH ED÷ÕPVÕ] RODUDN JHOLúWLULOHQ
UQOHUHJ|UHWDPOÕNWXWDUOÕOÕNkolay güncelleme YHL]OHQHELOLUOLNDoÕVÕQGDQJHOLúWLPL"
4.3

'XUXPdDOÕúPDVÕ3ODQÕ

'XUXPoDOÕúPDVÕQÕX\JXODPDNYHSURMHWHVOLPDWODUÕQÕJHOLúWLUPHNLoLQDúD÷ÕGDNLHWNLQ
OLNOHUL]OHQPLúWLU<NOHQLFLNXUXPGDQYHDQDNXUXPGDQDQDOLVWoDOÕúPDODUÕVUGU
PúWU%X PDNDOHQLQLON \D]DUÕGDDQDOLVWRODUDNoDOÕúPDODUDNDWÕOPÕúWÕUdDOÕúPDODU
U3520DUDFÕNXOODQÕODUDNJHUoHNOHúWLULOPLúWLU
 6RQNXOODQÕFÕODUODPHYFXWVUHoOHULYHLKWL\DoODUÕDQODPDNLoLQoDOÕúWD\ODU\DS
 7DVDUODQDQVUHoOHULoLQ83520SUHQVLSOHULQLL]OH\HUHNLúVUHoPRGHOOHULQLJHOLúWLU
 7DVDUODQDQ VUHoOHUL GH÷HUOHQGLUPHN JHUL bildirimleri almak ve güncellemek için
G]HQOLoDOÕúWD\ODUG]HQOH
 <D]ÕOÕPÕQPRGOOHULLoLQVWVHYL\HPLPDUL\LEHOLUOH
 øúVUHoPRGHOOHUL]HULQGHQRWRPDV\RQLoLQDWDQDQIRQNVL\RQODUÕEHOLUOH%XIRQN
VL\RQODULoLQ)$GL\DJUDPODUÕYHEHUDEHULQGH(5GL\DJUDPÕJHOLúWLU
 83520DUDFÕQÕNXOODQDUDNJHUHNVLQLPOHULYHE\NONNHVWLULPLQLROXúWXU%\N
ONNHVWLULPLQLLúJFNHVWLULPL\DSPDNLoLQNXOODQ

249

 øúUQOHULQLVRQNXOODQÕFÕ\DWHVOLPHWYHJHULELOGLULPOHULWRSOD'H÷LúLNOLNOHULQHWNL
lerini analiz et YHPRGHOOHULJQFHOOHøúUQOHULQLWHNUDUROXúWXUDUDNWHVOLPHW
 7HNQLNúDUWQDPH\HHNOHQPHVLJHUHNHQJHUHNVLQLPOHULEHOLUOHYHúDUWQDPH\LROXúWXU
 $QDOLVWOHUYHVRQNXOODQÕFÕODUOD|QFHGHQWDQÕPOÕVRUXODUÕNXOODQDUDNJ|UúPHOHUJHU
oHNOHúWLU83520¶XQLú UQOHULQLQWDPWXWDUOÕNROD\JQFHOOHQHELOLUYHL]OHQHELOLU
JHOLúWLULOPHVLLoLQHWNLVLQLGH÷HUOHQGLU

5

'XUXPdDOÕúPDVÕ8\JXODPDVÕ

HùLUNHWYHH0DUNDSURMHOHULQGHGXUXPoDOÕúPDVÕLNLDúDPDGD\UWOPúWUøONDúD
PDGDLúVUHoOHULDQDOL]HGLOHUHNPRGHOOHQPLúVRQUDVÕQGDIRQNVL\RQDQDOL]LJHUoHNOHú
WLULOHUHNLúUQOHULRWRPDWLNRODUDNROXúWXUXOPXúWXU
5.1

øú6UHo0RGHOOHULQLQ*HOLúWLULOPHVL

3URMHOHUGHLONRODUDN)7(3&YH2&GL\DJUDPODUÕJHOLúWLULOGL0RGHOOHPHSURMHVLQLQ
NODV|U\DSÕVÕDOWGL\DJUDPODUODX\XPOXúHNLOGHNXUJXODQGÕ(QVWVHYL\HGH)7GL\DJ
UDPÕVUHoKDULWDVÕRODUDNWDQÕPODQGÕ+L\HUDUúLQLQDOWVHYL\HOHULQGHNLWP(3&9&
)7YH)$GL\DJUDPODUÕELUELUL\OHDOWGL\DJUDPLOLúNLVLRODFDNúHNLOGHWDQÕPODQGÕ(5YH
2&GL\DJUDPODUÕSURMH\OHLOJLOLJHQHOELOJLYHUGL÷LLoLQüst seviye klasörlerin içine yerOHúWLULOGL83520DUDFÕ\|QWHPGHNLNODV|U\DSÕVÕQDX\JXQOX÷XNRQWUROHWPLúWLU
HùLUNHWYHH0DUNDSURMHOHULQLQLúVUHoPRGHOOHULQHDLWPHWULNOHU Tablo 1’de verilPLúWLUHùLUNHWVUHoOHULQGHH0DUNDVUHoOHULQGHLVHIRQNVL\RQEXOXQPDNWDGÕU
3URMHOHUER\XWDoÕVÕQGDQIDUNOÕROVDGDRUWDODPDGH÷HUOHULQ\DNÕQOÕ÷ÕJ|]|QQHDOÕQGÕ
÷ÕQGD|]HOOLNOHULEHQ]HUGLU(3&GL\DJUDPODUÕOLWHUDWUGHLúDNÕúÕVHPEROOHULQLQ(olay,
fonksiyon, süreç arayüzü, mantÕNVDOLúOHoOHU YHED÷ODQWÕODUÕQVD\ÕVÕLOHLOJLOL|QHULOHQ
SUHQVLSOHUHX\PDNWDGÕU[24]. Tüm diyagramlar içinde sadece 3 diyagram önerilen limitOHULDúPDNWDGÕU[25]. Çoklu EDúODQJÕoYHELWLúROD\ODUÕIRUPHOPRGHOOHULoLQ|QHULOPHVH
de [24]83520¶XQDPDFÕVRQNXOODQÕFÕODUODLOHWLúLPLYHDQOD\ÕúÕGHVWHNOHPHNROGX
÷XQGDQGROD\ÕEXQODUÕQNXOODQÕOPDVÕLIDGH\HWHQH÷LQLDUWÕUPDNLoLQNXOODQÕOPÕúWÕU[2].
Tablo 1. HùLUNHWYHH0DUNDprojeleri için iúsüreç modeli metrikleri

Metrik
En derin seviye
# FT GL\DJUDPODUÕ
(3&IRQNVL\RQODUÕ
# FA GL\DJUDPODUÕ
# HúVL] Lú DNÕúÕ VHP
bolleri
(3& EDúÕQD RUWDODPD
ED÷ODQWÕ

eùLUNHW
3
3
110
82
183
4

eMarka
3
3
40
36
79
4,7

Metrik
# EPC diyagramODUÕ
# ER diyagramODUÕ
# (3&EDúÕQDIRQNVL\RQ
# (3&EDúÕQD)$
(3&EDúÕQDRUWDODPDLú
DNÕúÕVHPEROOHUL
(3&EDúÕQDRUWDODPDLú
DNÕúÕED÷ODQWÕVÕ
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HùLUNHW
15
2
7,3
5,5
12,2
24,7

eMarka
6
1
6,7
6
13,2
21,8

5.2

)RQNVL\RQ$QDOL]LYHøúhUQOHULQLQ2OXúWXUXOPDVÕ

(3&GL\DJUDPODUÕQGDNLKHUELUXoIRQNVL\RQDQDOL]HGLOHUHNRWRPDV\RQDJLUHFHNIRQN
VL\RQODU LoLQ GHWD\OÕ DQDOL] )$ GL\DJUDPODUÕ LOH \DSÕOPÕúWÕU %LU )$ GL\DJUDP |UQH÷L
ùHNLO 1¶GHYHULOPLúWLUøOJLOLIRQNVL\RQXQRWRPDV\RQXVÕUDVÕQGDVLVWHPLQQDVÕOoDOÕúDFD
÷ÕQDLOLúNLQDQDOL]DúD÷ÕGDNLVHPEROYHED÷ODQWÕODULOH\DSÕOPÕúWÕU
 Kurumsal Eleman – Fonksiyon: %XED÷ODQWÕIRQNVL\RQODLOJLOLVRUXPOXOXNODUÕWDQÕP
ODU%D÷ODQWÕWLSLúXQODURODELOLU³\UWURQD\ODUGHVWHNOHUNDWNÕVD÷ODUELWWL÷LQGH
KDEHUYHULOPHOLGLU´%LUGHQID]ODHOHPDQED÷ODQDELOLUùHNLO 1¶GHSR]LV\RQYHGÕúNLúL
ED÷ODQPÕúED÷ODQWÕODUQXPDUDLOHLúDUHWOHQPLúWLU1XPDUDOÕED÷ODQWÕODULúOHPLQED÷OÕ
RODQKHUKDQJLELULWDUDIÕQGDQQXPDUDVÕ]ODULVHLNLVLELUGHQJHUoHNOHúWLULOPHVLJHUHN
WL÷LQLLIDGHHWPHNWHGLU
 Fonksiyon – 9DUOÕN – 8\JXODPD%XED÷ODQWÕODUIRQNVL\RQXQLúOHWLOPHVLVÕUDVÕQGD
JHUHNOLYDUOÕNODUEXYDUOÕNODUÕQQDVÕONXOODQÕODFD÷ÕQÕEHOLUOH\HQLúOHPOHUYHEXYDUOÕN
ODUÕQEXOXQGX÷XX\JXODPDODUÕWDQÕPODU)RQNVL\RQYHYDUOÕNDUDVÕQGDNLED÷ODQWÕODU
&58'/LúOHPOHULQHEHQ]HUúHNLOGHúXQODURODUDNWDQÕPODQDELOLU³NXOODQÕUJ|UQW
OHU\DUDWÕUGH÷LúWLULURNXUVLOHUOLVWHOHU´
 Uygulama – .ÕVÕW)RQNVL\RQXQLúOHWLOPHVLVÕUDVÕQGDLOJLOLX\JXODPDGDJ|]|QQH
DOÕQPDVÕJHUHNHQNÕVÕWODUFPOH\DSÕVÕQGDNÕVÕWVHPERO\OHWDQÕPODQÕU.ÕVÕWODUGH÷HU
GH÷LúLNOLNOHULYHULNÕVÕWODUÕ]DPDQNÕVÕWODUÕGXUXPGH÷LúLNOLNOHULQLLoHUHELOLU
)$GL\DJUDPODUÕQ]HULQGHWDQÕPODQDQYDUOÕNODU(5GL\DJUDP]HULQH\HUOHúWLULOLU
9DUOÕNODU DUDVÕQGDNL JHQHO ELUOHúWLUPH YH JHQHOOHPH LOLúNLOHUL J|VWHULOLU %X DúDPDGD
DQDOL]LQNXOODQÕFÕVHYL\HVLQGH \DSÕOGÕ÷ÕQÕGúQHUHN YDUOÕNODUNDYUDPVDOVHYL\HGHWD
QÕPODQPÕúWÕU%X(5GL\DJUDPELU\D]ÕOÕPYHULWDEDQÕPRGHOLROXúWXUPDPDNODELUOLNWH
\D]ÕOÕPDúDPDVÕQGDEXoDOÕúPDODUDEDúODPDNLoLQWHPHORODUDNDOÕQDFDNWÕU%XúHNLOGH
GHLúDODQÕLOHWHNQRORMLNDODQODUDUDVÕQGDED÷ODQWÕNXUXOPDNWDGÕU

ùHNLO 1. “ùLUNHW.XUXOXú%LOJLOHULQL*LU” sürecinde bir fonksiyon için örnek FA diyagram

)$GL\DJUDPNXOODQÕODUDNoHúLWJHUHNVLQLPFPOHVLROXúWXUXOPDNWDGÕUùHNLO 1’de veriOHQ|UQHNGL\DJUDP]HULQGHFPOHOHUDúD÷ÕGDWDQÕPODQPÕúWÕUøWDOLNOHJ|VWHULOHQNÕ
VÕPODUGL\DJUDPGDQDOÕQDQELOJLOHUOHWDPDPODQPÕúWÕU
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ņ Tip 1: ùLUNHWKLVVHGDUELOJLOHULQLJLrPHLúOHPLQLùLUNHW7HVFLO%DúYXUX6DKLEL ya da
ùLUNHW6RUXPOXVX yürütecektir.
ņ 7LS%XLúOHPVÕUDVÕQGDH7X]HOùLUNHW.XUPD%DúYXUXmodülünde úLUNHWKLVVHGDU
bilgileri ND\GÕROXúWXUXODFDN ve GH÷LúWLULOHFHN, úLUNHWVHUPD\HELOJLOHUL ND\GÕokunacak, e-Nüfus Web Servis'ten kimlik no ND\GÕNXOODQÕODUDN JHUoHNNLúLNLPOLNELOJLOHUL
ND\GÕJ|UQWOHQHFHNeTuzel'den eTuzel no ND\GÕNXOODQÕODUDN W]HONLúLNLPOLNELO
gileri ND\GÕgörüntülenecektir.
ņ Tip 3: ùLUNHWKLVVHGDUELOJLOHULQLJLUPHLúOHPLVÕUDVÕQGD"ayni sermaye" girilmesi duUXPXQGDPHQNXOJD\ULPHQNXOYHDUDoELOJLOHULQLQJLULOGL÷LNRQWUROHGLOHFHNWLU.
ņ Tip 3: ùLUNHWKLVVHGDUELOJLOHULQLJLUPHLúOHPLVÕUDVÕQGDgirilen sermaye ile pay adedi
ELOJLOHULQLQX\JXQOX÷XNRQWUROHGLOHFHNWLU.
ņ Tip 3: ùLUNHWKLVVHGar bilgilerini girPHLúOHPLVÕUDVÕQGDúLUNHWKDONDDoÕNúLUNHWVHHQ
D]RUWDN|]HOúLUNHWVHHQD]HQoRNRUWDNNRPDQGLWúLUNHWVHHQD]HQID]OD
RUWDNWLFDULQYDQLoLQVDGHFHELURUWDNWDQÕPODQGÕ÷ÕNRQWUROHGLOHFHNWLU.
hoFPOHWLSLoRNVD\ÕGDGHVHQLoHUHELOLU7PDOWHUQDWLIOHUEXUDGDLoHULOPHPLúWLUDQFDN
\XNDUÕGDNLOHU \HWHUOL |UQHN ROXúWXUPDNWDGÕU *HUHNVLQLP FPOHOHUL ROXúWXUXOGXNWDQ
VRQUDLQFHOHQPLúYHED]ÕJHUHNVLQLPOHUHOLOH\D]ÕODUDNHNOHQPLúWLU%XJHUHNVLQLPOHU
sistemin genel özelliklerine, kuruma ve web servislere özgüdür. Toplamda Tablo 2’de
J|VWHULOGL÷LúHNLOGHRWRPDWLNROXúWXUXODQJHUHNVLQLPFPOHVLWHNQLNúDUWQDPHGHNL
PDGGHOHULQ¶ÕQÕROXúWXUPXúWXU
Tablo 2. eùLUNHWYHH0DUNDLoLQgereksinim metrikleri

Metrik
2WRPDWLNROXúWXUXODQJHUHNVLQLPVD\ÕVÕ
2OXúWXUXODQWLSJHUHNVLQLPVD\ÕVÕ
(OOHHNOHQHQJHUHNVLQLPVD\ÕVÕ
Toplam gereksinimler
2OXúWXUXODQJHUHNVLQLPOHULRUDQÕ
<D]ÕOÕPPRGOVD\ÕVÕ
0RGOEDúÕQDJHUHNVLQLPVD\ÕVÕ
(3&EDúÕQDJHUHNVLQLPVD\ÕVÕ

eùLUNHW
363
176
35
398
91%
6
66
26,5

eMarka
177
98
19
196
90%
5
39
32,7

&260,&\|QWHPL\D]ÕOÕPE\NO÷QWRSODPYHULKDUHNHWL 9+ VD\ÕVÕRODUDNWDQÕP
ODU9+VD\ÕODUÕWRSODQDUDNIRQNVL\RQQRNWD )1 FLQVLQGHQE\NONKHVDSODQÕU. VH
WLSOHULúXQODUGÕU*LULú ( 2NXPD 5 <D]PD : dÕNÕú ; [9]. Veri hareketleri ya]ÕOÕPJHUHNVLQLPOHULQGHQKHVDSODQÕU$QFDN83520¶GDEXHUNHQVDIKDGD\D]ÕOÕPJH
UHNVLQLPOHULEXOXQPDGÕ÷ÕQGDQ)$GL\DJUDPODUÕQGDLIDGHHGLOHQNXOODQÕFÕJHUHNVLQLP
OHULHUNHQELUE\NONNHVWLULPL\DSPDNLoLQNXOODQÕODELOLU%XQXQLoLQYDUOÕNODUÕQ]H
ULQGHWDQÕPODQDQLúOHPOHULoLQDúD÷ÕGDNLoHYULPELOJLVLQHJ|UH9+WLSOHULEHOLUOHQLU
<DUDWÕU, Siler: 1 *LULú+ 1 Yazma Görüntüler, Listeler: 1 *LULú, 1 Okuma, 1 dÕNÕú
'H÷LúWLULU: 1 *LULú, 1 Okuma, 1 Yazma, 1 dÕNÕú
.XOODQÕU, Okur: 1 Okuma
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dHYULPVRQXFXHOGHHGLOHQ9+VD\ÕODUÕEDúNDELUoRNNXUDOX\JXODQDUDNVRQKDOLQHJH
WLULOLU%XNXUDOODUÕQGHWD\ODUÕLOJLOLoDOÕúPDGDEXOXQDELOLU [26]. Projeler için FN cinsinGHQE\NONELOJLOHULYH9+WLSOHULQHJ|UHGD÷ÕOÕPÕTablo 3¶WHYHULOPLúWLU%XE\N
ON ELOJLOHULQH J|UH ,6%6* YH JHoPLú NXUXPVDO YHULOHU NXOODQÕODUDN LúJF NHVWLULPL
\DSÕOPÕúWÕU[27].HVWLULPOHULNLVLVWHPLoLQGHLKDOH\|QHWLPLLoLQNXOODQÕOPÕúWÕU
Tablo 3. HùLUNHWYHH0DUNDLoLQNHVWLULOHQE\NONYH9+GD÷ÕOÕPODUÕ

HùLUNHW
eMarka
5.3

GiULú
332- 30%
119- 27%

Okuma
290- 26%
112- 26%

Yazma
200- 18%
89- 20%

dÕNÕú
296- 26%
117- 27%

Toplam
1118
437

%XOJXODUYH7DUWÕúPD

83520X\JXODPDVÕYHoÕNWÕODUÕDQDOLVWOHUYHVRQNXOODQÕFÕODUOD\DUÕ\DSÕODQGÕUÕOPÕúJ|
UúPHOHUJHUoHNOHúWLULOHUHNGH÷HUOHQGLULOGL*|UúPHOHUVRQNXOODQÕFÕPúWHULDQD
OLVWLYH\NOHQLFLDQDOLVWLROPDN]HUHNLúLLOHJHUoHNOHúWLULOGL7RSODPVRUu soruldu. Sorular UPROM ile ROXúWXUXODQLúUQOHULQLQWDPOÕNWXWDUOÕOÕNL]OHQHELOLUOLNYH
NROD\JQFHOOHPHDoÕODUÕQGDQGH÷HUOHQGLULOPHVLQLKHGHIOHGLSRQNXOODQÕFÕODUVRQXoODUÕ
VDGHFHoÕNWÕODUDJ|UHGH÷HUOHQGLUGL$QDOLVWOHULVH83520DUDFÕLOH\|QWHPL uygulama
GHQH\LPOHULQL NXOODQGÕODU *|UúPH VRUXODUÕQÕQ WDP OLVWHVL [28]’de bulunabilir. GöUúPHVRQXoODUÕYHJ|]OHPOHUDúD÷ÕGD|]HWOHQPHNWHGLU
$QDOLVWOHUPRGHOOHPHSURMHVLQLQNODV|U\DSÕVÕHúVL]QHVQHWDQÕPODUÕVUHoYHQHVQH
|]HOOLNOHULWDQÕPODUÕJLEL83520¶D|]JPRGHOOHPH|]HOOLNOHULQLQPRGHOOHULDQDOL]HW
PHNRUJDQL]HHWPHNYHHULúPHNLoLQGHVWHNVD÷ODGÕ÷ÕQÕELOGLUGLOHU
øú VUHFL PRGHOOHULQLQ VRQ NXOODQÕFÕODUOD VUHoOHUL GH÷HUOHQGLUPHN HNVLN YH KDWDOÕ
\|QOHULEXOPDNLoLQHWNLQELULOHWLúLPRUWDPÕVD÷ODGÕ÷ÕQÕJ|]OHPOHGLN.XOODQÕFÕODUHV
NLGHQE|\OHELUoDOÕúPD\ÕGRNPDQODU]HULQGHQWDNLSHWPH\LWHUFLKHGHFHNOHULQLDPD
DUWÕNVUHoPRGHOlerini vazgeçilmez bir unsur olarak gördüklerini belirttiler.
$QDOLVWOHULúVUHoOHULLOH\|QOHQGLULOHQVUHoRWRPDV\RQXDQDOL]LQLQJHUHNVLQLPOHUL
WDPYHWXWDUOÕúHNLOGHLIDGHHWPHNLoLQHWNLOLROGX÷XQXELOGLUGLOHU%|\OHFHKHPRWRPDV
\RQNRQXODUÕELUELULQGHQD\UÕúHNLOGHLIDGHHGLOHUHNWHNUDUODPDODU|QOHQGLKHPGHV
UHoOHURWRPDV\RQLKWL\DoODUÕQÕQHNVLNVL]RODUDNEHOLUOHQPHVLLoLQ\|QOHQGLULFLELURUWDP
VD÷ODGÕg]HOOLNOH\NOHQLFLDQDOLVWOHULJHOHQHNVHO\|QWHPOHUOHEXWDPOÕNWDELUJHUHNVL
nim setini oluúWXUPDNWD]RUODQDFDNODUÕQÕ|]HOOLNOHGHGH÷LúLNOLNOHUROGXNoD WXWDUOÕOÕ÷Õ
VD÷ODPDQÕQ oRN ]RU RODFD÷ÕQÕ EHOLUWWLOHU 6RQ NXOODQÕFÕODU GD JHUHNVLQLPOHULQ J|UPHN
LVWHGLNOHULRWRPDV\RQ\D]ÕOÕPÕQÕWDWPLQHGLFLúHNLOGHDoÕNODGÕ÷ÕQÕYHEHOLUJLQELUWXWDU
VÕ]OÕNJ|UPHGLNOHULQLRQD\ODGÕODU0úWHULDQDOLVWOHUL|]HOOLNOHLKDOHVÕUDVÕQGDEXGHWD\
GDNLJHUHNVLQLPOHULQEHOLUVL]OL÷H\HUEÕUDNPD\DFD÷ÕQÕEHOLUWWLOHU
3URMHGHROXúWXUXODQLúUQOHULQHHNRODUDNLNLLúUQLKWL\DFÕRUWD\DoÕNWÕ%LULQFLVL
ER diyagramlarda \HUOHúWLULOHQWPYDUOÕNODUÕQ|]HOOLNOHULQLGHWD\OÕRODUDNLoHUHQYHUL
WDEORVX\GX%XELOJLGH(5GL\DJUDPODU]HULQGHJ|VWHULOHELOHFHNROPDVÕQDUD÷PHQNDU
PDúÕNOÕ÷ÕDUWÕUPDPDNLoLQD\UÕELUGRNPDQDDOÕQGÕ'L÷HULúUQGÕúVLVWHPOHUOHDUD
\]OHULWDQÕPOD\DQELUVHUYLVWDEORVXRODUDNROXúWXUXOGX%XLúUQQQKD]ÕUODQPDVÕ
LoLQGHVUHoPRGHOOHULUHIHUDQVRODUDNDOÕQGÕ'L÷HUWHVOLPOHULoLQ83520WDUDIÕQGDQ
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ROXúWXUXODQLúUQOHULNXOODQÕOGÕ2OXúWXUXODQJHUHNVLQLPOHUWHNQLNúDUWQDPHGHNLPDG
delerin %90¶ÕQÕROXúWXUGX%HOLUOHQHQ\D]ÕOÕPE\NO÷LúJFWDKPLQLLoLQNXOODQÕOGÕ
<D]ÕOÕPJHUHNVLQLPOHULQGHQIRQNVL\RQHOE\NO÷Q|OoOPHVLROGXNoDID]OD]DPDQ
DOPDNWDYHE\NONELOJLVLQH\D]ÕOÕPJHOLúWLUPHLúJFQQoWHELULKDUFDQDQDNDGDU
GDXODúÕODPDPDNWDGÕU[5]%\NONNHVWLULPLQHUNHQDúDPDODUGD\DSÕODELOPHVLLúJF
ve takvimin SURMHEDúÕQGDKDVVDVELUúHNLlde tahmin edilebilmesi için DYDQWDMVD÷ODPDN
WDGÕU83520WDUDIÕQGDQJHUoHNOHúWLULOHQE\NONNHVWLULPLRWRPDWLNúHNLOGH\DSÕO
PDVÕVD\HVLQGHQHUHGH\VHKLoLúJFJHUHNWLUPHPLúWLU83520E\NONNHVWLULPLQL
GH÷HUOHQGLUPHNLoLQ\DSÕODQD\UÕELUGXUXPoDOÕúPDVÕYHEXSURMHOHULQLoLQGHDOÕQDQELU
|UQHNOHP LOH E\NON NHVWLULPLQLQ EDúDUÕVÕ GH÷HUOHQGLULOPLúWLU %X oDOÕúPDODU LOH
83520WDUDIÕQGDQWDKPLQHGLOHQE\NO÷Q&260,&PHWRGX\OD|OoOHQE\NO÷H
J|UHNDEXOHGLOHELOLURUDQGDVDSPDJ|VWHUGL÷LJ|]OHQPLúWLU
Tüm analistler bu projelerde UPROM’un WDPYHWXWDUOÕLúUQOHUL\DUDWPDNLúUQ
OHULQL JQFHO WXWPDN LoLQ JHUHNOL Lú JFQ D]DOWPDN LoLQ HWNLOL ROGX÷XQX ELOGLUGLOHU
83520\|QWHPRODUDNYHJHOLúWLULOHQDUDoLOHGH÷LúLNOLNOHULQHWNLVLQLDQDOL]HWPek, tek
ND\QDN]HULQGHQGH÷LúLNOLNOHULJHUoHNOHúWLUPHNYHELUGDNLNDGDQD]VUHGHLúUQOH
ULQLWHNUDUROXúWXUPDNLoLQHWNLOLELURUWDPVD÷ODGÕ

6

Sonuç

%XPDNDOH83520LVLPOLEWQOHúLNø60\|QWHPLQLQX\JXODQPDVÕLoLQoRNOXGXUXP
oDOÕúPDVÕQÕVXQPDNWDGÕU83520EWQOHúLNELUúHNLOGHVUHoOHULDQDOL]HGHUHNVUHo
OHULQ RWRPDV\RQX LoLQ JHOLúWLULOHFHN VLVWHPLQ JHUHNVLQLPOHUL YH E\NON NHVWLULPLQL
\DSPDNLoLQQRWDV\RQNÕODYX]VUHoYHSURVHGUOHUVXQPDNWDGÕU83520¶XX\JXOD
PDQÕQVRQXFXRODUDNJHUHNOLWPELOJLOHUL\DSÕVDOELUELoLPGHWXWDQGH÷LúLNGL\DJUDP
WLSLQLLoHUHQELUPRGHOOHPHSURMHVLROXúWXUXOPDNWDGÕU%XPRGHOOHUGDKDVRQUDEHOLUWLOHQ
LúUQOHULQLQRWRPDWLNúHNLOGHROXúWXUXOPDVÕLoLQNXOODQÕODELOPHNWHGLU
83520HùLUNHWYHH0DUNDLVLPOLLNLH-devlet projesinin ihale öncesi analizlerinin
\DSÕOPDVÕLoLQX\JXODQPÕúWÕU<|QWHPLGH÷HUOHQGLUPHNLoLQGXUXPoDOÕúPDVÕ\|QWHPL
NXOODQÕOPÕúWÕU83520WDUDIÕQGDQROXúWXUXODQWPLúUQOHUL\D]ÕOÕPJHOLúWLUPHLKDOH
VLQGHNXOODQÕOPÕúWÕU1LFRODVYH7RYDOJHUHNVLQLPOHULQPRGHOOHUGHQROXúWXUXOPDVÕ\OD
oRNVD\ÕGDID\GDQÕQVD÷ODQDFD÷ÕQÕEHOLUWPHNWHGLU[16]. %HQ]HUID\GDODUÕQ83520¶GD
ROXúWXUXODQWPUQOHULoLQJHoHUOLROGX÷XQXGúQHUHNDUDúWÕUPDVRUXODUÕQÕQ\DQÕWOD
UÕQÕYHHGLQGL÷LPL]ID\GDODUÕDúD÷ÕGD|]HWOHPHNWH\L]
 øNLSURMHLoLQ83520¶XQX\JXODQPDVÕLOHROXúWXUXODQLúUQOHULSURMHWHVOLPDWODUÕ
RODUDNNXOODQÕOPÕúWÕU*|UúPHOHUSURMHSD\GDúODUÕQÕQVRQXoODUGDQPHPQXQROGXN
ODUÕQÕJ|VWHUPHNWHGLU%XQODUÕGH÷HUOHQGLUHUHN83520¶XQEWQOHúLNELUø60\|Q
temi olarak kullDQÕODELOGL÷LQLYHLOJLOLLúUQOHULQLQROXúWXUXODELOGL÷LQLJ|UPHNWH\L]
 *|UúPHVRQXoODUÕQÕGH÷HUOHQGLUHUHN\DNODúÕPÕQGDKDL\LELUDQDOL]RUWDPÕVD÷ODGÕ
÷ÕQÕJ|UPHNWH\L]3D\GDúODUÕQILNULQHJ|UHLúVUHoOHULLOHLOLúNLOLúHNLOGH\DSÕODQDQD
liz faaliyetlHULLOHROXúWXUXODQLúUQOHULJHOHQHNVHO\|QWHPOHUOHHULúLOPHVL]RUELU
VHYL\HGH\DGDoRNLúJFJHUHNWLUHFHNúHNLOGHWDPRODUDNROXúWXUXOPXúWXU
 øúUQOHULQLQWXWDUOÕOÕ÷Õ \NVHNROPXúWXUøúVUHoOHULQLQELUELULQGHQD\UÕN úHNLOGH
IRQNVL\RQODUÕQEHOLUOHQPHVLQLVD÷ODGÕ÷ÕQÕYHEXúHNLOGHDQDOL]LoLQWHNUDUÕ|QOHGL÷LQL
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J|]OHPOHGLN<NOHQLFLYHVRQNXOODQÕFÕODUÕQJ|]GHQJHoLUPHOHULGHEXQXGHVWHNOHGL
<RUXPODUÕQGDWHNUDUOD\DQ\DGDWXWDUVÕ]ELOJLOHUHDLWVRUXQODUELOGLULOPHGL
Bütün analistler LúUQOHULQLJHOLúWLUPHNLoLQJHUHNOLWRSODPLúJFQQD]DOGÕ÷ÕNR
nusunda hemfikir oldu.
*HUHNVLQLPOHUVWDQGDUWODUWDUDIÕQGDQWDQÕPODQDQDoÕNOÕNWDPOÕNWXWDUOÕOÕNYHGR÷UX
ODQDELOLUOLN|]HOOLNOHULQHX\JXQúHNLOGHUHWLOGLOHU[29].
%WQLúUQOHUL]DWHQPRGHOOHUGHQROXúWXUXOGX÷XLoLQPRGHOOHUHL]OHQHELOLUOL÷HVD
hip oldu. *QFHOOHPHOHUGXUXPXQGDVDGHFHPRGHOOHUJQFHOOHQHUHNGL÷HULúUQOHUL
LoLQD\UÕLúJFVDUIHWPHGHQWHNUDURWRPDWLNRODUDNROXúWXUXOGX÷XLoLQLúJFD]DO
WÕOGÕ
<D]ÕOÕPE\NONNHVWLULPL]DWHQ\DSÕOPDNWDRODQDQDOL]ELOJLOHULNXOODQÕODUDNDUDo
WDUDIÕQGDQRWRPDWLNRODUDNROXúWXUXOGX÷XLoLQQHUHGH\VHKLoELUHNVWUDLúJFKDUFD
PDGDQE\NONNHVWLULPELOJLVLQHXODúÕOGÕhVWHOLNEXELOJL\D]ÕOÕPJHOLúWLUPH\D
úDPG|QJVQQHUNHQVDIKDODUÕQGDXODúÕOGÕ÷ÕLoLQSURMHSODQODPDLoLQHWNLQúHNLOGH
NXOODQÕODELOGL

TeúHNNU. Projeler, KKTC e-'HYOHWSURJUDPÕoHUoHYHVLQGH7UNVDW$ù\|QHWLPLQGH
JHUoHNOHúWLULOPLúWLU
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2

Öz. %LOJLVD\DU 'HVWHNOL øúELUOLNoL øú 6UHFL 0RGHOOHPH &RPSXWHU 6XSSRUWHG
Collaborative Business Process Modeling – &6&%30  DNWLYLWHVLQGH FR÷UDIL
RODUDNGD÷ÕOPÕúELUGHQID]ODNXOODQÕFÕELUELUOHUL\OHYH NXOODQÕODQVLVWHPLOHHWNL
OHúLP KDOLQGHGLU (WNLQOLN WHRULVL LQVDQ-insan ve insan-ELOJLVD\DU HWNLOHúLPLQL
DQODPDN LoLQ NXOODQÕODQ \DNODúÕPODUGDQ ELULGLU %X oDOÕúmada Etkinlik teoriVL¶QLQVXQGX÷X\DSÕODUoHUoHYHVLQGHCSCBPM sürecinin deWD\OÕELUúHNLOGH inFHOHQPHVL DPDoODQPÕúWÕU. &6&%30¶\L LQFHOHPHN LoLQ FR÷UDIL RODUDN ELUELULQ
GHQED÷ÕPVÕ]oWDNÕPHOHPDQÕQGDQROXúDQELUJUXSROXúWXUXOPXúWXU%XJUXS
WDQELOJLVD\DUGHVWHNOLLúELUOLNoLoDOÕúPDRUWDPÕNXOODQDUDNLNLIDUNOÕLúVUHFLQL
Hú ]DPDQOÕ RODUDN PRGHOOHPHOHUL LVWHQPLúWLU 'HQH\ RUWDPÕQÕQ KD]ÕUODQPDVÕ YH
WDNÕPHOHPDQODUÕQÕQHWNLOHúLPLVUHVLQFH(WNLQOLNWHRULVLQLQ$PDo-Araç ve KulODQÕFÕ-$UDoELOHúHQOHULDUDVÕQGDELUWDNÕP]RUOXNODUODNDUúÕODúÕOPÕúWÕU%X]RUOXN
ODUYHEX]RUOXNODUÕQQDVÕODúÕOGÕ÷ÕEXoDOÕúPDNDSVDPÕQGDEHWLPOHQPLúWLU.DWÕ
OÕPFÕODUÕQVLVWHPYHELULELUOHUL\OHRODQHWNLOHúLPLLQFHOHQGL÷LQGH&6&%30DN
WLYLWHOHULQGHJHUoHNOHúHFHNRODQHWNLOHúLPLQ YHULPLQLDUWÕUPDNLoLQELUWDNÕPVLV
tem WDVDUÕP |QHULOHUL GH EX oDOÕúPD NDSVDPÕQGD VXQXOPXúWXU %X oDOÕúPDQÕQ
&6&%30VUHFLQLQDQODúÕOPDVÕYHVLVWHPJHOLúWLULFLOHUHGDKDHWNLQVLVWHPler geOLúWLUHELOPHOHULLoLQ\ROJ|VWHULFLROPDVÕXPXOPDNWDGÕU
Anahtar Kelimeler. øúELUOLNoLSüreç Modelleme, (ú]DPDQOÕ6UHo0odelleme,
Aktivite Teorisi

1

*LULú

Günümüzde, RUJDQL]DV\RQODUWHPHOSURVHGUOHULQLLúVUHoOHULRODUDNEHWLPOHPHNWHYH
EXWHPHOSURVHGUOHULLúOHYVHOPRGHOOHURODUDNWDQÕPODPDNWDGÕUODU>@ %XPRGHOOHULú
VUHFLPRGHOLRODUDNDGODQGÕUÕOPDNWDGÕUODU Business Process Modeling - BPM). BPM,
organizasyonXQWHPHOVUHoOHULKDNNÕQGDELOJLELULNLPLRODQYHRUJDQL]DV\RQXQDPDo
ODUÕQÕELOHQELUWDNÕPSD\GDúÕQLúELUOLNoLoDOÕúPDVÕQÕJHUHNWLUen aktivitelerdir [2]'R÷D
VÕ JHUH÷L BPM RUJDQL]DV\RQODU DUDVÕ FR÷UDI\DODU DUDVÕ JLEL GD÷ÕQÕN NRQWHNVWOHUGH
JHUoHNOHúWLULOHELOPHNWH YH DQDOLVWOHU SURMH \|QHWLFLOHUL YH DODQ X]PDQODUÕ JLEL IDUNOÕ
FR÷UDI\DODUD GD÷ÕOPDVÕ RODVÕ SD\GDúODUÕQ birbirlerinden uzak konumlardan süreç modelleme aktivitelerine NDWÕOPDVÕQÕJHUHNWLUHELOPHNWHGLU [3,4]. %XQHGHQOHLúVUHoOHUL

257

nin modellenmeVL YH \|QHWLOPHVL GH÷LúLNOLNOHUOH EDúD oÕNPD VRUXPOXOXNODUÕQ SD\OD
úÕOPDVÕYHELUOLNWHoDOÕúDELOLUOL÷LQGHVWHNOHQPHVLQLQJHUHNOLOL÷LJLEL]RUOXNODULoHUPHN
tedir [1]. %X ]RUOXNODUÕ DúDELOPHN LoLQ süreç modelleme aktivitelerinde bilgisayar
destekli LúELUOLNoLoDOÕúPD Computer Supported Collaborative Work - CSCW) uyguODPDODUÕQGDQ ID\GDODQÕODELOLU
&6&:X\JXODPDODUÕQGDROGX÷XJLEL&6&%30¶GHGHELUGHQoRNNXOODQÕFÕELUELUOH
UL\OHYHVLVWHPOHHWNLOHúLPHJLUPHNWHGLU&6&%30¶QLQQDVÕOJHoHNOHúWL÷LQLDQlayabilmek için SD\GDúODU DUDVÕQGDNL HWNLOHúLPOHULQ GHWD\OÕ ELU úHNOLGH LQFHOHQPHVL JHUHN
PHNWHGLU øQVDQ-insan ve insan-VLVWHP HWNLOHúLPLQLQ LQFHOHQPHVL NDUPDúÕN ELU VUHo
ROXSGHULQOHPHVLQHELUDQDOL]JHUHNWLUPHNWHGLU%XDúDPDGD(WNLQOLNWHRULVLVD÷ODGÕ÷Õ
oHUoHYH LOH LQVDQODUÕQ ELUELUOHUL\OH YH VLVWHPOH RODQ LOLúNLOHULQ incelenmesine olanak
VD÷OD\DQ JHQHO ELU \DSÕ VXQPDNWDGÕU $\UÕFD EX WHRUL VLVWHPOHULQ YH WHNQRORML DUDFÕOÕ
DNWLYLWHOHULQHWNLOHúLPWDVDUÕPODUÕQÕQLQFHOHQPHVLLoLQ \D\JÕQRODUDN NXOODQÕOPDNWDGÕU
[5].
%XoDOÕúPDGDFR÷UDILRODUDNGD÷ÕOPÕúELUGHQID]ODSD\GDúÕQROXúWXUGX÷XELUWDNÕP
NXUXODUDN %30 X\JXODPDODUÕ LoLQ ELOLúVHO ELU RUWDP NXUXOPXúWXU 7DNÕP HOHPDQODUÕ
DUDVÕQGDNL HWNLOHúLP NDWÕOÕPFÕODU WDUDIÕQGDQ SD\ODúÕODQ FKDW PHVDMODUÕ IRUPXQGDNi
LOHWLúLPVHOLoHULNYHSD\ODúÕODQdiyagramlar J|]|QQHDOÕQDUDNLQFHOHQPLúWLUEtkileúLPOHULQLQFHOHQPHVLsürecinde, Etkinlik teorisinin Amaç - $UDFÕ6LVWHPYH.XOODQÕFÕ$UDFÕ 6LVWHP ELOHúHQOHUL DUDVÕQGD &6&%30¶QLQ YHULPOLOL÷LQL HWNLOH\HFHN ELU WDNÕP
zRUOXNODUODNDUúÕODúÕOPÕúWÕU. .DUúÕODúÕODQEX proEOHPOHULQGHWD\OÕDoÕNODPDODUÕ bu zorluklaUÕQ VWHVLQGHQ QDVÕO JHOLQGL÷L ve bu ]RUOXNODUÕ DúPDN LoLQ VLVWHP WDVDUÕPODUÕQÕQ
QDVÕOL\LOHúWLULOPHVLYHJeOLúWLULOPHVLJHUHNWL÷LEXoDOÕúPDNDSVDPÕQGDVXQXOPXúWXU
ÇDOÕúPD DQD KDWODUÕ\OD úX úHNLOGH KD]ÕUODQPÕúWÕU LON RODUDN &6&BPM ve Etkinlik
teorisi WDQÕWÕOPÕúWÕU øNLQFL RODUDN DUDúWÕUPD WDVDUÕPÕ YHUL ND\QD÷Õ YH YHUL WRSODPD
prosedürleri metodoloji EDúOÕ÷Õ DOWÕQGDDQODWÕOPÕúWÕUhoQFRODUDN CSCBPM uyguODPDVÕ Etkinlik THRULVL LOH LQFHOHQPLú YH NDUúÕODúÕODQ SUREOHPOHU YH EX SUREOHPOHUL
DúPDNLoLQLOJLOLo|]P\ROODUÕDoÕNODQPÕúWÕUSRQRODUDNEXOJXODUWDUWÕúÕOPÕúYHVLVWHP
WDVDUÕP |QHULOHULVXQXOPXúWXU

2

$UDúWÕUPD$OW\DSÕVÕ

2.1

%LOJLVD\DU'HVWHNOLøúELUOLNoL6UHoModelleme

øú VUHoOHULQLQ WDQÕPODQPDVÕ YH PRGHOOHQPHVL RUJDQL]DV\RQXQ YDU RODQ VUHoOHULQLQ
DQDOL]L YH L\LOHúWLULOPHVL LoLQ WHPHO ROXúWXUPDNWDGÕU øú VUHoOHULQLQ WDVDUÕPÕQGD, ilk
VDIKDODULúVUHFLQLQJHoHUOLOL÷LYHJYHQLUOL÷LDoÕVÕQGDQ önemli rol oynamaNWDGÕU [6].
øúVUHoOHULQLQHUNHQWDVDUÕPDúDPDVÕ,– Edinme (Elicitation), )RUPDOOHúWLUPH (Formalization), *HoHUOL.ÕOPD (Validation) ve 'R÷UXODPD (Verification) – ID]ODUÕQÕLoHUPHN
tedir [7]. $\UÕFD BPM X\JXODPDODUÕQGD DODQX]PDQÕYHsüreç analisti olmak üzere iki
DNWLIURO|QSODQDoÕNPDNWDGÕU [8@$ODQX]PDQÕDODQKDNNÕQGDNLELOJLOHULn VD÷ODQPDVÕ
YH EX ELOJLOHULQ GR÷UXODQPDVÕQÕ VD÷ODPDNWDGÕU Süreç DQDOLVWL LVH Lú VUHoOHULQL ROXú
turmakta ve LúVUHoOHULQLformal hale getirmektedir. AnlaúÕOGÕ÷Õ]HUH%30oRNSD\
GDúOÕELUDNWLYLWHROXSLOJLOLNLúLOHULQVUHoKDNNÕQGDWDUWÕúPDODUÕQÕsüreci tasarlamalaUÕQÕ ve süreç modellerini dokümante etmelerini gerektirmektedir [9]. Süreç modelle-

258

me aktivitelerinin LúELUOLNoLGR÷DVÕDUDúWÕUPDFÕODUÕQLOJLOLVLQoHNPLúYHVRQ]DPDQODUGD
&6&%30DUDúWÕUPDFÕODUWDUDIÕQGDQIDUNOÕSHUVSHNWLIOHUGHn LQFHOHQPLúWLU [3; 9; 10; 11;
12; 13; 14]. %D]Õ oDOÕúPDODU &6&%30¶\L LúELUOLNoL |÷UHQPH NDSVDPÕQGD HOH DOÕUNHQ
[10; 11@ED]ÕoDOÕúPDODUEHOLUOLoHUoHYHOHUNDSVDPÕQGDELUWDNÕPLúVUHFLPRGHOOHPH
DUDoODUÕQÕQ LúELUOLNoL yeterliliklerini GH÷HUOHQGLUPLúOHUGLU >3; 9]. $\UÕFD ED]Õ oDOÕúPD
ODUGD DUDúWÕUPDFÕODU WHN NDWÕOÕPFÕ LOH %30 X\JXODPDODUÕQÕQ sadece )RUPDOOHúWLUPH
ID]ÕQÕLQFHOHPLúOHUGLU>12; 13]. (GLQLOHQELOJLOHUGR÷UXltusunda, CSCBPM uygulamaODUÕliteratürde IDUNOÕSHUVSHNWLIOHUOHLQFHOHQPLúolsa da, kDWÕOÕPFÕODUÕQELUELUOHUL\OHYH
VLVWHPOHRODQHWNLOHúLPlerinin GHQH\VHORODUDNLQFHOHQPHVL]HULQHELUoDOÕúPDJHUoHN
OHúWLULOPHPLúWLU
2.2

Etkinlik Teorisi

Etkinlik teorisi psikoloji ve sosyal bilimlerde VÕNOÕNODNXOODQÕODQ KHUELULQVDQYDUOÕ÷Õ
QÕYHELUH\OHULQJQONKD\DWWDki sosyal \DSÕVÕQÕLOJLOHQGLUHQ aktivitelerin köken\DSÕ
ve süreçlerini inceleyen bir çerçeve VXQPDNWDGÕU [5]. Etkinlik teorisi KL\HUDUúLN\DSÕ,
QHVQH\HGD\DOÕOÕNYHDUDFÕOÕNSUHQVLSOHULQHED÷OÕRODUDN etkinlik (activity), eylem (action) ve faaliyet (operation) olmak üzere üç temel seviyeyi incelemektedir. Etkinlikler, Etkinlik THRULVL¶QLQ WHPHOLQL ROXúWXUPDNWDGÕU (WNLQOLNOHU LQVDQ DNWLYLWHOHUL ile
LOJLOL ROPDNOD ELUOLNWH KHUKDQJL ELU |]QHQLQ GÕú GQ\D LOH RODQ HWNLOHúLPLQL DQODPDN
için GHNXOODQÕOPDNWDGÕU(tkinlikler bir dizi H\OHPGHQROXúPDNODELUOLNWHJHUoeNOHúLU
NHQ VDKLS ROGXNODUÕ PRWLYDV\RQODUÕ YDUGÕU (\OHPOHU ELOLQoOL ELU úHNLOGH \DSÕODQ ve
\DSÕOÕUNHQELUKHGHILJHUoHNOHúWLUPH\H\|QHOLNJHUoHNOHúWLULOHQROJXODUGÕU*HUoHNOHúWL
rilmek LVWHQHQWHPHOKHGHIHWNLQOL÷LQWDPDPODQPDVÕGÕU
)DUNOÕVLVWHPOHULQHWNLOHúLPWDVDUÕPÕQÕ analiz etmek ve teknoloji WDEDQOÕ HWNLOHúLP
OHUL GH÷HUOHQGLUPHN LoLQ (ngeström [15; @ WDUDIÕQGDQ JHOLúWLULOHQ ³hoJHQ 0RGHO 7ULDQJXODU´NXOODQÕOPDkWDGÕU ùHNLO . Bu model, Arabulucu <DSÕg]QH.XUDOODUøú
%|OP+HGHIYH6RQXo\DSÕODUÕQÕLoHUPHNWHGLU>@ (WNLQOLNWHRULVLLOH\DSÕODQLQFeleme sonucunda bu \DSÕODU DUDVÕQGDNLLOLúNLOHURUWD\DoÕNarÕOPD\DoDOÕúÕOPDNWDGÕU

Özne (cBPM team)

Kurallar
( eEPC notasyonu)

Hedef

Topluluk
( %307RSOXOX÷X)

øú%|OP
($ODQ8]PDQÕYH6UHo$QDOLVWL)

ùHNLO1. Üçgen Model - Triangular
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Sonuç (øú6UHFL0RGHOL)

3

0(72'2/2-ø

%XoDOÕúPDNDSVDPÕQGDHú]DPDQOÕLNL&6&%3M X\JXODPDVÕJHUoHNOHúWLULOPLúWLU. Eú]DPDQOÕ CSCBPM X\JXODPDVÕQÕ gerçeNOHúWLUPHN LoLQ o NLúLGHQ ROXúan LúELUOLNoL Lú
süreci modelleme WDNÕPÕ F%30 WHDP &ROODERUDWLYH %XVLQHVV 3URFHVV 0RGHOLQJ
Team) ROXúWXUXOPXúWXU 7DNÕP \HOHUL GRNWRUD DGD\Õ ROPDNOD ELUOLNWH, OUWD 'R÷X
Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Enformatik Enstitüsü (EE) %LOLúLP 6LVWHPOHUL (BS)
Bölümü’QGHDUDúWÕUPDJ|UHYOLVLRODUDNoDOÕúPDNWDGÕUODUF%30WDNÕP\HOHULQGen bir
NLúLDODQX]PDQÕUROQVWOHQLUNHQGL÷HULNLNLúLVUHoDQDOLVWLUROOHULQLVWOHQPLúOHU
GLUøúVUHoOHULKDNNÕQGDNLELOJiler sadece alan u]PDQÕLOHSD\ODúÕOPÕúWÕU6UHoanalistleri, alan u]PDQÕQGDQDOGÕNODUÕbilgiler GR÷UXOWXVXQGDLúVUHoOHULQLPRGHOOHPHNLOH
VRUXPOXWXWXOPXúODUGÕU. F%30WDNÕP\HOHULQLQLúVUHFLPRGHOOHPHGHNL\HWNLQOLNOH
ULQL|÷UHQPHNLoin deney öncesi bir anket oDOÕúPDVÕ uyguODQPÕúWÕU%XDQNHWVRQUDVÕQ
da, alan u]PDQÕ UROQGHNL WDNÕP \HVLQLQ GDKD |QFH de birçok Lú VUHFL PRGHOOHPH
oDOÕúPDODUÕQGD ELOJL VD÷OD\ÕFÕ J|UHYLQL VWHQGL÷L bilgisini ediniyoruz. Sistem analisti
UROQGHNLWDNÕP\HOHULQLQLVHLúVUHFLYHVUHoL\LOHúWLUPH]HULQHGHUVOHUDOGÕ÷ÕQÕYe
VUHoPRGHOOHPHX\JXODPDODUÕQa yönelik GHQH\LPOHULROGX÷XQXJ|UPHNWH\L] $\UÕFD
u\JXODQDQ DQNHW oDOÕúPDVÕ LOH VUHo DQDOLVWOHULQGHQ süreç modelleme yeteneklerini
GH÷HUOHQGLUPHOHUL LVWHQPLúWLU 6üreç aQDOLVWOHULQGHQ ELUL PRGHOOHPH \HWHQH÷LQL Q|WU
RODUDNGH÷HUOHQGLULUNHQGL÷HULPRGHOOHPH\HWHQH÷LQLROGXNoDL\LRODUDNGH÷HUOHQGLU
PLúWLU. Her iki süreç analisti 80/$NWLYLWH'L\DJUDPÕ 80/$FWLYLW\'LDJUDP 9HUL
$NÕú 'L\DJUDPÕ 'DWD )ORZ 'LDJUDP-DFD) ve GeQLúOHWLOPLú 2OD\ 7DEDQOÕ 6UHo
Zinciri (Extended Event-Driven Process Chain - eEPC) modelleme yöntemlerine dair
deneyimOHUL ROGX÷X ELOJLVLQL YHUPLúOHUGLU. $\UÕFD Vüreç analistlerinin daha önce
&6&:RUWDPÕQGDLúVUHFLPRGHOOHPHGLNOHULQLIDNDWIDUNOÕX\JXODmalar için çevrimiçi
RUWDPGDLúELUOLNoLoDOÕúPDGHQH\LPOHULQLQROGX÷u EHOLUWPLúOHUGLUcBPM WDNÕP\HOH
ULQLQLúELUOLNoLoDOÕúPD\HWHQHNOHULQLQROGXNoDL\LROGX÷Xbilgilerini uygulanan anket
oDOÕúPDVÕLOHediniyoruz.
%XoDOÕúPDNDSVDPÕQGDX\JXODQDQGHQH\OHrde modelleme notasyonu olarak eEPC
VHoLOPLúWLU eEPC notasyonunun seçilmesindeki EDúOÕFD nedeler ú|\OHGLU, ilk olarak bu
QRWDV\RQXQLúVUHFL PRGHOOHPHX\JXODPDODUÕQGDVÕNOÕNOD NXOODQÕOGÕ÷ÕQÕ J|UPHNWH\L]
[17]$\UÕFDH(3&QRWDV\RQXhem süreç analistleri hem de süreç modellemeye DúLQD
olmayan süreç sahiplerinin LúVUHFLQL NROD\ELUúHNLOGHDQODPDVÕQÕ VD÷OD\DQELUYHUL
DNÕúÕ VXQPDNWDGÕU. Ek olarak, F%30 WDNÕPÕQGDNL süreç analistlerinin eEPC model
notasyonu ile olan deneyimleri J|] |QQH DOÕQPÕú YH model noWDV\RQODUÕQÕ WDQÕPD
PDNWDQGROD\Õ kaynaklanabilecek herhangi bir tehdidin de önüne geçilmesi amaçlanPÕúWÕU
&6&%30X\JXODPDODUÕLoLQHNRORMLNRODUDNJHUoHNLNLIDNOÕVreç WDQÕPÕ NXOODQÕO
PÕúWÕU%XVUHoOHU2'7h((WDUDIÕQGDQ\UWOPHNWHRODQVUHoOHUGLU. Birinci süreç
“Yeni Ders gQHULVL'H÷HUOHQGLUPH6UHFL´Lkinci süreç ise “Askerlik Nedeniyle Ka\ÕW 'RQGXUPD 6UHFL´’dir. %X LNL VUHFLQ NDUPDúÕNOÕN GH÷HUOHUL CFC (Control Flow
Complexity of Processes  GH÷HULQH göUH VÕUDVÕ\OD  YH ¶GU Deney öncesinde, alan
X]PDQÕ EX VUHoOHU KDNNÕQGD GHWD\OÕ RODUDN ELOJLOHQGLULOPLú YH VUHo DQDOLVWOHULQH Lú
VUHoOHULKDNNÕQGDKHUKDQJLELUELOJLYHULOPHPLúWLU
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CSCBPM aktivitelerini JHUoHNOHúWLUPHN için Logizian 10.2, COMA, CoMoMod,
cCEP, ARISAlign ve VMTChat sistemleri LQFHOHQPLútir<DSÕODQLQFHOHPHVRQXFXQ
daVLVWHPOHULQVHQNURQ YHDVHQNURQ VUHo PRGHOOHPH \HWLOHULNÕ\DVODQPÕúWÕU&R0R
0RGF&(3YH907&KDWVLVWHPOHULVHQNURQoDOÕúPDRUWDPÕVXQDUNHQGL÷HUVLVWHPOHU
asenkron çalÕúPD\D RODQDN VD÷ODPDNWDGÕUODU $UDúWÕUPDFÕODUÕQ 907&KDW RUWDPÕQÕ
ùHNLO istedikleri modelleme notasyonu ile yeniden düzenleme RODQD÷Õ ROGX÷XQGDQ
GROD\Õbu RUWDPÕQÕQ arabulucu araç olarak NXOODQÕOPDVÕQDNDUDUYHULOPLúWLU D\QÕPR
GHOLQIDUNOÕE|OPOHULQGHde a\QÕYHIDUNOÕ]DPDQODUGD oDOÕúDELOPHNWHGLUOHU Ek olarak,
NXOODQÕODQVLVWHPNDWÕOÕPFÕODUÕQ çizilen model elementlerine YHFKDWRUWDPÕQD \D]ÕODQ
mesajlara referans YHUHUHNLOHWLúLPNXUPDODUÕQDRODQDNVD÷ODPDNWDGÕU.

ùHNLO2. 907&KDW2UWDPÕ

4

9HUL.D\QD÷ÕYH9HUL7RSODPD

&R÷UDIL RODUDN GD÷ÕQÕN oDOÕúPD RUWDPÕQÕ ROXúWXUDELOPHN LoLQ NDWÕOÕPFÕODU Hú ]DPDQOÕ
CSCBPM X\JXODPDODUÕQD IDUNOÕ ORNDV\RQODUGDQ NDWÕOPÕúODUGÕr. Deney sonucunda,
NDWÕOÕPFÕODUÕQFKDWPHVDMODUÕYHSD\ODúÕODQoDOÕúPDDODQÕQGDROXúturulan model çizimleri VMTChat VLVWHPLQLQ ORJODUÕ NXOODQÕODUDN HOGH HGLOPLúWLU %X YHULOHU \DUGÕPÕ\OD
NDWÕOÕPFÕODUÕQ HWNLOHúLPL LQFHOHQPLúWLU 0RGHOOHPH VUHOHUL LQFHOHQGL÷LQGH ELULQFL
sürecin 63 ikinci sürecin ise 48 dakikada WDPDPODQGÕ÷ÕQÕ görmekteyiz.

261

5

øú%LUOLNoLøú6UHFLModellemenin Etkinlik Teori ile
øQFHOHQPHVL

.DWÕOÕmFÕODUÕQ &6&%30 X\JXODPDODUÕQGD JHUoHNOHúWLUGLNOHUL HWNLOHúLPOHU LQFHOHQGL
÷LQGH (WNLQOLN 7HRULVLQLQ +HGHI – Araç ve .XOODQÕFÕ – $UDo IDNW|UOHUL DUDVÕQGDNL
LOLúNLOHUGHELUWDNÕPSUREOHPOHUJ|]OHQPLúWLUBu problemlerle, CSCBPM uygulamalaUÕQÕQ JHUoHNOHúWLULOPHVLLoLQJHUHNOLRODQRUWDPÕQKD]ÕUODQPDVÕVUHFLQGHve CSCBPM
uygulamalarÕ \UWOUNHQ NDUúÕODúÕOPÕúWÕU <DúDQDQ SUREOHPOHU YH EX SUREOHPOHULQ
DúÕOPDVÕLoLQX\JXODQDQo|]P\|QWHPOHULGHWD\OÕELU úHNilGHDQODWÕOPD\DoDOÕúÕOPÕúWÕU
5.1

+HGHIYH$UDo$UDVÕQGD<DúDQDQ6RUXQODUYH%X6RUXQODUÕQd|]PøoLQ
$OÕQDQgQOHPOHU

.DUúÕODúÕODQ ELULQFL SUREOHP DUDEXOXFX VLVWHPLQ &6&%30 X\JXODPDVÕ VRQUDVÕQGD
LVWHQLOHQKHGHIHXODúPD\ÕVD÷OD\DFDN\DSÕ\ÕVXQXSVXQPDPDVÕLOHLOJLOL\GL CSCBPM
X\JXODPDVÕQÕQWHPHODPDFÕX\JXQDQODúÕODELOLUYHGR÷UXLúVUHoOHULQLQUHWLOPHVLGLU
%X DPDFÕ JHUoHNOHúWLUHELOPHN LoLQ LON |QFHOLNOH VLVWHPLQ eEPC, BPMN (Business
Process Model and Notation), BPEL (Business Process Execution Language), Petri
1HW JLEL EHQ]HU IRUPDO QRWDV\RQODUÕ GHVWHNOL\RU ROPDVÕ JHUHNPHNWHGLU .XOODQÕODQ
DUDEXOXFXDUDoLúELUOLNoL oDOÕúPD\DRODQDNVD÷ODPDNOD birlikte basit çizim DUDoODUÕLOH
ortak çizim LPNkQÕ VXQPDNWDGÕU )DNDW VLVWHP KLoELU VUHo PRGHOOHPH QRWDV\RQXQX
desteklememeNWHGLU6LVWHPLQEXHNVLNOL÷LJ|]|QQHDOÕQGÕ÷ÕQGD&6&%30X\JXOD
PDVÕQÕ JHUoHNOHúWLUPHN YH LVWHQLOHQ KHGHIH XODúPDN LoLQ DUDEXOXFX VLVWemin yeniden
tasarlanarak X\JXQPRGHOOHPHQRWDV\RQODUÕQÕQHNOHQPHVL gerekmektedir. Bu nedenle,
ùHNLO¶GHJ|UOG÷JLELH(3&QRWDV\RQODUÕVLVWHPHHNOHQPLú ve cBPM ekibindeki
süreç analistlerine bu model elementlerini QDVÕOoR÷DOWDFDNODUÕYHNXOODQDFDNODUÕNonuVXQGDNÕVDELUH÷LWLPYHULOPLúWLU6LVWHP\HQLGHQtasarlanarak YHWDNÕP\HOHULPRGHO
HOHPHQWOHULQLQNXOODQÕPÕNRQXVXQGDH÷LWLOHUHN+HGHI-$UDo\DSÕODUÕDUDVÕQGDNDUúÕODúÕ
ODQSUREOHPLQ|QQHJHoLOPH\HoDOÕúÕOPÕúWÕU
Etkinlik teorisinin Hedef-$UDoIDNW|UOHULDUDVÕndaki biUGL÷HUSUREOHPLVH DUDFÕVLV
WHPLQRUWDNoDOÕúPDDODQÕQÕQ VÕQÕUOÕbüyüklükte ROPDVÕ\GÕ. ÇizilHQ PRGHOLQD\QÕoD
OÕúPD HNUDQÕQGD WDPDPODQDPDPDVÕ GXUXPXQD |QOHP RODUDN ùHNLO ¶GH J|VWHULOGL÷L
gibi, yeni sekmeler DoÕOPÕú ve NXOODQÕFÕODUGDQ gerek GX\XOGX÷XQGDPRGHOOHPHLúOHPL
ne yeni sekmeleri kullanarak devam etmeleri LVWHQPLúWLU. KaWÕOÕPFÕODUÕQ PRGHOOHPH
aktiviteleri incHOHQGL÷LQGH ùHNLO ¶GH J|UOG÷ JLEL RUWDN oDOÕúPD DODQÕQÕQ PRGHOL
WDPDPODPDNLoLQ\HWHUVL]JHOGL÷LQLve süreç analistlerinin oL]LOHQPRGHOLD\QÕHNUDQD
VÕ÷GÕUPD\DoDOÕúWÕNODUÕQÕgözlemliyoruz. $\UÕFDVUHoDQDOLVWOHULQLQPHVDMODUÕLQFHOHQ
GL÷LQGH PRGHOOHPH LúOHPLQLQ WDPDPODQPDVÕ Loin yeni sekmeye geçme konusunda
DQODúWÕNODUÕQÕIDNDWPRGHOOHPHLúOHPLGHYDPHWWLNoHD\QÕHNUDQLoLnde modeli tamamODPD\D H÷LOLPOL ROGXNODUÕQÕ J|]OHPOL\RUX] $UDFÕQ GDKD HWNLQ NXOODQÕODELOPHVL LoLQ
ROXúWXUXODQVHNPH\DSÕODUÕQÕQNXOODQÕFÕODUÕQLOJLVLQLoHNPHGL÷LQLYHVüreç analistleriQLQ PRGHOL D\QÕ HNUDQD VÕ÷GÕUPD oDEDODUÕQÕQ temel sebebinin, Lú süreci modelini bir
EWQRODUDNJ|UPHH÷LOLPOHULQGHQND\QDNODQGÕ÷ÕQÕWDKPLQHGL\RUX]
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ùHNLO3. øú6UHFL0RGHOL

5.2

.XOODQÕFÕ YH$UDo$UDVÕQGD<DúDQDQ6RUXQODUYH%X6RUXQODUÕQd|]P
øoLQ$OÕQDQgQOHPOHU

F%30WDNÕP \HOHUL \DUÕ-VHQNURQLOHWLúLP QHGHQL\OHELUWDNÕPLOHWLúLPVHOSUREOHPOHU
\DúDGÕODU%D]ÕGXUXPODUGDWDNÕP\HOHULbiUEDúNDWDNÕP\HVLLoLQ\D]ÕODQ PHVDMODUÕ
kendilerLQH \D]ÕOPÕúRODUDNDOJÕODGÕODU%u DOJÕSUREOHPOHULELUWDNÕPLOHWLúLPVHONDrPDúÕNOÕ÷a sebep oldu. %XLOHWLúLPSUREOHPLQGHQGROD\ÕWDNÕP\HOHUL\D]ÕODQPHVDMÕQ
NDSVDPÕQÕDQODPDNLoLQ]DPDQKDUFDPDNODELUOLNWH\DúDQDQNDUPDúÕNOÕ÷ÕDoÕ÷DNDYXú
turmak için ekstra mesDMODúPDJHUHNVLQLPLGX\GXODU. cBPM ekibi kimin kime ne meVDMÕJ|QGHUGL÷LQLDQOaPDNLoLQELUVUHPHVDMODUÕLQFHOHPLúOHUYH PHVDMODUÕ tekrar incelemek NHQGLOHULQH ]DPDQ ND\EHWWLUPLúWLU <DúDQDQ EX ROXPVX]OXNWDQ VRQUD WDNÕP
\HOHULPHVDMODUDUDVÕQGDNLLOLúNL\LNROD\ELUúHNLOGHDQODPDNLoLQ\D]GÕNODUÕ PHVDMODUÕ
daha önce gönderilen mesajlara referanslayarak LOHWPLúOHUGLU. 0HVDMODU DUDVÕQGDNL
UHIHUDQVODPDùHNLO¶¶J|VWHULOPLúWLU
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ùHNLO4. 0HVDMODU$UDVÕQGD5HIHUDQVODPD

Etkinlik teorisinin .XOODQÕFÕ-$UDoIDNW|UOHULDUDVÕQGD\DúDQDQELUGL÷HUSUREOHPLVH
RUWDNSD\ODúÕPDODQÕQGDRUWD\DoÕNDQIDUNÕQGDOÕNsorunudur. 7DNÕP\HOHULoL]LOHQELU
PRGHO HOHPHQWL KDNNÕQGD VRUX VRUPDN YH\D \RUXP \DSPDN LVWHGLNOHUL ]DPDQ LOJLOL
model elementini anlatmakta zorluk çHNPLúOHUGLU 'L÷HU WDNÕP \HOHUL GH PRGHOLQ
problemli bölümünü fark etmekte ]RUODQPÕúODUGÕU Bu durum, ELU WDNÕP LOHWLúLPVHO
problemOHUH ]HPLQ KD]ÕUODPÕúWÕU 7DNÕP \HOHUL EX ]RUOX÷X DúDELOPHN LoLQ PHVDMODú
PD\Õ LOJLOL PRGHO HOHPHQWLQL UHIHUDQVOD\DUDN JHUoHNOHúWLUPH\H oDOÕúPÕúODUGÕU 5HIH
ranslayarak model elementlerinden bahsetmek, IDUNÕQGDOÕN VRUXQXQX RUWDGDQ NDOGÕU
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PÕú YH LOHWLúiP SUREOHPOHULQL DúPDODUÕQGD \DUGÕPFÕ ROPXúWXU Gönderilen mesaj ile
PRGHOHOHPHQWLDUDVÕQGDNXUXODQUHIHUDQVODPDùHNLO¶GHJ|VWHULOPLúWLU$\UÕFDWDNÕP
üyeleri model elementlerinden bahsederken model elePHQWDGÕQÕQWPLVLPOHQGLUPH
sini kullanmak zorunda kalmadan, saGHFH³EX´³úX´JLELLúDUHWVÕIatODUÕQÕNXOODQarak
LOHWLúLPNXUDELOPLúOHUGLU.

ùHNLO5. 0HVDMYH0RGHO(OHPHQWL$UDVÕQGD5HIHUDQVODPD

6RQXoRODUDNJHUHNFKDWPHVDMODUÕDUDVÕQGDNLLOLúNL\Lanlamak için kuOODQÕODQUHIH
UDQVODPDYHJHUHNVHoDOÕúPDDODQÕQGDNLPRGHOelementlerini EHOLUWPHNLoLQNXOODQÕODQ
referanslama LOHWLúLPVHO SUREOHPOHUL D]DOWPÕú YH LOHWLúLPLQ GDKD EDVit cümlelerle kuUXOPDVÕQDRODQDNVD÷ODPÕúWÕU

6

7DUWÕúPD

'HQH\VHORODUDNJHUoHNOHúWLULOHQ&6&%30X\JXODPDODUÕQGDWHPHODPDoJHoHUOLELULú
VUHFLROXúWXUDELOPHNWLU%XDPDFDXODúDELOPHNLoLQX\JXODQDQ&6&%30X\JXODPD
ODUÕQGD WDNÕP \HOHUL DUDVÕQGDNL HWNLOHúLPL JHUoHNOHúWiUHELOPHN LoLQ X\JXQ RUWDPÕQ
KD]ÕUODQPDVÕQGD YH WDNÕP \HOHULQLQ ELUELUOHUL\OH HWNLOHúLPOHUL HVQDVÕQGD ELU WDNÕP
]RUOXNODUODNDUúÕODúÕOPÕúWÕU*|]OHPOHQHQEX]RUOXNlar genel olarak Etkinlik Teorisini
Hedef-Araç ve .XOODQÕFÕ-$UDo\DSÕODUÕDUDVÕQGDNLLOLúNLEDúOÕNODUÕDOWÕQGDLQFHOHQPLú
WLU%|OP¶GHDQODWÕODQEX]RUOXNODUYHEX]RUOXNODUÕDúPDNLoLQX\JXODQDQGHQH\LP
OHUVRQXFXQGD&6&%30X\JXODPDODUÕQÕQGDKDHWNLQELUúHNLOGH JHUoHNOHúWLULOHELOPHVL
LoLQELUWDNÕPVLstem WDVDUÕP |QHULOHULVXQXOPXúWXU
Daha öQFHGHEDKVHGLOGL÷LJLEL, &6&%30X\JXODPDODUÕQÕQWHPHODPDFÕGR÷UXJH
oHUOL YH DQODúÕOÕU Lú VUHoOHUL ROXúWXUDELOPHNWLU %X DPDFÕ JHUoHNOHúWLUHELOPHN LoLQ
NXOODQÕODQ LúELUOLNoL DUDEXOXFX VLVWHPLQ Lú VUHFL PRGHOOHPH QRWDV\RQODUÕQÕ GHVWHNOH
PHVLJHUHNPHNWHGLUøúELUOLNoLPRGHOOHPHRUWDPÕQGDPRGHOOH\LFLOHUNHQGLPRGHOOHPH
WHNQLNOHULQL VHoHELOPHOL YH VLVWHP EX PRGHOOHPH WHNQLNOHUL LOH PRGHO QRWDV\RQODUÕ
DUDVÕQGDHúOHúPH\DSDELOPH\HRODQDNVD÷ODPDOÕGÕU>18]. Bu nedenle CSCBPM uyguODPDODUÕQGD NXOODQÕODQ DUDEXOXFX VLVWHPOHU IDUNOÕ PRGHOOHPH QRWDV\RQODUÕQÕ HWNLQ ELU
HúOHúPHDOJRULWPDVÕLOHVXQDELOPHOLGLU>].
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.DWÕOÕPFÕODUDUDVÕQGDNLHWNLOHúLPLQFHOHQGL÷LQGHELUGL÷HUJ|]e çarpan nokta da kaWÕOÕPFÕODUÕQLúVUHFLPRGHOLQLELUEWQRODUDND\QÕHNUDQGDJ|UPH\H\|QHOLNH÷LOLP
leriydi. KullDQÕFÕODUÕQEXH÷LOLPOHULJ|]|QQHDOÕQGÕ÷ÕQGD&6&%30X\JXODPDODUÕQ
GD NXOODQÕODQ DUDEXOXFX VLVWHPOHUin, modHOOHULQ EWQO÷Q NRUX\DELOPHVL YH IDUNOÕ
VD\IDODU DUDVÕQGDNL JHoLúL minimuma indirerek PRGHOOHPH LúOHPLQL GHVWHNOHPHsi gerekmektedir. Sistemin sa÷OD\DFD÷ÕEX|]HOOLNOHUPRGHOLQWDNLS edilebiOLUOL÷LQi ve okunabilirli÷LQL DUWÕUDFDNWÕU.
<DUÕ-\DSÕODQGÕUÕOPÕúLOHWLúLPLQGR÷DVÕVRQXFXQGDF%30WDNÕP\HOHULDUDVÕQGDELU
WDNÕP LOHWLúLPVHO VRUXQODU \DúDQPÕúWÕU. Chat penceresindeki mesaj VD\ÕVÕ DUWWÕNoD takÕP \HOHULJ|QGHULOHQ PHVDMODUÕQNLPHYHKDQJL PHVDMDNDUúÕOÕN J|QGHUGLNOHULQLDQ
ODPDNWD VÕNÕQWÕ \DúDPD\D EDúODGÕNODUÕ J|]OHQPLúWLU. CKDW SHQFHUHVLQGH \DúDQDQ EX
IDUNÕQGDOÕN ve takip edilebilirlik sorununu DúPDN için PHVDMODUÕQ UHIHUDQVODQPDVÕ
JHUH÷LGX\XOPXúYH PHVDMODUÕQKDQJLPHVDMDNDUúÕOÕNRODUDNJ|QGHULOGL÷LDQODúÕOPD\D
oDOÕúÕOPÕúWÕU .XOODQÕFÕODUÕQ PHVDMODúÕUNHQ NXOlDQGÕNODUÕ EX \|QWHP ile PHVDMODúPD
HVQDVÕQGD \DúDQDQ \DQOÕú DQODúÕOPDODUÕQ YH PHVDM WDNLEinde RUWD\D oÕNDQ ]RUOXNODUÕQ
|QQH JHoLOPLú ROGX g]HWOH WDNÕP \HOHUL FKDW SHQFHUHVLQGH \DúDGÕNODUÕ WDNLS YH
IDUNÕQGDOÕNVRUXQODUÕQÕVLVWHPLQVXQGX÷XUHIHUDQVDUDFÕLOHDúDELOPLúOHUGLU.DWÕOÕPFÕ
ODUÕQ \DúDGÕNODUÕ GHQH\LP J|] |QQH DOÕQGÕ÷ÕQGD \DUÕ-\DSÕODQGÕUÕOPÕú LOHWLúim yöntemini destekleyen arabulucu sistemlerin WDVDUÕPÕQGD PHVDMODUÕQIDUNÕQGDOÕ÷ÕQÕYHWDNLS
HGLOHELOLUOL÷LQLDUWÕUPDNLoLQUHIHUDQVODPDDUDoODUÕLOHGHVWHNOHQPHVLQLQ HWNLOHúLPLGDKD
NROD\YHDoÕNKDOHJHtirGL÷LQLV|\OH\HELOLUL]
$\UÕFD WDNÕP \HOHUL DUDVÕQGDNL LOHWLúLP LQFHOHQGL÷LQGH WDNÕP \HOHULQLQ çizilen
PRGHOHOHPHQWOHULKDNNÕQDNRQXúXUNHQKDQJLPRGHOHOHPHQWLKDNNÕQGDNRQXúXOGX÷X
QXDQODPDNLoLQELUWDNÕP]RUOXNODU\DúDGÕNODUÕQÕJ|]OHPOH\HELOL\RUX]2UWDNoDOÕúPD
DODQÕQGD \HU DODQ PRGHO HOHPHQWOHrinden bahsederken ilgili model elementinin refeUDQV DUDFÕ LOH EHOLUWLOPHVL \DúDQDQ LOHWLúLP NDUPDúÕNOÕ÷ÕQÕQ |QQH JHoLOPHVLQL VD÷OD
PÕúWÕU  %X QHGHQOH DUDEXOXFX VLVWHPOHULQ NXOODQÕFÕODUD LVWHQLOHQ PRGHO HOHPHQWLQL
UHIHUDQVODPD \HWNLVL YHUHELOPHVL LOHWLúLPGH \DúDQDQ VÕNÕQWÕODUÕQ |QQH JHoPH\e yarGÕPFÕRODFDNWÕU

7

Sonuç

%XoDOÕúPDGD&6&%30X\JXODPDODUÕQGD JHUoHNOHúHQHWNLOHúLP(WNLQOLNteorisi çeroHYHVLQGHLQFHOHQPLúYHNDUúÕODúÕODQ]RUOXNODUHWNLQOLNWHRULVLQLQ+HGHI-Araç ve KulODQÕFÕ-$UDo\DSÕODUÕDUDVÕQGDNLLOLúNLNDSVDPÕQGDLQFHOHQPLúWLU &6&30X\JXODPDODUÕ
JHUoHNOHúLUNHQ ne tarz sorunlarOD NDUúÕODúÕOGÕ÷Õ YH EX VRUXQODUÕQ DúÕOPDVÕ LoLn ne gibi
|QOHPOHULQDOÕQGÕ÷Õ EXoDOÕúPDGDEHOLUWLOPLúWLU
<DSÕODQGHQH\VHOoDOÕúPDVRQXFXQGD&6&%30X\JXODPDODUÕNDSVDPÕQGD(WNLQOLN
THRULVL¶QLQVRQXo\DSÕVÕQÕQEDúDUÕOÕELUúHNLOGHJHUoHNOHúHELOPHVL+HGHI-Araç ve KulODQÕFÕ-$UDo \DSÕODUÕ DUDVÕQGD \DúDQPDVÕ RODVÕ VRUXQODUÕQ ELU WDNÕP VLVWHP WDVDUÕP
|QHULOHULLOHRUWDGDQNDOGÕUÕODELOHFH÷LGúQOPHNWHGLUF%30WDNÕPüyeleri aUDVÕQGDNL
HWNLOHúLPLQFHOHQHUHN ne gibi sistem WDVDUÕPODUÕQÕQ HWNLOHúLPLGDKDYHULPOLKDOHJHWLUH
FH÷L KDNNÕQGD ILNLUOHU HGLQLOPLú YH EX ILNLUOHU EX oDOÕúPD NDSVDPÕQGD SD\ODúÕOPD\D
oDOÕúÕOPÕúWÕU
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%XoDOÕúPDGDQHOGHHGLOHQEXOJXODUÕQGHVWHNOHQPHVLYH\HQLEXOJXODUÕQHOGHHGLOH
ELOPHVL LoLQ \HQL JUXSODU ROXúWXUXODUDN \HQL GHQH\OHULQ \DSÕOPDVÕ SODQODQPDNWDGÕU
$\UÕFD GHQH\ VUHVLQFH VUHo DQDOLVWOHULQLQ J|] L]OHUL J|] L]OHPH DUDoODUÕ LOH WDNLS
HGLOHFHN GXDO H\H WUDFNLQJ  YH WDNÕP \HOHULQLQ LúELUOLNoL oDOÕúPD NDOLWHOHUL J|] L]L
YHULOHULLOHQLFHORODUDNGH÷HUOHQGLULOHFHNWLU
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Özetçe Günümüzdeki büyük ölçekli kurumsal yaplarda, ³ Süreçleri

Yönetimi kritik bir önem ta³maktadr. Süreçlerin modellenmesi; i³lerin
tanmlanmas, analiz edilmesi, yönetilmesi ve kontrol edilmesi açsndan
kritiktir. ³ süreçleri modelleme ayn zamanda, süreçlerin ve kritik seviyelerdeki hedeerin arasndaki ili³kileri kurmak açsndan da önemlidir. Bu
çal³mada, i³ süreçleri modellemenin i³levsel olan ve olmayan açlarna
getirilen yeni yakla³mlar için üretilen görsel ve i³levsel bir araç anlatlmaktadr. Süreçlerin hedeerle ili³kilendirilmesini sa§layan bir yöntem
için yeni bir araç geli³tirilmi³ ve bu aracn ayn zamanda hedeer arasndaki saysal ili³kileri de kurmas sa§lanm³tr.

Anahtar Kelimeler ³ Süreçleri Modelleme, Hedef, ³ Süreçleri Yönetimi, Geçerleme
1

Giri³

³ süreçleri yönetimi, akademik ve sektörel alanlarda uzun zamandr çal³lan bir
alan olmasnn yan sra, son dönemlerde bu alandaki ilgi daha çok süreç modelleme üzerine yo§unla³m³tr. Ba³larda alann hedeeri süreçleri anlama, tasarlama ve kontrol etmeye yönelik iken, günümüzde bu e§ilim süreçleri iyile³tirmeye
yo§unla³maya ba³lam³tr [5]. Büyük ölçekli rmalarda var olan süreçleri tasarladktan ve anladktan sonra, iyile³tirme yönünde çal³malar hz kazanm³tr.
Bu yöndeki çal³malar genellikle süreçleri tasarladktan ve analiz ettikten sonra,
yaplabilecek iyile³tirmeleri öngörmeye çal³r, sonrasnda da süreçler yeniden tasarlanarak mümkün olabilecek performans iyile³tirmeleri bulunur. Bu yöntemler
genellikle döngüsel bir ³ekilde uygulanarak her döngüde yeni bir tasarm yaplr,
bu ³ekilde süreçlerin iyile³tirilmesine yönelik çal³lr. Yeniden tasarlama a³amasnda, daha önceki deneyimler, var olan süreçlerin ölçülebilir çktlar ve süresel
büyüklükleri gibi kavramlar göz önünde bulundurulur [1].
Bu bildiride, i³ süreçlerinin modellenmesi ve iyile³tirilmesi kapsamnda, hedef
tabanl modelleme yaplabilmesi için geli³tirilen bir araç ve bu araç yardmyla
süreçlerin teknik analizinin yaplabilmesine olanak sa§layan yöntem anlatlm³tr. Hedeeri modellemek için, GoalDAG ad verilen ve detaylar ileride anlatlan
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model kullanlm³tr. Bu makalede 2. bölümde bu alanda daha önce yaplm³ olan
çal³malar anlatlarak bizim çal³mamzn bunlarn arasnda nerede durdu§u belirtilmi³tir. Ayrca bu ksmda GoalDAG yapsyla ilgili bilgiler de payla³lm³tr.
3. bölümde GoalDAG çizgesini temsil edebilmek için geli³tirilen Eclipse eklentisi
anlatlm³tr. 4. bölümde ise bu eklentiyle çizilen model ve hedef çizgesi üzerinden analiz yapmay sa§layacak geli³tirmeler anlatlm³tr. 5. bölümde ortaya
konulan bu ürünlerin kullanmn gösteren bir vaka çal³mas örneklendirilmi³ ve
6. bölümde bundan sonraki admlar üzerinde durulmu³tur.
2

lgili Çal³malar

³ süreçlerinin iyile³tirilmesine ³irketler ve yönetimleri tarafndan verilen önem,
Harvey Nash tarafndan yaplan anket çal³masnda da belirgin olarak gözlemlenebilir [9,14,3]. Bu çal³maya göre, baz sektörlerdeki CIO'larn en önem verdi§i be³ öncelikleri yüzdeler olarak sralanm³tr. Finansal sektörlerdeki CIO'lar
i³ süreçleri iyile³tirmeye %57 önem vermi³tir. Bu oran teknoloji sektöründeki
CIO'lar için %53, i³ servisleri sektöründeki CIO'lar içinde %70 olarak gözlemlenmi³tir. Ülkelere göre bir gruplama yapld§nda ise, srasyla Almanya ve Avusturalya'nn, %71 ve %70 ile i³ süreçleri iyile³tirmeye önem veren CIO'lar konusunda
ba³ çekti§i görülebilir. Fransa, Almanya, sveç, sviçre, Amerika gibi teknoloji
alannda çok geli³mi³ ülkelerde de bu rakamlar %50-%60 aral§ndadr. Bu bilgiler ba³l ba³na, dünyadaki en geli³mi³ ülkelerdeki teknoloji ³irketlerinin, i³
süreçleri iyile³tirmeye ne kadar önem verdi§ini göstermeye yeterlidir. ³ süreçleri iyile³tirme bu ³ekilde kritik bir noktada duruyorken, ne gibi metodlar ve
araçlarla bu iyile³tirmelerin yaplaca§ da oldukça önemlidir.
Bu iyile³tirme çal³malarnda baz yöntemler, simülasyonlar kullanarak performans iyile³tirmeye yönelmi³tir [8]. Bu tip yöntemlerde, yeniden tasarlanm³
olan süreçlerin simülasyonu yaplarak bir sonuç çkarlr ve var olan yapnn sonuçlaryla kar³la³trlarak bir iyile³me olup olmad§na baklr.
³ süreçleri iyile³tirme alannda yaplan en göze çarpan çal³malardan birisi
de Bocciarelli ve Ambrogio tarafndan yaplan PyBPMN(Performability-enabled
BPMN) çal³masdr [2]. Bu çal³ma, var olan BPMN yapsna yeni bir eklenti
yaparak süreçlerin performansn ölçmeye yöneliktir. Var olan i³ süreçlerini hedeerle ili³kilendirerek analiz yapmay hedeeyen bu çal³ma, bu e§ilimdeki en
kapsaml çal³malardan biri olmakla birlikte, hedef kavramna ölçülebilir yakla³mad§ndan dolay hedeeri saysal verilerle ili³kilendirmeye yönelik de§ildir.
Bizim çal³mamz kapsamnda, GoalDAG yapsnn, süreçlerin modellenmesinde kullanlacak olan Eclipse BPMN2 Modeler eklentisi ve eklentinin çktlarnn analiz için kullanlan Tetrad [15] aracna aktarm anlatlmaktadr. Süreçler
ve hedeer arasnda ili³ki kurulmasna sa§layan yeni bir BPMN eklentisi geli³tirilmi³, sonrasnda bu eklenti sayesinde hedeer arasnda saysal ili³kiler kurulmasna araç deste§i sa§lanm³tr. Bu eklenti sayesinde hedeerin ba§lantlarna
girilen saysal veriler, süreçlerin asl heden gerçekle³mesine yönelik etkisinin
görülmesinde rol oynam³tr. Bu sayede organizasyonun asl hedeerini, farkl i³
kollarndaki süreçlerle ili³kilendirilebilen, hangi süreçte ne miktarda iyile³tirme
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3

yapmann genele ne kadar faydasnn olaca§nn analizine yardm eden bir araç
ortaya konmu³tur.
Bu çal³mada hedeeri modellemek için, GoalDAG ad verilen modelden yararlanlarak geli³tirmeler yaplm³tr. GoalDAG hedeeri hiyerar³ik olarak göstermeye yarayan bir yapdr. Bu yapda hedeer, dü§ümler tarafndan temsil
edilir. A§rl§a sahip olabilen ayrtlar ve dü§ümlerin aralarndaki ba§lant fonksiyonlar GoalDAG yapsn olu³turur. Ayrtlarn a§rlklarna katk a§rlklar
ad verilir. Ayn zamanda GoalDAG; döngü barndrmayan, yönlendirilmi³, basit
bir çizgedir [13].
GoalDAG için tanm ³u ³ekildedir;
G =< V, E >
burada;
V , G ' deki dü§ümlerin kümesidir ve E ayrtlarn kümesidir ve her dü§üm bir
BSC(Balanced Scorecard) [6] metri§ini temsil eder. Metrikler arasndaki ili³kiler
ayrtlar tarafndan kurulur. Her metrik, SM (Strategy Map) [7] hiyerar³isiyle
uyumludur.
; t zamanndaki bir BSC metri§ini temsil eden de§erin fonksiyonudur.

Ölçüm

m(i, t); i ∈ V, t ∈ T arih

li³ki Fonksiyonu; BSC nesnelerinin arasndaki ili³kiyi temsil eden fonksi-

yondur.

rf (i, j); i, j ∈ V

Katk A§rlklar

; Bir BSC nesnesinin kendi atas olan BSC nesnesine olan
katk derecesini temsil eden de§erdir. Ayn ataya katk sa§layan BSC nesneleri
ile göreli olarak bu de§eri alr.
kd(i, j); i, j ∈ V
0 ≤ kd(i, j) ≤ 1
∀i ∈ V :



kd(i, j) ≤ 1

j∈ayrßt(i,j)

Bir fonksiyon olarak rf iki hedef arasndaki ili³kileri tutabilir. Bu kapsamda
genellikle iki metrik arasndaki lineer bir ili³kiyi temsil ediyor olsa da, logaritmik,
polinom, üstel ve do§al logaritmik herhangi bir fonksiyon ³ekline de uyarlanabilir.
Yukarda özet ³eklinde anlatlan GoalDAG yapsn süreç modelleri ile ili³kilendirebilmek için bir araç geli³tirmek ve bu kurulan ili³ki üzerinden analiz
yaplmasn sa§layacak bir araç geli³tirmek bu çal³mann hede olmu³tur.
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GoalDAG BPMN Eklentisi

Eclipse BPMN2 Modeler, açk kaynak kodlu, Graphiti tabanl bir Eclipse projesidir bpmnModeler. BPMN 2.0 spesikasyonu ile uyumludur ve Eclipse BPMN 2.0
metamodelini kullanr [10]. Grak ögeleri Graphiti tabanl kodlar geni³letilerek
üretildi§inden, grak tabanl geli³tirmeler ve modikasyonlar yapmak oldukça
kolaydr. Ayrca, Eclipse eklenti geli³tirme yöntemleri kullanarak metamodeli ve
editörü de geni³leterek yeni özellikler eklemek mümkündür.
Metamodeli tüm detaylar ile açklamak, bu çal³mann kapsam ile birebir
örtü³mese de, hedeeri ifade etmek ve çizebilmek için yaratlan yeni eklentiyi anlayabilmek için ksa bir özet faydal olacaktr. BPMN 2.0 spesikasyonuna göre,
süreçlerin graksel olarak temsil edilmesi i³ süreçleri diyagram ile mümkündür. Bu diyagram; ak³ nesneleri (olaylar, aktiviteler, a§ geçitleri) ve ba§lama
nesnelerinden olu³ur. Metamodeldeki süreç anasnf, ak³ nesnelerinin srasn
tutar.Olaylar, aktiviteler ve a§ geçitleri sürecin parçalar olabilecek ak³ elemanlardr ve birbirlerine dizi ak³ eleman ile ba§lanrlar. Süreçle alakal olan bu
elemanlar d³nda, BPMN metamodel sürecin do§rudan parças olmayan ancak
süreçle alakal bilgi tutan ba³ka elemanlara da sahiptir. Bu elemanlardan biri,
bilginin bir not olarak eklenebildi§i TextAnnotation elemandr. Bu eleman bu
çal³mada anlatlan BPMN eklentisinde önemli rol oynar. TextAnnotation eleman sürecin do§rudan parças olmad§ndan, diyagramdaki her nesneye eklenebilir. Ak³ elemanlar ile arasndaki ba§lant Association ad verilen ba§lant
nesnesi tarafndan kurulur. GoalDAG BPMN eklentisinin kritik noktas, süreçleri Eclipse BPMN2 Modeler ile modellemek ve TextAnnotation elemanlar ile
ak³ nesnelerine metinler yoluyla fazladan bilgiler ba§layabilmektir.
Belirtildi§i gibi, GoalDAG BPMN eklentisinin ilk kritik noktas ak³ elemanlarna fazladan bilgi ekleyebilmektir. Bu fazladan eklenecek olan bilgi, hedeerle
alakal verileri tutacaktr. kinci kritik nokta ise, BPMN eklentisinin editörü,
hedef çizgesini di§er süreç nesneleri ile birlikte ekranda görsel olarak temsil edebilmelidir. Ekrandaki çizimde, süreçler ve hedeer arasndaki ili³kinin görülebilir
olmas önemli bir noktadr. Burada asl nokta graksel olarak bu ili³kiyi gösterebilmek oldu§undan mevcuttaki BPMN metamodeli geni³letmek bu çal³ma için
gereksiz olacaktr. Metamodeli geni³letmeden sadece var olan BPMN nesnelerini geni³leterek yeni özellikler eklemek, bu çal³ma için yeterli olacaktr. Ayn
zamanda bu yakla³m, editörün üretece§i BPMN XML dosyalarn tüm BPMN
motorlar için genel hale getirecektir.
Eclipse eklenti geli³tirme teknolojileri sayesinde, var olan Eclipse projelerini
geli³tirmek, yeni özellikler eklemek mümkündür. Eklenti noktalar, yeni özellikleri ekleyebilmeleri için geli³tiricilere sunulmu³tur. Bu çal³mada bizim amacmz
GoalDAG yapsn görsel olarak temsil etmek oldu§undan, ihtiyaçlarmza uygun
eklenti noktalar seçtik. htiyaçlarmz kar³lamas için geli³tirilecek olan GoalDAG BPMN eklentisinin sahip olmas gereken özellikler ³u ³ekilde sraland:
 Hedef nesneleri ili³kili oldu§u ak³ elemanna ait ölçüm bilgilerini tutacak.
 Hedef nesneleri modellenen sürecin do§rudan bir parças olmayacak
 Hedef nesnelerini BPMN XML dosyalarnda saklamak mümkün olacak.
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önceden olu³turulan XML dosyalar sayesinde do§rudan yüklenerek de analiz
yaplabilir.
Tetrad'n bu ³ekilde XML halinde veri kabul edebilmesi, GoalDAG BPMN
eklentisi sayesinde olu³turulan hedeeri, Tetrad'n kabul edece§i girdiler haline
dönü³türülmesini olanakl klm³tr. Bu ³ekilde, süreçlerle alakal hedeerin analizi yaplabilir ve elde edilen sonuçlara göre i³ süreçlerinin iyile³tirilmesi veya
yeniden tasarlanmas mümkün olabilir. Bu bildiride anlatlan çal³mann ikinci
ksmnda, ilk a³amada geli³tirilen BPMN eklentisi kullanlarak olu³turulan hedeerin, Tetrad'a uygun girdi haline getirilmesi için bir uygulama yaplm³tr. Bu
uygulama, ana hatlaryla, BPMN GoalDAG eklentisi kullanlarak çizilen süreçlerin ayr³trlmas, ayr³trlan süreçlerden hedeerin elde edilmesi ve elde edilen
hedeerden Tetrad formatna uygun XML olu³turulmas admlarn izler. Bu üç
ana adm a³a§daki ³ekilde detaylandrabiliriz.
lk admda süreçlerin ayr³trlmas için Eclipse BPMN2 Modeler projesinin,
kendi içinde var olan metodlar kullanlm³tr. Her ne kadar Eclipse BPMN2 Modeler süreçleri .bpmn uzantsndaki, XML yapsndaki dosyalarda saklyor olsa
da, bu süreçleri standart bir XML ayr³trcs yerine Eclipse'in kendi sundu§u
metodlarla ayr³trmak, teknik olarak daha az maliyetli ve daha az yorucu oldu§undan bu yol izlenmi³tir. Bu ayr³trmada, ak³ elemanlar, ba§lant nesneleri ve
hedeeri ifade etmemize yarayan TextAnnotation elemanlar ve hedeeri birbirine ba§lamamz sa§layan Association elemanlar kendilerini temsil eden BPMN
yapsndaki Java nesnelerinin tipine dönü³türülerek bir veri yaps haline getirilmi³tir.
kinci admda, ilk admda elde edilen tüm nesneler, uygun ltrelerden geçirilerek, hedeer, hedeerin arasndaki ba§lantlar ve hedeerin alakal oldu§u süreç
admlar elde edilmi³tir. Bu ltreleme i³lemi sayesinde, hedeer ve aralarndaki
ili³kiler,Tetrad'a uygun hale gelmelerini sa§layacak nesneler haline dönü³türülmü³tür.
Üçüncü admda, ikinci adm sonucu elde edilen veri yaplar, standart bir
XML ayr³trc sayesinde bir XML dosyasna yazlarak Tetrad için uygun formatta girdi haline dönü³türülmü³tür. Burada kritik nokta, veri yaplar XML
dosyasna yazlrken, içerdikleri bilgilerin Tetrad notasyonuna uygun olarak yazlmasdr. Burada Tetrad uyumlulu§unun bozulmamas için, veri yaplar String
nesneleri haline dönü³türülmü³ ve uygun formata getirilmi³tir.
Yukarda anlatlan admlar sayesinde, GoalDAG BPMN eklentisi ile modellenen süreçler ve süreçlerle alakal hedeer, Tetrad'a uygun bir hale getirilerek
analiz edilebilir hale getirilmi³tir. Bu admlar sonucu Tetrad için hazrlanan XML
dosyalarnda hedeer ve ayrtlar ³u ³ekilde temsil edilmektedir.

<variable>Project_Ending</variable>
<edge value="0.5">Project_Ending --&gt; Project_Success</edge>

5

Proje Yönetimi Vaka Çal³mas

Bu çal³mada ortaya konan arac snamak açsndan, proje yönetimi verileri kullanlm³tr. Proje yönetimi süreçleri, ufak de§i³ikliklerle tüm organizasyonlara uy-

276

277

278

³ Süreçlerinin Hedef Tabanl Modellenmesi çin Bir Araç

11

Çizge Tetrad'a yüklendikten sonra, 6 farkl projeden toplanan veriler Tetrad'a
yüklenerek analiz yaplmas sa§lanm³tr. Tetrad'da yüklenen verilerle yaplan
analiz sonucu olu³an GoalDAG ³u ³ekildedir:

ekil 9. GoalDAG çizgesinin ayrtlarn katk a§rlklarn da içeren Tetrad tarafndan
çkarlan analizi.

6

Sonuç ve Gelecek Çal³malar

Bu çal³mann iki önemli aya§ birlikte kullanlarak i³ süreçleri iyile³tirmeye yarayan bir ürün ortaya koymaktadr. lk a³amada geli³tirilmi³ olan GoalDAG
BPMN eklentisi ile i³ süreçleri ve hedeerin bir arada görüntülenebilmesi ve ili³kilendirilebilmesi sa§lanm³tr. kinci a³amada ise, eklenti kullanlarak olu³turulan süreçlerin ve hedef hiyerar³isinin Tetrad'a uygun bir girdi haline dönü³türülmesi sa§lanm³tr. Bu iki admn beraber kullanmyla hedef bazl i³ süreçlerinin
analizinin yaplabilece§i ve iyile³tirilebilece§i bir ürün ortaya çkm³tr.
leriki çal³malarda, bu ürünün daha genel ve konsolide hale gelmesi hedeflenmektedir. Dönü³üm için çizgeleri Tetrad d³nda ba³ka analiz araçlarna da
uygun hale getirmek bir hedeftir. Bir di§er hedef ise; modelleme ve hedef giri³leri yaplrken, bu i³leri yapan eklentinin, ayn anda dönü³ümleri yaparak analiz
yapabilmesi bir sonraki admdr. Bu adm için Tetrad veya benzeri bir ürünün
analiz yetenekleri, GoalDAG Eclipse eklentisine gömülecek ve hedeerle süreçlerin görüntülenebildi§i ekranda analiz sonuçlarnn da görüntülenebilmesi sa§lanacaktr.
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Özet. Büyük ölçekli yazılım sistemlerinin regresyon testleri masraflıdır.
Kaynak kısıtları sebebiyle genellikle tüm test durumlarını değerlendirmek
mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla, hataları mümkün olan en kısa sürede tespit
edecek şekilde test durumlarını önceliklendirmek gerekmektedir. Bu çalışmada,
test durumlarını önceliklendirmek için geçmişte tespit edilen hata miktarlarının
analizine dayanan bir yöntem öneriyoruz. Bu analizin ne derecede yakın
geçmişe veya uzak geçmişe odaklanacağı, yöntemin bir parametresi olarak
uyarlanabilmektedir. Bir dijital TV yazılımı için regresyon testlerini çeşitli
parametre değerleri ile önceliklendirerek, elde edilen sıralamaların etkinliklerini
karşılaştırdık. Yöntemimizin mevcut sıralamaya göre hata tespit oranı açısından
daha etkili sıralamalar elde etmemizi sağladığını gördük.

1 Giriş
Yazılım sistemleri değişen gereksinimler neticesinde idame süresince
değişikliklere tabidir. Yapılan değişiklikler sonrasında sistemde oluşabilecek yeni
hataları tespit etmek amacıyla regresyon testleri gerçekleştirilmektedir. Büyük ölçekli
yazılım sistemlerinde test edilmesi gereken çok fazla durum bulunmaktadır.
Kaynaklar kısıtlı olduğundan tüm test durumlarını değerlendirmek her zaman
mümkün olmamaktadır. Bu sebeple test durumlarını önceliklendirmek ve
önceliklerine göre sıralamak gerekmektedir. Böylece, test durumları elde edilen
sıralamaya göre kaynaklar yeterli olduğu sürece değerlendirilebilirler.
Bu çalışmada, test durumlarını önceliklendirmek için uyarlanabilir bir yöntem
öneriyoruz. Yöntemin amacı, hataları mümkün olan en kısa sürede tespit edecek
şekilde test durumlarını sıralamaktır. Yöntemimizde her test durumu, geçmişte tespit
edebildiği hata miktarına göre öncelik kazanmaktadır. Önceliğin belirlenmesi için ne
derecede yakın geçmişe veya uzak geçmişe odaklanılacağı bir parametre ile
uyarlanmaktadır.
Yöntemimizi değerlendirmek üzere büyük ölçekli gerçek bir yazılım sistemi ile
vaka analizi gerçekleştirdik. Bir dijital TV (DTV) sisteminin yazılımının regresyon
testleri için oluşturulmuş test durumlarını çeşitli parametre değerleri ile
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önceliklendirdik ve sıraladık. Elde edilen sıralamaların etkinliklerini iki farklı
sıralama ile karşılaştırdık: birincisi, yöntemi uygulamadan önce kullanılmakta olan
mevcut sıralama; ikincisi, oluşturduğumuz bir kahine göre belirlenmiş olan en iyi
sıralama. Hata tespit oranı açısından yöntemimizin mevcut sıralamaya göre daha etkili
olduğunu gösterdik. Mümkün olabilecek en iyi sıralama ile karşılaştırıldığında ise
%10 ile %26 arasında bir etkinlik farkı gözlemledik.
Literatürdeki diğer çalışmalar ile kıyaslandığında, bu bildirinin iki temel katkısı
bulunmaktadır:
x Testleri önceliklendirmek için ne derecede yakın geçmişe veya uzak geçmişe
odaklanılacağının bir parametre ile uyarlanabilir kılındığı özgün bir yöntem
önerilmektedir.
x Gerçek bir endüstriyel sistem üzerinde vaka analizi yapılarak yöntemin
başarısı değerlendirilmekte ve farklı parametre değerlerinin etkileri analiz
edilmektedir.
Bildirinin
organizasyonu:
Bir
sonraki
bölümde,
test
durumlarının
önceliklendirilmesi sonucunda ortaya çıkan sıralamanın etkinliğini değerlendirmek
üzere kullanılan kriterleri özetliyoruz. Ayrıca, bu çalışmada yöntemimizi
değerlendirmek üzere kullandığımız bir metriği tanıtıyoruz. 3. Bölüm’de yöntemimizi
açıklıyoruz. 4. Bölüm’de deney sonuçlarını paylaşarak yöntemimizi değerlendiriyoruz.
5. Bölüm’de literatürdeki ilgili çalışmaları özetliyoruz. Son olarak, 6. Bölüm’de temel
çıkarımları özetleyerek ileriye dönük yapılacak çalışmaları listeliyoruz.

2 Test Durumu Önceliklendirme Kriterleri ve Hata Tespit Oranı
Test durumlarını önceliklendirmek üzere geliştirilen teknikler, regresyon testlerinin
etkinliklerini çeşitli amaçlar doğrultusunda geliştirmeyi hedeflemektedirler [2].
Yaygın olarak benimsenen bazı amaçlar aşağıda listelenmiştir:
x
x
x
x
x

Regresyon testleri sırasında hataların erken tespit edilme olasılığını artırmak.
Kritik olan hataların tümünün tespit edilmesini sağlamak.
Belirli kod değişikliklerine ilişkin hataları ortaya çıkarmak.
Regresyon testleri sırasında kod kapsamını daha hızlı artırmak.
Test edilen sistemin güvenirliğini hızlı bir şekilde sınamak.

Biz bu çalışmada, yukarıda listelenen ilk amaca odaklanıyoruz: hataların erken
tespit edilme olasılığını artırmak. Böylece, regresyon testleri sırasında erken bir
geribesleme almak mümkün olacaktır. Bu amaç kapsamında bir tekniğin ne derecede
etkin olduğunu ölçebilmek için çeşitli metrikler geliştirilmiştir. Biz çalışmamızda hata
tespit oranını ölçen APFD (Average of the Percentage of Faults Detected) metriğini
[1] kullandık. Bu metrik, test durumları tarafından tespit edilen hataların sayısının
ağırlıklı ortalamasını hesaplamaktadır. Bir test durumuna atanan ağırlık değeri, bu test
durumundan önce tespit edilen hataların oranı ile doğru orantılı olarak artmaktadır.
APFD değeri 0 ile 100 arasında olup, yüksek değerler yüksek hata tespit oranına
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işaret ederler. Aşağıda APFD değerinin hesaplanmasına ilişkin bir örneğe [1] yer
verilmiştir.
Bir yazılım sisteminde 10 adet hata olduğunu ve test kümesinde 5 adet test durumu
olduğunu varsayalım. Bu test durumlarını A, B, C, D ve E olarak adlandıralım ve bu
test durumlarının hepsinin birlikte tüm hataları tespit edebildiğini varsayalım. Tablo 1
her test durumu tarafından tespit edilebilen hataları göstermektedir. Örneğin, test
durumu A sadece birinci ve beşinci hataları tespit edebilmektedir. Diğer yandan, test
durumu C ilk 7 hatayı tek başına tespit edebilmektedir.
Tablo 1. Test durumları tarafından tespit edilen hatalar.

Tespit edilen hataların
oranı

Bu şartlar altında, eğer test durumlarını A-B-C-D-E şeklinde sıralarsak, hata tespit
oranı Şekil 1’de gösterildiği şekilde artacaktır. Şekil 1’de x ekseni sınanmış olan test
durumlarının sayısının toplam test durumu sayısına oranını, y ekseni ise tespit edilen
hataların sayısının toplam hata sayısına oranını göstermektedir. Eğri altında kalan alan
ise tüm test durumu kümesi için tespit edilen hataların ağırlıklı yüzdesini temsil
etmektedir. Bu alan APFD değerine eşittir ve örnekte söz konusu sıralama için değeri
50 olarak hesaplanmıştır.
100%
80%
60%
40%
20%

Alan = 50

0%
0

0,2

0,4

0,6

0,8

Sınanan test durumlarının oranı
Şekil 1. A-B-C-D-E test durumu sıralaması için APFD değeri.
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1

Tespit edilen hataların
oranı

Eğer test durumlarının sıralamasını E-D-C-B-A şeklinde değiştirirsek, hata tespit
oranındaki artış Şekil 2’de gösterildiği gibi olacaktır. Bu sıralama ile, test
durumlarının %60 kadarı değerlendirildikten sonra tespit edilemeyen hata
kalmamaktadır. Bu yüksek hata tespit oranı APFD değerine de yansımaktadır. Bir
önceki sıralama için APFD değeri 50 iken, bu sıralama için 64 olmuştur.
100%
80%
60%
40%
20%

Alan = 64

0%
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Sınanan test durumlarının oranı
Şekil 2. E-D-C-B-A test durumu sıralaması için APFD değeri.

Tespit edilen hataların
oranı

Son olarak üçüncü bir sıralama alternatifini değerlendirelim: C-E-B-A-D. Bu
alternatife ilişkin hata tespit oranları Şekil 3’de gösterilmiştir. Esasen bu sıralama,
hata tespit oranı açısından mümkün olan en iyi sıralamadır. APFD değeri 84 olarak
hesaplanmaktadır.
100%
80%
60%
40%
20%

Alan = 84

0%
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Sınanan test durumlarının oranı
Şekil 3. C-E-B-A-D test durumu sıralaması için APFD değeri.

Test edilen sistemin özelliklerine göre her zaman en iyi sıralamayı tayin etmek
mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla test durumlarını önceliklendirmek için
geliştirilen teknikler genelde sezgisel yöntemler kullanmaktadır [2]. Biz de bu
çalışmada sezgisel bir yöntem öneriyoruz. Bir sonraki bölümde bu yöntemi ve daha
sonra da bu yöntem ile elde ettiğimiz sonuçları açıklıyoruz.
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3 Yöntem
Yöntemimizde test durumlarını önceliklendirmek için geçmişte gözlemlenen hata
tespit oranları değerlendirilmektedir. Her bir test durumu için hata tespit oranı
aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.
݄ݐሺ݅ǡ ݐሻ ൌ

ݐÇǡ ݅ÇÇ
݅òòòºò

Burada regresyon testlerinin farklı t (t > 0) zamanlarında gerçekleştirildiği
varsayılmaktadır. Büyük ölçekli test kümelerinde, test durumları genelde hiyerarşik
bir yapıda gruplanmaktadırlar. Dolayısıyla, tanımladığımız her test durumu i (i > 0),
esasen belirli bir işlevle ilgili olan bir test durumu grubunu ifade etmekte ve birçok
farklı test durumu içermektedir. Bir test durumunun büyüklüğü, içerdiği farklı test
durumlarının sayısı olarak ölçülmektedir.
Hipotez olarak, yakın geçmişte hata oranı yüksek olan test durumlarına öncelik
verilmesinin, hata tespit oranını artıracağı öngörülmektedir. Bu hipotezin aksine, bir
önceki regresyon testi döngüsünde hata tespit oranları yüksek olan test durumlarının
(bu hataların ayıklanmasına yönelik kod güncellemeleri nedeniyle) bir sonraki
regresyon testi döngüsünde düşük hata tespit oranlarına sahip olmaları beklenebilir.
Fakat söz konusu test durumları, aslında aynı işlev ile ilgili birer test durumu grubu
olup, birden fazla test durumu içermektedir. Yüksek hata oranları, ilgili işlevin
güvenirlik açısından henüz olgunlaşmadığının işaretidir. Ayrıca, hataların
düzeltilmesi amacıyla yapılan değişiklikler genelde aynı işlev kapsamında başka
hataların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Sezgisel yöntemimiz bu varsayımlara
dayanmaktadır.
Her test durumu için farklı zamanlarda gerçekleştirilen regresyon testleri sırasında
farklı hata oranları elde edilebilir. Dolayısıyla bir test durumunun önceliği zaman
içerisinde değişebilir. Herhangi bir t zamanı için bir test durumunun önceliği
aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.

ݎሺ݅ǡ ݐሻ ൌ ൝

Ͳǡ
݄ݐሺ݅ǡ  ݐെ ͳሻǡ
ߙ ൈ ݎሺ݅ǡ  ݐെ ͳሻ  ሺͳ െ ߙሻ ൈ ݄ݐሺ݅ǡ  ݐെ ͳሻǡ

ݐൌͳ
ݐൌʹ
 ݐ ʹͲ  ߙ  ͳ

İlk regresyon testi sırasında (t = 1) daha önceden hiç bir test durumu sınanmamış
olduğundan hata tespit oranları bilinmemektedir. Dolayısıyla her test durumu i için
öncelik 0 olarak belirlenmiştir. İkinci regreasyon testi sırasında (t = 2) ilk regresyon
testleri sırasında ölçülen hata tespit oranı, ilgili test durumu için öncelik olarak
belirlenir. Daha sonraki regresyon testlerinde (t > 2) ise bir önceki testler sırasında
ölçülen hata oranı (yani, ݄ݐሺ݅ǡ  ݐെ ͳሻ) ile daha önceden belirlenmiş olan öncelik
değerinin (yani, ݎሺ݅ǡ  ݐെ ͳሻ) lineer bir kombinasyonu öncelik değeri olarak belirlenir.
Burada, 0 ile 1 arasında değerler alan α parametresi, daha önceden belirlenmiş öncelik
değeri ile en son hesaplanmış hata tespit oranı için bir ağırlık tayin eder. Bu değer ne
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kadar küçük olursa, önceden hesaplanmış öncelik değerinin etkisi o kadar küçük olur.
Yüksek α değeri ise önceki hata oranı hesaplamalarına ilişkin daha kalıcı bir hafıza
göz önünde bulundurulmasını sağlar. Bu değer 0 olduğunda, bir test durumunun
önceliği her zaman bir önceki testlerde hesaplanan hata tespit oranına eşit olmaktadır.
Daha yüksek α değerlerinde, sadece bir önceki değil, daha önceden hesaplanan hata
tespit oranları da öncelik hesaplamasına etki etmektedir. Bu etki zamanla
azalmaktadır.
Bir sonraki bölümde yöntemimizi değerlendirmek üzere gerçekleştirdiğimiz vaka
analizini açıklıyor ve elde ettiğimiz sonuçları paylaşıyoruz.

4 Değerlendirme
Yöntemimizi değerlendirmek üzere Vestel1 tarafından geliştirilen DTV ürünlerinde
kullanılan bir yazılım birimi üzerinde vaka analizi gerçekleştirdik. Aşağıda ilk olarak
vaka analizimiz ile detayları paylaşıyoruz. Daha sonra elde ettiğimiz sonuçları
sunuyor ve tartışıyoruz.
4.1 Vaka Analizi: DTV Regresyon Testleri
Vestel regresyon testlerini otomatik olarak çalıştırmak üzere Python tabanlı bir
otomasyon sistemi kullanmaktadır. Bu sistem DTV sistemine uzaktan kumanda
sinyalleri göndererek bir kullanıcı gibi davranmakta, bu sırada DTV ekran
görünütülerini referans görüntüler ile karşılaştırmaktadır. Karşılaştırma sırasında
tespit edilen tutarsızlıklar birer hata olarak raporlanmaktadır.
Test otomasyonu Buildbot [8] çerçevesini kullanmaktadır. Otomatik olarak sınanan
test durum kümesi binlerce test durumu içermektedir. Vaka analizi için kullandığımız
test durumları 94 farklı test durum grubu altında toplanmıştır (ͳ  ݅  ͻͶ). Geceleri
ve/veya haftasonları gerçekleştirilen testlerin tamamlanması birkaç saat veya birkaç
gün sürebilmektedir. Bu çalışma kapsamındaki değerlendirmemizde, ardışık olarak
gerçekleştirilmiş 5 regresyon testi sonuçlarını kullandık (ͳ   ݐ ͷ).
Yöntemimizi farklı α değerleri ile uygulayarak elde edilen APFD değerlerini
karşılaştırdık. Ayrıca bu değerleri aşağıdaki iki farklı sıralama ile elde edilen APFD
değerleri ile karşılaştırdık:
x
x

1

Önceliklendirme yapılmaksızın, her regresyon testinde olduğu gibi kullanılan
orjinal sıralama.
Regresyon testlerinin gerçek sonuçları temel alınarak oluşturulan kahine göre
belirlenmiş en iyi sıralama (En yüksek APFD değerine sahip sıralama).

http://www.vestel.com.tr
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4.2 Sonuçlar

Tespit edilen hataların oranı

Şekil 4, gerçekleştirilen ikinci regresyon testi için (t = 2) üç farklı sıralamanın hata
tespit oranı açısından etkinliğini göstermektedir. Düz çizgiler orjinal sıralamayı temsil
etmektedir. Bu sıralama için test durumlarının %60 kadarı değerlendirilmesine karşın
tespit edilen hata oranının %5 altında olduğu görülmektedir. Şekildeki kesikli çizgiler
yöntemimiz ile elde edilen sonuçları göstermektedir. Burada α değeri 0,5 olarak
belirlenmiş olsa da, t = 2 olduğunda bu parametrenin sonuçlara bir etkisi yoktur.
Yöntemin sıralamayı geliştirdiği göze çarpmaktadır. Test durumlarının %30 kadarı
değerlendirildikten sonra tespit edilen hata oranı %80 değerine ulaşmıştır. Noktalı
çizgiler en iyi sıralamayı göstermektedir. Bu sıralama için APFD değeri 96 olarak
hesaplanmıştır.

100%
80%
60%
Orjinal
40%

α = 0.5
En İyi APFD

20%
0%
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Sınanan test durumlarının oranı
Şekil 4. İkinci regresyon testi (t = 2) için hata tespit oranı.

Üçüncü regresyon testlerinin sonuçlarını Şekil 5 göstermektedir. Burada orjinal
sıralama ile test durumlarının %70 kadarı değerlendirildikten sonra tüm hataların
tespit edilmiş olduğu görülmektedir. Fakat yine de APFD değeri daha da
geliştirilebilir. Yöntemimiz, α değeri 0,5 iken daha iyi sonuç vermiştir; test
durumlarının %55 kadarının değerlendirilmesi, tüm hataların tespiti için yeterli
olmuştur. En iyi APFD değerine sahip olan sıralamada ise test durumlarının %19
kadar bir bölümünün değerlendirilmesi ile tüm hatalar tespit edilebilmektedir. Üçüncü
regreasyon testlerinin sonucunda toplamda sadece 15 adet hata tespit edilmiştir.
Toplamda bu kadar az sayıda hatanın tespit edilmesi, az oranda test durumu ile hızlı
bir şekilde tüm hataların tespit edilebilmesini mümkün kılmıştır.
Şekil 6, dördüncü regresyon test sonuçlarını (t = 4) göstermektedir. İkinci test
sonuçlarında da olduğu gibi, orjinal sıralama ile test durumlarının yarısı
değerlendirilmesine karşın hataların hiçbiri tespit edilememiştir.
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Tespit edilen hataların oranı

100%
80%
60%
Orjinal
40%

α = 0.5
En İyi APFD

20%
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0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Sınanan test durumlarının oranı

Şekil 5. Üçüncü regresyon testi (t = 3) için hata tespit oranı.

Tespit edilen hataların oranı

Bu sonuçlar da, test durumlarının sabit bir şekilde sıralanmasının hata tespit
oranının çok düşük olmasına sebep olduğunu göstermektedir. Hata tespit oranının
düşük olması ise kaynakların verimsiz kullanılmasına yol açmaktadır. Özellikle
regresyon testlerinin gerçekleştirilmesi için kaynakların kısıtlı olduğu durumlarda,
tüm test durumlarını değerlendirmek mümkün olmadığından, hataların tümü tespit
edilememiş olacaktır.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Orjinal
α = 0.5
En İyi APFD

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Sınanan test durumlarının oranı
Şekil 6. Dördüncü regresyon testi (t = 4) için hata tespit oranı.
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Üçüncü ve dördüncü regresyon testlerine ilişkin sonuçların gösterildiği Şekil 5 ve
Şekil 6’da, sezgisel yöntemle elde edilen sıralamanın, en iyi APFD değerine ilişkin
sıralamaya göre, ilk birkaç test için daha yüksek hata tespit oranına ulaştığı
gözlemlenmektedir. Bu istisnai durumun sebebi, test gruplarının içerdiği test durumu
sayıları arasındaki yüksek fark ve en iyi APFD değerine ulaşmak için test
sıralamasının belirlenme şeklidir. Bu sıralama, testlerin gerçekte tespit ettikleri hata
sayılarının azalan sıralaması ile belirlenmiştir. En iyi APFD değeri için belirlenen
sıralamadaki ilk üç test grubu incelendiğinde, ikinci test grubunun 15, diğer test
gruplarının ise 4 adet test durumu içerdiği görünmektedir. İkinci test grubu ile tespit
edilen hata sayısı fazla olsa da, test durumlarının sayısı da görece fazla olduğundan,
hata tespit oranı düşük çıkmıştır. Diğer test grupları için tespit edilen hata sayıları ile
hata tespit oranlarının tutarlı olduğu görülmüştür.

Tespit edilen hataların oranı

Beşinci ve son regresyon testleri (t = 5) sonuçları Şekil 7’de gösterilmiştir. Bu
sonuçlarda görülebildiği üzere, en iyi sıralama ile test durumlarının %42 kadar bir
bölümünün değerlendirilmesi, tüm hataların tespit edilebilmesini mümkün
kılmaktadır. Bu oranların ikinci, üçüncü ve dördüncü regresyon testleri için sırasıyla
%10, %19 ve %21 olduğu görülmüştür.

100%
80%
60%
Orjinal
40%

α = 0.5

20%

En İyi APFD

0%
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Sınanan test durumlarının oranı
Şekil 7. Beşinci regresyon testi (t = 5) için hata tespit oranı.

Hata miktarı arttıkça test durumlarının önceliklendirilerek sıralanması ile elde
edilen fayda azalmaktadır. Örneğin, beşinci regresyon testlerinde α değeri 0,5 iken
elde edilen sıralama APFD değerini orjinal sırlamaya kıyasla %11 kadar artırmıştır.
Bu artış, görece daha az hata tespit edilen ikinci, üçüncü ve dördüncü testler için
sırasıyla %38, %37 ve %33 olarak görülmüştür. Şu da gözden kaçmamalıdır ki,
hataların görece daha fazla görülmüş olduğu beşinci testlerde bile orjinal sıralama ile
hataların hiçbiri, test durumlarının %31 kadarı değerlendirilmiş olmasına karşın tespit
edilememiştir. Sonuç olarak, her regresyon testi için sabit olarak kullanılan orjinal
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sıralamanın, hataları hızlı bir şekilde tespit edebilmek için uygun bir sıralama
olmadığı görülmüştür.
Şu ana kadar sunduğumuz sonuçlar α değerinin sadece 0,5 olarak belirlendiği
durumlarda elde ettiğimiz sonuçlardır. Aşağıda, farklı α değerlerinin hata tespit
oranına yaptıkları etkileri değerlendiriyoruz.

APFD

Farklı α değerleri ile elde edilen sonuçları karşılaştırmak için yine APFD metriğini
kullandık. Toplamda dört farklı α değeri ile denemeler yaptık: 0, 0,25, 0,5 ve 0,75.
Tüm regresyon testlerini (t = 2, 3, 4, 5) bu dört farklı α değeri ile elde ettiğimiz
sıralamaya göre değerlendirdik. Sonuçlar Şekil 8’de sunulmaktadır. Orjinal sıralama
ile elde edilen sonuçlar da burada gösterilmektedir.
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Şekil 8. Çeşitli α değerleri ile elde edilen APFD değerleri.

Sonuçlara göre tüm α değerleri ile elde edilen sonuçlar orjinal sıralamaya göre
daha iyi APFD değerleri elde edilmesini sağlamıştır. Burada ikinci regresyon testi için
(t = 2) α parametresi etkisiz olduğundan, farklı α değerlerinin sonuçlara bir etkisi
olmamıştır. Diğer testlerde ise α değeri 0,5 iken en iyi sonuçlar elde edilmiştir.
Üçüncü testler için en iyi sonucun α değeri 0,5 iken elde edildiği açıkça
gözlemlenmektedir. Diğer testler için α değeri 0,5 iken ve α değeri 0,75 iken elde
edilen sonuçlar, birbirlerine oldukça yakın görünmektedir. Dördüncü ve beşinci testler
için α değeri 0,5 iken APFD değeri sırasıyla 70 ve 57,1 olarak hesaplanmıştır. Aynı
testler için α değeri 0,75 iken APFD değeri sırasıyla 69,9 ve 56,9 olarak
hesaplanmıştır. Şekil 8’de görüldüğü gibi, diğer α değerleri ile daha düşük APFD
değerleri elde edilmiştir.
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5 İlgili Çalışmalar
Test durumlarını önceliklendirmek üzere geliştirilen birçok teknik ve yöntem
özetlenmiş,
deneysel
çalışmalarla
değerlendirilmiş
ve
birbirleri
ile
karşılaştırılmışlardır [1][3]. Bu çalışmalarda, hata tespit oranlarını karşılaştırmak için
metrik olarak APFD kullanılmıştır [1].
Ayrıca test durumlarını önceliklendirmek üzere odaklanılan sistemlerin özellikleri,
geliştirilen tekniklerin hangi soyutlama seviyesinde (kaynak kod satırı seviyesi,
mimari bileşen seviyesi, fonksiyon seviyesi, vs.) daha etkili olduklarına ilişkin
değerlendirmeler de yapılmıştır [2]. Çeşitli soyutlama seviyeleri için kayıp-kazanç
analizleri yapılarak test durumu önceliklendirme tekniklerinin etkinlikleri
değerlendirilmiştir.
Diğer deneysel çalışmalarda [6][7], test durumlarının kaynak ihtiyacı ve tespit
edilen hataların ne derecede kritik oldukları göz önünde bulundurularak en kritik
hataların mükün olan en az kaynak tüketimi ile tespit edilmesi üzerine çalışmalar
yapılmıştır.
Biz bu çalışmada hata tespit oranını temel etkinlik ölçütü olarak kabul ediyoruz.
Test durumlarını önceliklendirmek için geçmişte tespit edilen hataların analiz
edilmesi daha önceden literatürde önerilmiştir [1][2][3][4][5]. Fakat bu analiz
sırasında ne derecede yakın geçmişe veya uzak geçmişe odaklanılması gerektiği
uyarlanabilir bir özellik olarak tartışılmamıştır. Bu özelliğin hata tespit oranına ne
derecede etki ettiği deneysel çalışmalarla değerlendirilmemiştir. Ayrıca bilgimiz
dahilinde, tüketici elektroniği alanındaki gömülü yazılımlar için test durumlarını
önceliklendirme konusunda deneysel bir çalışma literatürde yer almamaktadır.

6 Sonuç
Bu çalışmada test durumlarını önceliklendirerek sıralamak üzere uyarlanabilir bir
yöntem önerdik. Geçmişte tespit edilen hataların miktarlarını kullanarak
önceliklendirme yapan bu yöntemi bir dijital TV yazılımının regresyon testlerini
sıralamak için değerlendirdik. Elde ettiğimiz sonuçlar neticesinde, yöntemimizin hata
tespit oranını artırmak açısından etkili olduğunu, önceliklendirme yapılmaksızın
kullanılan sabit bir sıralamanın kaynakların verimsiz kullanılmasına yol açtığını
gördük. Özellikle de kaynakların kısıtlı olduğu, tüm test durumlarının
değerlendirilemeyeceği regresyon testleri için kaynakların verimli kullanımı ve
hataların hızlı tespiti önem teşkil etmektedir.
İleride bu çalışmayı farklı yönlerde genişletmeyi düşünüyoruz. Önceliklendirme ve
sıralama için sadece geçmişte tespit edilmiş hatalar değil, aynı zamanda test edilen
yazılım biriminin özellikleri, kullanıcıların profilleri ve test kapsamındaki
fonksiyonların özellikleri de dikkate alınabilir. Bunu yanısıra, tespit edilen hataların
ne derecede kritik olduğu bilgisinin de kullanılması mümkündür.
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Özet. Yazılım kalite faaliyetleri içerisinde hataların giderilmesi için gerçekleştirilen test faaliyetleri önemli bir yer tutmaktadır. Bazı test faaliyetleri neticesinde
dahi hataların tespit edilemediği durumlar olabilir. Bu nedenle yazılım hatalarının ve kusurlarının tespit edilebilmesi için etkin yöntemlere ihtiyaç vardır.
Koddaki hatalı olabilecek yerler kodun özellikleri incelenerek tespit edilebilirse
hataların daha erken bulunması ve müdahale edilmesi mümkün olacaktır. Hata
kestirim faaliyetleri de bu amaca hizmet ederek, yazılımdaki hataların otomatik
bir şekilde ve erken safhada tespitini amaçlamaktadır. Devam eden araştırma
çalışmasında, belli başlı hata kestirim yöntemleri incelenmiş ve hata kestirimi
için etkin bir model geliştirilmesi amaçlanmıştır. Modelin oluşturulması için lojistik regresyon analizi tabanlı yöntemler üzerinde durulmuştur. Ortaya konulan
modelin oluşturulmasında ve sınanmasında açık bir hata veritabanından faydalanılmıştır. Ayrıca model Provus – A Mastercard Company bünyesinde geliştirilen yazılımların kodları üzerine uygulanmış ve hata kestirimi konusunda belirli bir seviyede başarı elde edilebilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yazılım kalite yönetimi, Yazılım Hataları, Hata kestirimi,
Veri analizi, Lojistik regresyon analizi

1

Giriş

Geliştirilen yazılımların bazı hatalar içermesi doğaldır. Önemli olan bu hataların tespit
edilebilmesidir. Hataların tespitinde testler önemli bir yer tutmaktadır ancak her zaman bu yeterli olmamaktadır. Testte tespit edilemeyen hataların sonradan tespit edilmesi veya yazılımdaki hataların mümkün olduğunca erken tespit edebilmesi için etkin
yöntemlere ihtiyaç vardır.
Yazılım hatalarının, yazılım geliştirme faaliyetlerinin erken safhalarında tespit
edilmesinin daha az masraflı olduğu bilinmektedir. Araştırmalar göstermiştir ki, bir
hatanın düzeltilmesi yazılımın teslimi sonrasına kalırsa, aynı hatanın yazılımın geliştirme safhasında düzeltilmesine göre maliyet yüz kat daha artmaktadır [1]. Yazılım
hata kestirim yöntemleri sayesinde yazılımdaki hataların, kodun bazı özellikleri incelenerek tespit edilmesi mümkündür.
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Bu çalışmanın amacı, yazılımdaki hataların kodun özellikleri incelenerek tespit
edilmesi ve hatalı sınıf/dosyaların otomatik bir şekilde ayırt edilebilmesidir. Bu amaçla kodların bazı metrikleri üzerinden lojistik regresyon analizi ile modülün hatalı olma
ihtimali tespit edilecektir.

2

Yazılım Hata Kestirimi Yöntemleri

Yazılım mühendisliği alanında yapılmış çalışmalar incelendiğinde, sistemdeki yazılım
kusurlarının tespiti ve kestirimi üzerine birçok araştırma yapıldığı görülmektedir [2].
Kaynak kodun metrikleri incelenerek yazılımda gelecekte oluşabilecek hataların tespiti mümkündür. Metrikler, yazılımın kalitesi hakkında bilgi sağlamak ve olası hataların kolayca algılanmasında fayda sağlarlar.
Hata kestirim faaliyetlerinin kod seviyesinde tespiti yönünde çok çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu yaklaşımlar hem yöntem hem de başarım açısından farklılıklar
göstermektedirler [3].
Bu alanda yapılan çalışmalarda kullanılan farklı yaklaşımlar Marco D'Ambros ve
diğerleri tarafından beş ana gurupta toplanmıştır [3]. Çalışmamızda farklı tipteki
metrikler incelenmiştir., Kaynak kod metrikleri odaklı yazılım hata kestirimi yöntemlerine odaklanılmakla beraber diğer yöntemlerin güçlü yönlerinden faydalanılmaya
çalışılmıştır.
2.1

Kaynak Kod Metrikleri

Çalışmamızda temel olarak kaynak kod metriklerini değerlendirilmesine yönelik bir
yöntem kullanılmıştır. Kaynak kod metrikleri yöntemi, çeşitli yazılım metrik değerlerinin bir arada kullanılması ile bir model oluşturulması ve bu modelin yazılımdaki
hatalarla bağlantısının bulunması esasına dayanır. Literatürdeki birçok çalışma CK
(Chidamber & Kemerer) metriklerini kullanmaktadır. Buna ek olarak nesne tabanlı
metrikler (Object-Oriented Programming - OOP), kaynak kod satır sayısı (Line of
Code - LOC) gibi metrikler de kullanılmaktadır.
Ek olarak OOP metriklerinin CK metrikleri ile birleşimi de hata kestiriminde tercih
edilmektedir. CK metrikleri üzerinden hata kestirimi yapan Chidamber & Kemerer
modeli ve Gyimothy ve diğerlerinin LOC tabanlı hata kestirim yaklaşımı buna örnek
olarak verilebilir [4, 5].
2.2

Süreç Metrikleri Tabanlı Yaklaşım

Süreç metrikli tabanlı yaklaşımda hatalara değişikliklerin sebep olduğu tezinden yola
çıkılır ve değişikliklerin sayısı, son zamanlardaki değişiklerin sıklığı, değişikliklerin
kaç farklı yazılımcı tarafından yapıldığı vb. değerler incelenir. Buradaki yaklaşımın
temel mantığı özellikle farklı kişiler tarafından, çok ve sık değişiklik yapılan kodlarda
hataların çok olduğu gerçeğidir. Bu yaklaşıma Moser ve diğerlerinin çalışmaları örnek olarak verilebilir [6]. Bu yaklaşım, çalışmada kullanılan kaynak kod metrik odaklı
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yaklaşımın özelleşmiş bir tipi olarak düşünülebilir. Diğer metriklerle birlikte süreç
tabanlı metriklerin de kullanılması çalışmanın ilerleyen aşamalarında düşünülebilir.
2.3

Önceki Kusurlar

Geçmişteki hatalardan yola çıkarak gelecekteki hataların tahmin edilebileceği düşüncesinden yola çıkılmıştır. Zimmermann ve diğerleri çalışmalarında geçmişteki kod
kusurlarının bulunduğu yerlerin bir hata veritabanı oluşturularak belirlenmesinin
önemine değinmişlerdir [7]. Çalışmamızda da bu tip bir hata veritabanından faydalanılmıştır.
2.4

Değişikliklerin Entropisi

Kompleks değişikliklerin basit değişikliklere kıyasla hataya daha açık olduğu tezine
dayanır. Hassan tarafından yapılan çalışma bu yaklaşıma örnek olarak verilebilir [8].
Bu fikrin temelinde, bir sistemdeki değişikliklerin ne kadar dağınık olduğunun belirli
bir zaman aralığında ölçülmesi vardır. Tek bir dosyayı etkileyen değişiklik, birçok
dosyayı etkileyen değişiklikten daha basit kabul edilir. Değişikliklerdeki yaygınlık
arttıkça, karmaşıklık da artacaktır. Bu tip bir veri elde edilemediği için söz konusu
yönteme çalışmamızda yer verilmemiştir.

3

Veri Analizi Yöntemleri

Yazılım hata kestiriminde kullanılan çeşitli yöntemlerden biri de veri analizidir. Çalışmamızda, veri analizi yöntemlerinden lojistik regresyon analizi üzerine odaklanılmıştır..
Lojistik regresyon analizinde temel amaç bir regresyon denklemi oluşturarak, bireylerin hangi grubun üyesi olduğunu kestirmektir [9].
3.1

Regresyon Analizi

Regresyon analizi, aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek ve ölçmek için kullanılır. Hayatın içindeki birçok
olayda sebep sonuç ilişkisine rastlamak mümkündür. Örneğin, yaş ile boy, şehir nüfusu ile suç oranı, hayvana verilen yem miktarı ile alınan süt miktarı, çalışanın iş yükü
ile stres gibi çeşitli değişkenler arasında ilişki ortaya koymak mümkündür. [10].
Değişkenler arasındaki bu ilişkiyi kullanarak o konu ile ilgili tahminler ya da kestirimler yapabilmek amacıyla regresyon analizi kullanılır.
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3.2

Doğrusal Regresyon
Kıyaslanması

Analizi

ile

Lojistik

Regresyon

Analizinin

Doğrusal regresyon analizi ile Lojistik regresyon analizi değişkenlerin ölçüm biçimi
yönünden farklılık gösterir. Doğrusal regresyon analizinde bağımlı değişken ve bağımsız değişkenler sayısal (kesikli ya da sürekli) olarak belirtilir. Örneğin, yaş ile kan
basıncı arasında bir ilişki aranacaksa; hem yaş, hem de kan basıncı sayısal olarak
belirtilmelidir. Lojik regresyonda ise bağımlı değişkenler nitelik ve kategorik bakımdan nitel olarak değerlendirilirler. Cinsiyetin erkek ya da kadın olması buna örnek
verilebilir. Lojik regresyonda bağımsız değişkenler sayısal ya da nitel değerler alabilirler [11].
Aşağıdaki örnekte 200 öğrenci, bir kurs bitiminde geçti/kaldı şeklinde değerlendirilmiştir. Bu kursa girişte de bir ölçme sınavı uygulanmıştır [12]. Kursa girişte uygulanan test skoru ile kurstan geçme arasındaki ilişkiyi bulmak için lojistik regresyondan faydalanılabilir. Bu örnekte doğrusal regresyon kullanmak olası değildir. Çünkü
bağımlı değişken sonucu 1 ya da 0 değerini alabilir. Doğrusal regresyon ile sınırsız bir
aralıkta sayısal değer elde edilebilir.

Şekil 1. Öğrenci giriş sınavı ile kurs geçme arasındaki ilişki araştırması örneği [12]

3.3

Lojistik Regresyon Analizi

Uygulamalı sosyal bilimlerde karşılaşılan ve araştırılan olaylara ilişkin elde edilen
verilerde, çoğunlukla bağımlı değişkenin iki mümkün değerinden birine sahip olabileceği varsayılmaktadır. Örneğin bir kişi okuldan mezun olmuştur ya da olmamıştır, bir
işçi çalışıyordur ya da işsizdir, bir kişi bir gruba üyedir ya da değildir, bir hasta tedaviye cevap verebilir ya da vermeyebilir. İki olası ve farklı değer içeren bu tür verilere
iki değerli veriler denilmektedir. İki değerli veya ikili değişkenler literatürde (0;1)
değişkenleri olarak da adlandırılmaktadır. İki değerli değişkenler ile çalışan bir araştırmacının hedefi, bağımsız değişkenlerin koşullu bir kümesine bağımlı olarak, başarı
veya başarısızlık olasılığının kestirilmesidir [13].
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Lojistik regresyon analizi, bağımlı değişkenin ölçüldüğü ölçek türüne ve bağımlı
değişkenin seçenek sayısına göre üçe ayrılmaktadır [9, 10]:
x
x
x

İkili (Binominal) Lojistik Regresyon Analizi: Bağımlı değişkenin iki
düzeyi olduğunda kullanılır. Örneğin, hasta/sağlam, yaşıyor/öldü, etkili/etkisiz vb.
Sıralı (Ordinal) Lojistik Regresyon Analizi: Bağımlı değişken sıralı nitel veri tipinde olduğunda kullanılır. Örneğin, hafif/orta/şiddetli, çok etkili/orta derecede, etkili/etkisiz vb.
Çok Kategorili/Düzeyli (Multinominal) İsimsel Lojistik Regresyon
Analizi: Bağımlı değişken ikiden çok düzeyli sıralı olmayan nitel veri tipinde olduğunda kullanılır. Örneğin, çalışıyor/çalışmıyor/emekli vb.

Lojistik regresyon, bağımsız değişkenin sayısına göre “tek değişkenli lojistik regresyon” ve “çok değişkenli lojistik regresyon” olarak da sınıflandırılmaktadır. Lojistik
regresyon yönteminin hedefi, bağımlı değişkenin sonucunu tahmin edebilecek en sade
modeli bulmaktır. Lojistik regresyon analizi sonucunda elde edilen modelin uygun
olup olmadığı “model ki-kare” testiyle, her bir bağımsız değişkenin modelde varlığının anlamlı olup olmadığı ise Wald istatistiği ile sınanır [11].
3.4

Lojistik Regresyon Analizi Terimleri

Lojistik regresyon ile ilgili bazı terimler bu bölümde verilmiştir:
x Odds: Başarı ya da görülme olasılığının (p), başarısızlık ya da görülmeme
olasılığına (1 - p) oranıdır.
x Bahis Oranı (Odds Ratio, OR): İki “odds”un birbirine oranıdır.
x Lojit: Bahis oranının doğal logaritmasıdır. Bahis oranı asimetriktir. Bu değerin doğal logaritması alınarak simetrik hale dönüştürülür Lojit katsayıları (lojit) doğrusal regresyon analizindeki “β” katsayısının karşılığıdır.
x En Çok Olabilirlik Yöntemi (Maksimum Likelihood Estimation): Lojistik regresyonda model kestiriminde en küçük kareler (ordinary least square)
yöntemi yerine, en çok olabilirlik (maximum likelihood) yöntemi kullanılır.
Lojistik regresyonun istatistiksel modeli aşağıda verilmiştir. “β”katsayılarının hesaplanması bölümün devamında anlatılmaktadır.

(1)
Buradan yola çıkarak p, yani bir kategoriye ait olma olasılığı aşağıdaki şekilde bulunur:
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(2)
Lojistik regresyon analizi uygulanırken bazı noktalara dikkat edilmelidir. Uygun tüm
bağımsız değişkenler modele dâhil edilmelidir. Bazı değişkenlerin modele dâhil edilmemesi hata teriminin büyümesine ve modelin yetersizliğine neden olabilir. Uygun
olmayan tüm bağımsız değişkenler de dışlanmalıdır. Nedensel olarak uygun olmayan
değişkenlerin modele dâhil edilmesi; modeli karmaşık hale getirebilir, modelin yorumlanmasını zorlaştırabilir, bu değişkenlerin bağımlı değişken üzerinde pay sahibiymiş gibi yanlış izlenim vermesine neden olabilir [11].
Örnek olarak, yaşı 60 yaşından büyük olanları yaşlı, küçük olanları genç kabul ederek, hastalığa yakalanma ile yaşlılık arasındaki ilişkiyi Tablo 1’deki örnek veri setine
göre inceleyebiliriz. Burada bağımlı değişken, hasta olup olmama, bağımsız değişken
ise yaşlılık durumu olacaktır.
Tablo 1. Yaşlılığa göre hastalığa yakalanma verisi
Yaşlılık (A)

Hasta

Değil

Toplam

Genç (<60)

22

51

73

Yaşlı (>60)

21

6

27

Bu veriden yola çıkarak aşağıdaki lojik regresyon hesaplamaları yapılabilir:
Odds(genç)=22/51=0,431

(3)

y=ln(0,431) = -0,841

(4)

Odds(yasli)=21/6=3,5

(5)

y=ln(3,5)=1,253

(6)

Bahis Oranı =3,5/0,431=8,121

(7)

Buradaki bahis oranı değerinin anlamı şudur; yaşı 60’tan büyük olanların hasta olma oranları, yaşı küçük olanlara göre 8,121 kat daha fazladır.
Modeli yaşlı olma parametresine göre kurarak A: yaşlı olup olmama (1/0) değerini
alır.
b0= ln(0,431) = -0,841

(8)

b1= ln(3,5)-ln(0,431) = 1,253 - (-0,841) =2,094

(9)

y = -0,841+2,094A

(10)
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Lojistik regresyon modeli bu durumda aşağıda gösterilmiştir:
p=exp(-0,841+2,094A) / ( 1 + exp(-0,841+2,094A) )

(11)

Örneğin A=1 yani yaşlı birisi, %77,8 oranında hasta olacaktır.

4

p=exp(-0,841+2,094 . 1) / ( 1 + exp(-0,841+2,094.1) )

(12)

p=3,5008 / 4,5008 = 0,778

(13)

Veri Seti

Çalışmamızda Marco D'Ambros tarafından hazırlanmış hata kestirimi veritabanından
faydalanılmıştır [3]. Bu veritabanı 5 farklı projeden toplamda 5371 örneklem içermektedir. Verilerin elde edilmesinde popüler açık kaynak kodlu bazı projelerin kodlarından faydalanılmıştır. Veritabanında CK, nesneye dayalı programlama, değişim,
entropi gibi birçok farklı metrikler ve dosyada/sınıfta hata bulunup bulunmadığı bilgisi verilmektedir. Bu veritabanından sadece belli tipte metrikler seçilerek lojik regresyon analizi modeli oluşturmada kullanılmıştır.
Buradaki metriklerin tamamının kullanılmaması ve sadece belli metriklerin tercihi,
bu verilerin Provus firmasından elde edilebilen verilerle uyumlu olması amacıyla
yapılmıştır. Ayrıca elde edilen 30’a yakın metriğin tamamının bir model oluşturmada
kullanılması hem pratikte hem de modelin başarısı için mümkün değildir. Yapılan
araştırmalarda da 3 farklı metriğin hata kestirim modellerinde yeterli bir sayı olduğu
ortaya konmuştur [14].
Veritabanının seçilen örnek metrikleri içeren bir kesiti Tablo 2’de görülmektedir.
Tablo 2. Kullanılan veri setinden örnek bir kesit
Dosya/Sınıf İsmi
IndexBinaryFolder
CachedIndexEntry
ASTNode
MemberTypeBinding
CodeSnippetParser
Location
SingleMemberAnnotation
NLSTag

FAN-IN WMC
1
1
1
2
102
131
1
0
1
7
1
12
2
4
2
4

NOA
1
2
131
0
7
12
4
4

NOM
6
1
20
5
41
2
13
2

Hatalı mı?
0
0
1
0
0
0
0
0

Seçilen veri setindeki belirtilen kısaltmaların ifade ettiği metriklerin anlamları aşağıda verilmiştir:
─ FAN-IN değeri mevcut sınıfa referans veren diğer sınıfların sayısını gösterir.
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─ WMC (İng. Weighted Method Count) CK metriklerinden birisidir [4]. Kodun karmaşıklığı (İng. cyclomatic complexity) değerini ifade eder. Metoddaki toplam farklı
yollar hesaba katılır. Buradaki değer sınıftaki tüm metodların toplam WMC değerini ifade eder.
─ NOA (İng. Number of Attributes) sınıftaki toplam değişken sayısını ifade eder.
─ NOM (İng. Number of Methods) sınıftaki toplam metod sayısını ifade eder.

5

Lojistik Regresyon Uygulaması

Söz konusu hata kestirimi veritabanı R dili ve R-Studio aracı kullanılarak lojistik regresyon analizine tabi tutulmuştur [15]. 5371 örneklemden oluşan verinin %10’u test
için ayrılmış, geri kalan kısmı lojistik regresyon modelinin oluşturulmasında kullanılmıştır.
Bir kod dosyasında hata olup olmama durumunun diğer niteliklerle bağlantısı üzerine lojistik regresyon modeli oluşturulmuştur. Modelin katsayıları Tablo 3’te verilmiştir. Burada Z değeri, Wald z istatistik testi değeridir. Tahmin katsayı değerinin,
standart hata değerine bölünmesiyle elde edilir. Karşılık gelen katsayıların istatistiksel
olarak anlamlı olup olmadığını test etmek için kullanılır. Pr(>|z|) ise, Z değerine karşılık gelen olasılık değeridir. Değerin küçük olması istatistiğin anlamlı olduğunu gösterir. Son sütunda da değerin ne kadar anlamlı olduğu simgesel olarak gösterilmiştir.
Tablo 3. Lojistik Regresyon Modeli Hesaplama Sonuçları ve Katsayıları
(Sabit Terimi)

FAN-IN
WMC
NOA
NOM

Katsayı Tahmin

Std. Hata

-2,251056
0,007283
0,006744
0,025149
0,015507

0,058578
0,003001
0,001177
0,004061
0,005223

Z değeri

-38,428
2,426
5,728
6,193
2,969

Pr(>|z|)

Anlamlılık

< 2e-16
0,01525
1,02e-08
5,91e-10
0,00299

***
*
***
***
**

Anlamlılık (Significance) Kodları: 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1
Hata ~ FAN-IN + WMC + NOA + NOM

Yapılan hesaplamalar neticesinde elde edilen lojistik model denklemi aşağıda verilmiştir.
y = logit(p) = -2,251056+0,007283xFAN-IN+0,006744xWMC+0,025149xNOA+
0,015507xNOM
(14)
Buradan yola çıkarak, kod dosyasının hatalı kategorisine ait olma olasılığı aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:
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p=exp( y ) / ( 1 + exp( y ) )

(15)

Tablo 3’te verilen katsayı tahmin değerleri için R dilindeki confint fonksiyonu ile
hesaplanmış, % 95 güven aralığı değerleri Tablo 4’de gösterilmiştir.
Tablo 4. Lojistik Model Güven Aralıkları
% 2,5

% 97,5

(Sabit Terimi)

-2,365867297

-2,136243951

FAN-IN

0,001400130

0,013165179

WMC

0,004435944

0,009051245

NOA

0,017189900

0,033108933

NOM

0,005270617

0,025742899

Burada katsayıların eksponansiyeli alınarak, bahis oranı (odds ratio, OR) değerleri
de yorumlanmış ve Tablo 5’te gösterilmiştir.
Tablo 5. Lojistik Model Bahis Oranı Değerleri
(Sabit Terimi)

FAN-IN

WMC

NOA

NOM

0,105288

1,007309

1,006766

1,025468

1,015628

Tablo 5'deki sonuçlara bakarak, diğer değişkenler sabit tutulmak üzere değişkenlerdeki değişimin ihtimaller üzerindeki etkisi hakkında aşağıdaki yorumlar yapılabilir:
─
─
─
─

FAN-IN değerindeki 1 birim artış, kabul ihtimalini %0,73 arttırır.
WMC değerindeki 1 birim artış, kabul ihtimalini %0,67 arttırır.
NOA değerindeki 1 birim artış, kabul ihtimalini %2,55 arttırır.
NOM değerindeki 1 birim artış, kabul ihtimalini %1,56 arttırır.

Lojistik regresyon denkleminin elde edilmesinden sonra, test için ayrılan verinin
modele göre nasıl sonuç verdiği kıyaslanmıştır. Modelin %84 oranında başarılı olduğu görülmüştür. Test sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Lojistik Model Test Sonuçları
Test Veri Sayısı

573

Başarılı

486

Başarısız

87

Başarı Oranı

% 84,817
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6

Modelin Kullanımı

Çalışmamızda bir sonraki adım, modelin Provus bünyesinde geliştirilen yazılımların
kodları üzerine uygulanmasıdır. Çalışmada kullanılan, hata veritabanı genelde popüler
açık kaynak kodlu bazı projelerin kodlarından derlenmiştir. Bu veri seti üzerinden
oluşturulan modelin, tamamen farklı bir kod ortamında sınanması ve başarısının görülmesi önemlidir. Bu nedenle Provus bünyesinde geliştirilen bir proje üzerinde uygulama gerçekleştirilmiştir.
6.1

Modelin Uygulandığı Projenin Özellikleri

Provus bünyesinde geliştirilmekte olan ATM yönetim sistemi yazılımı birçok farklı
modülden oluşan büyük ölçekli bir yazılımdır. Bu yazılım 7-24 ATM’lerle iletişim
halinde çalışan canlı bir sistemdir [16]. Bu yazılımı oluşturan proje kodları Java ve C
programla teknolojileri ile geliştirilmiştir ve 250 bin satırdan fazla kod içermektedir.
İlk aşamada projede aktif olarak kullanılan temel bazı sınıflar incelenerek sonuçları
paylaşılmıştır.
İncelenen sınıflar ve projede gerçekleştirdikleri işlevler aşağıda verilmiştir:
─ FileUtil: Projenin ortak kütüphanesinde bulunan bir sınıftır. Genel dosya okuma ve
yazma işlemleri bu sınıftan yönetilir.
─ MailMessageHelper: Tüm modüller tarafından e-posta göndermek için ortak olarak kullanılır.
─ ProvusScheduledThreadPool: Paralel gerçekleştirilecek işlemlerin yönetilmesinde kullanılan, yoğun iş yüklerini yöneten temel sınıflardır.
─ ModuleInitializer: Modüllerin ilklendirme işlemlerini yöneten ortak sınıflardır.
Projenin ortak kütüphanesinde bulunur.
─ ConfigUtil: Projelerin kullandığı ayar dosyalarının okunması ve değerlerinin ortak
bir hafıza alanında tutulmasını yöneten sınıftır.
─ EjournalParser: ATM’ler üzerinden alınan jurnal denilen log dosyalarının işlenmesini yöneten ana sınıftır.
─ DieboldEJournalDownloadAtmRunner: Diebold marka ATM’lerdeki jurnal
denilen log dosyalarının ATM’den alınması işlemlerinin yönetildiği sınıftır.
─ PAYSFTPClient: Projelerdeki ATM’ye FTP ile bağlanma gibi temel işlemleri
yürüten sınıftır.
6.2

Metrik Değerlerinin Elde Edilmesi

Söz konusu Provus bünyesinde geliştirilen proje kodlarından modele uyumlu metrik
değerlerinin elde edilmesinde Eclispe IDE [13] Google Code Pro Analytix [14] ve
Eclipse Metrics Eklentisi [18] araçlarından faydalanılmıştır.
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6.3

İlk Sonuçlar ve Bulgular

Elde edilen örnek veri seti ve modele göre hesaplanan hata ihtimali oranı Tablo 7’de
görülmektedir. İncelenen her bir dosya için Tablo 3’te verilen modele uygun metrik
değerleri çıkartılmış ve modelin sonucunda tespit edilen hata ihtimali oranı ve gerçekte dosyada hata bulunup bulunmadığı bilgisi verilmiştir.
Tablo 7. Elde Edilen Modelin Provus Proje Kodlarına Uygulanması
Dosya/Sınıf İsmi
FileUtil
MailMessageHelper
ProvusScheduledThreadPool
ModuleInitializer
ConfigUtil
EjournalParser
DieboldEJournalDownloadAtmRunner
PAYSFTPClient

FAN-IN
95
2
2
11
4
1
1
17

WMC
143
22
20
7
8
185
61
52

NOA
2
0
5
3
3
24
12
12

NOM
44
3
9
3
1
37
15
26

Hata
İhtimali
%53.44
%11.49
%13.75
%11.90
%11.14
%54.52
%21.45
%25.51

Hata
Var mı?
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Hayır
Evet

Tablo 7’de verilen dosya/sınıflar için hata ihtimalleri incelendiğinde FileUtil
ve EjournalParser sınıflarında diğerlerinden çok yüksek olarak %50 üzeri bir
hata oranı tespit edilmiştir. Bu sınıflarda gerçekten de raporlanan hatalar mevcuttur.
Bu iki sınıf dışında PAYSFTPClient sınıfında da raporlanmış bir hata olmasına
rağmen, model tarafından hata ihtimali %25 gibi daha düşük bir değer olarak gösterilmiştir. Diğer sınıflar için modelin tespit ettiği düşük hata oranları, gerçek sonuçlarla
uyumluluk göstermektedir.

7

Gelecek Çalışmalar

Bildiride konu edilen araştırma çalışması devam etmektedir. Yapılan temel çalışmada
kayda değer bir ilerleme kaydedilmiştir. Bununla birlikte daha farklı ve çeşitli metrikleri dikkate alan bir model kurmak amacıyla çalışmaların ilerletilmesi düşünülmektedir.
Yapılan çalışmalarda hem modelin oluşturulmasında, hem de test için eldeki veri
setlerinin önemi kritiktir. Bunun için daha çeşitli projelerden kodların analiz edilerek
bunların metrikleri değerlendirilmelidir. Ayrıca modelden edilen başarımın daha farklı yazılım hata kestirimi yöntemlerinin başarımlarıyla kıyaslanması faydalı olacaktır.
Yapılacak çalışmanın neticesinde kodun analizi ve hata kestiriminin otomatik hale
getirilmesi için, çalışmada ortaya konacak nihai modelin bir yazılım veya araç haline
getirilmesi düşünülebilir.
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8

Teşekkür

Çalışmamız Provus – A Mastercard Company tarafından desteklenmiştir. Çalışmaya
konu olan model, firma bünyesinde geliştirilen yazılımların kodları üzerine uygulanmıştır.

9
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Öz.
Gömülü sistemler, |]HOoHYUHELULPOHUL\OH\NVHNHWNLOHúLPKDOLQGHRODQJHQHO
OLNOHJHUoHN]DPDQLKWL\DoODUÕQÕNDUúÕOD\DQVLVWHPOHUGLUBu bildiride gömülü sistemler içerisinde yer alan J|PO\D]ÕOÕPODUÕQ kara-kutu test süreci üzerinde duUXODFDNWÕU*|PO\D]ÕOÕPODUÕQWHVWoDOÕúPDODUÕQGDNXOODQÕODELOHFHNWHVWRWRPDV
\RQo|]POHULGH÷HUOHQGLULOHUHN\HQLELU\|QWHP|QHVUOPúWUgQHULOHQ\|Q
tem bir projede X\JXODQPÕú YH WHVW oDOÕúPDODUÕQD \DSÕODQ \DWÕUÕP YHULPLQL |Q
SODQGDWXWDQELUHQGVWUL\HOGHQH\LPUDSRUXROXúWXUXOPXútur.
Anahtar Kelimeler: Gömülü sistemler, Test otomasyonu, Kara-kutu test

1

GLULú

*|POVLVWHPOHUJHUoHN]DPDQOÕJHUHNVLQLPOHULNDUúÕOD\DUDN|]HOoHYUHELULPOHULLOH
\NVHNHWNLOHúLPOLRODUDNoDOÕúDQVLVWHPOHUGLU%X\D]ÕOÕPODUGR÷UXGDQELUGRQDQÕP]H
rinGHoDOÕúDELOHFHNOHULJLELJHUoHN]DPDQOÕELULúOHWLPVLVWHPL]HULQGHGHoDOÕúDELOLUOHU
>@7P J|PO \D]ÕOÕPODUÕQ RUWDN |]HOOL÷L NHQGLOHULQH ED÷OÕ RODQ sensörlerini veya
KDEHUOHúPHLoLQGHEXOXQGXNODUÕoHYUHELULPOHULQLNXOODQDUDNEXOXQGXNODUÕRUWDPLOHHW
NLOHúLPLoLQGHEXOXQPDODUÕGÕU
Test otomasyonu, elle \DSÕODQ\D]ÕOÕPWHVWOHULQLQPDOL\HWLQLROGXNoDGúUHELOHFHN
\D\JÕQNXOODQÕODQELU\DNODúÕPGÕU$QFDNL\LSODQODQÕSG]JQ\UWOPHGL÷LQGHelle
\DSÕODQtest yöntemine göre çok daha fazla maliyete neden olabilmektedir. Endüstride
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WHVWRWRPDV\RQoDOÕúPDODUÕQGDEDúDUÕHOGHHGLOHELOPHVLLoLQRWRPDV\RQDUDoODUÕQÕQ seoLPLYHRWRPDV\RQ\DNODúÕPÕ|QHPOLUROR\QDPDNWDGÕU
*|PO\D]ÕOÕPODUJHQHOOLNOHoRN|]HODPDoODUD\|QHOLNWDVDUODQPDNWDGÕU |UQH÷LQ
araç motor kontrolü, ev gereçleri veya radar sistemleri gibi) Gömülü sistemlerin çok
JHQLúELUVSHNWUXPGD \HUDOPDVÕ\ODYHoRNIDUNOÕNDUDNWHULVWLN|]HOOLNOHUHVDKLSROPDOD
UÕ\ODELUOLNWHWPVLVWHPOHUH\|QHOLNWHNELUWHVWRWRPDV\RQDUDFÕYH\DoHUoHYHVL (fraPHZRUN JHOLúWLUPHNELUKD\OLgüç ROPDNWDGÕU Günümüzde gömülü sistemler üzerine
RGDNODQDQ ELUoRN WHVW RWRPDV\RQ DUDFÕ JHOLúWLUPH SURMHVL \UWOPHVLQH UD÷PHQ WHVW
PKHQGLVOHUL KDOD WHVW HGLOHFHN J|PO \D]ÕOÕPODUÕQ WP WHVWOHULQL SL\DVDGD EXOXQDQ
ücretsiz veya ticari test otomasyon çözümleriyle tam olarak otomatize edememektedirler. %HUQHUWHVWRWRPDV\RQXDODQÕQGDHGLQGL÷LELUoRNGHUVYHWHFUEHÕúÕ÷ÕQGDPDNDOH
VLQGHELUVLVWHPLQWDPRWRPDV\RQXQXQROGXNoD]RUROGX÷XQXEHOLUWPHNWHGLU [2].
%XELOGLULQLQGHYDPÕúXúHNLOGH\DSÕODQGÕUÕOPÕúWÕUTest otomasyon uygulamaODUÕQGD
NDUúÕODúÕODQSUREOHPLn WDQÕPÕYHNDSVDPÕ .ÕVÕP¶GDVXQXOPXúWXUøOJLOL oDOÕúPDODUÕQ
bir incelemesine 3.ÕVÕP¶GD\HUYHULOPLúWLU. gQHUGL÷LPL]WHVWRWRPDV\RQ\DNODúÕPÕ
.ÕVÕP¶GDDoÕNODQPDNWDGÕU.ÕVÕPVXQGX÷XPX]\DNODúÕPÕJHUoHNOHúWLUGL÷LPL] endüstUL\HO|UQHNX\JXODPDQÕQVRQXoODUÕQÕ|]HWOHPHNWHGLU6RQRODUDN.ÕVÕP, VRQXoODUÕ ve
gHOHFHNDUDúWÕUPDODULoLQönerileri VXQPDNWDGÕU.

2

3UREOHP7DQÕPÕYH.DSVDPÕ

*QP]GH J|PO \D]ÕOÕP VLVWHPOHUL oHYUHOHULQGHNL RUWDP LOH ED÷ODQWÕ NXUDELOPHN
için CANBus, UART, RS232, RS422, RS485, LIN, Ethernet, 1553, HDLC, ARINC,
3&,3&,H',2*3,%63,,&JLELELUoRNIDUNOÕIL]LNVHODUD\]NXOODQPDNWDGÕU$\QÕ
IL]LNVHODUD\]]HULQGHGDKLELUoRNIDUNOÕVWNDWPDQKDEHUOHúPHSURWRNRO 7&3,3
CORBA, DDS, UDP, Modbus, Profibus, CANopen, FlexRay, XML-RPC, WCF, vb.)
NXOODQÕODELOPHNWHGLU
dDOÕúPDPÕ]NDSVDPÕQGD\HUDODQ7HVW(GLOHQ<D]ÕOÕP 7(< VDYXQPDVDQD\LQGH\HU
DODQJ|POELU\D]ÕOÕPGÕU%XoDOÕúPDGDJL]OLOLNVHEHEL\OH7(<KDNNÕQGDID]ODGHWD\
verilmeyecek, X\JXODQDQWHVW\DNODúÕPÕ]HULQGHGXUXODFDNWÕU7(<ELUoRNIDUNOÕHOHNW
URQLNELULPLQPHUNH]LQGH\HUDODQJHUoHN]DPDQOÕJ|POELU\D]ÕOÕPGÕU7(<oHYUH
sindeki radar, silah kontrol birimi, güç birimi gibi elektronik kontrol birimleriyle haEHUOHúHUHNELUVLODKVLVWHPLQLQDQDNRQWUROLúOHYOHULQL\|QHWPHNWHGLU7(<JHOLúWLUPH
ve EWQOHúPH oDOÕúPDODUÕ VÕUDVÕQGD ELUoRN WHVW DúDPDVÕQGDQ geçmektedir. Ancak,
TEY’in en JHQLúNDSVDPOÕkara-kutu testleri GL÷HUoHYUHELULPOHULLOHEWQOHúPLú edilGLNWHQVRQUD\DSÕODELOPHNWHGLUKara-NXWXWHVWOHULVÕUDVÕQGDVLVWHPGHEXOXQDQELULPOHU
LOH7(<DUDVÕQGDJHUoHNOHúHQWUDILNYHROXúDQYHULDOÕúYHULúL TEY’in gereksinimlerinin
GR÷UXODQPDVÕQGDNXOODQÕODbilmektedir. TEY birçok IDUNOÕKDEHUOHúPHDUD\]ne sahip
olabilmektedir. TEY’e ait tüm arayüzler ]HULQGHJHUoHNOHúHQWUDIL÷LQ senkronize bir
úHNLOGHD\QÕWHVWRWRPDV\RQDOW\DSÕVÕ]HULQGHQNRQWUROELUSUREOHPRODUDNNDUúÕPÕ]D
oÕNPDNWDGÕU %X oDOÕúPDGDNL WHVW \DNODúÕPÕ 7(< YH 7(<¶LQ oHYUH ELULPOHUL LOH olan
DUD\]OHULDUDVÕQGDNLX\XPOXOX÷XYHGR÷UXODQDELOLUOL÷L]HULQHRGDNODQPDNWDGÕU
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Kara-NXWXWHVWDNWLYLWHOHULWHPHORODUDNVLVWHPHX\JXODQDQJLUGLYHJ|]OHQHQoÕNWÕODUD
GD\DQPDNWDGÕU%XoDOÕúPDGDNXOODQÕODQWHVWRWRPDV\RQDOW\DSÕVÕEQ\HVLQGHJLUGLYH
oÕNWÕODUÕ³DOÕQDQPHVDMODU´YH³J|QGHULOHQPHVDMODU´RODUDNWDQÕPODPDNWD\Õ]
$OÕQDQYHJ|QGHULOHQPHVDMODUJ|VWHULPL³0HVVDJH6HTXHQFH&KDUWV´>3] dilinde buluQDQDOÕQDQYHJ|QGHULOHQROD\ODULOHEHQ]HUDQODPGDNXOODQÕOPDNWDGÕU
.
dDOÕúPDPÕ]GDEHOLUWLOHQTEY, oHYUHELULPOHULYHVHQV|UOHULLOHKDEHUOHúPHLoHULVLQ
GHGLU%XKDEHUOHúPH³$OÕQDQ0HVDMODU´YH³*|QGHULOHQ0HVDMODU´RODUDNPRGHOOHQH
bilmektedir. Kara-kutu testleri 7(<YHoHYUHELULPOHULDUDVÕQGDNLIL]LNVHODUD\]OHU]H
rinde JHUoHNOHúHQDOÕQDQ ve gönderilen mesDMODUDGD\DQGÕ÷ÕQGDQWHVWDNWLYLWHOHULQGH
KDEHUOHúPHE\N|QHPHVDKLSWLU7HVWOHUGHRWRPDV\RQNXOODQÕPÕ7(<¶LQHWUDIÕQGDNL
oHYUHELULPOHULQVLPOHHGLOPHVLQLJHUHNWLUPHNWHGLUøGHDOELUWHVWRUWDPÕQGDWPoHYUH
birimlerin simüle edilmesi taPDPÕ\ODRWRPDWLNoDOÕúDQWHVWOHULQJHOLúWLULOPHVLQLVD÷OD
\DELOLU$QFDNSURMHOHUGHWHVWoDOÕúPDODUÕQDD\UÕODQEWoHOHUYHWHVWRWRPDV\RQ\DWÕUÕ
PÕQÕQJHULG|QúHOHDOÕQGÕ÷ÕQGDQDGLUHQWDPDPÕ\ODVLPOHHGLOPLúELUWHVWRUWDPÕWD
VDUODQDELOPHNWHGLU 7DPDPÕ\OD RWRPDWL]H HGLOPH\HQ WHVW RUWDPODUÕ GD ELU WDNÕP RWR
PDV\RQ LúOHYOHULQL EDUÕQGÕUDELOPHNWHGLU %WoH YH \DWÕUÕPÕQ JHUL G|Qú NÕVWDVODUÕQD
J|UHNDUDUYHULOHUHN7(<¶LQED]ÕWHPHODUD\]OHULVLPOHHGLOLUNHQGL÷HUDUD\]OHULoLQ
JHUoHNELULPOHUNXOODQÕODELOir. Simüle edilecek olan bu temel arayüzler, özellikle TEY’e
NRPXWJ|QGHUHQDUD\]OHULoHULVLQGHQVHoLOPHOLGLU%|\OHFH\DUÕ-otomatik bir test orWDPÕROXúWXUXODELOLU
dDOÕúPDPÕ]GDNLWHVWHGLOHQJ|POVLVWHPGHVLVWHPGHNLoHYUHELULPOHU7(<WDUD
IÕQGDQNRQWUROHGLOPHNWHGLU*|POVLVWHPOHUGHX\JXODQDFDNWHVWRWRPDV\RQXQEDúD
UÕVÕLoLQVLVWHPLQWHVWHGLOHELOLUOL÷LROGX÷XNDGDUNRQWUROHGLOHELOLUOL÷LYHJ|]OHPOHQHEL
OLUOL÷LGH\NVHNVHYL\HGHWXWXOPDOÕGÕU [4]. Örnek olarak, yüksek seviyede kontrol edilebilirlik ve gözlemlenebilirlik için, WHVW HGLOHQ \D]ÕOÕP YH oHYUH ELULPOHUL DUDVÕQGDNL
LOHWLúLPDOW\DSÕVÕQÕQHVQHNYHWHVWHGLOHELOLUELU\DSÕGDWDVDUODQPDVÕJHUHNPHNWHGLUBu
oDOÕúPDNDSVDPÕQGDNXOODQÕODQWHVWRWRPDV\RQDUDFÕ WHPHO\HWHQH÷HVDKLSWLU%LULQFLVL
sistemde bulunan çevre birimlerin yerine geçerek, bu birimleri simüle edebilmektedir.
'L÷HU|QHPOL|]HOOL÷LLVH JHUoHNoHYUHELULPOHUYH7(<DUDVÕQGDEXOXQDQKDEHUOHúPH
D÷ÕQÕ GLQOH\HELOPHNWHdir. Bu araç hem izleyici(sniffer), hem de bir simülator olarak
davranabilmektedir.
7(<VLVWHPLoHULVLQGHPHUNH]LELUQRNWDGD\HUDOPDNWDGÕU.RQWUROFoHYUHELULPOHU
temel olarak TEY’e komut göndermektedirler. TEY’i kontrol eden arayüzler daha çok
NRQWUROF oHYUH ELULPOHU WDUDIÕQGD EXOXQPDNWDGÕU %LU GL÷HU oHYUH ELULm türü kontrol
HGLOHQoHYUHELULPOHUGLU7(<NRQWUROHGLOHQoHYUHELULPOHUHNRPXWJ|QGHUHUHNRQODUÕ
kontrol etmektedir.
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ûHNLO17(<0LPDULVLYH7HVW$OW\DS×V×

7P oHYUH ELULPOHUL VLPOH HWPHQLQ PDOL\HWL \NVHN RODFD÷ÕQGDQ NRQWURO HGLOHQ
oHYUHELULP YH7(<DUDVÕQGDNLDUD\]OHUGHL]OHPH \|QWHPLNXOODQÕOPDNWDGÕUø]OHPH
\|QWHPLNXOODQÕOÕUNHQKDWDHQMHNWHHWPH\|QWHPLLOHELULPOHULQKDWDOÕGXUXPODUÕGDROXú
turulabilmektedir.
ø]OHPH\|QWHPLQLQGH]DYDQWDMÕ GR÷UXoDOÕúDQELUVLVWHPGHNLKDWDOÕVHQDU\RODUÕQJHU
oHNOHúWLULOHPHPHVLROPDNWDGÕU<DOQÕ]FDL]OHPH\|QWHPLNXOODQÕODQWHVWOHUGHVLVWHPLQ
KDWDOÕVHQDU\RODUÕQÕNDSVD\DQJHUHNVLQLPOHUWHVWHGLOHPH\HELOPHNWHGLU0DOL\HWDoÕVÕQ
GDQELUWHVWoDOÕúPDVÕQÕQNDSVDPÕHOHDOÕQGÕ÷ÕQGDL]OHPH\|QWHPLYHVLPODW|UJHOLú
WLUPH\|QWHPLDUDVÕQDELUDGÕPGDKDHNOHQPHVLJHUHNWL÷LRUWD\DoÕNPDNWDGÕU+DWDHQ
MHNVL\RQX\|QWHPL\NVHNPDOL\HWJHUHNWLUHQVLPODW|UJHOLúWLUPHoDOÕúPDVÕQÕRUWadan
NDOGÕUÕUNHQSDVLIELULúOHYRODQL]OHPH\|QWHPLQHVWLPODV\RQ\HWHQH÷LND]DQGÕUDUDN
PDOL\HWHWNLQúHNLOGHWHVWNDSVDPÕQÕDUWÕUDELOPHNWHGLU
%LU \D]ÕOÕP SURMHVL NDSVDPÕQGD WHVW DúDPDVÕ  DQD E|OPH D\UÕODELOLU [5]. (1) test
WDQÕPWDVDUÕPÕ  WHVWVFULSWKD]ÕUODQPDVÕ  WHVWOHULQNRúWXUXOPDVÕ, (4) testlerin de÷HUOHQGLULOPHVL dDOÕúPDPÕ] NDSVDPÕQGD GH÷LQHFH÷LPL] o|]POHU WHVWOHULQ NRúWXUXO
PDVÕDúDPDVÕQGD\HUDOPDNWDGÕU

3

øOJLOLdDOÕúPDODU

Gömülü sistemlerin kara-NXWXWHVWOHULQLJHUoHNOHúWLUPHNDPDFÕ\ODNXOODQÕODELOHFHNELU
oRNoHUoHYHDUDoYHoDOÕúPDEXOXQPDNWDGÕU%XQODULoHULVLQGHQ|QHoÕNDQODU77ZRUN
bench [6], Wireshark [7], CANoe [8], ve MESSINA [9] bu bölümde incelenecektir.
TTworkbench [6@ WHVW RWRPDV\RQ SURMHOHUL LoLQ NXOODQÕODQ (FOLSVH WDEDQOÕ ELU WHVW
JHOLúWLUPHYHNRúWXUPDoHYUH\D]ÕOÕPÕGÕU(IDE). TTworkbench, eklenti(plugin) temelli
ELUoHUoHYHVXQDUDN\D]ÕOÕPUQOHULQLQYHVHUYLVOHULQLQWHVWOHULQLNXOODQÕODQWHNQRORML
GHQLúOHWLPVLVWHPLQGHQYHX\JXODQGÕ÷ÕRUWDPGDQED÷ÕPVÕ]KDOHJHWLUPHNWHGLU$YUXSD
7HOHNRPQLNDV\RQ 6WDQGDUWODUÕ (QVWLWV¶QQ (76,  ELU VWDQGDUGÕ RODQ 7Hsting and
Test Control Notation 3 (TTCN-3) [10@GLOLNXOODQÕODUDN77ZRUNEHQFKDUDFÕ]HULQGH
WHVW WDQÕPODUÕ WDVDUODQDELOPHNWHGLU77ZRUNEHQFK KDEHUOHúPH VÕUDODPDVÕ J|QGHUPH
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DOPDEHNOHPHJLELWHVWRWRPDV\RQXLoLQ|QHPOLIRQNVL\RQODUÕEDUÕQGÕUPDVÕQDUD÷PHQ
JHUoHN]DPDQOÕKDEHUOHúPHNDQDOÕL]OHPH\H VQLIIHU RODQDNYHUPHPHNWHGLU7HVWDOD
QÕQGDoldukça |]HOOHúPLúRODQ77&1-3 dili, ancak bu konuda uzman test mühendisleULQLQNXOODQDELOHFH÷LELURUWDPVD÷ODPDNWDGÕU
Temel olarak, Wireshark [7@ELUD÷L]OHPH VQLIIHU DUDFÕGÕU:LUHVKDUNDUDFÕQÕQtemel
DPDFÕWest faaliyetleri ROPDVDGDD÷DUD\]OHULQLJ|UQUNÕODUDND÷]HULQGHNLWUDIL÷L
NXOODQÕFÕ\DVXQPDNWDGÕU'R÷UXODPDDPDoOÕ\DSÕODQDQDOL]\|QWHPLQLQJHUoHNOHúWLULOH
ELOHFH÷L ELU G]OHP VXQPDNWDGÕU %LU D÷ ]HULQGHNL J|UQUON GR÷UXODQDELOLU ELU D÷
\DSÕVÕQÕEHUDEHULQGHJHWLUPHNWHGLU:LUHVKDUN\DOQÕ]FDEthernet veri yolu üzerinde çaOÕúPDVÕQD UD÷PHQ IDUNOÕ IL]LNVHO DUD\]OHU LoLQ LOKDP YHUPHNWHGLU $QDOL] YH L]OHPH
yönteminin kara-NXWXWHVWOHUGH|QHPOLELU\DNODúÕPROGX÷XGúQOG÷QGH:LUHVKDUN
DUDFÕQÕQNXOODQGÕ÷ÕL]OHPH VQLIIHU PHWRGXQXQbir test otoPDV\RQDOW\DSÕVÕQGDEXOXQ
PDVÕQÕQoRNID\GDOÕRODFD÷ÕGH÷HUOHQGLULOPHNWHGLU
CANoe [8@HOHNWURQLNNRQWUROELULPL (.% JHOLúWLULOPHVLQGHWHVWOHULQGHYHDQDOL]
OHULQGH NXOODQÕODQ ELU \D]ÕOÕP DUDFÕGÕU 2WRPRWLY HQGVWULVLQGH YH |]HOOLNOH
CAN(Controller Area NeWZRUN YHUL\ROX]HULQGHX]PDQODúDQ&$1RH\D]ÕOÕPÕYHUL
\ROXVLPODW|UWHVWoHYUHVLYHWDPHNLSPDQOÕWDQÕPOD\ÕFÕ GLDJQRVWLF \HWHQHNOHULQH
sahiptir. [11@¶GHEHOLUWLOHQoDOÕúPDGDWHVWRUWDPÕQGDNLWPELULPOHUVLPOHHGLOHUHN&$
1RHDUDFÕ\ODWHVWOHUJHUoHNOHúWLULOPLúWLU&$1RHDUDFÕQÕQIRQNVL\RQHO\HWHQHNOHULWHVW
RWRPDV\RQoDOÕúPDODUÕLoLQROGXNoDX\JXQROVDGDoDOÕúPDPÕ]ÕQDPDFÕRODQIDUNOÕIL
]LNVHODUD\]OHULoLQELUo|]PVXQPDPDNWDGÕU
'RQDQÕPYH\D]ÕOÕPNDWPDQODUÕQGDQED÷ÕPVÕ]RWRPDWLNWHVWWDQÕPODUÕKD]ÕUODQPD
VÕQD YH NRúWXUXOPDVÕQD RODQDN YHUHQ ELU GL÷HU WHVW RWRPDV\RQ DUDFÕ GD 0(66,1$
[9@¶GÕU
Palmieri [12@¶QLQWH]oDOÕúPDVÕQGD |]HOOLNOHRWRPRWLYDODQÕQGD günümüzde yer alan
test teknikleri ve PHWRWODUÕQD \HUYHULOPLúWLU%XoDOÕúPDLoHULVLQGH DGHWDoÕNND\QDN
NRGOX YH WLFDUL WHVW DUDFÕQÕQ NDUúÕODúWÕUPDVÕ \DSÕODUDN VLVWHP WHVWOHULQH RODQ NDWNÕODUÕ
GH÷HUOHQGLULOPLúWLU3DOPLHUL77&1-3 test dili üzerine odaklanarak CAN veri yolu üzeULQGHNLGHQH\LPOHULQLEXoDOÕúPDGDVXQPXúWXU

4

Test Otomasyon YDNODúÕPÕ

dDOÕúPDNDSVDPÕQGDVLVWHPGH\HUDODQDUD\]OHU]HULQGHL]OHPH VQLII ND\GHWPHR\
QDWPD\DSDELOHQHNOHQWLWDEDQOÕELURWRPDV\RQDOW\DSÕVÕNXOODQÕODUDNJHUoHNOHúWLULOHQELU
WHVWPHWRGX|QHUL\RUX]dHYUHELULPOHULQKHUELULQLQ\HULQHWHVWDPDoOÕEir simülasyon
\D]ÕOÕPÕJHUHNWLUPHGHQ\DOQÕ]FDLOJLOL7(<-oHYUHELULPDUDVÕQGDNLKDEHUOHúPHSURWR
NROQQJHOLúWLULOHUHNWHVWRWRPDV\RQDOW\DSÕVÕQDHQWHJUHHGLOPHVLWHVWRWRPDV\RQXQD
NDWNÕODUÕE\NROPDNWDGÕU%|\OHFHWHVWDOW\DSÕVÕ7(<¶LNRQWURODOWÕQDDOÕUNHQ7(<YH
NRQWUROHGLOHQoHYUHELULPOHUDUDVÕQGDNLKDEHUOHúPHGHWHVWDOW\DSÕVÕWDUDIÕQGDQGLQOH
nebilecektir.
*|PO7(<DUDVÕQGDNLoHYUHELULPOHULNLNDWHJRUL\HD\UÕOPDNWDGÕU  NRQWUROFbirimler ve (2) kontrol edilen birimler. En üst seviye otomas\RQDPDFÕQDXODúPDNLoLQ
kontrolcü birimlerin tam olarak simüle edilmesi gerekirken, özellikle NDUPDúÕN \DSÕ
daki kontrol edilen birimler için simülasyona gerek olmayabilmektedir. Kontrol edilen
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NDUPDúÕN ELULPOHUYH7(<DUDVÕQGDNLKDEHUOHúPHGLQOHQGL÷LQGHtest otomasyonun uyJXODQDELOGL÷L WHVWOHU|QHPOLGHUHFHGHDUWPDNWDGÕU
7HVWDOW\DSÕVÕQÕEDúOÕNDOWÕQGDHOHDODFD÷Õ]  PHYFXWWHVWDUDoODUÕQÕQ\HQLGHQNXO
ODQÕPÕya da DGDSWDV\RQX  WHVWVWUDWHMLVL  WHVWDUDFÕJHOLúWLUPH
4.1

0HYFXW 7HVW $UDoODUÕQÕQ <HQLGHQ .XOODQÕPÕQÕQ YH $GDSWDV\RQXQXQ
'H÷HUOHQGLULOPHVL

dDOÕúPDNDSVDPÕQGDWLFDULya da FUHWVL]RODUDNJ|POVLVWHPOHULQWHVWOHULQGHNXOODQÕ
ODELOHFHNRODQWHVWDUDoODUÕQÕQ DODQGDNXOODQÕPÕQDve adaptasyonuna dair sistematik bir
oDOÕúPD\UWOPúWU
6LVWHPDWLNGH÷HUOHQGLUPHPL]LQVRQXFXQGD\DOQÕ]FD7tworkbench [5] ve yeteneklerinin, LKWL\DoODUÕPÕ]Õ YH NDSVDPÕ NDUúÕOD\DELOHFH÷L GH÷HUOHQGLULOPLúWLU. TTworkEHQFK¶LQ NXOODQÕOGÕ÷Õ NoN GHPR ELU SURMH VRQXQGD \DSÕODQ IL]LELOLWH DQDOL]L VRQX
cunda, bu araca i]OHPH VQLIIHU \HWHQH÷LQLQHNOHQPHVLQLQPPNQROPDGÕ÷ÕYHúLUNHW
NDSVDPÕQGD ELU WHVW RWRPDV\RQ DUDFÕ JHOLúWLULOPHVL GH÷HUOHQGLULOPLúWLU 77ZRUN
EHQFK¶LQJHUHNWLUGL÷L77&1-GLOLQLQ|÷UHQLOPHVLúLUNHWLoHULVLQGHEXDUDFÕNXOODQDFDN
RODQSHUVRQHOVD\ÕVÕQÕGD |QHPOL|OoGHD]DOWDFD÷Õ|QJ|UOPúWU<DOQÕ]FD77&1-3
GLOLQL|÷UHQHQWHVWPKHQGLVOHULQLQGH÷LOSURMHQLQoHúLWOLVHYL\HOHULQGH\HUDODQ\D]Õ
OÕPGRQDQÕPWHVWYHVLVWHPPKHQGLVOHULQLQGHWHVWDUDFÕQDhâkimiyeti KHGHIOHQPLúWLU
4.2

Test Stratejisi

Kurum içLQGHJHOLúWLULOHQWHVWDOW\DSÕVÕQÕQ\HWHQHNOHULJ|]|QQHDOÕQGÕ÷ÕQGDWHVWHGL
OHFHNVLVWHPGHEXOXQDQoHYUHELULPDUD\]OHULQGHQKDQJLOHULQLQWHVWDUDFÕLoHULVLQGH\HU
DOPDVÕJHUHNWL÷LYHKDQJLVHYL\HGHVLPODV\RQJHUHNVLQLPLROGX÷XGH÷HUOHQGLULOPHOL
dir. Y|QWHPLPL]GHVLVWHPGHNLED]ÕDUD\]OHUWDPDPHQVLPOHHGLOLUNHQGL÷HUOHUL]H
ULQGH\DOQÕ]FDGLQOHPH VQLIILQJ \DSÕOPDNWDGÕU'LQOHPH\DSÕODQDUD\]OHU]HULQGHNL
WUDILN NXOODQÕFÕ YH WHVW DUDFÕ WDUDIÕQGDQ J|UQU NÕOÕQDUDN GR÷UXODQDELOLU ELU VHYL\H\H
getiriOPHNWHGLU%XDGÕPGDKDEHUOHúPHDUD\]OHULNDUPDúÕNOÕNODUÕQDYHNRQWUROVHYL\H
OHULQHJ|UHNDWHJRUL]HHGLOHFHNWLUøONNDWHJRULGH7(<YHNRQWUROHGLOHQELULPOHUDUDVÕQ
GDNLDUD\]OHU\HUDOPDNWDGÕU%XNDWHJRULGHNLDUD\]OHULQWDPRODUDNVLPOHHGLOPHVL
yüksek maliyetlere neden RODELOGL÷LQGHQEXDUD\]OHULL]OHPHNGúNPDOL\HWOLELURWR
PDV\RQ \HWHQH÷LVD÷ODPDNWDGÕU(QWHJUDV\RQWHVWOHUL VÕUDVÕQGDEXNDWHJRULGHNLoHYUH
ELULPOHULQVLPODV\RQODUÕGH÷LONHQGLOHULNXOODQÕOPDNWDGÕU7HVWDOW\DSÕVÕQÕQSDUDOHONXO
lDQÕPD X\JXQOX÷XQGDQ GROD\Õ WDP RODUDN VLPOH HGLOHQ DUD\]OHUGHQ J|QGHULOHQ NR
PXWODUÕQoÕNWÕVÕRODQELOJLOHUEXDUD\]OHULQL]OHQPHVLLOHGR÷UXODQDELOPHNWHGLU'L÷HU
NDWHJRULGH 7(< YH NRQWUROF ELULP DUDVÕQGDNL DUD\] \HU DOPDNWDGÕU 7(<¶H NRPXW
gönderen aUD\]OHULQE\N|OoGHVLPOHHGLOHUHNWHVWDOW\DSÕVÕQDED÷ODQPDVÕRWRPDV
\RQRUDQÕQÕROGXNoDDUWÕUPDNWDGÕU
4.3

7HVW2UWDPÕQÕQ*HOLúWLULOPHVL

)LUPD LoHULVLQGH HNOHQWL WHPHOOL WDVDUODQDQ WHVW DUDFÕ \HQL KDEHUOHúPH SURWRNROOHULQH
özel yeni eklentilerin kolayca WDVDUODQPDVÕQÕ VD÷ODPDNWDGÕU dDOÕúÕODQ DODQGD IDUNOÕ
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SURMHOHUGHD\QÕKDEHUOHúPHSURWRNROOHULNXOODQÕOPDNWDGÕU%XSURWRNROOHUH|]HOHNOHQWL
OHUIDUNOÕSURMHOHUGHRUWDNNXOODQÕOÕUNHQ\HQLNDUúÕODúÕODQSURWRNROOHULoLQ\HQLHNOHQWL
JHOLúWLUPeVL\DSÕOPDNWDGÕU(NOHQWLJHOLúWLUPH\L\D]ÕOÕPJHOLúWLUPHDODQÕQGDX]PDQP
KHQGLVOHULQ\DSPDVÕGDKDX\JXQROPDNWDGÕU
$\UÕFDILUPDGDJHOLúWLULOHQWHVWDUDFÕ\D]ÕOÕPYHGRQDQÕPVR\XWODPDVÕQÕVD÷OD\DQHN
OHQWLWHPHOOLNDWPDQOÕELU\D]ÕOÕPPLPDULVLQHVDKLSWLU*L]OLOLNYHprojelerin hassasiyeWLQGHQGROD\ÕNXOODQÕODQWHVWDUDFÕLOHLOJLOLGHWD\OÕELOJLEXPDNDOHNDSVDPÕQGDSD\OD
úÕODPDPDNWDGÕU

5

<DNODúÕPÕQ'H÷HUOHQGLULOPHVL

%LUVRQUDNLE|OPGHSURMHPL]GHX\JXODQDQWHVW\DNODúÕPÕQÕQYHDUDFÕQÕQGH÷HUOHQGLU
PHVL\DSÕODFDNWÕU
5.1

7HVW7DQÕPODUÕQÕQ7DVDUÕPÕ

*|POELUVLVWHPGHWHVWRWRPDV\RQXROGXNoD]RUELUSUREOHPGLU6LVWHPLYHGDYUDQÕ
úÕQÕWDQÕPOD\DQPHVDMDNÕúWDEORODUÕWDVDUODQPÕúYHG]JQGRNPDQWHHGLOPLúROVDGD
VLVWHP]HULQGHJHUoHNOHúHQKDEHUOHúPHWXWDUOÕROPD\DELOLUT(<¶LQSDUDOHO\UWW÷
görevlerden(multithreaded) ND\QDNOÕROXúDQJHUoHNKDEHUOHúPHVLVWHPGHKHUKDQJLELU
KDWD ROPDPDVÕQD UD÷PHQ WDVDUODQGÕ÷Õ JLEL JHUoHNOHúPH\HELOLU %X QRNWDGD NHúLI
DPDoOÕ H[SORUDWRU\ [13] WHVW\|QWHPL|QHPOLELUUROR\QDPDNWDGÕU7HVWWDQÕPODUÕPHVDM
DNÕúGL\DJUDPÕúHNOLQGHROXúWXUXOPDNWDGÕU
%D]Õ WHVW WDQÕPODUÕ WDP RWRPDWLN ELU úHNLOGH WDVDUODQDELOPHNWHGLU 7HPHO RODUDN
7(<¶HELUJLUGL\DSDUDN7(<¶LQoÕNWÕODUÕQÕQNRQWURO\|QWHPLWHVWDUDFÕQÕQLOJLOLDUD
\]OHULWDUDIÕQGDQNDSVDQÕ\RUVDEXWHVWWDQÕPODUÕWDPRWRPDV\RQNDSVDPÕQDDOÕQDELOLU
'L÷HUELUmetot LVH\DUÕRWRPDWLNWHVW\|QWHPLGLU<DUÕ-otomatik test elde etmek için
WHVWDUDFÕ7(<¶HELUNRPXWJ|QGHULUYH7(<¶LQoÕNWÕODUÕDQOÕNYHJHUoHN]DPDQOÕRODUDN
\LQHWHVWDUDFÕWDUDIÕQGDQND\ÕWHGLOLU7HVWDUDFÕVLVWHPGHNLWPDUD\]OHULVHQNURQL]H
ELUúHNLOGHND\GHWWL÷LQGHQND\GHGLOHQNRPXWODUYHFHYDSODUWHVWVRUXPOXVXWDUDIÕQGDQ
GDKDVRQUDGR÷UXODQDELOLUELUúHNOHXODúPÕúROPDNWDGÕU
%LUGL÷HU\DUÕ-otomatik test metodu, otomatik testler ile manuel \|QWHPOHULQELUOHú
WLULOPHVLLOHPH\GDQDJHOPHNWHGLU7HVWDUDFÕQGDKD]ÕUODQDQELUVHQDU\R\DPHVDMNXWXVX
HNOHQHUHNRSHUDW|UQELULúOHP\DSPDVÕya da ELUNRQWUROJHUoHNOHúWLUPHVLLVWHQHELOLU
2SHUDW|UPGDKDOHVLVRQUDVÕQGDWHVWDGÕPODUÕRWRmatik olarak devam edebilir.
5.2

Kazançlar

%XoDOÕúPDQÕQDPDFÕJ|PObir \D]ÕOÕPÕQHOOH\DSÕODQ yöntem ya da otomasyon yöntemi ile WHVWHGLOPHVLDUDVÕQGDNLGHQJH\LVD÷OD\DUDNWHVWRWRPDV\RQXQD\DSÕODQ\DWÕUÕP
ODUÕQ YHULPLQL DUWÕUPDNWÕU Test otomasyonunun EX DODQGD LNL E\N DYDQWDMÕ ROGX÷X
görülmektedir. BXQODU  WHVWHD\UÕODQLúJFQQD]DOPDVÕ  WHVWOHULQGDKDNDOLWHOL
ELUúHNLOGHJHUoHNOHúWLULOHELOPHVL
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7HVWHD\UÕODQLúJFQQD]DOPDVÕWHVWDOW\DSÕVÕQÕNXUPDYHWHVWLJHUoHNOHúWLUPHDúD
PDODUÕQGDNLND]DQÕPODUGDQHOGHHGLOPHNWHGLU6ÕIÕUGDQWHVWDUDoODUÕJHOLúWLUPHN\HULQH
WHVWDOW\DSÕVÕNXOODQÕODUDN\HQLHNOHQWLOHUJHOLúWLUPHQLQ|QHPOL|OoGHLúJFQD]DOWWÕ÷Õ
J|]OHQPLúWLU
*|POVLVWHPOHUGHWHVWRWRPDV\RQX7(<µLQVDGHFHIRQNVL\RQHOGH÷LOIRQNsiyonel
olmayan testlerine, GROD\ÕVÕ\ODNDOLWHVLQHGHNDWNÕVD÷ODPDNWDGÕU7HNUDUODQDQWHVWVH
QDU\RODUÕVLVWHPGHE\NSUREOHPOHUH\ROaçabilmektedir. %D]ÕWHVWOHUL\NVHNPLNWDU
laUGDWHNUDUODGÕ÷ÕPÕ]GDIRQNVL\RQHOROPD\DQELUWDNÕPoRN|QHPOLYH\ÕNÕFÕRODrak kaWHJRUL]HHGLOHQKDWDODUODNDUúÕODúWÕN2WRPDV\RQ\DNODúÕPÕROPDGDQEXKDWDODUODNDUúÕ
ODúPDNSHNPPNQJ|]NPHPHNWHGLU
)LUPD EQ\HVLQGH JHOLúWLULOHQ WHVW RWRPDV\RQ DOW\DSÕVÕ, ELU L]OHPH DUDFÕ RODUDN GD
NXOODQÕODELOGL÷LQGHQ VLVWHPGHNL WP YHUi yolu WUDIL÷LQH HULúLP VD÷ODPDNWDGÕU. Trafik
LoHULVLQGHJHUoHNOHúHQYHULOHULQ]DPDQHWLNHWLHNOHQHUHNHú]DPDQOÕ ELUúHNLOGHkaydedilmesiyle ELUOLNWHWHVWPKHQGLVOHULGR÷UXODPD\|QWHPOHULQGHQDQDOL]\|QWHPLQLDNWLI
ELUúHNLOGHNXOODQDELOPLúOHUGLU
Elle\DUÕ-otomatik ve otomatik test metotODUÕQÕELU DUDGDNXOODQDUDNWDVDUODGÕ÷ÕPÕ]
WHVW VLVWHPLQGH WRSODP WHVW WDQÕPODUÕQÕQ ¶Xnda tam otomasyon VD÷ODQDELOPLúWLU.
$QFDNWHVWDOW\DSÕVÕWPWHVWWDQÕPODUÕQGDNXOODQÕOPÕúWÕU
5.3

g÷UHQLOHQ'HUVOHU

%XoDOÕúPDGDROGX÷X JLEL NDUPDúÕN bir gömülü sistemde tüm gereksinimlerin testini
RWRPDWL]HHWPHNPDOL\HWLoRNDUWÕUPDNWDGÕU<DWÕUÕPÕQYHULPLQL en uygun noktaya çeNHELOPHN LoLQ WHVW WDQÕPODUÕ GXUXPD J|UH \DUÕ-otomatik, otomatik ve manuel olarak
WDVDUODQPÕúWÕU
Test otomasyon çaOÕúPDODUÕQGD\DWÕUÕPÕQYHULPLQHHWNLHGHQ|QHPOLIDNW|UQNXO
ODQÕODQWHVWotomasyon DUDFÕQÕQYHDUDFÕNXOODQDQWHVWPKHQGLVLQLQ nitelikleri ROGX÷X
J|]OHQPLúWLUø\LWDVDUODQPÕúELUWHVWRWRPDV\RQDOW\DSÕVÕQÕQKDUFDQDQWRSODPLú gücünü
azaltarak, testlerLQNDOLWHVLQGH|QHPOLELUDUWÕúÕVD÷OD\DELOHFH÷LJ|]OHQPLúWLUdR÷XGX
UXPGDRWRPDV\RQXQ\DWÕUÕPYHULPLQLROXPOXELUúHNLOGHHWNLOHGL÷LIDNDW7(<¶LQKDQJL
JHUHNVLQLPOHULLoLQWHVWOHULQRWRPDWL]HHGLOPHVLNRQXVXQGDL\LWDVDUODQPÕúELUPHWRGXQ
ROPDGÕ÷ÕJ|UOPúWU
5.4

)DUNOÕ(QGVWULOHUH8\DUODPD

gQHULOHQPHWRGXVDYXQPDVDQD\LQGHEXOXQDQELUJ|POVLVWHPHX\JXODPDPÕ]DUD÷
PHQEX\DNODúÕPIDUNOÕHQGVWULOHUGH\HUDODQSUREOHPOHUHGHX\DUODQDELOHFHNWLUùHNLO
¶GHJ|VWHULOHQVLVWHPWDVDUÕPÕRWRPRWLYYHHQGVWUL\HO RWRPDV\RQDODQODUÕQGD\HUDODQ
sistemlerle oldukça benzerdir. Bu metot GL÷HUJ|POVLVWHPOHULQWHVWOHULQHX\DUODQD
bilir.
5.5

6RQXoYH*HOHFHNdDOÕúPDODU

%XoDOÕúPDGDönerilen WHVW\|QWHPLILUPDGDJHOLúWLULOHQJ|PO\D]ÕOÕPODUÕQWHVWoD
OÕúPDODUÕQD sistematik bir \DNODúÕP JHWLUPLúWLU*HOLúWLULOHQ WHVWDUDFÕILUPDLoHULVLQGH
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DNWLI RODUDN NXOODQÕOPDNWDGÕU .DUPDúÕN J|PO VLVWHPOHULQ WHVWOHUL NROD\ ELU úHNLOGH
\DSÕODPDGÕ÷ÕQGDQROGXNoDPDOL\HWOLELUWHVWoDOÕúPDVÕROXúDELOPHNWHGLU7HVWoDOÕúPD
ODUÕQDD\UÕODQ\DWÕUÕPÕQYHULPLJ|]|QQHDOÕQGÕ÷ÕQGDG]JQSODQODQPÕúELUWHVWDOW\D
SÕVÕLOHelle\DUÕ-otomatik ve tam-RWRPDWLNELUúHNLOGHWHVWWDQÕPWDVDUÕPODUÕ\DSÕODELOLU
6XQGX÷XPX]WHPHOILNLURODQNRQWURODOWÕQGDNLELULmlerin arayüzlerinin dinlenmesi ve
kontrolcü birimlerin arayüzlerinin simüle/stimüle edilmesi, testleri semi-otomatik bir
úHNOHJHWLUHUHNPDOL\HWOHULGúUPHNWHGLU%XVD\HGH]DPDQGDQWDVDUUXIWHVWNDOLWH
sinde DUWÕú YH \DWÕUÕPÕQ YHULPLQGH ND]DQo VD÷ODQDELOPHNWHGLU 3URMH NDSVDPÕQGD RO
dukça bDúDUÕOÕELUWHVWVUHFLQGHQJHoLOHUHNELUoRNNULWLNKDWDEXOXQPXúWXU)DUNOÕSUR
jelerde yer alan ekip üyeleri, \DSÕODQSURWRWLSoDOÕúPD\ÕJ|UHUHNX\JXODQDQWHVWVWUDWH
MLVLQLNHQGLSURMHOHULQGHGHX\JXODPDNLVWHPLúOHUGLU
BXoDOÕúPDGDbir sistemin tHVWOHULQGHNXOODQÕODFDNRWRPDV\RQRUDQÕQÕHWNLOH\HQLNL
|QHPOLIDNW|UROGX÷XWHFUEHHGLOPLúWLU)DNW|UOHUGHQELULWHVWOHUGHNXOODQÕODQWHVWDUD
FÕQÕQQLWHOL÷LYHNDOLWHVLGL÷HULLVHWHVWDUDFÕQÕNXOODQDQWHVWPKHQGLVLQLQDODQDYHWHVW
DUDFÕQDRODQ\DWNÕQOÕ÷ÕROPXúWXU
*HOHFHNG|QHPGHJHUoHNOHúHFHNoDOÕúPDODUÕQEDúÕQGDEXPHWRGXIDUNOÕSURMHOHUGH
X\JXODPDN JHOPHNWHGLU )DUNOÕ SURMHOHUGH X\JXODQÕUNHQ DúDPDODUOD LOJLOL PHWULNOHULQ
VLVWHPDWLNELUúHNLOGHDOÕQPDVÕWHVWRWRPDV\RQoDOÕúPDODUÕQGDJHUoHNOHúHQ\DWÕUÕPYHUL
PLQLQGDKDL\LKHVDSODQDELOPHVLQGHNXOODQÕODELOHFHNWLU
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Özet. Yazılım ürün hattı (YÜH), belirli bir çalışma alanının ihtiyaçlarını karşılamak için, bileşen ve ürün seviyesinde yetenek ağacıyla uyumlu ortak yazılım
bileşenleriyle hızlı bir şekilde ürün çıkartmaya dönük bir yazılım geliştirme
yöntemidir. Yazılım ürün hattı yaklaşımında yazılım geliştirmeye dönük farklı
çalışmalar bulunmakta olup, bileşen seviyesinde doğrulama, geçerli kılma açısından çok fazla çalışma bulunmamaktadır.
Bu çalışma kapsamında, ilk aşamada her bileşen için ürün ağacı kullanılarak
olası varyasyon kümeleri oluşturulmuştur. Sonrasında, birim seviyesinde testler
bu varyasyon kümeleri yardımıyla tanımlanmış ve her bir varyasyon elemanı
için test tanımları çıkartılmıştır. Bu sayede yazılım bileşeninin nihai ürünlerde
kullanılacak farklı tipleri oluşturulan testlere göre doğrulanmış ve birim seviyesinde otomatik test tanımlarının koşturulması amaçlanmıştır.

1

GİRİŞ

YÜH yetenek ağacı ve yeniden kullanılabilirlik yöntemleri yardımıyla yazılım maliyetlerini düşürmeye dönük uygulanmakta olan bir yazılım geliştirme yöntemidir.
Fakat farklı ürün varyasyonları ile birlikte yazılım test ve doğrulama süreçleri de etkilenmektedir. İki farklı mühendislik alanı YÜH içerisinde bulunmaktadır. Bu mühendislikler Alan ve Uygulama mühendisliğidir [4]. Alan mühendisliği aşamasında YÜH
genel yetenek ağaçları çıkartılmakta, bu yetenek ağacı ile bileşen ayrımları yapılmakta ve olası ürün varyasyonları belirlenmektedir. Genel bir yetenek ağacının yanında
her bir bileşen için de bir yetenek ağacı oluşturulmaktadır. Uygulama mühendisliğinde ise alan mühendisliğinde elde edilen yetenek ağacı kullanılarak nihai ürün modelleri çıkartılmaktadır. Bu çalışma kapsamında Alan mühendisliğinde tanımlanmış olan
yazılım bileşenleri için birim testleri seviyesinde bir doğrulama yöntemi önerilecek ve
bu yöntem değerlendirilecektir.

315

2

YAZILIM ÜRÜN HATTI GELİŞTİRME YÖNTEMİ

2.1

YAZILIM BİLEŞENLERİNİN KODLANMASI VE BİLEŞEN TABANLI
DOĞRULANMASI

Yazılım ürün hattında yazılım bileşenlerinin kodlanması normale göre farklıdır. Yazılım ürün hattı yaklaşımı alan analizine dayalı olarak oluşturulan bir alt yapıdır. Bu
bağlamda bileşenler de alan analizine göre çeşitlilik gösterir. Yazılım bileşenleri çeşitli varyasyonlardan oluşmaktadır. Bu varyasyonların seçimine göre çalışan yazılım
birimlerinin yetenek yönetimi yetenek ağacı kullanılarak yapılır [2].
Yazılım bileşenleri, yetenek ağacından seçilecek varyasyonlara göre farklı şekilde
çalışmaktadır. Yazılım yetenek ağacının örnek bir parçası aşağıda verilmiştir.

Şekil -1 Ürün yetenek ağacı

Aslında yazılım bileşeni birbirine alternatif olarak çalışan yeteneklerin hepsini içermektedir. Ancak nihai sistemde bu yetenekler aynı anda çalışmayacaktır. Beraber
çalışacak yetenekler birer küme oluşturmakta olup her bir küme ayrı ayrı nihai ürünlerde kullanılacaktır. Bu durum, yazılım bileşeninin bütün yeteneklerinin aynı anda
doğrulanmasını gereksiz ve etkisiz kılmaktadır. Yazılım bileşeni zaten bu yetenek
kümelerini içermektedir.
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Bir yazılım sistemindeki hataları (bug) bulmak birim testler ile mümkün değildir.
Çünkü birim testlerin yaptığı iş yazılımın en küçük parçalarını kendi içerisinde test
etmektir. Bu küçük parçaların kendi içlerinde çalışıyor olması, yazılımın gerçek kullanıcılar tarafından kullanılmaya başladığı zaman bir bütün olarak çalışacağını göstermez. Bir yazılım sistemi, onu oluşturan parçaların toplamından çok daha fazlasıdır.
Dolayısıyla bu bütünü test etmek için farklı yöntemler kullanmak gerekir. Fonksiyonel test ve entegrasyon testi bunlara örnek verilebilir. Ancak birim testler, yazılım
birimlerini birim seviyesinde doğrulamak ve yine birim seviyesinde hataları bulmak
için kullanılır.
Standart birim test yaklaşımında yazılım biriminin belli bir oranı kapsanacak şekilde
birim testler yazılmaktadır. Ancak yazılım ürün hattı yaklaşımında önce de bahsettiğimiz gibi yazılım birimi birden çok varyasyonda bulunmaktadır. Yazılım biriminin
bir varyasyonu diğerinin çalışmasını pozitif ya da negatif yönde etkileyebileceği için
birim testlerin yetenek modeli düşünülmeden koşturulması anlamlı olmayacaktır. Bu
çalışma kapsamında birim testlerin varyasyon kümelerine göre gösterdikleri değişkenliklerden bahsedilecektir.
Yetenek ağacına göre yazılım geliştirme aşamasında, yazılım birim testlerinin de
yetenek ağacı baz alarak gerçeklenmesi gerekmektedir. Birim test yazılan her bir
fonksiyonun olası girdileri yetenek ağacından elde edilen varyasyonlara göre oluşturulur. Bu varyasyonlar dışında herhangi bir birim test kapsamasına gerek yoktur. Varyasyon kümesinin her bir elemanı için birim test kümeleri oluşturulur. Bu birim test
kümeleri sadece ilgili varyasyonu kapsamaktadır. Nihai sistemde kullanılması mümkün her bir varyasyon bu sayede birim seviyesinde doğrulanmış olur.

Bu yöntemdeki amaçlar
1) Nihai ürünlerde beraber çalışacak yeteneklerin birbirlerine yan etkilerini ortaya çıkarmak: Klasik birim test yaklaşımında bu bilgi elde edilmemektedir.
Çünkü, bütün yetenekler beraber test edilmektedir ve her bir testin yan etkisi
ortaya çıkarmaktadır. (bu yan etkiler: ortak bellek kullanımı, veri tabanı erişimi, işletim sistemi kaynakları kullanımı vb olabilir)
2) Aslında hiçbir zaman oluşmayacak hatalarla uğraşılmasının engellenmesi:
Klasik yaklaşımda rastgele birim test koşturulan ve birbirlerine yan etki yaratan iki yetenek nihai üründe beraber çalışmayabilir. Bu iki yeteneğin birbirlerine karşı yan etki yaratması olası ve kabul edilen bir durum olabilir.
Nihai üründe hiçbir zaman beraber çalışmayacak ve birbirinin alternatifi olan
bu iki yeteneği beraber doğrulamak anlamsızdır.
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2.2

YETENEK AĞACININ KULLANILMASI

Ürün ağacı farklı bileşen ağaçlarının birleştirilmesi yardımıyla oluşturulmaktadır.
Alan mühendisliğindeki genel yetenek ağacının ୢ olduğu düşünülürse uygulama
mühendisliğinden çıkacak her bir ürünün yetenek ağaçları ( ୟଵ ǡ ୟଶ ǡ ୟଷ ǥ ୟ୬ ) ǡ ୢ
üzerinden türetilebilir. ୢ ise alan mühendisliğinde türetilen tüm bileşenlerin ürün
ağaçlarının birleşimi ile oluşturulmaktadır. ୢ୩ bileşene ait yetenek ağacını göstermektedir.
ܷௗ ൌ ܤௗଵ ܤ ௗଶ ܤ ௗଷ  ǥ ܤ ௗ

(1)

Uygulama mühendisliğinde geliştirilecek bir ürün için ilk olarak alan mühendisliğindeki bileşenlerin ürün ağacı kullanılarak ürüne özgü yetenek ağaçları tanımlanmaktadır. Bu aşamada, ܤௗ üzerinden varyasyonlar oluşturulmakta ve her ürünün yetenek
ağacı çıkartılmaktadır. Bileşen üzerinde varyasyon oluşturma işlemi ß olarak tanımlanırsa uygulama mühendisliğindeki nihai ürün ağacının oluşturulma yöntemi matematiksel olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
é ሺܷௗ ሻ = é ሺܤௗଵ ܤ ௗଶ ܤ ௗଷ  ǥ ܤ ௗ ) = ܷଶ
= é ሺܤௗଵ ሻ  é ሺܤௗଶ ሻ  é ሺܤௗଷ ሻ  ǥ  é ሺܤௗ ሻ= ܷ

(2)
(3)

YÜH ‘da ürüne dönük yetenek ağacı oluşturma yöntemi Şekil – 2 ‘de görülmektedir.

Şekil -2 Ürün yetenek ağacı oluşturma yöntemi
Her bir bileşen için ܰ farklı varyasyon olacağını düşünürsek alan mühendisliğindeki
yetenek ağacı kullanılarak çıkartılabilecek olası ürün sayısı aşağıdaki şekilde ifade
edilebilir [1].
ܰ௦ ൌ ςଵ ܰ
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(4)

Bu ifade ile olası ürünler için kompleksite ‘nin O(ܰ  ) olduğu ve çok farklı ürün
çeşidinin yazılım ürün hattı yardımıyla çıkartılabileceği görülmektedir. Alan mühendisliği çerçevesinde birim testleri tanımlamak; tüm varyasyonları göz önünde bulundurmak anlamına gelmelidir. Tek bir denek varyasyon seti seçerek test girdilerini
oluşturmak çok gerçekçi doğrulama sonuçları sağlamayacaktır.

3

YETENEK AĞACI TABANLI DOĞRULAMA YÖNTEMİ

Farklı ürünler aynı yazılım bileşenlerine farklı varyasyonların bağlanmasıyla oluşturulabilmektedir. Bu sebeple, yazılım bileşenine ait metod ve sınıflar farklı ürünlerde
farklı şekilde sonuç veriyor olabilirler. Yazılım mimarisine bağlı olarak metodlar
varyasyon değişikliği sebebiyle değişikliğe uğramış veya metodun önkoşulları ile son
koşulları sınıf değişmezlerine bağlı olarak değiştirilmiş olabilir. Bu aşamada birim
testlerin uygulanacağı metodlar iki tipte incelenebilir [3].
a) İçeriği sabit olan metodlar
b) İçeriği değişen metodlar (Override)
Literatürde metodların testlerinin tam kapsaması düşünülerek farklı doğrulama yöntemleri önerilmektedir. Bu yöntemlerden Concolic test ile yazılım metodu beyaz kutu
olarak kabul edilip olası tüm test girdileri çalıştırma yolu ağacı yardımıyla tanımlanabilmektedir [5]. Test girdileri bazı araçlar yardımıyla otomatik olarak da çıkartılabilmektedir. Bu çalışmada YÜH ‘da Concolic test yöntemi kullanılmış olup farklı yöntemlerle de test girdileri oluşturulabilir. YÜH üzerinde varyasyon bağlamasından
sonra metodların çalışma şekillerinin değişeceği ve iki tip metodun oluşacağı öngörülmektedir.
YÜH ‘te Concolic test metodunu kullanarak test girdilerini oluşturduktan sonra bu
test girdileri üzerinden olası varyasyonlar için güncellemeler yapmak gerekmektedir.
Concolic test sonrası oluşturulacak veri kümeleri (5) ‘te görülmektedir.
ܶଵ ሺ݃݅݅݀ݎǡ ሻǡ ܶଶ ሺ݃݅݅݀ݎǡ ሻ ǥ

(5)

Sınıf değişmezleri testin öncesinde, sırasında ve sonrasında değişmemesi gereken
değerlerdir. Bu sebeple hem test girdisinde hem de sonucunda bu değişmezlerin yer
alması gerekmektedir. YÜH varyasyon bağlaması sonrası oluşturulacak (a) tipindeki
metodlarda sınıf değişmezlerinin incelenmesi gerekmektedir. Bu değişmezler test
girdi ve sonuçları direk etkilemektedir. Şekil -3 ‘te sınıf değişkenlerinin yetenek ağacı
bağlantılı değişimi gösterilmektedir.
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Şekil -3 (a) tipi metod test seti oluşturma yöntemi
(a) Tipindeki metodlarda Concolic test sonrası oluşturulmuş test setleri 6. denklemdeki gibi güncellenebilir. Yani metodun tam doğrulanması için her olası ürün
konfigürasyonu kullanarak test setlerini oluşturmak gerekmektedir.
ܶଵ ሺ݃݅ܫ ר ݅݀ݎ௦ ǡ  ܫ ר௦ ሻǡ ܶଶ ሺ݃݅ܫ ר ݅݀ݎ௦ ǡ  ܫ ר௦ ሻ ǥ

(6)

Aynı fonksiyon farklı varyant değerleri için farklı değerler verebilir. Fonksiyon işlevi
aynı olmasına sınıf değişmezleri farklılıklarından dolayı aynı fonksiyonun farklı test
girdileriyle test edilmesi gerekmektedir. Örneğin özellik seti olarak silah tipi seçilirse
A, B veya C tipindeki silahlar için sınıf değişmezleri atış menziline göre değişkenlik
gösterir. Aşağıdaki fonksiyon bu sınıf değişmezine göre işlem yapmakta olup atış
yapılıp yapılamayacağına dönük çıktı vermektedir.

//When Silah Tipi = A || B || C
public Boolean CheckItCanShoot(Location targetloc, Location
ownloc)

Bu fonksiyon için tasarlanacak olan birim testlerinin farklı varyant tipleri için değerlendirilmesi gerekmektedir. Varsayılan bir varyant tipi için birim test girdileri tanımlanacak, sonrasında bu birim test girdileri varyant değişimlerine göre değişkenlik
gösteren sınıf değişmezleri ile güncellenecektır. Test girdilerinin her bir varyant için
baştan çıkartılmasına gerek yoktur.

(b) tipindeki metodlarda ise sınıf değişmezlerinin ve concolic test yönteminin değişen
her varyasyon için incelenmesi gerekmektedir. Şekil - 4 ‘te sınıf değişkenlerinin yetenek ağacı bağlantılı değişimi gösterilmektedir.
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Şekil -4 (b) tipi metod test seti oluşturma yöntemi
(b) Tipindeki metodlarda ise Concolic test sonrası oluşturulmuş test setleri 7. denklemdeki gibi güncellenebilir. Bu koşulda varyasyonun bağlanması sonrası her metod
için concolic test metodunu uygulayıp, sonrasında sınıf değişkenlerini kullanarak bu
test setlerini güncellemek gerekmektedir.
ܶଵ୩ ሺ݃݅ܫ ר ݅݀ݎ௦ ǡ  ܫ ר௦ ሻǡ ܶଶ୩ ሺ݃݅ܫ ר ݅݀ݎ௦ ǡ  ܫ ר௦ ሻ ǥ

(7)

Bu tipteki metodlar için test girdi seti oluşturma yöntemi aşağıdaki örnekle açıklanabilir. YÜH hattında özellik seti olarak açı tipi ve buna karşılık gelen varyant değerleri
olarak da Derece, Radyan ve Grad seçilebildiğini düşünelim. (i) numaralı fonksiyon
varyant tipi Derece olarak seçildiğinde yapılacak olan işlemleri göstermekte olup, (ii)
numaralı fonksiyon varyant değeri olarak Radyan seçildiğinde çağırılacak olan fonksiyondur. YÜH ‘dan çıkacak ürünlerde sadece Derece cinsinden bir varyant kullanımı
seçilebilir veya Radyan ile birlikte Derece kullanımı seçilebilir. Varyant seçimleri bu
fonksiyonları direk etkileyeceğinden dolayı fonksiyonların isimleri aynı kalmasına
rağmen fonksiyonların iki duruma göre farklı yazılması gerekmektedir.

(i)

//when Default Degree
public float CalculateAngleBetweenPos(float targetangle1,
float targetangle2)
(ii)

//when Radian
public override float CalculateAngleBetweenPos(float
targetangle1, float targetangle2)

Yetenek ağacı yardımıyla ürün oluşturulurken direk etkilenebilecek olan bu tipteki
fonksiyonlar için test girdilerinin baştan oluşturulması gerekmektedir. Birim testlerin
yetenekler ürüne eklendikten sonra yapılması daha uygun olacaktır. Örneğin yukarıdaki örnek için 3 farklı test veri setinin kullanılması gerekmektedir.
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4

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışma kapsamında YÜH kullanılarak geliştirilen yazılımların birim testlerinin
farklı ürün varyasyonları kapsamında çıkartılmasına dönük bir yöntem önerilmiştir.
Bu yöntem ile farklı yeteneklerin varyasyon seçimlerine bağlı olarak birim test girdileri güncellenmiştir. Tüm varyasyonların birlikte çalışamayacağı düşünüldüğünde
nihai ürün içerisinde yer alabilecek varyasyonların seçilip bu varyasyonlara göre test
girdilerinin şekillendirilmesi önemlidir. Test etkisinin incelenmesi gelecekte yapılacak bir çalışma olarak değerlendirilebilir. YÜH ‘da geleneksel yöntemlerle birim
testlerinin gerçekleştirilmesi ve aynı yazılımda bu önerilen yöntemle birim testlerinin
gerçekleştirilmesi sonrasında test etkisindeki değişim incelenebilir. Test girdilerinin
yetenek bağlanması sonrasında bir yazılım yardımıyla otomatik olarak çıkartılması
amaçlanmakta olup gelecek bir çalışma olarak hedeflenmektedir.
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Özetçe. Kamu sektörünün kendine özgü özelliklerinden kaynaklı olarak kalite
iyileştirme çalışmalarında problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu problemleri
çözmek için bilgi teknolojileri kullanılsa da, öncelikle iş süreçleri iyileştirilmeden
yapılan bu çalışmalardan istenilen sonuçlar alınamamaktadır. Bu çalışmada
kamu sektöründe iş süreçlerini iyileştirmek için gerekli olan yapının
gereksinimleri belirlenmiş, literatürdeki kamuya özgü değerlendirme modelleri
bu gereksinimleri sağlamaları açısından incelenmiştir. Yapılan inceleme
sonucunda kamu kurumlarının süreç kalitesinin nasıl iyileştirileceğine dair yön
gösterecek bir kılavuzun mevcut olmadığı, bu alanda çözümlere ihtiyaç
duyulduğu tespit edilmiştir. Olgunluğa ulaşan yazılım süreç yeterlilik/olgunluk
modellerinin özel alanlara uyarlanması ve bu yönde metodolojilerin
geliştirilmesi de son zamanlarda organizasyonlarda en çok görülen trendlerden
biridir. Bu bilgiler ışığında, bu çalışma kapsamında, kamu kurumlarında
süreçleri tutarlı bir şekilde uygulamak, yönetmek ve diğer kamu kurumlarıyla
ilişkisini kontrol edebilmek için ISO/IEC 15504 yapısını temel alan bir
yaklaşımla, kamu kurumlarına özgü süreçlerin tanımlandığı ve yetenek
seviyesinin ölçülerek, süreç iyileştirme yol haritasının ortaya konulduğu bir
süreç yetenek modelinin geliştirilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler. ISO 15504, Devlet, Kamu, Süreç İyileştirme, Yazılım Süreç
Yetenek Olgunluk Modeli

1

Giriş

Kamu kurumlarında kalite çalışmalarına 1990’lardan sonra başlanmış olup,
özel sektördeki kadar önem verilmemiştir. Bunun sebebi olarak, kamu
kurumlarının karakteristik yapısından kaynaklı problemler olduğu ileri
sürülmüştür. [1] ve [2]’de bu karakteristikler; alınan kararların mevzuata
uygun olması gerekmesi, kamu kültürü ve birçok süreç için çok sayıda
paydaşın olması olarak sıralamıştır. Bilgi Teknolojileri (BT) bu problemleri
çözmek için bir potansiyele sahip olsa da, öncelikle mevcut süreçler
iyileştirilmelidir[3]. Bunun Türkiye’deki etkisi [4]’te şöyle özetlemiştir;
“Kamuda yapılan otomasyon çalışmaları teknolojik getiriler dışında beklenen
verim artışını sağlamamıştır. Bunun sebebi mevcut iş süreçlerinin bir
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iyileştirme yapılmadan tüm hataları ile otomasyona geçirilmesidir”. Bu tespiti
destekleyen ve kamu sektöründeki kurumsal yapının, BT-merkezli olmasını
eleştirerek, iş-merkezliliğe doğru bir değişim geçirmesi gerektiğini öneren
çalışmalar literatürde mevcuttur [5;6]. Fakat [7]’da da belirtildiği gibi kamu
kurumlarında kaliteyi iyileştirmek için iş süreçlerinde yapılması gereken
değişikliklerle ilgilenen sadece birkaç çalışma bulunmaktadır.
Bu çalışmanın amacı; kamu sektöründe iş süreçlerini iyileştirmek için gerekli
olan yapının gereksinimlerini belirlemek, ardından literatürdeki kamu için
geliştirilmiş kalite iyileştirme yapılarını inceleyerek bu gereksinimler açısından
değerlendirmek ve çözüm oluşturacak bir model önermektir.
Makalenin sonraki kısımlarında, motivasyon’un ardından yapılan literatür
taraması ve genel değerlendirmesine yer verildikten sonra, önerilen Kamuya
Özgü Süreç Yetenek Modeli anlatılacaktır, son kısımda ise bu çalışmanın
sonuçlarından bahsedilecektir.

2

Motivasyon

Kar-odaklı olmayan ve sınırsız bir talebe sahip olan kamu kurumlarında,
çalışanının yargısına bağlı olarak düzensiz bir şekilde yürütülen süreçlerin
sonucunda karşılaşılan problemleri şöyle sıralayabiliriz;
x
x
x
x
x
x

Verimsizlik
Düşük süreç performansı
Yüksek hata oranı
Çalışan memnuniyetsizliği
Vatandaş memnuniyetsizliği
Yüksek maliyet

Bu problemleri çözmek amacıyla 1990’lı yıllarda kamu sektöründe Toplam
Kalite Yönetimi (TKY) çalışmaları başlamıştır. Türkiye’de bu çalışmalar
organizasyonel, bireysel yada departman seviyesinde kalmış, sistematik
olarak tüm devlet yapısına uygulanamamıştır [8].
Günümüzde CMMI-DEV [9] , ISO/IEC 15504 [10] gibi yazılım sektörüne özgü
olarak geliştirilmiş süreç iyileştirme modelleri mevcuttur. Bu modellerin
sağladığı faydalar şu şekildedir [11];
x Artan, kestirilebilir kalite ve verimlilik
x Artan süreç performansı

324

x
x
x
x

Azalan hata
Artan çalışan memnuniyeti, daha çok personel katılımı
Artan yatırım geri dönüş oranı
Artan müşteri memnuniyeti

Görülen bu faydaların sonunda, bu modelleri temel alan yaklaşımla,
ulusal/uluslararası, alana/sektöre özgü birçok süreç yetenek/olgunluk
modelleri geliştirilmiştir [9;10].
Örnek olarak, Spice4Space [12]
AutomotiveSPICE [13], Medi SPICE [14], Enterprise SPICE [15] ve CMMISVC[16] verilebilir.
Benzer bir yaklaşımla, kamu kurumları özgü, süreç tabanlı bir yaklaşıma sahip
bir yetenek/olgunluk modeli ile süreçleri iyileştirilmesi sonucunda yukarıda
sıraladığımız kamu kurumundaki problemler çözülebilir.
Böyle bir modelin üst düzey gereksinimlerini şu şekilde sıralayabiliriz;
1. Kamu kurumu, tüm süreçlerini bütün boyutlarından değerlendirebilmeli.
2. Kamu kurumu, mevcut durumdaki süreç yeteneklerini ölçebilmeli.
3. Kamu kurumu, süreç yetenek seviyesini arttırmak için rehberlik sağlayacak detaylı
bir yol haritası elde edebilmeli.
4. Kamu kurumu, aynı modeli kullanarak kendi süreç yetenek seviyesi/ organizasyon
olgunluk seviyesini diğer kurumlarla karşılaştırabilmeli.
5. Kamu kurumundaki süreç sahibi, modeli kolaylıkla kullanarak, ilgili sürecin
yeteneğini ölçüp iyileştirme yol haritasını elde edebilmeli.

Bir sonraki kısımda, literatürde kamu için geliştirilmiş yapılar incelenerek,
yukarıda
bahsettiğimiz
gereksinimleri
sağlamaları
açısından
değerlendirilmektedir.

3

Literatür Taraması

Bu kısımda, literatürdeki kamu kurumlarında kalite yönetimi ve kamuya özgü
olgunluk modelleri incelenmiş, servis sektörüne uyarlanan yazılım süreç
yetenek modeli olan CMMI-SVC[16] ile karşılaştırılmıştır.
3.1

Kamu Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi

Temel ilkeleri liderlik, performans ölçümü, ekip çalışması, sürekli gelişme,
hataların önlenmesi, eğitim, müşteri odaklılık olan Toplam Kalite Yönetimi
(TKY), “kalitenin tanımlanmasının” ve “somut olarak ölçülebilir hale
getirilmesinin” öneminin altını çizmiş, “standartlaştırma”ya önem vermiş ve
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iş yapma yöntemlerinin, ürünlerin standartlarının dokümante edilip buna
uyumun sürekli ölçülmesini sağlamıştır. TKY, 1988’de ISO 9000 [17] adı
altında dünya çapında bir standart olarak yayınlamıştır.
Türkiye’de
Genelkurmay, THY, MEB, SSM vb. kurumlarda TKY uygulamaları
yürütülmektedir [18;19].
Kamu kurumlarında TKY uygulaması literatürde tartışmalı bir konudur
[20;21;22]. [21], TKY eğer “kamu sektörünün karakteristik özelliklerine uygun
olarak modifiye edilirse” yararlı olacağını savunmaktadır. [23]’e göre de
kamuda TKY uygulamasındaki temel sorun, kamu sektöründe sunulan
hizmetlerin farklılık ve ölçülemezlik gibi özel yapısal özelliklerinden
kaynaklanmaktadır [24;25]. Bu özelliklerden dolayı OECD ülkelerinde ISO
9001 sertifikasına sahip kamu kurumu sayısı sınırlıdır [26].
Ortak Ölçüm Yapısı (Common Assesment Framework) [27]; TKY ve Avrupa
Kalite Yönetimi için Mükemmellik Modeli (EFQM) temel alınarak kamu için
özel olarak geliştirilmiş bir değerlendirme ve ölçüm yapısıdır. AB üye
ülkelerinin kamu yönetim kalitelerinin birbirleriyle karşılaştırmasını
sağlayacak ortak bir çerçevenin bulunması amacıyla geliştirilmiştir.
Değerlendirme kriterleri şunlardır; Liderlik, İnsan Kaynakları Yönetimi,
Stratejik Planlama, Stratejik Ortaklıklar Ve Kaynaklar, Süreçler, Çalışanları
Sonuçları, Müşteri Vatandaş Odaklı Sonuçlar, Toplumsal Etkisi, Performans
Sonuçları. Değerlendirici her kritere/alt kritere puan vererek ölçüm yapar, ve
bu alanlardaki eksikliklerini görebilir. [28]’de yapılan bir anket çalışmasına
göre değerlendirmesi en zor kriterler performans sonuçları ve süreçler olarak
belirtilmiştir.
3.2

Kamu Kurumlarına Özgü Olgunluk Modelleri

TKY sonrasında devletlerin dönüşüm ve modernleşme çalışmalarında
Kurumsal Yapı (KY) ve E-Devlet uygulamaları yer almıştır [29]. Bu kısımda bu
uygulamaların kalitesini iyileştirmek için geliştirilmiş olgunluk modellerine yer
verilmiştir.
Kamu Kurumsal Yapı Olgunluk Modelleri.
KY, organizasyonel, bilgi ve teknoloji yapılarının, kurumu stratejilerini ve
operasyonlarını nasıl desteklediğini anlatmaktadır. Kamu Kurumsal Yapıları
(KKY) ise kamu kurumu için organizasyonel hedeflerini, bilgi ihtiyaçları ve
kurumun teknolojik altyapısını tanımlar. KKY, iş, uygulama, bilgi, teknoloji,
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güvenlik gibi katmanları ve bunlar arasındaki ilişkiyi yansıtan kamu için
geliştirilmiş yapılardır. KKY’a örnek olarak Maliye Kurumsal Yapısı (TEAF)
[30], Federal Kurumsal Yapısı (FEAF) [31] verilebilir.
Kamu Kurumsal Yapı Olgunluk Modelleri (KKYOM), KKY’ların iyileştirilmesini
desteklemek için geliştirilmiş modellerdir. Belirli olgunluk seviyeleri ve bu
seviyeler için Kritik Başarı Özelikleri (CSA) tanımlanmıştır. Olgunluk seviyesini
arttırarak,
KKY’larının
performans
ve
verimliliğinin
arttırılması
hedeflenmektedir.
Literatürdeki KKYOM’ler Tablo 1’de özetlenmiştir.
Değişik kurumlar kendi KY’ları için geliştirdiği Özel modeller ya da Tüm
federal devlet yapı için geliştirilen Genel modeller için değerlendirmeye
alınan nitelik sayısına göre detay seviyeleri Düşük/Orta/Yüksek olarak
gruplandırılmıştır. Değerlendirme sonucu bir sonraki seviyeye geçmek için
sağladıkları ilerleme yol haritasına göre yine Düşük/Orta/Yüksek olarak
gruplandırılmıştır.

Tablo 1. Kamu Kurumsal Yapı Olgunluk Modelleri Karşılaştırması

Geliştiren

EAMMF[32]
ABD,
Maliye
Bak.

E2AMM [33]
ABD,
KY
Geliştirme
Enstitüsü
2006

ACMM [34]
ABD,
Ticaret
Bakanlığı

Son Versiyon

2003

Kullanım Alanı
Ölçüm Detayı
Kritik
Başarı
Özelliği sayısı
Olgunluk Seviyesi
Sayısı
İlerleme
Stratejisi
Sağladığı Fayda

Özel
Düşük
4

Genel
Yüksek
11

Özel
Orta
9

Özel
Yüksek
13

5

6

6

6

Düşük

Düşük

Standart
bir
şekilde
KY
seviyesinin
belirlenmesi

Gereksiz
ve
yanlış
veriyi
azaltmak,
Bilgi paylaşımını
arttırmak
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2008

EAAF [35]
ABD,
Beyaz
Saray Bütçe ve
Harcama Birimi
2009

Düşük
BT
zayıf
noktalarının
tespiti

Orta
KY
etkin
yönetimi
sağlama,
KY
performans
arttırma

E-Devlet Olgunluk Modelleri.
E-devlet, devlet hizmetlerinin elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı
olarak ortak bir nokta üzerinden vatandaşa ulaştırılmasını sağlayan sistemdir.
E-devlet sisteminin faydaları kurumlarda kırtasiyecilik, zaman kaybını
azaltmak; hizmet maliyetleri düşürmek; bireysel katılımı artırmak, dolayısı ile
demokratik kültürü geliştirmek; kurumlar arasındaki yoğun iletişim
yinelemeleri azaltmak şeklinde sıralanabilir.
E-devlet olgunluk modelleri (EDOM), kamu kurumlarında e-devlet
uygulamalarına geçiş için BT tabanlı bir değerlendirme yaparak, teknolojik,
organizasyonel, işlevsel yeterliliğini değerlendirmektedir. EDOM’lerinde
yapılan değerlendirme sonucu belirlenen olgunluk seviyesi arttıkça, e-devlet
yapısı da daha çok gelişir. Örneğin; Birleşmiş Milletler’in 5 aşamalı Modeli
[37]’nin aşamaları şu şekildedir; (1)Yeni geliştirilen: kamu kurumunun online
bağlantısı var, (2)Geliştirilen: kamu sitelerinin sayısı artmış, daha dinamik bir
yapı var, (3)Etkileşen: Kullanıcılar formları indirip, doldurup, e-posta ile
gönderebilir. (4)Faaliyet gösteren: hizmeti online işlem yaparak sağlar.
(5)Entegre: Tüm kamu kurmlarındaki elektronik servisler entegredir.
Literatürde yer alan EDOM’ler tablo 2’de özetlenmiştir.
Tablo 2. E-devlet Olgunluk Modelleri
Yazar
Birleşmiş
Milletler [36]
Gartner [37]
Siau and Yong’s
[38] /MAGENTA
[39]
Deloitte&Touché
’s [40]

Layne&Lee [41]
Andersen&Henri
ksen [42]
Hiller [43]
Moon [44]

Seviyeler
Odak Noktası
Yeni geliştirilen, Geliştirilen, Etkileşen, Faaliyet Fonksiyonalite
gösteren, Entegre
Web bulunma, Etkileşim, Faaliyet, Dönüşüm
Fonksiyonalite
Web bulunma, Etkileşim, Faaliyet, Dönüşüm, E- x Fonksiyonalite
demokrasi
x Vatandaş odaklılık
x Demokrasi
Bilgi Paylaşımı, 2-Yönlü Faaliyet, Birden Fazla x Erişim
Amaçlı Portallar, Portal Kişiselleştirme, Ortak x Servis Sunumu
Hizmetleri Gruplaştırma, Kurumsal Faaliyetler,
Tamamiyle Entegrasyon
Katalog, Faaliyet, Dikey Entegrasyon, Yatay Fonksiyonalite
Entegrasyon
Kültivasyon, Genişletme, Olgunluk, Devrim
x Fonksiyonalite
x İnsan Odaklılık
Tek Yönlü İletişim, 2 Yönlü İletişim, Hizmetsel Ve Birlikte
Finansal Faaliyet, Dikey ve Yatal Entegrasyon, Çalışabilirlik
Politik Katılım
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3.3

Yazılım Yetenek Olgunluk Modelleri

Yazılım yetenek olgunluk modelleri (YYOM), yazılım mühendisliği alanında
geliştirilmiş süreç yetenek seviyesi belirleme ve iyileştirme amacıyla
kullanılan modelleri içermektedir. Örnek olarak, CMMI-DEV [9] , ISO/IEC
15504 [10] verilebilir. Modeller yazılım süreçlerinin temel karakteristiklerini
detaylı bir şekilde tanımlamış olup, süreçler değerlendirilmesinin nasıl
yapılacağı, her yetenek seviyesi için hangi özelliklerin/süreç alanlarının ve
göstergelerin kontrol edileceğini detaylı bir şekilde anlatan, ayrıca süreç
yeteneğinin ve organizasyon olgunluğunun nasıl arttırılacağına dair yön
gösteren referans modellerdir. Böylece, plansız, tutarsız bir şekilde uygulanan
süreçler disiplinli, tutarlı uygulanan süreçlere dönüştürülerek artan kalite ve
verimlilik sağlanmaktadır. Aynı prensible, servis sektörü için özelleşen CMMISVC[16], aralarında kamu kurumları için en uygun olanıdır.
3.4

Genel Değerlendirme

Bu kısımda yapılan literatür taraması çalışmasındaki modeller kendi
aralarında çeşit, hedef noktası, değerlendirme şekli, sağladığı fayda ve
olgunluk iyileştirme yaklaşımları açısında karşılaştırılmıştır. Modelin, ilgili
alanı kapsama derecesi düşük/orta/yüksek olarak belirtilmiştir.
Aynı
zamanda motivasyon başlığı altında sıralanan kamu süreçlerini iyileştirme
modelinin gereksinimlerini sağlama dereceleri de düşük/orta/yüksek olarak
belirtilmiştir.
Değerlendirme için seçilen modeller şu şekildedir; TKY için geliştirilmiş
değerlendirme ve ölçüm aracı olan Ortak Ölçüm Yapısı (OÖY)[27],
KKYOM’den tüm devlet yapısını kapsayan E2AMM[33],
EDOM’den,
kendinden sonra yapılan çalışmaları en çok etkileyen model olan
Layne&Lee’nin modeli [41], YYOM’den, servis sektörü için özelleşen CMMISVC[16].
1. Tüm boyutlarıyla süreçleri değerlendirebilme: OÖY’de TKY kapsamında
tanımlanan süreçler/alt süreçler, süreç ölçüm kriterleri ile ana hatları ile
süreçler değerlendirilir. E2AMM, işin hangi teknolojik altyapıyı kullanarak,
nerelerden bilgi alacağını düzenleyen bir değerlendirme yapmaktadır.
Layne&Lee, e-servis süreçlerine BT tabanlı bir değerlendirme yapmaktadır.
CMMI-SVC ise servis süreçlerini detaylı bir şekilde değerlendirse de kamuya
özgü süreçleri kapsamaz.
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Tablo 3. Genel Literatür Değerlendirmesi

Çeşit
Hedef Noktası
Değerlendirme Şekli

Sağladığı Fayda

Gereksinimler

Strateji
Operasyon Yapı

Kapsam Alanı

Olgunluk İyileştirme

OöY [27]

E2AMM [33]

Kriter-Merkezli

KarakteristikMerkezli
Kurumsal Yapı

Genel
KaliteYönetim
Kriterler,
Kategoriler,
Alt
kriterler, Karakteristikler
Skor
x Standart Kalite x Standart
bir
Yönetim
şekilde
KY
Değerlendirme
oluşturulması
x Karşılaştırabilm x Gereksiz ve yanlış
e
veri azalması
x Eksikleri
x Bilgi
paylaşımı
görebilme
artması
Seviye yok, her Her
seviyede
kritere
puan kontrol edilecek
veriliyor.
Az özellikler tanımlı,
puan alan kriter seviye
için
iyileşme belirlenerek,
planı oluşuyor
iyileşme önerileri
oluşuyor.

BT-Merkezli
E-Servis
Teknolojik
altyapı,
Fonksiyonalite
x Web-tabanlı
iletişimin
sağlanması
x E-servis
Sağlanması

Her seviyenin
içeriği
ve
sağladığı
fonksiyonlar
tanımlı. Seviye
belirlenerek,
iyileşme
önerileri
oluşuyor
Düşük
Orta

CMMISVC [16]
Süreçmerkezli
Süreç
İyileştirme
Süreçler,
Yetenek
seviyeleri
x Performan
s Artması
x Maliyet
Azalması
x Kalite
artması
Detaylı
bir
yol haritası
sağlıyor

Planlama
Finans

Yüksek
Yüksek

Yönetim

Yüksek

Orta

İş
Uygulama
Teknoloji
Proje Yön.

Düşük
Düşük
Düşük
Düşük

Yüksek
Yüksek
Yüksek
Düşük

Orta
Yüksek
Yüksek
Düşük

Yüksek
Yüksek
Orta
Yüksek

Kalite Yön.

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Hizmet Yön.

Orta

Orta

Yüksek

Yüksek

Orta

Düşük

Düşük

Orta

Orta

Düşük

Düşük

Orta

Orta

Düşük

Orta

Orta

Orta

Orta

Orta

Orta

Yüksek

Orta

Orta

Yüksek

1.Tüm boyutlarıyla kamu
süreçlerini
değerlendirebilme
2.Mevcut durumdaki kamu
süreç
yeteneklerini
ölçebilme
3.Kamu
Süreç
yetenek
seviyesini arttırmak için bir
yol haritası önerme
4.Standart model ile diğer
kurumlarla kamu süreç
yeteneği/organizasyon
olgunluğu karşılaştırabilme
5.
Kullanım
kolaylığı,
rahatlıkla kamu süreçleri
iyileştirme
yapabilmeyi
sağlama

Düşük
Düşük

Layne&Lee [41]
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Orta

Orta
Orta
Orta

2. Mevcut durumdaki süreç yeteneklerini ölçebilme: OÖY, süreçlerin
belirlenmesi, planlanması ve yönetilmesini ölçer. E2AMM, karakteristikleri
kontrol ederek, KY’nın seviyesini ölçerken, Layne&Lee ise teknolojik altyapıyı
kontrol ederek, e-devlet yapısının seviyesini ölçmektedir. CMMI-SVC, servis
süreçleri detaylı bir şekilde ölçer, fakat kamuya özgü süreçlerden yoksundur.
3. Süreç yetenek seviyesini arttırmak için bir yol haritası önerme:
OÖY,
Süreç yetenek seviyesini ölçmese de, süreçlerin planlanması ve yönetilmesi
aşamasında ISO 9004 standardına referans vermektedir. E2AMM sadece
standart bir şekilde KY seviye belirlemesini sağlarken iyileşme için herhangi bir
dökümana referans vermemektedir. Layne&Lee’de, süreç bazında bir yaklaşım
olmasa da bir sonraki seviyeye çıkmak için hangi fonksiyonların sağlanması
gerektiği bilgisini sağlamaktadır. CMMI-SVC ise kamuya özgü süreçleri
kapsamasa da süreç iyileştirmek için detaylı referans sağlar.
4. Standart model ile diğer kurumlarla süreç yeteneği/organizasyon
olgunluğu karşılaştırabilme: OÖM,E2AMM, Layne&Lee standart modeller
oldukları için süreç yeteneği/organizasyon olgunluğu karşılaştırılmasını
kapsamasalar da kalite yönetim yapısı, KY ve e-devlet yapısı diğer kurumlarla
karşılaştırılabilinir. CMM-SVC’da ise kamuya özgü süreçleri kapsamasa da süreç
yeteneği/organizasyon olgunluğunu karşılaştırılabilir.
5. Kullanım kolaylığı, rahatlıkla süreç iyileştirme yapabilmeyi sağlama: OÖM,
ISO 9000 standartlarına referans verdiği için kullanımı kolaydır. E2AMM,
Layne&Lee, ölçüm yapmak ve iyileştirme listesi elde etmek kolaydır ama
iyileştirmenin nasıl yapılacağına dair herhangi bir dökümana referans
vermezler. CMMI-SVC ise detaylı bir iyileştirme yol haritası sunar.
Yapılan analiz sonunda, literatürdeki mevcut modellerin bu gereksinimleri tam
anlamıyla karşılayamadıkları, kamuya özgü bir süreç yetenek/olgunluk
modelinin geliştirilmesine ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma
kapsamında; literatürde tespit edilen bu ihtiyacı geliştirilen Kamu Süreç
Yetenek Modeli (KSYM) ile doldurmak önerilmektir.

4

Kamu Süreç Yetenek Modeli

Bu kısımda, yapılan geliştirilmesi önerilen KSYM’nin temel hatları
anlatılacaktır. KSYM, süreç yetenek seviyesi belirlendikten sonra sağlanan bir
kılavuz ile iyileştirilmiş süreçler sayesinde kamu kurumlarında sağlanan
servisler arasında tutarlılığı sağlayacak, diğer devlet kurumlarıyla ilişkisini
kontrol edebilecek ve mevcut sistemde yapılan hata oranını azaltarak,
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yapılan işin kalitesini artıracak kamu sektörü için özel olarak geliştirilmiş,
süreç- tabanlı bir yetenek/olgunluk modelidir.
Literatürdeki çalışmaların KSYM’ye katkıları Şekil 1’de gösterilmiştir. KSYM,
TKY’nin temel prensipleri üzerine kurulmuş, OÖY [27] gibi kamu kurumlarına
özgü ve aralarında kıyaslamayı sağlayacak ancak süreç iyileştirme konusunda
daha detaylı bilgi verecek, bunu da YYOM’lerindeki gibi bir süreç yetenek
değerlendirme mekanizmasına sahip olarak yapacak bir yapıdır. Bunun
sonucunda standart bir KY oluşması ve e-servis kalitesinin artmasının da
sağlanması hedeflenmektedir.
Yazılım
Yetenek
Olgunluk
Modeli

Toplam
Kalite
Yönetimi

Ortak
Ölçüm
Yapısı

Süreç ve Çıktı Ölçümü
Kalite İyileştirme Hedefi
Süreç İyileştirme Yaklaşımı
Kamu Kurumlarını Kıyaslama

Süreç Değerlendirme Mekanizması
KAMU SÜREÇ
YETENEK MODELİ

Standart Kamu Kurumsal Yapısı

E-servis Kalitesi

Kamu
Kurumsal
Yapı
Olgunluk
Modelleri

E-Devlet
Olgunluk
Modelleri

Şekil 1. Kamu Süreç Yetenek Modelinin Literatür ile ilişkisi

Önerilen KSYM’nin yapısı, 2 boyuta sahiptir;
-Süreç Boyutu; Kamu süreçlerinin ISO/IEC TS 15504-2:2012 [10] standardına
uygun olarak tanımlanması ile elde edilen Kamu Süreç Referans Modeli
(KSRM) ile oluşmaktadır.
Kamu kurumuna özgü süreçler ve kamu
kaynaklarının kullanılması ve destek süreçleri olarak 2 ana gruba ayrılan
kamu süreçlerinin tanımlarını içerir.
-Yetenek Boyutu; ISO/IEC TS 15504-2:2012 [10] standardında olduğu gibi
süreci yönetmek ve iyileştirmek için gerekli olan, altı yetenek seviyesinin
herbiri için belirlenen, her sürece uygulanabilien ve ölçülebilen
karakteristikleri içermektedir.
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5

Sonuç

Kamu sektöründe kaliteyi arttırmak için, kamuya özgü süreç tabanlı
yetenek/olgunluk modeli ihtiyacı yapılan analiz sonucunda tespit edilmiş
olup, bu ihtiyacı karşılamaya yönelik geliştirilen modelin çerçevesi
oluşturulmuştur.
Gelecek çalışmalar; KSRM’ini oluşturarak, kullanıcı tarafından kolaylıkla
sürecin tanımlanmasını ve değerlendirmesini sağlayacak bir rehber
oluşturmak ve vaka analizi çalışmaları yaparak, modelin uygunluğunu,
uygulanabilirliğini ve yararını analiz etmektir.

6
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Öz. .XUXPODUGDVUHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕSUDWLNWHJHQHOOLNOHVW\|QHWLPWD
UDIÕQGDQVHUWLILNDV\RQDPDFÕ\ODEDúODWÕOPDNWDGÕU$QFDNX\JXODPDVÕUDVÕQGDV
UHo L\LOHúWLUPHQLQ GL÷HU JHWLULOHUL |Q SODQD oÕNPDNWD L\LOHúWLUPH oDOÕúPDODUÕQÕQ
JHUH÷LNXUXPODUÕQVWNDGHPHOHULQGHQDúD÷Õ\DGR÷UXoR÷XoDOÕúDQWDUDIÕQGDQGD
EHQLPVHQPHNWHGLU6UHoOHULQX\JXOD\ÕFÕVÕRODQoDOÕúDQODUVUHoL\LOHúWLUPHoD
OÕúPDODUÕQÕQEDúDUÕ\D XODúPDVÕQGD |QHPOL UROR\QDPDNWDGÕU %X QHGHQOH VUHo
X\JXOD\ÕFÕODUÕQ VUHo L\LOHúWLUPH LOH LOJLOL ELOJLOHQGLULOPHVL YH ID\GDODUÕQÕ DQOD
PDVÕ NULWLNWLU %X oDOÕúPDGD mRGHO ED]OÕ VUHo L\LOHúWLUPH oDOÕúPDODUÕ \UWHQ
NXUXPODUGDVUHoL\LOHúWLUPHLOHLOJLOLELOJLOHQGLUPHOHULQID\GDVÕQÕYHoDOÕúDQODU
WDUDIÕQGDQ VUHoL\LOHúWLUPHQLQID\GDODUÕQÕn benimseQGL÷LQLDQODPD\ÕDPDoOÕ\R
ruz. %XDPDoODGHQH\LPOHUGR÷UXOWXVXQGDDQNHWVRUXODUÕKD]ÕUODQPÕúYHGHYDP
HGHQVUHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕUHVPLGH÷HUOHQGLUPHID]ÕQÕJHoPLúELUNXUXPGD
DQNHWoHYULPLoLRODUDNX\JXODQPÕúWÕU6UHoL\LOHúWLUPenin benimsenmesi süreç
L\LOHúWLUPHPRGHOL\OHLOJLOLELOJLHGLQLPLYHoDOÕúPDODUÕQID\GDODUÕQÕQDOJÕODQPDVÕ
SHUVSHNWLIOHULQGHQLQFHOHQPLúWLU
Anahtar Kelimeler: 6UHoø\LOHúWLUPH&00,$nket)DUNÕQGDOÕN

1

*LULú

6UHoL\LOHúWLUPHIDDOL\HWOHULJHWLUGLNOHULID\GDODUEDNÕPÕQGDQNXUXPODULoLQ|QHPOLoD
OÕúPDODU DUDVÕQGDGÕU %X oDOÕúPDODUÕQ ELU PRGHOL WHPHO DODUDN JHUoHNOHúWLULOPHVL
&00,,62 X\JXODPDDoÕVÕQGDQNROD\OÕNVD÷ODPDNWDGÕU<DSÕODQoDOÕúPDODU
PRGHOWDEDQOÕVUHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕQÕQPDOL\HWWDNYLPUHWNHQOLNNDOLWHPú
WHUL PHPQXQL\HWLYH \DWÕUÕPÕQJHULG|QúDoÕODUÕQGDQ|QHPOL ND]DQÕPODUJHWLUGL÷LQL
J|VWHUPLúWLU>@
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0RGHOOHUVHYL\HOHUEHOLUOH\HUHNKHUVHYL\HGHJHUoHNOHúWLULOPHVLEHNOHQHQKHGHIOHUL
YHEXKHGHIOHUHXODúPDNLoLQQHOHU\DSÕOPDVÕJHUHNWL÷LQLEHOLUWLUOHU$\UÕFDPRGHOOHUEX
KHGHIOHUHXODúÕOPDVÕQÕQGH÷HUOHQGLULOPHVLQLQQDVÕO\DSÕODFD÷ÕQDGDLUyöntemler de suQDUODU 6UHo L\LOHúWLUPH oDOÕúPDODUÕ JHUoHNOHúWLUPHN LVWH\HQ NXUXPODU KDQJL KHGHIH
XODúPDNLVWHGLklerini ortaya koyarak, EXKHGHIHXODúPDNLoLQ\DSÕOPDVÕJHUHNHQOHULEH
OLUOHUYHEXQODUDJ|UHVUHoL\LOHúWLUPHIDDOL\HWOHULQLJHUoHNOHúWLULUOHU
6UHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕX]XQVROXNOXLúJFYHPDOL\HWROXúWXUDQ\R÷XQIDDOL
yetlerdir [1]. Alt olgunluk seviyelerinden üst seviyelere oÕNPDNuzun süreler almaktaGÕU gUQH÷LQ&00,DoÕVÕQGDQHQoRNJ|]OHQHQROJXQOXNVHYL\HVLDUWÕúÕRODQLNLQFLVH
YL\HGHQoQFVHYL\H\HoÕNPDQÕQLOHD\DUDVÕQGDVUG÷EHOLUWLOPHNWHGLU[2].
%XoDOÕúPDODUJHUoHNOHúWLULOGLNWHQYHLVWHQLOHQKHGHIHXODúÕOGÕNWDQVRQUDGDROXúWXUX
ODQVUHoOHULQNXOODQÕOPDVÕYHVUHNOLL\LOHúWLUPHOHUOHGH÷LúHQNRúXOODUDJ|UHVUHoOHULQ
güncellenmesi, edinilen ID\GDODUÕQdevam etmesi için gereklidir.
6UHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕNXUXPLoLQGHQJHOHQELUWDOHSOHGH÷LOGHED]HQPúWH
ULGHQ YH\D VW \|QHWLP NDUDUÕ\OD GD EDúOD\DELOLU %X GXUXPGD oDOÕúPDODUÕQ EDúDUÕ\D
XODúPDVÕLoLQoDOÕúDQPRWLYDV\RQXYHVDKLSOHQLOPHVL|QHPND]DQPDNWDGÕU
'ÕúDUGDQJHOHQWDOHSGR÷UXOWXVXQGDVUHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕJHUoHNOHúWLULOHUHk
LVWHQLOHQKHGHIHXODúÕODELOLUIDNDWEXGXUXPGDH÷HUkurum içinde EXoDOÕúPDODUÕQID\GDOÕ
RODFD÷ÕQDGDLU\NVHNELULQDQoROPD]VDoDOÕúPDODUVRQUDVÕROXúWXUXODQVUHoOHULQX\
JXODQPDVÕQGDYH\DL\LOHúWLULOPHVLLoLQ|QHULOHULQROXúWXUXOPDVÕQGDGLUHQoYH\DLVteksizOLNOH NDUúÕODúÕODELOLU 9LHWQDP YH $YXVWUDO\D¶GD \DSÕODQ ELU oDOÕúPDGD NDWÕOÕPFÕODUÕQ
%40’ÕVUHoL\LOHúWLUPHQLQEDUL\HUOHULQGHQELULQLQVUHoL\LOHúWLUPHIDUNÕQGDOÕ÷ÕQÕQHN
sikOL÷LROGX÷XQXEHOLUWPLúOHUGLU>@%XEDUL\HULRUWDGDQNDOGÕUPDNLoLQoDOÕúDQODUDVUHo
L\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕQÕQID\GDVÕNXOODQÕODQPRGHOLQKHGHIOHULYHEXKHGHIOHULQ|QHPL
DQODWÕOPDOÕ oDOÕúDQODUÕQoDOÕúPDODUDDNWLINDWÕOÕPODUÕVD÷ODQPDOÕ oDOÕúDQODUÕQEXNRQX
ODUGDNLHQGLúHOHULJLGHULOPHOL YHoDOÕúPDODUÕQID\GDODUÕKDNNÕQGDIDUNÕQGDOÕNODUÕDUWWÕUÕO
PDOÕGÕU.
%XoDOÕúPDGDELUNXUXPGD\DSÕODQVUHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕVRQUDVÕEXoDOÕúPD
ODUÕQ ID\GD JHWLUHFH÷LQHRODQ LQDQoYHoDOÕúPDODU|QFHVLELOJLHGLQLPLQLQ ID\GDODUÕQD
\|QHOLNELUDQNHW\DSÕODUDNVRQXoODUGH÷HUOHQGLULOPLúWLr.

2

0HYFXWdDOÕúPDODU

6UHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕNDSVDPÕQGD\DSÕODQED]ÕDQNHWOHUEXoDOÕúPDODUÕQID\GD
ODUÕ>@VUHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕQGDNDUúÕODúÕODQVRUXQODU>@EDúDUÕIDNW|UOHUL>]
KDNNÕQGDGÕU%XNRQXGDGLNNDWHGH÷HUELUDUDúWÕUPDGD&00,X\JXODPDVÕVRQXFXEHN
lenen hedefOHUHXODúÕOPDVÕLOHLOJLGLU>].
6UHo L\LOHúWLUPH oDOÕúPDODUÕQGD NXOODQÕODQ PRGHOOHUGHQ ELUL RODQ &00, LOH LOJLOL
SHUIRUPDQVVRQXoODUÕ6(,WDUDIÕQGDQ\D\ÕQODQPÕúWÕU>@%XUDSRUODUGD&00,PRGHOL
QLQX\JXODPDVÕVRQXFXPDOL\HWWDNYLPUHWNHQOLNNDOLWHPúWHULPHPQXQL\HWLYH\D
WÕUÕPÕQJHULG|Qú]HULQHL\LOHúWLUPHOHULQQHRUDQGDROGXNODUÕbelirtilmektedir.
6UHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕQGDEDUL\HUOHULQLIDGHHGLOGL÷L ve bu bariyerlerin önem
GHUHFHOHULQLQEHOLUOHQGL÷LELU DQNHWoDOÕúPDVÕGD9LHWQDP YH$YXVWralya’GD \DSÕOPÕú,
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LNL ONHGH GH HQ oRN LIDGH HGLOHQ EDUL\HUOHU DUDVÕQGD ELOJLWHFUEH HNVLNOL÷L YH VUHo
L\LOHúWLUPHIDUNÕQGDOÕ÷ÕQÕQHNVLNOL÷LQLQ\HUDOGÕ÷ÕUDSRUHGLOPLúWLU [3].
Türkiye’de \DSÕODQELUDQNHWoDOÕúPDVÕQGDVUHoL\LOHúWLUPHGHNLEDúDUÕIDNW|UOHULEH
OLUOHQHUHNEXIDNW|UOHUHJ|UHVUHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕQÕJHUoHNOHúWLUHFHNúLUNHWOHULQ
]D\ÕIYHJoO\|QOHULQLEHOLUOHPHOHULDPDoODQPÕú [4]RUJDQL]DV\RQXQWPQGHL\LOHú
tirmeniQDQODúÕOPDVÕ|QHPOLELUIDNW|URODUDNRUWD\DNRQPXúWXU.
$PHULND¶GD\DSÕODQELUDQNHWoDOÕúPDVÕQGD&00,X\JXOD\DQúLUNHWOHUHX\JXODPD
ile ilgili deneyimleri, NDOLWHSHUIRUPDQVDUWÕúÕKDWDODUGDD]DOPD\DWÕUÕPJHULG|Qú
oDOÕúPDODUÕQH\LQPRWLYHHWWL÷LoDOÕúPDODUÕQ EHNOHQHQGHQ]RUROXSROPDGÕ÷Õ VRUXOPXú
tur [5]. .DWÕOÕPFÕODUÕQ¶LNDOLWH\DGDSHUIRUPDQVWDDUWÕú¶KDWDODUGDD]DOPD
¶XVUHoL\LOHúWLUPH\DWÕUÕPÕQÕQG|QúQWHFUEHHWWLNOHULQLEHOLUWPLúOHUGLU

3

8\JXODPDQÕQ$UND3ODQÕ

dDOÕúPDQÕQ JHUoHNOHúWLULOGL÷L Aselsan HBT Grubu, KDEHUOHúPHVLVWHPOHULDODQÕQGD7U
kiye’de öncü bir kurumdur. SUHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕQDVW\|QHWLPWDUDIÕQGDQEH
OLUOHQHQVWUDWHMLNKHGHIOHUGR÷UXOWXVXQGDEDúODnPÕúWÕU%XNDSVDPGDELUPRGHOVHoLOHUHN
bu modelin EHOLUOHQHQKHGHILQHXODúPDN &00,-DEV Seviye 3) için oDOÕúPDODUJHU
oHNOHúWLULOPLú YH oDOÕúPDODU VRQUDVÕ KHGHIOHQHQ VHYL\H\H XODúWÕNODUÕ UHVPL GH÷HUOHQ
GLUPHVRQXFXEHOLUOHQHUHNVHUWLILNDDOÕQPÕúWÕU6UHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕLoLQVUHo
OHULQX\JXOD\ÕFÕODUÕDUDVÕQGDQVHoLOHQoDOÕúDQODULOHVUHoL\LOHúWLUPHWDNÕPODUÕROXúWXUXO
PXúWXU%XWDNÕPODUNXUXPVDOVUHoOHU VUHo\|QHWLPLNDOLWH\|QHWLPL|OoPHYHDQD
OL]JLEL VLVWHPPKHQGLVOL÷L\D]ÕOÕPGRQDQÕPPHNDQLNPKHQGLVOL÷LYHSURMH\|QH
WLPLWDNÕPODUÕQGDQROXúPXúWXU&00,-'(96HYL\H¶WH\HUDODQVUHoDODQODUÕQÕQVR
UXPOXOXNODUÕLOJLOLWDNÕPODUDGD÷ÕWÕOPÕúKHUWDNÕPNHQGLVRUXPOXOX÷XQGDNLVUHoOHULQ
WDQÕPODPD YH \D\JÕQODúWÕUPD oDOÕúPDODUÕQÕ \UWPúOHUGLU %X oDOÕúPDODU VÕUDVÕQGD
%LOJL*UXEXGDQÕúPDQOÕN GHVWH÷LYHUPLúWLU
6UHoL\LOHúWLUPHIDUNÕQGDOÕ÷ÕQÕDUWWÕUPDNYHVUHoL\LOHúWLUPHGHNXOODQÕODFDNPRGHOH
LOLúNLQ ELOJL YHUPHN LoLQ EDúODQJÕoWD WP NXUXP oDOÕúDQODUÕQD \DUÕP YHya bir günlük
IDUNÕQGDOÕNH÷LWLPLVHPLQHUOHULGDQÕúPDQNXUXPWDUDIÕQGDQJHUoHNOHúWLULOPLúWLU%XH÷L
WLPOHUKHUVHDQVWDRUWDODPDoDOÕúDQÕQNDWÕOÕPÕ\ODVHDQVWDWDPDPODQPÕúWÕU

4

$QNHW+HGHIL7DVDUÕPÕYH8\JXODPDVÕ

*HUoHNOHúWLULOHQoDOÕúPDQÕQKHGHILVUHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕ|QFHVL\DSÕODQVUHo
modeli ile ilgili bilgilenGLUPHYHH÷LWLPOHULQID\GDODUÕLOH VUHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕ
VRQXQGD oDOÕúDQODUÕQ VUHo L\LOHúWLUPH oDOÕúPDODUÕQÕQ ID\GDODUÕQD RODQ LQDQoODUÕQÕ GH
÷HUOHQGLUPHNWLU
dDOÕúPDQÕQKHGHILEHOLUOHQGLNWHQVRQUDNDWÕOÕPFÕODUD\|QHOWLOHFHNVRUXODUüç kategoride EHOLUOHQGL%XNDWHJRULOHUDúD÷ÕGDYHULOPLúWLU
 .DWÕOÕPFÕSURILOL
 6UHoL\LOHúWLUPHPRGHOL\OH &00,-'(9 RODQELOJLHGLQLPLQLQID\GDVÕ
 6UHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕQÕQID\GDODUÕQDLOLúNLQGúQFHOHU
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6RUXODUKD]ÕUODQÕUNHQVUHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕQÕQELOLQHQSHUIRUPDQVVRQXoODUÕ
GDJ|]|QQHDOÕQPÕúWÕU%XQODUSURMHPDOL\HWYHWDNYLPLQGHL\LOHúWLUPHOHU 6RUX& 
WHVOLPDWYHEWoHGHL\LOHúPHOHU 6RUX&YH& PúWHULPHPQXQL\HWLQLQDUWPDVÕ
GÕU (Soru C3.3).
+D]ÕUODQDQ VRUXODUÕQ |QFH HúGH÷HU J|]GHQ JHoLUPHOHUL JHUoHNOHúWLULOPLú DUGÕQGDQ
DQNHWLQX\JXODQDFD÷ÕNXUXP\HWNLOLOHULQLQJ|UúYH|QHULOHULDOÕQPÕúWÕU*|]GHQJHoLU
PHGHWHVSLWHGLOHQKXVXVODUYHNXUXP\HWNLOLOHULQGHQJHOHQJ|UúOHUGR÷UXOWXVXQGDVR
UXODUJQFHOOHQHUHNDQNHWVRUXODUÕX\JXODPD\DKD]ÕUKDOHJHWLULOPLúWLU
4.1

$QNHW6RUXODUÕ

.DWÕOÕPFÕODUD VRUXODQDQNHWVRUXODUÕ7DEOR¶GHYHULOPLúWLUÜç kategoride anket soruODUÕKD]ÕUODQPÕúWÕU
.DWÕOÕPFÕSURILOLQH\|QHOLN $JUXEX RODQODUVRUXFHYDSúHNOLQGHKD]ÕUODQPÕúWÕU
6UHoL\LOHúWLUPHPRGHliyle (CMMI-'(9 RODQELOJLHGLQLPLQLQID\GDVÕQD\|QHOLN
%JUXEX VRUXODUoRNWDQVHoPHOLRODUDNKD]ÕUODQPÕúWÕU$QNHWNDWÕOÕPFÕODUÕELUGHQID]OD
VHoHQH÷LLúDUHWOH\HELOdiler.
6UHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕQÕQ ID\GDODUÕQDLOLúNLQGúQFHOHUH \|QHOLN &JUXEX)
VRUXODUoRNWDQVHoPHOLRODUDNKD]ÕUODQPÕúWÕU$\UÕFDEXJXUXSWDNDWÕOÕPFÕODUGDQVHoWLN
OHULVHoHQH÷LQHGHQVHoWLNOHULQHGDLUELOJLYHEXNRQXGDNL|QHULOHUGHLVWHQPLúWLU
Tablo 1. $QNHWVRUXODUÕ

Sorular
Cevaplar/Seçenekler
$.DWÕOÕPFÕSURILOL
A.1. Kurumdaki göreviniz nedir?
$.XUXPGDNDo\ÕOGÕUoDOÕúÕ\RUVXQX]"
$.Do\ÕOOÕNLúWHFUEHVLQHVDKLSVLQL]"
$ 0H]XQ ROGX÷XQX] E|OP YH DNDGHPLN
dereceleriniz (Lisans, Y Lisans, Doktora) nelerdir?
A.5. CMMI/Süreç L\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕQGD [ ] Yoktu
J|UHYLQL]YDUPÕ\GÕ"
>@9DUGÕ
%&00,6UHoL\LOHúWLUPHKDNNÕQGDELOJLHGLQLPL
[ ] Önceden biliyordum
>@(÷LWLPDOGÕP
[ ] Kendim bilgi edindim
>@'L÷HU $oÕNOD\ÕQÕ] 
%&00,6UHoL\LOHúWLUPHKDNNÕQGDQDVÕO >@dDOÕúPDODU|QFHVLYHULOHQIDUNÕQ
bilgi sahibi oldunuz? (Birden fazla seçenek GDOÕN H÷LWLPOHULQGHQ  YH\D \DUÕP
seçilebilir)
JQON&00,JHQHO\DSÕVÕQÕYHUHQ
[ @<D\JÕQODúWÕUPDNDSVDPÕQGD\DSÕ
lan seminerlerden
> @ dDOÕúPDODU VÕUDVÕQGD YHULOHQ
5HVPL H÷LWLPGHQ &00, GHQHWoLVL

338

WDUDIÕQGDQYHULOHQJQONWPV
UHoDODQODUÕKDNNÕQGDELOJLYHUHQ 
>@'L÷HU $oÕNOD\ÕQÕ] 
>@.HQGLEDúÕPDHGLQGL÷LPELOJLOHU
% &00,6UHo L\LOHúWLUPH KDNNÕQGD >@)DUNÕQGDOÕNH÷LWLPL
KDQJLELOJLHGLQLPLGDKDID\GDOÕROGX" %LU >@<D\JÕQODúWÕUPDH÷LWLPL
>@5HVPL&00,H÷LWLPL
den fazla seçenek seçilebilir)
>@'L÷HU $oÕNOD\ÕQÕ] 
&&00,6UHoL\LOHúWLUPHNDSVDPÕQGDWDQÕPODQDQVUHoOHULQID\GDODUÕLOHLOJLOL
GúQFHOHU
>@.HVLQOLNOHNDWÕOÕ\RUXP
>@.DWÕOÕ\RUXP
C.1. Projelerde CMMI/Süreç L\LOHúWLUPH >@1HNDWÕOÕ\RUXPQHNDWÕOPÕ\RUXP
NDSVDPÕQGD WDQÕPODQDQ VUHoOHULQ X\JXODQ >@.DWÕOPÕ\RUXP
PDVÕID\GDVD÷ODU
>@.HVLQOLNOHNDWÕOPÕ\RUXP
&HYDEÕQÕ]ÕQJHUHNoHVL
Bu konudaki önerileriniz:
>@.HVLQOLNOHNDWÕOÕ\RUXP
>@.DWÕOÕ\RUXP
C.2. CMMI/SüUHoL\LOHúWLUPHNDSVDPÕQGDWD
>@1HNDWÕOÕ\RUXPQHNDWÕOPÕ\RUXP
QÕPODQDQVUHoOHULQSURMHOHUGHX\JXODQPDVÕ
>@.DWÕOPÕ\RUXP
QÕQ SURMHQLQ ]DPDQ YH PDOL\HWLQL D]DOWDFD
>@.HVLQOLNOHNDWÕOPÕ\RUXP
÷ÕQÕGúQ\RUXP
CevDEÕQÕ]ÕQJHUHNoHVL
Bu konudaki önerileriniz:
&&00,6UHoL\LOHúWLUPHNDSVDPÕQGDWDQÕPODQDQVUHoOHULQSURMHOHUGHX\JXODQ
PDVÕLOH
>@.HVLQOLNOHNDWÕOÕ\RUXP
>@.DWÕOÕ\RUXP
>@1HNDWÕOÕ\RUXPQHNDWÕOPÕ\RUXP
&*HFLNPHOHULQLQD]DODFD÷ÕQD
>@.DWÕOPÕ\RUXP
LQDQÕ\RUXP
>@.HVLQOLNOHNDWÕOPÕ\RUXP
&HYDEÕQÕ]ÕQJHUHNoHVL
Bu konudaki önerileriniz:
>@.HVLQOLNOHNDWÕOÕ\RUXP
>@.DWÕOÕ\RUXP
>@1HNDWÕOÕ\RUXPQHNDWÕOPÕ\RUXP
C.3.2. Öngörülen bütçeler içinde
[ ] .DWÕOPÕ\RUXP
NDOÕQDFD÷ÕQDLQDQÕ\RUXP
>@.HVLQOLNOHNDWÕOPÕ\RUXP
&HYDEÕQÕ]ÕQJHUHNoHVL
Bu konudaki önerileriniz:
>@.HVLQOLNOHNDWÕOÕ\RUXP
>@.DWÕOÕ\RUXP
&0úWHULPHPQXQL\HWLQLQDU
>@1HNDWÕOÕ\RUXPQHNDWÕOPÕ\RUXP
WDFD÷ÕQDLQDQÕ\RUXP
>@.DWÕOPÕ\RUXP
[ ] Kesinlikle NDWÕOPÕ\RUXP
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&HYDEÕQÕ]ÕQJHUHNoHVL
Bu konudaki önerileriniz:
>@.HVLQOLNOHNDWÕOÕ\RUXP
>@.DWÕOÕ\RUXP
>@1HNDWÕOÕ\RUXPQHNDWÕOPÕ\RUXP
&dDOÕúDQPHPQXQL\HWLQLQDU
>@.DWÕOPÕ\RUXP
WDFD÷ÕQDLQDQÕ\RUXP
>@.HVLQOLNOHNDWÕOPÕ\RUXP
&HYDEÕQÕ]ÕQJHUHNçesi:
Bu konudaki önerileriniz:
$QNHWNXUXPXQVUHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕQÕWDPDPOD\ÕSLOJLOLPRGHOLQKHGHIOH
ULQH XODúÕOGÕ÷ÕQÕQ EHOLUOHQPHVLQH \|QHOLN GHQHWOHPH \DSÕOGÕNWDQ VRQUD 7HPPX] 
D\ÕQGDJHUoHNOHúWLULOPLúWLU$QNHWVUHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕQDNDWÕODQYHNDWÕOPD\DQ
WPoDOÕúDQODUÕQDX\JXODQPÕúNDWÕOÕPFÕQÕQFHYDSODUÕDOÕQPÕúWÕU

5

$QNHW6RQXoODUÕYH%XOJXODU

A. .DWÕOÕPFÕODUÕQSURILOL
$QNHWHNDWÕODQODUÕQ ¶VL-\ÕO¶L- \ÕO ¶L -\ÕOYH ¶L-30
\ÕOOÕNLúWHFUEHVLQHVDKLSWLUgWH\DQGDQEXNDWÕOÕPFÕODUÕQ¶-\ÕO¶VL-10
\ÕO¶L-\ÕOYH¶VL-\ÕOGÕUDQNHWoDOÕúPDVÕQÕQ\DSÕOGÕ÷ÕNXUXPGDoDOÕú
PDNWDGÕU$QNHWHNDWÕODQODUÕQ¶\|QHWLFLYH¶LOLGHUSR]LV\RQODUÕQGDoDOÕúÕUNHQ
%75’i mühendiVX]PDQRODUDNJ|UHYDOPDNWDGÕU Bu kDWÕOÕPFÕODUÕQ¶i lisans, %34’ü
yüksek lisans ve %5’i doktora derecelerine sahiptir.
.DWÕOÕPFÕODUKHPVUHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕQDNDWÕODQYHSURMHOHUGHX\JXOD\DQODUÕ
(%64), hem de henüz uygulamasalar da gelecek SURMHOHUGHX\JXOD\DFDNRODQODUÕ  
içermektedir.
B. 6UHoL\LOHúWLUPHPRGHOL\OH &00,-DEV) olan tecrübe
%XNDWHJRULGHDQNHWNDWÕOÕPFÕODUÕQDVUHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDVÕQGDNXOODQÕODQPRGHOOH
(CMMI-DEV RODQELOJL\HQHUGHQVDKLSROGXNODUÕYHKDQJLELOJLHGLQLPLQID\GDOÕRO
GX÷XVRUXOGX 6UHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕ|QFHVLNXOODQÕODFDNPRGHOOHLOJLOLELOJLVD
KLELROPDN PRGHOLQEHNOHQWLOHULDQODPDNYHRUWDNELUGLOROXúPDVÕDoÕVÕQGDQ ID\GDOÕ
RODFDNWÕU
B.1. &00,6UHoL\LOHúWLUPHKDNNÕQGDELOJLHGLQPH\|QWHPi.
.DWÕOÕPFÕODUÕQVUHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕ|QFHVLYH\DoDOÕúPDODUVÕUDVÕQGDNXOODQÕODQ
modelle ilgili (CMMI-'(9 QDVÕOELOJLHGLQGLNOHULVRUXOGX
6UHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕ|QFHVLVUHoL\LOHúWLUPHJUXEX&00,GHQHWoLVLnden 3
günlük modelin tüm sürHoDODQODUÕKDNNÕQGDELOJLYHUHQUHVPLH÷LWLPLDOPÕúODUGÕ(ankete
NDWÕODQODUÕQ’si). Bu grupla beraber E|OPGHNLWPoDOÕúDQODUDVUHoL\LOHúWLUPHGH
NXOODQÕODFDNPRGHOOHLOJLOLNÕVDVUHOL \DUÕPYHya ELUJQON ELUH÷LWLPJHUoHNOHúWLULOGL
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dDOÕúDQODUÕQE\NoR÷XQOX÷XQXQEXH÷LWLPGHQPRGHOKDNNÕQGDELOJLVDKLELROGX÷XDQ
ODúÕOPDNWDGÕU ùHNLO .
100
80
60
40
20
0
Kendim bilgi
edindim

ĂůŦƔŵĂůĂƌ
ƂŶĐĞƐŝĞŒŝƚŝŵ
ĂůĚŦŵ

&ĂƌŬŦŶĚĂůŦŬ
zĂǇŐŦŶůĂƔƚŦƌŵĂ ZĞƐŵŝĞŒŝƚŝŵĚĞŶ
ĞŒŝƚŝŵůĞƌŝŶĚĞŶ ƐĞŵŝŶĞƌůĞƌŝŶĚĞŶ

ŝŒĞƌ

ùHNLO1. Bilgi Edinme Yöntemi

B.2. &00,6UHoL\LOHúWLUPHKDNNÕQGDELOJLHGLQLPL\|QWHPOHULQLQID\GDVÕ.
.DWÕOÕPFÕODUDVUHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕQGDNXOODQÕODFDNPRGHOOHLOJLOLELOJLHGLQLP
OHULQGHQKDQJLVLQLQGDKDID\GDOÕROGX÷XVRUXOGX%XUDGDKDQJL\|QWHPLQNDWÕOÕPFÕODU
DoÕVÕQGDQID\GDOÕROGX÷XQXQEHOLUOHQPHVLDPDoODQGÕ
80
60
40
20
0
<ĞŶĚŝďĂƔŦŵĂ
ĞĚŝŶĚŝŒŝŵ
ďŝůŐŝůĞƌ

&ĂƌŬŦŶĚĂůŦŬ
ĞŒŝƚŝŵŝ

zĂǇŐŦŶůĂƔƚŦƌŵĂ Resmi CMMI
ĞŒŝƚŝŵŝ
ĞŒŝƚŝŵŝ

ŝŒĞƌ

ùHNLO2. Hangi BilgL(GLQLPLQLQ)D\GDOÕROGX÷X

dDOÕúPDODU|QFHVLVUHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕQGDNXOODQÕODFDNPRGHOOHLOJLOLH÷LWLP
YHULOPHVLQLQNDWÕOÕPFÕODUDoÕVÕQGDID\GDOÕEXOXQGX÷XDQODúÕOPDNWDGÕU ùHNLO . Anket
VRQXoODUÕQDJ|UHPRGHOHLOLúNLQKHPX]XQVUHOLResmi CMMI KHPGHNÕVDVUHOLIDU
NÕQGDOÕNH÷LWLPL DQNHWHNDWÕODQODUÕQ¶) alanlarÕQ%50’si KHULNLH÷LWLPL, ¶VÕ
Resmi CMMI H÷LWLPLni, %7’si IDUNÕQGDOÕN H÷LWLPLni ID\GDOÕYH¶VL KHULNLH÷LWLPLGH
ID\GDVÕ] EXOPXúODUGÕU 0RGHOOHLOJLOLJHQLúNDSVDPOÕH÷LWLP KHULNLH÷LWLPLDODQODUWDUD
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IÕQGDQGDKDID\GDOÕEXOXQPXúWXU0RGHOOHLOJLOLJHQLúNDSVDPOÕELUH÷LWLPLQVUHoL\L
OHúWLUPHJUXEXLoLQGDKDID\GDOÕROGX÷XDQODúÕOPDNODELUOLNWHEXNDSVDPOÕH÷LWLPLQWP
oDOÕúDQODUDYHULOPHVLPDOL\HWYH]DPDQDoÕVÕQGDQNXUXPa yük getirecektir.
dDOÕúPDODU|QFHVLNXUXPoDOÕúDQODUÕQÕQH÷LWLPLKWL\DoODUÕQÕQVUHoL\LOHúWLUPHIDDOL
yetlerindeki görevlerine göre belirlenHUHNEXLKWL\DFDX\JXQH÷LWLPYHUPHNYHULPPD
OL\HWYH]DPDQDoÕVÕQGDGDID\GDOÕRODFDNWÕU
C. CMMI/Süreç
ø\LOHúWLUPH
8\JXODQPDVÕQÕQ)D\GDODUÕ

.DSVDPÕQGD

7DQÕPODQDQ

6UHoOHULQ

%XNDWHJRULGHDQNHWNDWÕOÕPFÕODUÕQDVUHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕQÕQELOLQHQSHUIRUPDQV
VRQXoODUÕQÕQNXUXPGDGDJHUoHNOHúHFH÷LQHGDLUGúQFHOHULVRUXOGX
C.1. Projelerde CMMI/Süreç iyiOHúWLUPHNDSVDPÕQGDWDQÕPODQDQVUHoOHULQX\
JXODQPDVÕQÕQID\GDVÕ.
6UHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕKHGHIOHULDUDVÕQGD, WDQÕPODQDQVUHoOHULQNXUXPLoLQGHEH
QLPVHQHUHNX\JXODQPDVÕYDUGÕU<D\JÕQX\JXODQPDVÕLoLQ de uygulayÕcÕODUÕQVUHoOHULQ
ID\GDOÕRODFD÷ÕQDROGX÷XQDLQDQPDODUÕ|QHPOLELUHWNHQRODFDNWÕU
%XUDGD NDWÕOÕPFÕODUD VUHo L\LOHúWLUPH oDOÕúPDODUÕ VÕUDVÕQGD WDQÕPODQDQ VUHoOHULQ
X\JXODQPDVÕQÕQID\GDVD÷OD\DFD÷ÕQDGDLUGúQFHOHULVRUXOGX
4% 3%
11%

<ĞƐŝŶůŝŬůĞ<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ
<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ
29%
EĞ<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ͕EĞ
<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ
<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ

53%
<ĞƐŝŶůŝŬůĞ<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ

ùHNLO3. Süreçlerin UygulanmaVÕQÕQ)D\GD6D÷OD\DFD÷Õ

6UHoOHULQ X\JXODQPDVÕQÕQ ID\GDOÕ RODFD÷ÕQD \|QHOLN E\N RUDQGD ELU NDQÕ ROXú
PXúWXU³6UHoOHULQG]JQX\JXODQÕSX\JXODQPDGÕ÷ÕQÕQNRQWURO´LOHID\GDQÕQVUHN
OLOL÷LQLQVD÷ODQDFD÷ÕEHOLUWLOPLúWLU ùHNLO .
C.2. &00,6UHoL\LOHúWLUPHNDSVDPÕQGDWDQÕPODQDQVUHoOHULQSURMHOHUGHX\
JXODQPDVÕQÕQSURMHOHULQ]DPDQYHPDOL\HWLQHHWNLVL.
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6UHoL\LOHúWLUPHIDDOL\HWOHULVRQXFXSURMH]DPDQYHPDOL\HWOHULQLQGDKDL\LWDKPLQleQHFH÷L SURMHOHULQ]DPDQÕQGDYHWDKPLQOHQHQmaliyetlerde bitirilmesi öngörülür. UyguOD\ÕFÕODUÕQ EHNOHQWLOHUL GH EX \|QGH ROXUVD VUHoOHULQ VDKLSOHQLOPHVL YH X\JXODQPDVÕ
GDKDHWNLQRODFDNVUHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕQÕQGHYDPOÕOÕ÷ÕVD÷ODQDELOHFHNWLU
%XUDGDNDWÕOÕPFÕODUDVUHoOHULQSURMHOHUGHX\JXODQPDVÕVRQXFXSURMHOHULn zaman ve
PDOL\HWLQGHD]DOPDVD÷ODQDFD÷ÕQDGDLUGúQFHOHULVRUXOGX
<ĞƐŝŶůŝŬůĞ<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ
6% 10%

<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ

25%

EĞ<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ͕EĞ
<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ
<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ

38%
21%

<ĞƐŝŶůŝŬůĞ<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ

ùHNLO4. 6UHoOHULQ8\JXODQPDVÕQÕQ=DPDQYH0DOL\HWH(WNLVL

.DWÕOÕPFÕODUSURMHOHULQ]DPDQYHPDOL\HWOHULQGHL\LOHúPHOHURODELOHFH÷LQLGúQPHN
tedir. .DWÕOÕPFÕODUGDQELULEHNOHQWLVLQL³VUHoOHULQSURMHOHUGH\HQLX\JXODPDVÕVÕUDVÕQGD
]DPDQYHPDOL\HWLDUWWÕUDFD÷ÕDPDGDKDVRQUDVUHoOHUHDúLQDOÕNDUWWÕNoDEXGXUXPXQ
D]DODFD÷Õ´úHNOLQGHEHOLUWPLúWLU ùHNLO 
&&00,6UHoL\LOHúWLUPHNDSVDPÕQGDWDQÕPOanan süreçlerin projelerde uyJXODQPDVÕLOHHGLQLOHFHNID\GDODU.
&&00,6UHoL\LOHúWLUPHNDSVDPÕQGDWDQÕPODQDQVUHoOHULQSURMHOHUGHX\JXODQ
PDVÕQÕQJHFLNPHOHUHHWNLVL.
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5%

<ĞƐŝŶůŝŬůĞ<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ
9%

<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ

19%
EĞ<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ͕EĞ
<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ
<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ

42%

25%

<ĞƐŝŶůŝŬůĞ<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ

ùHNLO5. SürHoOHULQ8\JXODQPDVÕQÕQ*HFLNPHOHUH Etkisi

6UHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕVRQXFXteslimat JHFLNPHOHULQD]DOPDVÕ öngörülmektedir.
8\JXOD\ÕFÕODUÕQGDEHNOHQtisi bu yönde olursa gecikmelerin sebeplerinin belirlenmesine
\|QHOLNNDWNÕGDKDEHOLUJLQRODFDNWÕU
7HVOLPDWJHFLNPHOHULQLQD]DODFD÷ÕNRQXVXQGD\D\JÕQELUNDQÕROXúPXúWXU<LQHGH
ED]ÕNDWÕOÕPFÕODUDJ|UH³SODQODPDYHLúJFND\QDNOÕJHFLNPHOHULQ\DúDQDELOHFH÷L´EH
OLUWLOPLúWLU ùHNLO 
C.3.2. &00,6UHoL\LOHúWLUPHNDSVDPÕQGDWDQÕPODQDQVUHoOHULQSURMHOHUGHX\JXODQ
PDVÕQÕQ|QJ|UOHQEWoHOHULoLQGHNDOPD\DHWNLVL.
6UHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕVRQXFXSURMHEWoHOHULQLQGDKDHWNLQWDKPLQOHQPHVL|Q
görülmektedir.
%XUDGDNDWÕOÕPFÕODUDVUHoOHULQ X\JXODQPDVÕQÕQSURMHOHULQWDQÕPODQDQEWoHLoLQGH
NDODFD÷ÕQDGDLUGúQFHOHULVRUXOGX.
3%
13%

33%

<ĞƐŝŶůŝŬůĞ<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ
8%

<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ
EĞ<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ͕EĞ
<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ
<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ

43%

<ĞƐŝŶůŝŬůĞ<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ

ùHNLO6. 6UHoOHULQ8\JXODQPDVÕQÕQ%WoH\H(WNLVL
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$QNHWYHULOHULQHJ|UHNDWÕOÕPFÕODUÕQ|QHPOLELUNÕVPÕVUHoOHULQX\JXODPDVÕVRQXFX
SURMHOHULQEWoHOHULLoLQGHNDODFD÷ÕQDLQDQPDNWDGÕU%XQDNDUúÕRODUDNELUNDWÕOÕPFÕWD
UDIÕQGDQ³\HQLVUHoOHULQX\JXODQPDVÕQÕQLúJFQDUWÕUDFD÷ÕEXQXQGDELUPLNWDUEW
oH\LHWNLOH\HFH÷L´EHOLUWLOPLúWLU ùHNLO .
&&00,6UHoL\LOHúWLUPHNDSVDPÕQGDWDQÕPODQDQVUHoOHULQSURMHOHUGHX\JXODQ
PDVÕQÕQPúWHULPHPQXQL\HWLQHHWNLVL.
6UHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕVRQXFXPúWHULPHPQXQL\HWLQLDUWWÕ÷ÕEHOLUWLOPHNWHGLU>1].
0úWHULPHPQXQL\HWLQLDUWWÕUDFDN\DUDUOÕX\JXODPDODUNXUXPODUWDUDIÕQGDQEHQLPVHQ
mesi YHVUGUOPHVLRODVÕX\JXODPDODUGÕU
%XUDGDNDWÕOÕPFÕODUDVUHoOHULQX\JXODQPDVÕVRQXFXPúWHULPHPQXQL\HWLQLQDUWD
FD÷ÕQDGDLUGúQFHOHULVRUXOGX
4% 1%
9%

<ĞƐŝŶůŝŬůĞ<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ
14%

<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ
EĞ<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ͕EĞ
<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ
<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ

72%

<ĞƐŝŶůŝŬůĞ<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ

ùHNLO7. 0úWHUL0HPQXQL\HWL

6UHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕQÕQEHNOHQHQID\GDODUÕDUDVÕQGDPúWHULPHPQXQL\HWLQ
GHNLDUWÕúDQNHWNDWÕOÕPFÕODUÕQE\NoR÷XQOX÷X WDUDIÕQGDQGDJHUoHNOHúHFH÷LQHLQDQÕODQ
faydalardanGÕU%LUNDWÕOÕPFÕEXGXUXPX³YHULPOLOLNYHNDOLWHDUWÕúÕQÕQPúWHULPHPQX
QL\HWLQLDUWWÕUDFD÷Õ´\|QQGHNLEHNOHQtisiylHEHOLUWPLúWLU ùHNLO 
&&00,6UHoL\LOHúWLUPHNDSVDPÕQGDWDQÕPODQDQVUHoOHULQSURMHOHUGHX\JXODQ
PDVÕQÕQoDOÕúDQPHPQXQL\HWLQHHWNLVL.
6UHoOHULQX\JXODQPDVÕQGDoDOÕúDQPHPQXQL\HWLQLQDUWPDVÕVUHoOHULQX\JXODQDELOLUOL
÷LQLQVUGUOPHVLYHL\LOHúWLUPHIÕUVDWODUÕQÕQEHOLUOHQPHVLLoLQ|QHPOLGLU
%XUDGDNDWÕOÕPFÕODUDVUHoOHULQX\JXODQPDVÕVRQXFXoDOÕúDQPHPQXQL\HWLQLQDUWDFD
÷ÕQDGDLUGúQFHOHULVRUXOGX

345

4%

<ĞƐŝŶůŝŬůĞ<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ
12%

<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ

20%
EĞ<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ͕EĞ
<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ
<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ

34%
30%

<ĞƐŝŶůŝŬůĞ<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ

ùHNLO8. dDOÕúDQ0HPQXQL\HWL

.DWÕOÕPFÕODUÕQ\DNODúÕN\DUÕVÕoDOÕúDQPHPQXQL\HWLQLQDUWDFD÷ÕQDLQDQPDNWDGÕU%LU
NDWÕOÕPFÕ³VUHoOHULQLONEDúODUGDX\JXODPDVÕVRQXFXELUHNLú\NJHWLULOHFH÷L]DPDQOD
EXQXQD]DODFD÷Õ´¶QÕEHOLUWPLúoDOÕúDQPHPQXQL\HWLQGHNLDUWÕúÕQ]DPDQODJ|UOHELOH
FH÷LQLYXUJXODPÕúWÕU ùHNLO 

6

Sonuç

$QNHW VUHo L\LOHúWLUPH oDOÕúPDODUÕQÕQ NXUXPGD EHQLPVHQPHVL YH \D\JÕQODúWÕUÕOPDVÕ
NDSVDPÕQGD\DSÕODQODUÕQHWNLQOL÷LQLQEHOLUOHQPHVLYHoDOÕúDQODUÕQVUHoL\LOHúWLUPHoD
OÕúPDODUÕQÕQID\GDODUÕLOHLOJLOLGúQFHOHULQLQve önerilerinin GH÷HUOHQGLULOHUHNEu konuGD\DSÕODFDNVUHoL\LOHúWLUPHIDDOL\HWOHULQLQ EHOLUOHQPHVLDoÕVÕQGDQID\GDOÕVRQXoODU
YHUPLútir.
$QNHWVRQXoODUÕQDJ|UHVUHoL\LOHúWLUPHGHNXOODQÕODFDNPRGHOHLOLúNLQIDUNÕQGDOÕ÷ÕQ
H÷LWLPOHUOHYHULOPHVLQLQID\GDOÕROGX÷XJ|UOPúWU$\UÕFD süUHoL\LOHúWLUPHIDDOL\HW
OHULNDSVDPÕQGDWDQÕPODQDQVUHoOHULQSURMHOHUGHX\JXODQPDVÕQÕQSURMHOHULQ]DPDQYH
PDOL\HWLQHROXPOXHWNLOHULRODFD÷ÕJHFLNPHOHULQD]DODFD÷Õ|QJ|UOHQEWoHGHNDOÕQD
FD÷ÕPúWHULYHoDOÕúDQPHPQXQL\HWLQLQDUWDFD÷ÕJLELID\GDODUÕQÕQGDkuUXPoDOÕúDQ
ODUÕQFD EHQLPVHQGL÷LJ|UOPúWU
$QNHW VUHo L\LOHúWLUPH oDOÕúPDODUÕ WDPDPODQGÕNWDQ VRQUD JHUoHNOHúWLULOPLúWLU %X
DQNHWLQ oDOÕúPDODU EDúODPDGDQ oDOÕúPDODU VRQODQGÕNWDQ YH oDOÕúPD VRQXoODUÕQÕQ ELU
VUHX\JXODQGÕNWDQVRQUDWHNUDUHGLOmesi VUHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕQÕQHWNLQOL÷LDoÕ
VÕQGDQID\GDOÕRODFDNWÕU
$QNHWoDOÕúPDVÕWHNELUNXUXPLoLQ\DSÕOPÕúWÕUGDKDID]ODNXUXPGDGDEXDQNHWLQ
\DSÕODUDNPHYFXWVRQXoODUODNDUúÕODúWÕUÕOPDVÕKHGHIOHQPHNWHGLU
7HúHNNUOHU. 6UHoL\LOHúWLUPHoDOÕúPDODUÕQGD\HUDODQYHDQNHWLPL]HGestek veren tüm
ASELSAN HBT Grubu oDOÕúDQODUÕQDWHúHNNUHGHUL]
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LAPIS – (LOGO Agile Process Improvement System)
1

1

1

Tuğrul Tekbulut , Ayhan İnal ve Betül Doğanay
1

LOGO Yazılım, Kocaeli, Türkiye
{tugrul.tekbulut,ayhan.inal,betul.doganay}@logo.com.tr

Özet. Çalışmamızda yazılım geliştirme süreçlerinde son yıllarda ülkemizde de
uygulanmaya başlanan çevik yazılm geliştirme metodlarının derlenmesiyle elde
edilen özgün metodoloji üzerinde durulacaktır. Ana faaliyet alanı yazılım
geliştirmek olan şirket/organizasyonlarının (Software Intensive Organisation)
en önemli bağımsız yönetim değişkeni olan zamanın yönetilmesiyle zaman
yönetim kültürünün yerleştirilmesi ve çevik metodlarda tanımı bulunan Story
Point kavramına yeni bir yaklaşım açıklanmaya çalışılacaktır. Geliştirme
sürecinde bulunan risklerin analitik veriler sayesinde öngörülebilir ve
yönetilebilir hale getirilmesi için yapılan çalışmalar sonucunda şekillenen çevik
yönetim sistemine ilişkin konular ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yazılım Mühendisliği, Çevik Yazılım Metodolojileri, İstatistiksel

Süreç Yönetimi

1

Giriş

Ana faaliyet alanı yazılım geliştirmek olan “Software Intensive Organisation”
niteliğindeki şirketler için masrafların yaklaşık %80’i geliştirme faaliyetlerinden
oluşmaktadır. Bu yüzden geliştirme süreçlerindeki en ufak iyileştirmenin katkıları çok
büyük olmaktadır.
LAPIS, farklı metodolojilere dayanan ürün geliştirme yönetim modellerinden ve yalın
felsefeden etkilenmiş, tarifinde LOGO’un tüm ürün geliştirme personelinin katkı
sağladığı bir proje yönetim modelidir. LAPIS, çevik metodların yaklaşımına benzer
şekilde proje kapsamının proje boyunca sürekli değişeceğini en baştan kabul eden bir
yönetim

şeklidir.

Bu

yüzden

olabilecek

değişiklikleri

bir

istisna

olarak

görmemektedir. Değişikliklerden kaynaklanan riskleri minimize edebilmek için kısa
döngülü çıktı üretme ve geri bildirim düşüncesine dayanmaktadır.
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2

LAPIS Komponentleri

2.1 LAPIS’de Roller
LAPIS, çevik metodolojilerden biri olan “Scrum” metodolojisinde de kullanılan 3
temel rolü kendi modeline entegre etmiştir.
Ürün Sahibi (Product Owner) : Geliştirilmesi gereken tüm özellik ve fonksiyonları
ürün iş yığınında (Product Backlog) derleyerek yapılan geliştirmelerden elde edilen
karı (ROI - Return of Investment değerini) maksimize etmeyi hedefler. Ürün iş
yığınında bulunan maddeleri önceliklendirerek sprint içeriğinin belirlendiği sprint
planlama toplantısında geliştirme takımları (Development Team) ile geliştirme
kapasitesini gözönünde bulundurarak yapılacak geliştirmelerin pazarlığını yapar.
Geliştirme takımları tüm süreç boyunca bu pazarlığı sadece kendilerine atanmış ürün
sahibi (Product Owner) ile yapmaktadır.
Süreç Yöneticisi (Process Master): Süreç adaptasyonu ile ilgili çalışmalar yürütür ve
sürecin doğru işletilmesinden sorumludur.
Geliştirme Takımı (Development Team) : Sprint planlama toplantısında ürün sahibi
(Product Owner) ile yaptığı pazarlık sonucu yapmayı kabul ettiği maddelerin (Sprint
Backlog) sprint boyunca geliştirilmesinden sorumludur. Planlama toplantısında
geliştirme takımları (Development team) madde kabul etmeme özgürlüğüne sahiptir.
Ancak toplantıda kabul ettiği maddeleri sprint için belirlenen sürenin sonunda
tamamlamakla yükümlüdür.

Resim 1. LAPIS’de bulunan roller ve birbirleriyle olan iletişim kanalları
LAPIS’de çevik metodolojilerinden farklı olarak aynı üründe birden fazla geliştirme
takımı bulunmakta ve takım liderleri tarafından yönetilmektedir. Geliştirme takımının
üyeleri “çapraz işlevli” (cross-functional) değildir. Test operasyonları test ekipleri
tarafından ayrıca gerçekleştirilmektedir.
2.2 LAPIS’de Süreç
LAPIS ile zaman ekseni üzerinde işletilen süreç detayları Resim 2 de gösterilmiştir ve
resim üzerinde numaralandırılan işlemlere ait açıklamalar aşağıdaki gibidir.
x

Ürün iş yığını (Product Backlog) oluşturulur ve ürünün karını (ROI)
maksimize edecek şekilde yönetilir. (1)

349

x

Sprint başlamadan önce ürün sahibi, ürün iş yığınında bulunan maddeleri
önceliklendirir ve sprint planlama toplantısında, geliştirme takımları ile
önceliklendirilmiş maddelerden hangilerinin izleyen sprint içeriğine dahil
edileceğinin pazarlığını yapar. Geliştirme takımı her madde için harcanması
tahmin edilen eforlara (maddenin sahip olduğu Story Point değerlerine) göre
kapasitesi kadar madde almayı kabul eder. Yapılmasına karar verilen
maddeler sprint görev yığını (sprint backlog) olarak ilan edilir. (2)

x

Sprint boyunca sprint görev yığınında bulunan maddeler geliştirilir. Sprint’in
tamamlanma tarihi sabittir (5+2 hafta), başlatılan bir spring boyunca
değiştirilemez (time-boxed) (3)

x

Sprint sonunda geliştirme takımı, sprint görev yığınındaki (sprint backlog)
tüm geliştirmeleri içeren bir ürün teslim eder. Ürün sahibine yapılanların
demosunu sunar, (Sprint Review Meeting) sürekli iyileştirme çalışmaları
kapsamında süreçte yapılabilecek iyileştirmeler sürüm değerlendirme
toplantısında
(Sprint
Retrospective
Meeting)
değerlendirir
ve
uygulayabileceklerini bir sonraki sprint için hayata geçirir.

x

Entegrasyon testlerinin yapıldığı +2 haftasında geliştirme takımları test
ekibinden gelen bug-fix taleplerini yapmakla beraber bir sonraki sürümün
geliştirmesine başlar.

Resim 2. LAPIS süreci
Resim 2’de bulunan “Hazırlık (Preperation)” dönemine ait çalışmalar için
yürütülen detaylı süreç takvimi Resim 3’de gösterilmiştir.
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Resim 3. Sprint içerik belirleme çalışmalarına ait süreç takvimi
Geliştirme döneminde harcanan efora ait geri bildirimler, geliştirme takımlarının
bulunduğu ortama yerleştirilen ekranlarda gösterilen “Yanık Grafikler”
(BurnDown Chart) yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Yanık grafikler sayesinde
sağlanan sürekli geri bildirimin proje takibinine ve çalışan motivasyonuna olumlu
katkıları olmuştur. Yıllar içerisinde grafiklerde izlenen iyileşmeler bunu kanıtlar
niteliktedir. (Resim 5 ve Resim 6)
2.3 LAPIS’de Zaman Yönetimi
Tüm yazılım geliştirme projeleri kompleks sistemlerdir. Uzun süreli/büyük
“Waterfall” projeleri yönetilmesi güç riskler barındırmaktadır. LOGO yazılım,
misyon kritik (mission critical) ürünler üretmektedir. Tüm ürünler yaşayan ve
üzerinde devamlı ek geliştirmeler yapılan ürünlerdir. Bu yüzden risk yönetimi
son derece önemlidir. Yazılım geliştirme projeleri diğer birçok mühendislik
projelerinden (Örneğin, uçak yapım projesi) farklı olarak sürekli evrilmeye imkan
tanımaktadır. Bu yüzden, kısa süreli geliştirme sürelerinden sonra sonuçların
hedeflenen sonuçlara uymaması durumunda yeniden tasarlanabilir ve
geliştirilebilmektedir. Yapılan yanlış tasarımlardan kaynaklanan riskleri
yönetmek büyük “Waterfall” projelerinde neredeyse imkansızdır. Planlamaların 1
haftalık saat dilimlerine bölünmesini öngören LOGOWeek kavramı kısa vadeli
planların eksiksiz gerçekleşmesini sağlamak için, zamanında bitirilememesi
riskini veya hatalı geliştirilme riskini minimize etmek için getirilmiştir.
Şirket kültürüne zaman-yönetim nosyonunun kazandırılması ve şirketin
ekosistemi için ortak bir sistem saati algısının oluşturulabilmesi hedeflenmiştir.
LOGOWeek ile kısa süreli “Waterfall” uygulanmaktadır.
2.4

LAPIS’de Story Point
Çevik yazılım metodolojilerinde bulunan Story Point iş birimi LAPIS’e
entegre edilmiştir. Story Point bir fonksiyon/özelliğin geliştirilmesi ve hatanın
düzeltilebilmesi için gerekli işi tarif eden nümerik bir değerdir. Scrum gibi
çevik metodolojilerde tüm işler genelde fibonacci serisinden oluşan bir puan
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kümesi ile değerlendirilmeye çalışılmaktadır. İş biriminin belirlendiği
toplantılar esnasında “Scrum Pokeri” denilen bir çeşit oylama ile yapılacak
geliştirmenin iş birimi tayin edilmeye çalışılmaktadır.
SIO niteliğindeki şirketler için bu yöntem uzun vadede ölçmeyi zorlaştıran ve
birden fazla ekibi, özellikle farklı platformlarda geliştirme yapan ekipleri aynı
ölçü birimi ile değerlendirebilmeyi zorlaştırmaktadır.
Bu yüzden LAPIS ile her maddenin iş yükünün analitik ve süreklilik arz eden
veriler ile belirlenmesine olanak sağlayan Story Point tablosu yaratılmıştır.
“LAPIS Story Point” tablosu yazılım geliştirme aktivitelerini bir tablo üzerinde
barındırmaktadır. Geliştirme takımları geliştirilecek olan işi tabloda bulunan
aktivitelere (küçük iş parçacıklarına) bölüp herbir aktivitenin sahip olduğu
Story Point değerlerini toplayıp iş için gerekli toplam Story Point değerini
belirlemektedir.
Bu yöntem ilgili geliştirmenin alt geliştirmelerini ve her birinin iş birimlerini
ölçmekte ve analitik değerlendirmelerde kolaylık sağlamaktadır.
Tarif edilen işin “alt işleri” kayıt altında tutulduğu için yine çevik yöntemlerde
var olan “Definition of Done” kümesini içermektedir. “Definition of Done”
yapılan işin ürün sahibi tarafından hangi koşullar altında bitmiş kabul edileceği
detayını içermektedir.
2.4.1

Story Point Hesaplama Yöntemi

Story Point hesabı için LAPIS kapsamında geliştirilen Story Point
tablosundan yararlanılmaktadır. Tablo geniş kapsamlı bir yazılım geliştirme
aktivite kümesine sahiptir. Herbir aktivite için belirlenmiş taban puan (zorluk
derecesi : kolay) ve zorluk dereceleri için belirlenmiş katsayılar bu tablo
üzerinde tutulmaktadır.
Tüm işler, aktivite tipi, zorluk ve miktar cinsinden tanımlanarak yazılım
geliştirme faaliyetine ait toplam Story Point değeri hesaplanmaktadır.
Örnek Yapılacak geliştirme faaliyetinin 2 adet 1.derece zorlukta yeni rapor
içermesi durumunda aşağıdaki tabloya göre seçilmesi gereken aktivite tipi :
“Rapor – yenisinin oluşturulması” , zorluk derecesi : zor (1.derece) ve adet 2
olmalıdır.
Toplam Story Point : 35x4x2 = 280
Zorluk
Kodlama için Story
Point tablosu
Katsayı
Aktivite tipi

Kolay

Normal

Zor
(1.derece)

Zor
(2.derece)

Zor
(3.derece)

Zor
(4.derece)

1

2

4

8

12

16

Taban
Puan

Rapor - Yenisinin
oluşturulması

35

Rapor - Mevcuda
alan eklemek

5

Rapor - Performans
iyileştirme

8

2

Toplam Kodlama SP

Tablo1. Story Point hesaplama tablosu.
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280

2.5

LAPIS’de “Business Value” Değeri

“Value – Based Software Engineering” konusu olan “Business Value” (BV) değeri,
müşteriye ulaşan iş çıktısının müşterinin ihtiyacını karşılayan, müşteri odaklı bir iş
çıktısı olmasını hedeflemektedir. LAPIS, geliştirilen her iş için verilebilecek BV
değerini 0-500 rakamları arasında olacak şekilde belli bir hesaplamaya dayandırmıştır.
Ürünün Sprint Backlog’unda bulunan tüm maddeler için BV değerini hesaplanması
için ihtiyaç duyulan 5 soru cevaplandırılmak zorundadır.
Her bir soruya/kriter‘e verilen cevabın bir nümerik karşılığı ve BV değerini
etkileyecek bir katsaysı mevcuttur. Tüm cevaplardan elde edilen değerlerin toplamı,
ilgili işin “Business Value” değeri olarak kabul edilmektedir. BV atama işlemi ürün
sahibi tarafından yapılmaktadır.
2.5.1

BV Hesaplama Yöntemi

Sprint kapsamına alınmak istenen tüm hata/istekler için ürün sahibi tarafından
BV ataması yapılmaktadır. Atama öncelik, şiddet, müşteride rastlanma sıklığı,
rakipte bulunma durumu, yapılmasının kazandıracakları ve yapılmamasının
kaybettirecekleri kriterleri için sunulan seçenekler için yapılan seçimlere göre
yapılmaktadır. Herbir kritere ait seçeneğin nümerik karşılığı bulunmakta ve
yapılan seçimlerin nümerik değer karşılıklarının toplamı hata/isteğin BV değeri
olarak kabul edilmektedir.
Örneğin, “şiddet” kriteri için sunulan seçenekler ve nümerik karşılıkları
aşağıdaki tablodaki gibidir. (Şiddet kriterinin BV’ye olan katkısı bir katsayı ile
belirlendiği için kusuratlı değerler bulunmaktadır.) Seçenekler açıklama
alanındaki açıklamaya göre seçilmekte ve sınıflandırılmaktadır. Örneğin bir
hatanın “kritik” olarak kabul edilebilmesi için açıklama alanındaki “Sistem
çöküyor, data kayboluyor, data bozuluyor veya kritik bir fonksiyon/özellik
kullanılamaz durumda.” tarifine uyması gerekmektedir.

Şiddet kriteri
İstek - Zorunlu
İstek - Faydalı

İstek - Olsa İyi
Olur

Açıklama

BV hesabına
etkisi

Üründe mutlaka bulunması gereken, müşterilerin kritik
faaliyetleriyle ilgili bir fonksiyon/özellik.

125

Bu fonksiyon/özellik olmadan da müşterinin işleri yürüyor
ama zorluk oluyor. Olursa performans ve kullanılabilirlik
artar.

62,5

Ürünün temeliyle ilgili olmayan bir fonksiyon/özellik ama
olması durumunda ürünü daha çekici ve kullanışlı hale
getirir.

12,5

İstek - Gereksiz Ürüne bu fonksiyon/özelliğin eklenmesine gerek yok.
Sistem çöküyor, data kayboluyor, data bozuluyor veya
kritik bir fonksiyon/özellik kullanılamaz durumda.

Hata - Kritik
Hata - Majör
Hata - Minör

0
125

Önemli bir fonksiyon/özellik hatalı çalışıyor, hataya dolaylı
çözüm bulunamıyor veya hata restart gerektiriyor.

93,75

Fonksiyon/özelliğin hatalı olması tahammül edilebilir etki
yapıyor, hataya dolaylı çözüm var veya kullanım zorluğu
yaşanıyor.

43,75

Hata - Önemsiz Yazım hatası, terminoloji hatası, görsel bozukluk veya
ürünün bir fonksiyon/özelliğini engellemeyen hata.
Tablo2. “Şiddet” kriterinin BV değerine olan katkısını içeren tablo.
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12,5

3

OTEQ (Overall Team Efficiency, Quality) formülü:
Yalın Üretim’de kullanılan OEE (Overall Equipment Effectiveness)
formülünden esinlenerek OTEQ (Overall Team Efficiency,Quality) formülü
ile kalite faktörünü de içeren yeni bir performans metriği elde edilmeye
çalışılmıştır.
OEE formülü,
OEE = Uygunluk Durumu x Performans x Kalite
(orjinal OEE = Availability x Performance x Quality)
olarak tanımlıdır. LAPIS kapsamında formül bileşenlerini uyarlayarak
OTEQ formülüne varılmıştır.
(i)“Uygunluk Durumu” (Availability) parametresi :
Orjinal OEE’ye göre Uygunluk Durumu (Availability) parametresi,
Uygunluk Durumu = Gerçekleşen üretim süresi/Planlanan üretim süresi
(orjinal Availability = Operation Time / Planned Production Time)
olarak tanımlıdır. İnsan performansının sonsuz olabileceği kabulu ile
uygunluk durumu (Availability) = 1 olarak kabul edilmiştir.
(ii) “Performans” (Performance) parametresi :
Orjinal OEE’ye göre Performans (Performance) parametresi,
Performans = (Üretilen parça sayısı/Üretim süresi) / İdeal üretim oranı
(orjinal Performance = (Total Pieces/Operating Time)/Ideal Run Rate)
olarak tanımlıdır. Performans parametresi uyarlanarak n adet yazılımcının t
günde yaktığı Story Point olarak aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

¦ Story Point / (¦ #Yazılımcı)(# Gün)
( ¦ Story Point / (¦ # of Coders)(# of Days) )
(iii) “Kalite” (Quality) parametresi :
Orjinal OEE’ye göre Kalite (Quality) parametresi,
Kalite = Kaliteli(Sağlam) parça sayısı / Toplam üretilen parça sayısı
(orjinal Quality= Good Pieces/Total Pieces)
olarak tanımlıdır.
Kalite parametresi olarak müşterilerden bildirilen hatalara ait zarar
puanlarının toplamı, bölen olarak formüle dahil edilmiştir. Bir hataya ait
zarar puanı, hatanın yol açtığı zarara ait atanan nümerik değerdir. Bir zarar
puanının alabileceği değerler 1 ile 13 arasında değişebilmektedir.
OEE formülünün OTEQ formülüne uyarlanmış hali :
OTEQ = (1)(¦ Story Point /(¦ #Yazılımcı)(# Gün))(1/¦ Hata Zarar Puanı)
(OTEQ=(1)(¦ Story Point /(¦ #Coders)(#Days)(1/¦ Damage Value of Defects))
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Resim 4, LOGO Yazılımın bir ürün hattından toplanan verilere göre hesaplanan
OTEQ değerlerine ait grafiği içermektedir. Grafik 2012-2014 yılları arasındaki
zaman dilimine ait verileri içermektedir.

Resim 4. Windows ürün hattı OTEQ grafiği
3.1 Zarar Puan hesaplama yöntemi
Müşteriler tarafından bildirilen tüm hatalar ortaya çıkma tarihlerine göre “yeni” veya
“eski” hata olarak sınıflandırılmaktadır. Bildirilen hata, müşteri tarafından bildirilme
tarihinden bir yıl önceki sürümde de var ise “eski” olarak kategorize edilmektedir.
Eğer hata bir yıl önceki sürümde gerçeklenemiyorsa hata “yeni” olarak kabul
edilmektedir.
“Zarar Puanı” hesabına sadece “yeni” hatalar dahil edilmekte ve ürün sahipleri
(Product Owner) tarafından “Business Value” atama işlemi kapsamında verilen
“Şiddet” (Severity) değeri dikkate alarak aşağıdaki tabloya göre nümerik bir değer
atanmaktadır.
Business Value - Şiddet
(Severity)

ZP değeri

Hata - Kritik

13

Hata - Majör

8

Hata - Minör

3

Hata - Önemsiz

1

İstek - Zorunlu

5

İstek - Fayda

0.0001

İstek - Olsa iyi olur

0.0001

İstek - Gereksiz

0.0001

Tablo3. Zarar puanı tablosu.
BV değeri sadece ürün sahibi tarafından sürüme dahil edilmek istenen hata/istekler
için belirlenmektedir. Sürüme dahil edilmeyen ve bu sebepten dolayı ZP değeri
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olmayan hatalara hesaplamanın yapıldığı dönem için elde edilen ortalama ZP değeri
atanarak OTEQ hesabına dahil edilmektedir.

4

LAPIS kapsamında yapılan ölçümler
Tarif edilen sistemin süreçlere ve katkıda bulunduğu bazı ana başlıklara ait somut
veriler bulunmaktadır. Yapılan ölçümlerin sonuçları sisteme girdi olarak
değerlendirilerek
sürekli iyileşmeye önemli etkileri olmaktadır. LAPIS
kapsamında bulunan bazı ana başlıklar ve elde edilen iyileşmelere ait örnekler
aşağıdaki gibidir.
(i) Tüm ürün geliştirme çalışanlarına sürekli geri bildirimin sağlanmasıyla elde
edilen performans artışı ve sürüm yayınlama tarihlerindeki olası
sarkamaların azaltılması.

Resim 5. 2011. R2 sürümüne ait “Yanık Grafik”

Resim 6. 2014. R4 sürümüne ait “Yanık Grafik”
Resim 5 ve Resim 6 ‘da sunulan yanık grafiklerdeki kesikli çizgi gerçekleşen
storypoint tükemini kesiksiz çizgi ise idealinde beklenen tüketimi
göstermektedir.
2013.R1 sürümüne ait yanık grafikte gerçekleşen
tüketimdeki iyileşme net bir şekilde görülmektedir.
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(ii) Sprint boyunca sürüm içeriklerindeki değişikliklerin minimize edilerek
yazılım geliştirme kalitesinin iyileştirilmesi. Geliştirme esnasında bölünen
işlerin azalmasını sağlayarak konsantrasyonun artırılması.

Resim 7. Sürüm bazında geri gönderilme ortalamaları (adet)
Resim 7, yazılım ekipleri tarafından test ekiplerine gönderilen ve bug-fix için
yazılım ekiplerine geri gönderilen ortalama madde sayısına ait verileri
göstermektedir (Return count). Geri gönderilme rakamlarında azalma
olduğu gözlemlenmiştir. Yazılım ekipleri tarafından test edilmek üzere test
ekiplerine gönderilen 100 maddeden 10 madde hata içermektedir. Çalışma
başlangıcında bu oran 100’e maddeye 32 madde gibi bir değere sahipti.
(iii) Ortalama storypoint tüketimine ait verilerin değerlendirilerek personel
ihtiyacına yönelik tahminlerin yapılabilmesi.

Resim 8. Günlük ort. adam/storypoint tüketimi – Windows ürün hattı
Adam başı günlük ortalama storypoint tüketim verisi, yıllık stratejik
geliştirme planlarına önemli bir girdi parametresi ve eleman alımı için
tetikleyici niteliğe sahiptir. LAPIS öncesi nümerik değerler olmadan
tahminler yapılmaya çalışılıyordu.
(iv) LAPIS’in ilk zamanlarında sprint planning toplantıları ortalama 1 gün
sürerken artık 2-3 saatlik kısa süreli toplantılarla sürüm içeriği
belirlenebilmektedir.
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5

Anket sonuçları

Ürün geliştirme ekiplerine LAPIS’in hayatlarına getirdiği değişiklikleri ölçmeyi
amaçlayan bir anket düzenlendi. Toplamda 39 kişinin katılımı ile gercekleşen anket
sonuçları aşağıdaki gibidir.

Resim 9. LAPIS anket sonuçları
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Kesinlikle
katılıyorum
Motivasyon artışı
oldu
Süreçlerin faydası
oldu
Ekipler arası
sürtüşmeler azaldı
Yapılan işlerde
bölünmeler azaldı

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

Hiç
katılmıyorum

2%

52%

30%

13%

3%

25%

60%

5%

5%

5%

20%

40%

37%

0%

3%

8%

56%

15%

18%

3%

Genel verim arttı

15%

50%

15%

17%

3%

Ürün kalitesi arttı
Gerçekçi proje
planlama imkanı
geldi
Artık zamanımı daha
iyi
planlayabiliyorum.
Kişisel
performansımın takip
edilmesi, çalışma
performansımı
olumlu yönde etkiledi

12%

52%

18%

13%

5%

7%

65%

18%

5%

5%

10%

62%

13%

10%

5%

7%

58%

20%

10%

5%

Tablo 4. LAPIS anket sonuçları

6

Sonuç

LAPIS ile ürün geliştirme faaliyetlerini kapsayan sürecler ölçülebilen, kestirilebilen
ve üzerinde mutabakat oluşturulabilen sistemlere bağlanmıştır. Yapılan iyileştirmeler
tüm ekosistemi etkilemiş ve şirket çıktılarına güven artışını sağlamıştır.
Şirket ekosistemine takvim yıllarının başlarında tüm yıl için planlanmış sürüm
çıkışlarına ait tarihler duyurulmaya başlanmıştır. Yazılım sektöründe -neredeyse ön
kabul olan- proje sürelerindeki sarkmaların önüne geçilmiştir. Bu sistemle son 3 yılda
35 iş günlük standart proje dilimlerinde ortalama 0,3 günlük sapma süresi
sağlanmıştır.
Standart bir yazılım iş birimi (Story Point) geliştirilerek, kapasite planlama, maliyet
hesaplama, teslimat tarihi belirleme gibi yazılım sektöründe sorun olan konular
analitik olarak hesaplanabilir, izlenebilir hale getirilmiştir. Şirketin tepki süresinden
kaynaklanan müşteri memnuniyetinin arttığı gözlemlenmiştir. Sistemli çalışma
kültürünün iş ortaklarına ve iş ortakları üzerinden müşterilere yansıması rekabet
gücünü olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiştir.
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with Steve Matyas, Andrew Glover
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Yazılım Süreç Değerlendirme Araçlarının
Karşılaştırılması: Bir Çoklu Durum Çalışması1
Ozan Raşit Yürüm1, Özden Özcan Top2, Ali Mert Ertuğrul3, Onur Demirörs4
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Özet. CMMI ve SPICE yazılım organizasyonlarının süreç iyileştirme
çalışmalarında kullandıkları en yaygın iki modeldir. Bu modellerin yanı sıra
çeşitli sektörler için özelleştirilmiş Automative SPICE, Enterprise SPICE ve
Brazilian Software Improvement gibi süreç değerlendirme modelleri de süreç
iyileştirme odaklı kullanılmaktadır. Süreç değerlendirme çalışmalarında araç
desteği, zaman ve maliyet açısından önemli bir yere sahip olduğu için süreç
değerlendirme etkinliğini artırmak amacıyla birçok süreç değerlendirme aracı
geliştirilmiştir. Bu bildiride mevcut durumda yazılım süreç değerlendirme
çalışmalarında kullanılmakta olan araçların süreç değerlendirme yapmaya
uygunluklarının, iyileştirmeye açık ve güçlü yönlerinin belirlenmesi
hedeflenmektedir. Çalışmada 6 adet süreç değerlendirme aracına daha önceden
CMMI ve SPICE ile gerçekleştirilmiş olan değerlendirme sonuçları girilerek;
araçların özellikleri karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda, değerlendirilen süreç
değerlendirme araçlarının hiçbirinin belirlenen kriterlerin tümünü tam olarak
karşılamadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler. Süreç Değerlendirme, Süreç İyileştirme, Yazılım Süreç
Değerlendirme Araçları, CMMI, ISO 15504, SPICE

1

Giriş

Küreselleşen dünyada kaliteli ürünleri zamanında ve beklenen maliyetle teslim etmek
başarılı olabilmeyi hedefleyen her şirketin ortak amacı haline gelmiştir. Bu amaçla
şirketler süreçlerinin hangi aşamada olduğunu ve hangi yeniliklerin yapılması
gerektiğini öğrenmek için yazılım süreç iyileştirme çalışmalarına odaklanmıştır. Süreç
iyileştirme fırsatlarının ortaya çıkarılması için ise süreç değerlendirme modellerine
göre yazılım süreç değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir. Yazılım
organizasyonları süreç değerlendirmelerini genellikle CMMI [1] ve SPICE [2] gibi
dünyanın en yaygın süreç değerlendirme modellerini esas alarak yapmaktadır [3].
Ancak bu modellerin çok geniş alanları kapsaması, şirketleri endüstrinin belirli
1 Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 113E528 projesi
kapsamında desteklenmektedir.
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alanlarında kullanılan Automotive SPICE [4], Medi SPICE [5], Enterprise SPICE [6]
gibi süreç değerlendirme modelleri tanımlamaya sürüklemiştir [7]. Yeni bir alan
olarak çevik yazılım geliştirme yöntemlerinin olgunluğunu belirlemek amacıyla da
olgunluk modelleri geliştirilmektedir [8] [9] [10].
Süreç olgunluk değerlendirme çalışmalarında araç kullanımı ile değerlendirme
sırasında veri toplama, belge yönetimi, raporlama gibi alanlarda harcananın çabanın
azaltılması ve değerlendirme sırasında denetçilerin yönlendirilerek etkin bir
değerlendirme yapılması hedeflenmektedir [11]. Araçlar, bu anlamda yeni geliştirilen
ve güncellenen modellerin tanımlanmasına olanak sağlayacak ve değerlendirmeyi
kolaylaştıracak düzeyde olmalıdır. Bu çalışma kapsamında yapılan literatür
araştırması sonucunda, hali hazırda geliştirilmiş olan araçların fonksiyonel
özelliklerini ve etkinliğini ölçmek için yeterli çalışma yapılmadığı
gözlemlenmiştir. 2003 ve 2004 yıllarında yazılım süreç değerlendirme araçlarının
sahip olduğu işlevleri öğrenmek amacıyla Leung ve Qu tarafından anket uygulanmış
ve araçların hangi özelliğe sahip olduğu belirtilmiştir [11]. Fakat, araçların bu
özelliklere ne derecede olanak sağladığına dair bir bilgi verilmemektedir. Ayrıca, Lok
ve Walker tarafından yapılan başka bir çalışmada SEAL QQ [12] isimli aracın kalite
özelliklerine (işlevsellik, güvenlik, güvenilirlik, taşınabilirlik, sürdürebilirlik vs.)
yüzeysel olarak bakılmıştır [13]. Çok genel kavramlar olan bu özelliklere bakmak
yazılım süreç değerlendirme araçlarının sahip olması gereken daha temel
özelliklerinin gözardı edilmesine yol açmaktadır.
Bu bildiride sunduğumuz çalışmanın amacı yazılım süreç değerlendirme araçlarını
uzman görüşleri alarak belirlediğimiz kriterlere göre değerlendirmek ve
değerlendirme sonuçlarından yola çıkarak mevcut araçların yeterliliğini ortaya
koymaktır. Bu çalışma aynı zamanda bir yazılım süreç değerlendirme aracında olması
beklenen özelliklerin neler olduğunun tanımlanması açısından da önemlidir.
Çalışmamızda yazılım süreç değerlendirme araçlarını karşılaştırmak amacıyla
çoklu durum çalışması gerçekleştirilmiştir. Bunun için CMMI [1] ve SPICE [2] ile
gerçekleştirilmiş iki adet süreç değerledirme sonucu bir süreç değerlendirme uzmanı
ve iki süreç değerlendirme modelleri hakkında eğitim almış yüksek lisans öğrencisi
tarafından belirlenen tüm kriterler gözetilerek araçlarda ayrı ayrı tanımlanmıştır.
Ardından elde edilen bulgular yine bahsi geçen 3 kişinin bir araya gelmesi ile
tartışılmış ve araçlar hakkındaki bulgular ortaya konmuştur.
Bildirinin devamı şu şekilde düzenlenmiştir; bölüm 2’de yapılan durum çalışması
ve değerlendirmeye konu olan yazılım süreç değerlendirme araçları açıklanmıştır.
Durum çalışmalarının bulguları bölüm 3’te belirtilirken sonuçlar ve gelecek
çalışmalar ise bölüm 4'de verilmektedir.

2

Durum Çalışması

2.1

Durum Çalışması Planı

Aşağıdaki araştırma sorularına yanıtlar bulmak amacıyla durum çalışması
gerçekleştirilmesi planlanmıştır:
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Araştırma Sorusu 1: Mevcut yazılım süreç değerlendirme araçları belirlenen
özelliklere göre değerlendirme yapmaya olanak sağlıyor mu?
Araştırma Sorusu 2: Mevcut araçların güçlü ve iyileştirmeye açık yanları nelerdir?
Durum çalışmasını aşağıdaki aşamaları içerecek şekilde planlanmıştır:
Araçların Belirlenmesi ve Seçimi: Akademik niteliği olan yazılım süreç
değerlendirme araçlarının belirlenmesi için literatür taraması yapılmasına; ticari
amaçla geliştirilmiş araçların belirlenmesi için arama motorlarının kullanmasına karar
verilmiştir. Seçim için aranan şartlar araçların indirilebilir olması ve çalıştırılabilir
olması olarak belirlenmiştir.
Değerlendirme Kriterlerinin Tanımlanması: Kriterlerin, hem litertür
araştırmasında benzer yapılmış çalışmalarda kullanılan kriterler göz önünde
bulundurularak hem de yazılım süreç değerlendirme çalışmalarında bulunmuş uzman
kişilerin görüşleri alınarak belirlenmesi planlanmıştır.
Değerlendirme Örneklerinin Temini: Kriterlerin değerlendirilebilmesi için
araçlarda tanımlanmak üzere CMMI [1] ve SPICE [2] ile gerçekleştirilmiş iki adet
değerlendirme örneğinin elde edilmesi planlanmıştır.
Değerlendirme Sonuçlarının Araçlarda Tanımlanması: Elde edilen
değerlendirme sonuçlarından 2’şer adet süreç alanına ait değerlendirme sonucunun
araçlarda tanımlanması ve bu sırada araçların belirlenen kriterlere göre
uygunluklarının değerlendirilmesi planlanmıştır.
2.2

Durum Çalışmasının Yürütümü

Yazılım Süreç Değerlendirme Araçlarının Belirlenmesi ve Seçimi: Tablo 1’de
listelenen yazılım süreç değerlendirme araçları sistematik literatür tarama sürecinin
sonunda bulunmuştur.
IEEE Explorer, Web of Science, SpringerLink ve
ScienceDirect ve daha birçok bilimsel kaynak barındıran veritabanlarında yazılım
süreç değerlendirme aracı ile ilgili belirli anahtar kelimeler üzerinden araştırmalar
yapılmıştır. Literatür taraması sonrasında Tablo 1’de verilen araçlara ulaşılmıştır fakat
indirilebilme ve çalıştırabilme kriterlerine uymama nedeniyle CMMI Browser, CMMI
v1.1 Self Assessment Tool, SEAL QQ, SPiCE-Lite Tool, SW-CMM v1.1 Interim
Maturity Toolkit araçları değerlendirme dışı bırakılmıştır.
Araç Sahibi
Araç İsmi
Software Quality Institute
Appraisal Assisstant [14]
of Griffith University
Integrated
System
Appraisal Wizard [15]
Diagnostics Incorporated
Wibas
CMMI Browser [16]
Marc De Smet
CMMI v1.1 Self Assessment Tool [17]
Chemuturi Consultancy
CMMiPal v1.0 [18]
HM&S IT-Consulting
CMM-Quest v1.3 [19]
Integrated
System
Model Wizard [20]
Diagnostics Incorporated.
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SEAL
HM&S IT-Consulting
HM&S IT-Consulting
Marc De Smet

SEAL QQ [12]
SPICE 1-2-1 [21]
SPiCE-Lite Tool [22]
SW-CMM v1.1 Interim Maturity Toolkit [23]

Tablo 1. Süreç Değerlendirme Araçlarının Listesi

Süreç Değerlendirme Örneklerinin Seçimi: CMMI [1] tabanlı süreç
değerlendirme örneğini aldığımız organizasyon 100 kişinin çalıştığı orta büyüklükte
bir işletmedir, web tabanlı uygulamalar geliştirmektedir. SPICE [2] tabanlı süreç
değerlendirme örneği Enformatik Enstitüsü program derslerinden biri olan Yazılım
Kalite Yönetimi kapsamında gerçekleştirilen bir değerlendirmedir.
Değerlendirme Kriterlerinin Tanımlanması: Literatürde yazılım süreç
değerlendirme araçlarının sahip olması gereken temel özellikleri belirten yeterli
kaynak bulunmamaktadır. Bu nedenle 3 süreç değerlendirme uzmanının görüşleri
alınarak araçların değerlendirilmesinde kullanılacak özellikler belirlenmiştir.
Yaptığımız araştırmalara göre esnek ve uygun bir yazılım süreç değerlendirme
aracının aşağıdaki özelliklere sahip olması önemli görülmektedir.
Kriter İsmi
Model Tanımlamaya Uygunluk
Değerlendirme Yapmaya Uygunluk
Otomatik Raporlama
Denetçiyi Yönlendirebilme
Farklı Projelerin Değerlendirilebilmesi
Paralel Değerlendirme Yapmaya Uygunluk
Araç Özelliklerini Keşfedebilmeye Uygunluk
Tablo 2. Değerlendirme Kriterlerinin Listesi

Tanımlanan Kriterlere Göre Değerlendirmenin Gerçekleştirilmesi:
Tanımlanan kriterlere göre değerlendirme; bir süreç değerlendirme uzmanı ve
Enformatik Enstitüsü’nde program derslerinden biri olan Yazılım Kalite Yönetimi
Dersi’ni en az BA(85/100) ile geçen iki yüksek lisans programı öğrencisi tarafından
elde edilen CMMI [1] veya SPICE [2] örnekleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Bağımsız olarak her araç için yapılan 3 paralel çalışmanın ardından kişiler bir
araya gelerek bulguları tartışmış, belirlenen her bir kritere ait Tablo 3’te verilen
derecenlendirmeyi ortak olarak yapmışlardır.
2.3

Değerlendirme Kriterleri

Aşağıda çalışmada kullanılan kriterlerin açıklamaları verilmektedir:
Model Tanımlamaya Uygunluk: Bir yazılım süreç değerlendirme aracının esnek
olabilmesi için her türlü süreç değerlendirme modeli için kullanılabilir olması
gerekmektedir. Bu da aracın yeni süreç değerlendirme modeli tanımlamaya ve
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tanımlanan modele göre değerlendirme yapmaya olanak sağlaması ile mümkün
olmaktadır. Araçtan beklenen yeni model elemanlarını
eklemeye, silmeye,
güncellemeye ve belli bir düzende sıralamaya olanak sağlamasıdır. Ayrıca model
elemanları yaratılmak istenilen modelin ontolojisine uygun bir şekilde düzenlenebilir
olmalıdır. Örneğin, pratik veya amaç yerine başka bir isim verilebilinmelidir.
Böylece, süreç modellerini kendi dillerine çevirmek isteyenler için de kolaylık
olacaktır.
Araçların CMMI [1] ve SPICE [2] gibi birbirinin eşi olan süreç değerlendirme
sonuçlarını birbirine dönüştürüp dönüştüremediği de bu kriter kapsamında
değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçlarının birbirine dönüştürülmesi ya da farklı
modeller ile yapılan değerlendirme sonuçlarının birbiri ile karşılaştırılması ancak
bütün modelleri kapsayacak bir metamodel ile uygun olmaktadır. Bu yüzden nitelikli
bir yazılım süreç değerlendirme aracı bütüncül bir metamodel ile yeni bir model
tanımlanmasına imkan sağlamalıdır.
Değerlendirme Yapmaya Uygunluk: Değerlendirme yapabilmek için süreç
değerlendirme modelindeki gerekli elemanların puanlandırılabilir, bulguların
girilebilir ve kanıtların düzenli bir şekilde tutulabilir olması gerekmektedir.
Otomatik Raporlama: Yazılım süreç değerlendirme aracı, gerçekleştirilen
değerlendirmenin minimum raporlama gereksinimlerini(değerlendirme tarihi,
değerlendirme girdileri, kanıtlar, değerlendirme bulguları, herbir süreç için
değerlendirme sonuç profili) karşılamalı ve grafiksel öğelerle destekleyebilmelidir.
Denetçiyi Yönlendirebilme: Ön süreç değerlendirme çalışmaları uzman olmayan
kişiler tarafından yapılabilmektedir, bu nedenle bir süreç değerlendirme aracının
modelleri esas alarak denetçileri yönlendirmesi aracın kullanılabilirliğini
kolaylaştıracaktır.
Farklı
Projelerin
Değerlendirilebilmesi:
Organizasyonlarda
süreç
değerlendirme, organizasyonun bütününü temsil etmesi açısından belirli örneklem
yöntemlerine göre seçilen birden çok sayıda proje üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Bu nedenle bir yazılım süreç değerlendirme aracı birden fazla projenin paralel ya da
sıralı olarak değerlendirilmesine ve farklı proje değerlendirme sonuçlarının anlamsal
olarak bir araya getirilmesine olanak sağlayacak yapıda olmalıdır.
Paralel Değerlendirme Yapmaya Uygunluk: Organizasyonlarda süreç
değerlendirme tek bir takım tarafından yapılabileceği gibi birden fazla takım
tarafından da gerçekleştirilebilmektedir. Bu nedenle bir yazılım süreç değerlendirme
aracından beklenen farklı takımların farklı projeleri aynı anda değerlendirmeye olanak
sağlamasıdır.
Araç Özelliklerini Keşfedebilmeye Uygunluk: Kullanım kolaylığı açısından
süreç değerlendirmeye başlama, değerlendirme, raporlama, kaydetme, araç ayarlarının
değiştirilmesi gibi özelliklerinin araçta kullanıcılar tarafından rahatlıkla bulunabilmesi
ve anlaşılabilmesi gerekmektedir. Kısacası aracın sağladığını iddaa ettiği bütün
özelliklerinin açık ve net bir şekilde kullanıcıya sunulması gerekmektedir. Ayrıca
araç, özelliklerinin keşfedilmesine kolaylık olması için yardım sağlamalıdır ve görsel
tasarımı kullanıcıyı keşfetmeye sürükleyecek şekilde olmalıdır.
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3

Bulgular ve Tartışma

Bu bölümde yazılım süreç değerlendirme araçlarının durum çalışması sırasında elde
edilen güçlü ve iyileştirmeye açık yanları sunulmuştur.
3.1

Appraisal Assisstant

Software Quality Institute of Griffith tarafından geliştirilen bu araç CMMI [1] ve
SPICE [2] tabanlı süreç değerlendirmesine destek olmayı amaçlamaktadır.
Model Tanımlamaya Uygunluk: Araç, CMMI [1] ve SPICE [2] tabanlı modeller
tanımlanmasına izin vermektedir. Modelde bulunan elemanların içerikleri rahat bir
şekilde eklenip, silinip, düzenlenilebilmektedir. Fakat Modelde bulunan kavramların
isimleri değiştirilememektedir. Ayrıca CMMI [1] tabanlı model tanımlanırken genel
amaçlar yetenek boyutu ile ilişkilendirilememektedir. Modelin herhangi bir elemanı
her zaman sonuncu eleman olarak eklenmektedir. Dolayısı ile eklenmiş olan
elemanlar arasına yeni bir eleman eklenmesine izin vermemektedir. Araç, yeni bir
model tanımlanırken yetenek ve olgunluk seviyelerinin sayısının kullanıcı tarafından
belirlenmesine olanak sağlamamaktadır. Bununla birlikte araçta bütünleşik bir
metamodel bulunmamaktadır.
Değerlendirme Yapmaya Uygunluk: Araç CMMI [1] ve SPICE [2] tabanlı
değerlendirme yapılacak şekilde tasarlanmışıtr. Süreçlerin pratikleri veya amaçları
puanlandırılmaktadır ve güçlü ve zayıf yönleri girilebilmektedir. Ancak SPICE [2]
tabanlı süreç değerlendirmesi sırasında bakılması gereken pratikler sürece ait
değerlendirme kısmında bulunmamaktadır. Dolayısı ile pratiklere ait bulguların
yazılabileceği bir alan bulunmamaktadır.
Otomatik Raporlama: Amaçların ve süreçlerin sonuç profili, değerlendirmenin
güçlü ve iyileştirmeye açık yönleri, değerlendirme bulguları, kanıtlar, değerlendirme
girdileri ayrı şekilde raporlanabilmektedir.
Denetçiyi Yönlendirebilme: Süreç değerlendirmesi esnasında denetçinin izlemesi
gereken kanıt ekleme, bulguları girme, pratik puanlandırma, amaç puanlandırma,
süreç alanı puanlandırma gibi adımlar süreç değerlendirmeye uygun bir sırada
kullanıcıya sunulmamaktadır. Kanıt girmek istendiğinde izlenmesi gereken yollar ve
bakılması gereken süreç göstergeleri net bir şekilde anlaşılmamaktadır.
Farklı Projelerin Değerlendirilebilmesi: Farklı projelerin herbir pratik için
değerlendirilmesine izin verdiği gibi, projelerin değerlendirilmesine göre herbir pratik
için anlamlı bir sonuç çıkarılmasını sağlamaktadır.
Paralel Değerlendirme Yapmaya Uygunluk: Araç bir değerlendirme için farklı
takımların tanımlanmasına olanak sağlamaktadır. Fakat takım üyesi olmayan kişilerin
de takım üyesi gibi değerlendirme hakkında yorum yapmasına izin vermektedir. Bu
sorun olası bir güvenlik açığı yaratabilir. Ayrıca, takım üyelerinin eş zamanlı olarak
değerlendirme yapmasına olanak sağlamamaktadır.
Araç Özelliklerini Keşfedebilmeye Uygunluk: Araç raporlama ile ilgili
özelliklerin keşfine olanak sağlamaktadır. Ayrıca, araca ait ayarların kolay bir şekilde
yapılmasına izin vermektedir. Fakat değerlendirmeye başlayabilmek için
organizasyon oluşturulması gerekmektedir ve bu özelliğin keşfedilmesinde zorluk
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yaşanmaktadır. Bununla birlikte aracın karmaşık yapısı kanıt ekleme ve süreç
değerlendirme takımları oluşturma gibi özelliklerinin keşfedilmesini engellemektedir.
3.2

Appraisal Wizard ve Model Wizard

Apprisal Wizard ve Model Wizard araçları aynı şirket tarafından aynı altyapı
kullanılarak ve birbirlerini destekleyecek şekilde gelişitirildikleri için aynı başlık
altında bir bütün olarak değerlendirilmiştir. Her iki araç için de geliştirici firma
Integrated System Diagnostics Incorporated'tir. Appraisal Wizard aracı CMMI [1]
tabanlı süreç değerlendirmesi için kullanılmak üzere, Model Wizard aracı ise CMMI
[1] tabanlı süreç değerlendirme modeli oluşturmak için geliştirilmiştir.
Model Tanımlamaya Uygunluk: Model Wizard aracında tanımlanan model
Appraisal Wizard aracına aktarılabilmektedir. Mevcut modelleri kopyalama özelliği
sayesinde var olan modelleri bozmadan yeni bir model oluşturulmasını sağlamaktadır.
Model Wizard aracında Süreç değerlendirme modeli elemanları eklenmesine,
düzeltilmesine ve çıkarılmasına izin vermektedir fakat modeli süreç ve yetenek
boyutu olarak ayırmadığı için yetenek boyutundaki bütün elemanları her bir süreç için
ayrı ayrı girmek gerekmektedir. Bu da ciddi bir zaman kaybına yol açmaktadır.
Herhangi bir metamodel bulunmamaktadır. Model elemanları arasında ilişki
kurulmasına izin verilmesine rağmen tanımlanan eleman türleri birbirine
karışmaktadır. Örneğin, tanımlanan olgunluk seviyesi süreç alanı olarak
gözükmektedir.
Değerlendirme Yapmaya Uygunluk: İlgili modele ait amaçlar ve pratikler
değerlendirilebilmektedir. Süreç göstergelerine bakarak kanıtlar girilebilmektedir.
Otomatik Raporlama: Detaylı ve özet raporlama özelliği olmasına rağmen
raporlarda herhangi bir grafik gözükmemektedir. Raporlarda birçok gereksiz yazı
bulunmaktadır. Yapılan puanlandırmaya göre bir çözümleme bulunmamaktadır.
Denetçiyi Yönlendirebilme: Süreç değerlendirme esnasında denetçiyi
yönlendirmeye yönelik hiçbirşey yoktur. Denetçiler hangi adımları takip etmesi
konusunda aracı kullanmakta zorlanmaktadır.
Farklı Projelerin Değerlendirilebilmesi: Farklı Projelerin değerlendirilmesine
izin vermemektedir.
Paralel Değerlendirme Yapmaya Uygunluk: Araçta sadece takım üyeleri
belirlenebilmektedir.
Araç Özelliklerini Keşfedebilmeye Uygunluk: Aracın tasarımı kullanıcı dostu
olmadığı için özelliklerini keşfetmeye uygun değildir.
3.3

CMMiPal v1.0

Chemuturi Consultancy tarafından geliştirilen bu araç organizasyon süreçlerini
CMMI [1] elamanlarına
eşleştirtirerek değerlendirme yapılması amacıyla
geliştirilmiştir.
Model Tanımlamaya Uygunluk: Süreç değerlendirme modelindeki bütün
elemanların değiştirilmesine ve yeni bir eleman eklenmesine izin vermesine rağmen
bu elemanların eklenip belli bir düzende olmasına izin vermemektedir. Ayrıca eleman
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ekleme ile ilgili hiçbir kontrol yapılamamaktadır. Herhangi bir meta model
bulunmamaktadır. Süreç değerlendirme modelinin kavramlarının isimleri
değiştirilememektedir.
Değerlendirme Yapmaya Uygunluk: Amaçlar ve pratikler puanlandırılmasına
izin vermektedir. Değerlendirme sırasında yorumlar yapılmasına olanak
sağlamaktadır. Ancak değerlendirmeye hangi süreçlerin gireceği özel olarak
seçilememektedir. Değerdirme sırasındaki puanlama şekli ilgili model olan CMMI [1]
ile uyuşmamaktadır. Örneğin, “çoğunlukla karşılanıyor”a denk gelen birşey yoktur.
Otomatik Raporlama: Süreçlerin, amaçların, pratiklerin ve iş ürünlerinin
raporlanmasına izin vermesine rağmen raporlamada sadece yazılar bulunmaktadır ve
değerlendirme özeti yoktur. Değerlendirme girdileri raporda bulunmamaktadır.
Ayrıca girilen puanlamaya göre bir çözümleme yapılmamıştır. Raporda girilenler
olduğu gibi gösterilmektedir.
Denetçiyi Yönlendirebilme: Değerlendirmeye başlanması için organizasyon
seçilmesi konusunda uyarılar vermesine rağmen değerlendirmeye amaçlar, pratikler
ve iş ürünlerinin hangisinden başlanılacağı ve nasıl bir yol izlenileceği ile ilgili ipucu
bulunmamaktadır.
Farklı Projelerin Değerlendirilebilmesi: Araçta değerlendirmeye girecek
projelerin tanımlanmasına ve seçilmesine izin verilmemektedir.
Paralel Değerlendirme Yapmaya Uygunluk: Değerlendirme takımı
oluşturulmasına yönelik hiçbir özellik yoktur.
Araç Özelliklerini Keşfedebilmeye Uygunluk: Araç boşluk analizi ve araç
ayarlarının yapılması ile ilgili özelliklerin keşfine olanak sağlamaktadır. Ancak aracın
tasarımı ilgi çekmediği için diğer özelliklerin keşfedilmesinde zorluklar
yaşanmaktadır. Raporlama ve süreç değerlendirme özelliğini keşfetmek çok zaman
almaktadır. Bir çok işlem penceresi açıldığında pencerelerin nerede olduğu
anlaşılamamaktadır.
3.4

CMM-Quest v1.3 ve SPICE 1-2-1

SPICE 1-2-1 ve CMM-Quest v1.3 araçları aynı şirket tarafından aynı altyapı
kullanılarak geliştirildiği için aynı başlık altında değerlendirilmiştir. SPICE 1-2-1
SPICE [2] tabanlı süreç değerlendirmesi amacıyla geliştirilmişken, CMM-Quest v1.3
CMMI [1] tabanlı süreç değerlendirilmesi hedefiyle geliştirilmiştir. Her iki araç da
HM&S IT Consulting tarafından geliştirilmiştir.
Model Tanımlamaya Uygunluk: Yeni bir süreç değerlendirme modeli
tanımlanmasına izin vermemektedir. Dolayısıyla modellerin farklı versiyonlarına göre
değerlendirme yapmaya olanak sağlamıyor.
Değerlendirme Yapmaya Uygunluk: Değerlendirme kanıtları girilememektedir.
Onun dışında amaçlar ve pratikler değerlendirilebilmektedir. Süreç girdileri ve
çıktıları puanlanabilmektedir. Değerlendirme için istenilen süreçler seçilebilmektedir.
Otomatik Raporlama: Farklı formatta raporlamaya izin vermesinin yanı sıra
sonuçlar grafikler halinde detaylı ve özet şeklinde gösterilebilmektedir. Bulgular,
yorumlar, süreç bilgileri, süreçlerin ve amaçların sonuç bilgilerinin raporlanmasına
olanak sağlamaktadır. Raporda gösterilmek istenen özellikler seçilebilmektedir.
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Denetçiyi Yönlendirebilme: Araç denetçiyi hangi adımları takip etmesi gerektiği
konusunda yönlendirmektedir. Gerçekleştirilecek adımlar numaralandırılmıştır.
Değerlendirilecek süreç alanları arasında geçiş kolaylığı vardır.
Farklı Projelerin Değerlendirilebilmesi: Bütün süreçlerin organizasyon bazında
değerlendirilmesine izin vermektedir. Yeni bir proje eklenip çıkarılmasına ve
seçilmesine izin vermediği için farklı projelerin değerlendirmesine olanak
sağlamamaktadır.
Paralel Değerlendirme Yapmaya Uygunluk: Paralel değerlendirme ile ilgili
hiçbir özellik bulunmamaktadır.
Araç Özelliklerini Keşfedebilmeye Uygunluk: Araç kullanıcıya hitap edecek
şekilde tasarlanmıştır. Değerlendirme ve araç ayarları açık ve net bir şekilde kullanıcı
tarafından yapılmaktadır. Yazı girilmesi gereken bölümleri bellidir. Değerlendirmeyi
kaydetmek için ve yardım almak içim gerekli yerler açık simgelerle gösterilmiştir.
Yardım kısmında ekran görüntüleri üzerinden açıklayıcı özellikler vardır.

4

Durum Çalışmasının Kısıtları

4.1

Dışsal Kısıtlar

Literatür araştırması sonucunda 11 adet yazılım süreç değerlendirme aracı
bulunmuştur. Fakat 6 adet yazılım süreç değerlendirme aracı indilirip
çalıştırılabilmiştir. Bununla birlikte, literatür araştırması sırasında bulunamayan
araçlar olabilir. Eğer tüm araçlar çalıştırılabilseydi kriterleri tam olarak karşılayan bir
araç bulunma olasığı vardı.
4.2

İçsel Kısıtlar

Araçları değerlendiren denetçiler öznel bir şekilde değerlendirme yapmış olabilir.
Denetçiler daha önce değerlendirmelerini kağıt tabanlı yaptığı için araç destekli
değerlendirme yapmaya alışık değildir. Dolayısı ile denetçiler kullanamadığı
özellikleri gözardı etmiş olabilir.

5

Sonuçlar

Bu çalışmada yazılım süreç değerlendirme araçlarının sahip olması gereken özellikler
incelenmiştir ve güçlü ve iyileştirmeye açık yanları çoklu durum çalışması yapılarak
belirlenmiştir.
Bu çoklu durum çalışmasının sonucu olarak herbir araçta belirli düzeyde
eksiklikler bulunmuştur. Araçları değerlendirmek ve birbirleriyle karşılaştırmak için 4
seviyeli ölçek kullanılmıştır: “Hiç Karşılamıyor (HK)”, “Kısmi Karşılıyor (KK)”,
”Çoğunlukla Karşılıyor (ÇK)”, “Tam Karşılıyor (TK)”.
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ÇK
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HK
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Otomatik Raporlama

Araç
Özelliklerini
Keşfedebilmeye
Uygunluk

CMM-Quest
v1.3[19]
ve
SPICE
1-21[21]

Paralel
Değerlendirme
Yapmaya Uygunluk

CMMiPal
v1.0[18]

Farklı
Projelerin
Değerlendirilebilmesi

Appraisal
Wizard[15]
ve
Model
Wizard[20]

Denetçiyi
Yönlendirebilme

Appraisal
Assisstant [14]

Değerlendirme Yapmaya
Uygunluk

Özellik / Araç

Model
Tanımlamaya
Uygunluk

Bölüm 3’te verilen değerlendirme sonuçları doğrultusunda ve tüm denetçiler
tarafından alınan ortak kararla Tablo 3’te verilen değerlendirme tablosu ortaya
çıkmıştır.

Tablo 3. Karşılaştırma Sonuçları

Bütün araçlar karşılaştırıldığında en iyi sonucu en çok özelliğe sahip olan
Appraisal Assisstant aracı almıştır. Model tanımlamaya uygunluk ve değerlendirme
yapmaya uygunluk açısından araçlar arasında en yüksek notu almasına rağmen süreç
değerlendirme modellerini tanımlamada sıkıntılar yaşanmaktadır. Diğer taraftan,
raporlama özelliği ve birçok projeyi desteklemesi sayesinde öne çıkmaktadır. Fakat
paralel değerlendirmeye ve araç özelliklerini keşfedebilmeye uygunluk açısından
beklentileri karşılamamaktadır. Diğer araçlar arasında da CMM-Quest v1.3 ve SPICE
1-2-1 denetçiyi yönlendirme, otomatik raporlama ve araç özelliklerini keşfedebilme
açısından başarılıyken, Appraisal Wizard ve Model Wizard araçlarının sadece
değerlendirme yapmaya tam olarak uygun olduğu görülmektedir. Bu araçlara bütün
olarak bakıldığında hiçbir araç kendilerinden beklenen özelliklere tam olarak sahip
değildir.
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Bu durum çalışmasının sonuçları bütün bu özelliklere sahip, etkin ve kullanımı
kolay bir yazılım süreç değerlendirme aracına, özellikle model tanımlamaya, süreç
değerlendirmesi ve paralel değerlendirme yapmaya uygun bir araca ihtiyaç olduğunu
göstermektedir.
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Dağıtık Sistemler İçin Haberleşme Otomasyon Ara
Katmanı: ULAK
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Özet. Geliştirilen sistemlerin kapsam ve yetenekleri arttıkça, çok sayıda yazılım
ve bileşenin birbiriyle haberleşme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Haberleşme arayüzlerini her farklı yazılım ya da bileşende yeniden kodlamak, arayüz değişikliklerinde değişen kısımları elle güncellemek hem zaman kaybına, hem de hataya
yatkın yazılım parçaları geliştirilmesine neden olmaktadır. Diğer yandan gömülü yazılımlarda haberleşmeden kaynaklanan hatalar, yazılım güvenliği açısından
oldukça kritiktir. Bu tür sorunlara çözüm getirmek amacıyla haberleşme otomasyon ara katmanı ULAK geliştirilmiştir. ULAK sayesinde tüm haberleşme
altyapıları (çözümleme ve formatlama) otomatik olarak oluşturulabilmekte,
farklı platformlardaki yazılımlar karşılıklı olarak haberleşebilmektedir (endian
sorunu).
Anahtar Kelimeler: Yazılım Mimarileri, Haberleşme Ara Katmanı, Çapraz
Platform Haberleşmesi

1

Giriş

Dağıtık sistem, farklı bilgisayarlardaki yazılım bileşenleri arasındaki haberleşme ve
koordinasyonun sadece mesajlaşma yoluyla sağlanabildiği ağ olarak tanımlanabilir.
Haberleşme, mesajların sistemdeki bütün yazılım bileşenlerinin tanıdığı bir formatta
gönderimi ve karşı tarafın bu mesajları çözümlemesi ile gerçekleşir. Mesajlar elle
yazılımcı tarafından kodlanabileceği gibi bu iş için oluşturulmuş hazır bir ara katman
yazılımı da kullanılabilir.
Elle kodlama en basit çözüm olarak görünse de haberleşen birim sayısı, arayüz çeşitliliği ve değişiklikleri artıkça sistemin sağlıklı bir haberleşme kurabilmesini sağlamak kritik bir sorun halini alır. Arayüzlerin tek tek elle kodlanması sistemi hataya
yatkın bir hale getirirken ciddi bir iş gücü kaybına da sebep olmaktadır. Farklı platformlardaki yazılımların haberleşme gereksinimlerinin de karşılanması gerekliliği
haberleşme kodlarını iyice karmaşıklaştırmaktadır.
Günümüzde dağıtık sistemlerdeki haberleşme sorununu çözmek için oluşturulmuş
pek çok hazır ara katman yazılımı da bulunmaktadır. Ancak bu yazılımların kullanımında pek çok sıkıntı ile karşılaşılabilmektedir. Bu araçlar çok geniş bir sorun küme-
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sine çözüm olarak oluşturuldukları için pek çok karmaşık yapıyı da beraberlerinde
getirebilmektedirler. Karmaşıklık ise sistemleri hataya daha açık bir hale getirir. Özellikle az sayıdaki sistemlerden oluşan ve hatasız çalışmanın çok önemli olduğu silah
sistemlerinde bu teknolojiler avantajdan çok dezavantaj getirebilmektedir.
ULAK, özellikle az sayıda yazılımdan oluşan gerçek zamanlı gömülü sistemlerdeki
haberleşmeyi sağlamak için oluşturulmuş bir ara katmandır. Haberleşmeyi, gecikmeyi
minimuma indirerek kısıtlı kaynak kullanımı ile gerçekleştirmek, çoklu görev yürütümünün olduğu yazılımlarda görev bölünmesine karşı önlem almak ULAK’ın öncelikleri arasındadır. Bildirinin bir sonraki bölümünde dağıtım ara katman teknolojilerinden kısaca bahsedilecek, sonraki kısımlarda ise ULAK mimarisi tanıtılacaktır.

2

Dağıtım Ara Katmanı Teknolojileri

Dağıtım ara katmanı teknolojileri kabaca üç gruba ayrılabilir: istemci-sunucu (client server), mesaj yönelimli (message oriented) ve yayınla-abone ol (publish - subscribe)
[1].
İstemci - Sunucu
İstemci-sunucu tasarımını benimseyen ağlar veriyi işleyen ya da depolayan sunucu ile
veriyi isteyen ve kullanan istemciyi birbirine bağlar. Çoğu istemci-sunucu ara katmanı
uzaktaki objelerin birbirlerinden yerel makinadaymış gibi fonksiyon çağrısı
yapabilmesini (Uzak Metot Çağrısı, “Remote Method Invocation – RMI”) sağlayan bir
Uygulama Programlama Arayüzü (UPA) sunar. İstemci-sunucu tasarımları
merkezleştirilmiş bilginin bulunduğu veritabanları, hareket işlem sistemleri ve
merkezi dosya sistemi gibi sistemlerde genellikle başarılı bir şekilde çalışır. Bu
türdeki başarılı tasarımlara örnek olarak CORBA, DCOM, HTTP ve Enterprise
JavaBeans (EJB) gösterilebilir [2, 9]. Veri akışının çoktan bire (many-to-one) olduğu
durumlarda istemci-sunucu tasarımı verimli bir şekilde çalışır. Birden fazla birimin
veri ürettiği durumlarda ise istemci-sunucu mimarisi verinin dağıtım amacıyla
sunucuya gönderilmesini gerektirir. İstemciler arasında bu türden dolaylı bir
haberleşme, gecikmeye sebep olacağından, özellikle gerçek zamanlı sistemlerde
istenmeyen bir durumdur.
Mesaj Yönelimli
Mesaj yönelimli mimarilerde haberleşme mesajın doğrudan iletilmesiyle ya da güvenilir kuyruk yapılarının kullanımı ile sağlanır. Senkron ve asenkron etkileşim tiplerinin her ikisini de desteklemesine rağmen bu mimariler birincil olarak asenkron iletişim için oluşturulmuştur[3]. Kuyruk kullanılarak asenkron iletişim, gönderilen mesajın alıcı tarafından alınana kadar kuyrukta tutulması ile gerçekleştirilir. Bu mimaride
her bir istemcinin diğer istemcilerle mesaj alışverişi kolaylıkla sağlanır[4]. Bu sebeple
istemcilerin haberleşmesi gereken mimariler için istemci-sunucu mimarilerine göre
daha uygundur. IBM MQSeries [10] ve Sun Java System Message Queue [11] bu
kategorideki ürünler arasındadır.
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Yayınla-Abone Ol
Bu mimari kısaca haberleşen birimlerin ihtiyaçları olan verilere abone olması ve ürettikleri verileri yayınlamaları esasına dayanır. Mesajlar herhangi bir ara sunucuya ihtiyaç olmadan doğrudan haberleşme birimleri arasında gidip gelebilir [2]. Yayıncılar ve
aboneler birbirlerinin sayısını, konumunu, canlı olup olmadığını bilmek zorunda değildir [5]. Bu sistemler genelde büyük miktarda zaman-kritik veriyi dağıtmak için
kullanılırlar. Object Management Group’un yayınladığı Data Distribution Service
(DDS) standardı gömülü sistemler için oluşturulmuş ilk açık uluslararası yayınlaabone ol mimarisi standardıdır [6]. Diğer yaygın yayınla-abone ol ara katmanlarına
örnek olarak ZeroMQ [7] ve ORTE [8] verilebilir.

3

ULAK Ara Katmanına Genel Bir Bakış

ULAK, aynı ya da farklı platformlardaki yazılım ve bileşenlerin görev bölünmelerinden etkilenmeyecek şekilde haberleşmesini sağlayan noktadan noktaya haberleşme
ara katman mimarisidir. ULAK-Builder yazılımı sayesinde ara katman otomatik olarak oluşturulur ve arayüzlerin tekrar tekrar elle kodlanmasına gerek kalmaz. Bu yazılım girdi olarak haberleşme arayüzlerini fonksiyon imzası olarak alır ve tüm haberleşme alt yapılarını (çözümleme ve formatlama) otomatik olarak oluşturur. Bu yönüyle ULAK teknolojisi, dönüşüm seviyesinde yeniden kullanıma (transformation-based
reuse) olanak sağlar.
ULAK mimarisi az sayıda sistemden oluşan dağıtık sistemler arasındaki haberleşmeyi ek bir sunucu vs. gerektirmeksizin, ekstra zaman kaybı olmadan uzak metot
çağrısı ile sağlar. ULAK, uzak metot çağrısına olanak vermesi sebebiyle en yaygın
ara katmanlardan biri olan CORBA’ya benzetilebilir. Ancak CORBA’nın fazla miktarda veri kopyalanması ve dönüşüm yapılması gibi sebeplerle sistemde yüksek gecikmeler oluşturabildiği bilinmektedir [13,14]. ULAK, gerçek zamanlı sistemlerin
ihtiyaçları ve kısıtları göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Haberleşme kaynaklı gecikmeleri minimum düzeyde tutmak ULAK’ın önceliklerinden biridir. Gerçek
zamanlı sistemlerde uzak metot çağrısına imkan vermesi bu ara katmanın en önemli
özelliklerindendir.
3.1

ULAK Ara Katmanının Yetenekleri

ULAK teknolojisi ile hazırlanmış bir yazılım ya da bileşen aşağıdaki yetenekleri de
kazanmış olur:
x Yazılım seviyesinde tüm haberleşmeler fonksiyon çağrısından ibarettir.
x Her yazılım, kendi yazılımı içerisinde yer alan bir sınıfın fonksiyonuna erişir gibi
harici yazılımın fonksiyonuna erişebilir.
x Fonksiyonun tanımına göre, parametreli, parametresiz, dönüş değeri olan ya da
olmayan fonksiyonlara erişilebilir. Veri ve komut gönderimi-alımı sağlanır.
x Yazılımların çalıştığı platform uyumu (big endian / little endian) otomatik sağlanır.
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x ULAK motorunun kullanacağı haberleşme protokolü seçilebilir. TCP/IP, UDP, seri
kanal gibi protokoller ile çalışılabilir.
x Çoklu görev yürütümünün olduğu yazılımlarda görev bölünmesine karşı korumalıdır.
x Fonksiyon çağrıları, isteğe göre, karşı tarafta işlenene kadar bekletilir ya da bekletilmez (senkron-asenkron çalışma).
x Bağlantı durumu periyodik olarak kalp atışı (heartbeat) yöntemi ile ULAK tarafından otomatik kontrol edilir.
x Yazılımlar, bağlantının durumunu sorgulayabilir ya da geri dönüş fonksiyonu alt
yapısı ile değişikliklerden asenkron haberdar olabilir.
x Haberleşme kanalından akan tüm mesajların formatlarını tarifleyen arayüz dokümanı otomatik olarak oluşturulur.
x Daha önceden ULAK aracıyla hazırlanmış sürücülerde yapılan arayüz değişiklikleri, eklemeleri, çıkartmaları yine bu araç yardımıyla kolaylıkla yapılır.
x Haberleşen birimlerin aynı CPU’da olması durumunda haberleşmenin haberleşme
kanalı yerine doğrudan bağlantı ile gerçekleşmesi sağlanabilir. Bu durumda haberleşmenin hangi yolla gerçekleştirileceği (haberleşme kanalı ya da doğrudan) çalışma zamanında belirlenebilir.
3.2

Kullanım Alanları

Çok farklı amaçlar için kullanılabilen ULAK’ın temel olarak kullanım alanlarını aşağıdaki şekilde listelemek mümkündür.
x
x
x
x
x
x
x

İki yazılım arasında haberleşme ara katman rolü
Bileşenin harici yazılımlar tarafından kullanımı
Yazılımın, bileşenler bazında farklı işlemcilere dağıtılması
Yazılımın/Bileşenin kara kutu testi
Yazılımın/Bileşenin Windows Kontrol Yazılımı
Yazılımın/Bileşenin Windows Kontrol Yazılımı ile testi
Dokümantasyon

Şekil 1’deki örnek yapıya benzer bir mimariye sahip bir sistem yazılımı, ULAK
sayesinde üç seviyede yeteneklerini genel kullanım amaçlı dış dünyaya açabilir. Bu
şekilde sistem kontrolcüsü kullanıcı arayüzü ve komuta kontrol yazılımları ile haberleşebilir. Araç kutusunun testi, birim bileşenlerinin ve alt donanımın ikmal bakım ve
üretim/donanım testleri harici olarak gerçekleştirilebilir.
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Şekil 1. Sistem yazılımı ULAK kullanımı ile üç seviyede yeteneklerini dış dünyaya açabilir

3.3

ULAK Desteğinin Otomatik Olarak Sağlanması

ULAK desteği yazılımlara otomatik olarak ULAK-Builder yazılımı ile eklenebilmektedir. Kullanıcının ULAK-Builder’a ULAK oluşturabilmesi için girdi olarak haberleşme arayüzlerini vermesi ve oluşturulacak UPA için isim belirlemesi yeterlidir.
3.4

İki Yazılım Arasında Haberleşme Ara Katman Rolü

ULAK, iki farklı yazılımın birbiri ile haberleşmesinin sağlanmasında kullanılabilir.
Bu kullanım şekli ile ULAK, yazılımlar arasındaki haberleşmeyi otomatize ederken,
Bölüm 3.1'de bahsedilen ara katman yeteneklerini de kazandırmış olur.
YAZILIM 1

GİRİŞ

YAZILIM 2

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ULAK
Şekil 2. İki yazılım arasında ULAK kullanımı
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ÇIKIŞ

Şekil 2’de iki yazılımın ULAK kullanarak haberleşmesi görülmektedir. Yazılım 1,
Yazılım 2’ye komut ya da veri göndermek istediğinde, çıkış üzerinden metot çağrısı
yapar ve bu çağrı ULAK üzerinden geçirilerek Yazılım 2’ye iletilir.
3.5

Bileşenin Harici Yazılımlar Tarafından Kullanımı

Geliştirilen yazılımda kullanılan bileşenlere ULAK yeteneğinin kazandırılması durumunda, bu bileşen geliştirilen yazılımın içinden ya da harici bir yazılım tarafından
Şekil 3’teki gibi kontrol edilebilir. Bunun için ULAK alt yapısı ile hazırlanmış bileşenlerden oluşan bir yazılımın kullanımı yeterli olacaktır. Yazılımın içindeki bileşenler, isteğe göre içeriden ya da dışarıdan yazılımların kontrolünde kullanılabilir. Bu tür
kullanım şekline aşağıdaki kullanımlar örnek verilebilir:
x Ana İşlemci Birimi Uygulama Yazılımı, başka bir CPU’da çalışan bir yazılımın
haberleşme ve soyutlama bileşenlerine bağlanarak bu CPU’nun yeteneklerini kullanabilir.
x Donanım test çalışmaları kapsamında, harici bir test yazılımı, farklı bir CPU’da
çalışan ULAK destekli bir yazılımın haberleşme ve soyutlama bileşenlerine bağlanarak bu CPU’nun yeteneklerini kullanabilir.
x İkmal bakım sistemleri için hazırlanmış olan Windows tabanlı test yazılımları,
farklı bir CPU’da çalışan ULAK destekli bir yazılımın, haberleşme ve soyutlama
bileşenlerine bağlanarak bu CPU’nun yeteneklerini, birim bileşenlerine bağlanarak
ise tüm birimleri, arayüz fonksiyonları seviyesinde kullanabilir.

GELİŞTİRİLEN
YAZILIM
HARİCİ
YAZILIM

BİLEŞEN

GİRİŞ

ÇIKIŞ

GİRİŞ

ULAK
Şekil 3. Bileşenin harici yazılımlarla kullanımı
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ÇIKIŞ

3.6

Yazılımın Bileşenler Bazında Farklı İşlemcilere Dağıtılması

ULAK altyapısı olan yazılımlar, birbirlerinin bileşenlerini kendi bileşenleri gibi
kullanabilirler. Aşağıdaki şekilde görülen yazılımların tamamı, giriş/çıkış arayüz
sınıflarının aynı olması şartıyla, aynı ya da farklı yazılımda olabilir. Şekil 4’te bu
kullanıma örnek verilmiştir. Bu örnekte ana CPU’daki yazılım ULAK kullanarak
iki farklı CPU’daki dört farklı bileşene görev dağılımı yapabilmektedir.
MAIN CPU
YAZILIM

GİRİŞ ÇIKIŞ

ULAK

GİRİŞ ÇIKIŞ

GİRİŞ ÇIKIŞ

GİRİŞ ÇIKIŞ

GİRİŞ ÇIKIŞ

BİLEŞEN-1

BİLEŞEN-2

BİLEŞEN-1

BİLEŞEN-2

YAZILIM

YAZILIM

CPU-1

CPU-2

Şekil 4. Yazılımın bileşenler bazında farklı işlemcilere dağıtılması

Yazılımın, farklı işlemcilerdeki bileşenleri kullanabiliyor olması çeşitli faydalar ve
kullanım alanları sağlamaktadır. Bu tür kullanım şekline aşağıdaki kullanımlar örnek
verilebilir:
x Performans gereksinimi olan yazılımlarda, bileşenler farklı işlemcilere dağıtılarak
paralel çalışmaları sağlanabilir.
x Yazılımın çalıştığı CPU’nun donanım kaynaklarının (port, NvRam, Flash vb.)
yetersiz olması durumunda, başka CPU’ların kaynaklarını kullanabilmesine olanak
sağlanabilir.
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x Birbirine özdeş sistemler, birbirlerinin birimlerini (kamera, servo, gps, pusula vb.)
sistemde fiziksel bir değişiklik yapmadan kullanabilirler.
3.7

Yazılımın / Bileşenin Kara Kutu Testi

ULAK altyapısı olan yazılımların ve bu yazılımlarda bulunan yine ULAK altyapısı ile
hazırlanmış tüm bileşenlerin kontrolünün harici yazılımların kontrolüne açılabiliyor
olması, yazılıma yazılım ve bileşen seviyesinde kara kutu testi yapma imkanı sunmaktadır.
Windows tabanlı bir test yazılımı, ULAK arayüzünden yazılım seviyesinde ya da
bileşen seviyesinde erişim sağlayarak, arayüz fonksiyonlarının izin verdiği detayda
yazılımın verdiği tepkileri test edebilir. Bu yaklaşımla, yazılımların sadece yazılım
seviyesinde değil, yazılımı oluşturan bileşen parçaları seviyesinde oldukça detaylı test
edilmesi mümkün olur.
3.8

Yazılımın / Bileşenin Windows Kontrol Yazılımı

ULAK teknolojisi, arayüzlerin gerçeklenmesinin yanında, bu arayüzlere uygun Windows tabanlı kontrol yazılımlarının otomatik oluşturulmasını da sağlar. Bu sayede
hem yazılım seviyesinde, hem de bileşen seviyesinde, tüm arayüzlere ait kontrol yazılımları otomatik çıkmış olur.
Şekil 5’te de görülebilen ULAK-SPY yazılımı, ULAK’ın hazırladığı arayüze ilişkin detayların yer aldığı ULAK-Builder tarafından otomatik oluşturulan DLL’i girdi
olarak alır. Tüm arayüz yeteneklerini çalışma zamanında otomatik çözümler. İlgili
arayüzü sağlayan kullanıcı arayüzünü kullanıcıya sunar.

Şekil 5. ULAK-SPY Yazılımı
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3.9

Yazılımın / Bileşenin Windows Kontrol Yazılımıyla Testi

ULAK teknolojisi sayesinde, Bölüm 3.8’de tanıtılan ULAK-SPY ile test senaryoları yaratmak mümkündür. Bu arayüz ile test edilen yazılıma gönderilecek olan komutlar için çağrılmaya hazır fonksiyon setleri oluşturulabilir. Önceden hazırlanmış mesaj
setleri istenilen sıra ile çağrılabilir. Bu sayede, geliştirme sürecinde, yazılımın geliştiriciler tarafından test edilmesi mümkün olur.
3.10

Dokümantasyon

ULAK teknolojisi, gerçeklediği arayüzlere ait mesaj ve yetenek listesini, mesaj formatını, mesaj tipini ve açıklamalarını otomatik olarak ayrıntılı şekilde oluşturur ve bir
doküman ile kullanıcıya sunar. Bu doküman arayüz dokümanı olarak kullanılmaktadır. Örnek doküman Şekil 6’da görülebilir.

Şekil 6. Otomatik olarak oluşturulan arayüz dokümanı

4

Sonuçlar

Dağıtık sistemlerde yazılımların birbirleriyle sağlıklı bir şekilde haberleşmesini sağlamak sistemler için hayati önem taşımaktadır. Mesaj çözümleme ve formatlama kodlarının elle yazılması iş gücü kaybına sebep olurken, sistemlerde haberleşme hatası
oluşma riskini de arttırmaktadır.
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Bu makalede özellikle kısıtlı kaynağa sahip, zaman-kritik dağıtık gömülü sistemlerde haberleşme için oluşturulmuş noktadan noktaya haberleşme teknolojisi olan
ULAK ara katmanı aktarılmıştır. Farklı platformlar arasındaki haberleşmeyi sağlayabilmesi, uzak metot çağrısına imkan vermesi ve haberleşmeyi asenkron ya da senkron
gerçekleştirebilmesi ULAK’ın başlıca özellikleri arasında sayılabilir.
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CAN/TTCAN SİSTEMLERİN UPPAAL ARACI İLE
MODELLENMESİ VE ZAMANLAMA
DOĞRULAMASI
Çağatay ÖZDEMİR
REHİS-TTD Görev Yazılımları Müdürlüğü, ASELSAN A.Ş.

cagatayo@aselsan.com.tr

Özetçe. Bir sistemi oluşturan dağıtık elektronik kontrol birimleri arasındaki iletişim gerekleri, birimler arası veriyolunun seçimini ve tasarımını belirlemektedir. Controller Area Network (CAN) veriyolu, sağladığı bant genişliği, hata toleransı ve düşük maliyeti nedeniyle araç içi haberleşmede, akıllı evlerde ve endüstriyel kontrol sistemlerinde sıklıkla kullanılan bir protokoldür. Ancak olay
tetikli haberleşme yapısı, zaman kritik mesajların sistem güvenliğini tehlikeye
sokabilecek kadar gecikme yaşamasına neden olabilmektedir. CAN veriyolu
protokolü üzerine geliştirilen Time Triggered CAN (TTCAN) protokolü ise
zaman tetikli yapısıyla periyodik mesajların kendilerine ayrılan belirli zaman
dilimlerinde gönderilebilmelerini sağlarken, aperiyodik mesajların gönderilebileceği yargılama pencerelerini de sunmaktadır. Her iki protokolde de sistemde
yer alan emniyet kritik mesajların zaman kısıtları içinde gönderilebilmeleri gerekir. Bu makalede, CAN ve TTCAN veriyolu protokolü kullanan sistemlerde
tasarlanan mesajlaşmalar Zamanlı Otomat (Timed Automata-TA) prensibine
dayanan UPPAAL aracıyla modellenerek zamansal açıdan doğrulanacaktır. Sistem gerekleri doğrulanmış bir tasarımı gerçekleyen gömülü sistem yazılımlarının, haberleşme gecikmelerinden dolayı gerçek zamanlı emniyet kritik isterlerini karşılayamaması riskinin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler. CAN veriyolu, TTCAN, gerçek zamanlı sistemler, zamanlı otomat (timed automata), modelleme, biçimsel doğrulama, UPPAAL

1

Giriş

Bir gömülü sistemi oluşturan dağıtık birimler arasındaki haberleşme tipi sistemin
uygulama alanına ve performans gereklerine göre belirlenir. Seçilen haberleşme tipi
bant genişliği, gecikme değerleri ve bu değerlerin belirliliği (determinism), hata yakalama ve düzeltme, genişletilebilme ve yedeklenebilme gibi özellikleriyle sistem gereklerini sağlayabilmelidir [1]. Bu özelliklerin yanı sıra olay tetikli iletişime olanak
sağlanması, gürbüzlük (robustness), bakım (maintainability) ve gizlilik (privacy) de
gömülü sistem haberleşmelerinde aranan gereklerdendir [2]. Özellikle gerçek zamanlı sistemlerde haberleşmenin belirsiz (nondeterministic) özelliklere sahip olmaması,
zaman kritik mesajların maksimum gecikme sınırları içerisinde gönderilebilmeleri
büyük önem taşımaktadır. Noktadan noktaya bağlantılı haberleşmeler iki birim ara-
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sında gerçek zamanlı iletişimin sağlanması konusunda başarı sağlayabilirler. Ancak,
büyük sistemlerde yer alan birimlerin çokluğu yüksek miktarda kablolamaya ve haberleşme donanımının karmaşıklaşmasına neden olmaktadır. Bu durum askeri sistemlerde gözetilmeye çalışılan SWaP (Size, Weight and Power) prensibine ters düşmektedir [3]. Bu nedenlerle birimlerin ortak bir veriyolu üzerinden haberleşebilmeleri
sistemlerde daha çok tercih edilmektedir. Ancak kullanılacak olan veriyolunun çoklu
erişim yönteminin özellikleri ve sistemin gerçek zaman gereksinimlerine uygunluğu
gözetilmelidir.
Sistemlerde önceden belirlenmiş aralıklarla zaman tetikli olarak gönderilen mesajlar periyodiktirler. Periyodik mesajların periyot zamanlarında ve kesin belirlilikle
gönderilmeleri gerekir. Periyodik olmayan mesajların hepsi ise olay tetiklidir ve
aperiyodik olarak adlandırılır [2]. Aperiyodik mesajların bazıları zaman kısıtına sahip
değilken bunun dışında kalanlar toleranslı gerçek zaman (soft real time) ya da mutlak
gerçek zaman (hard real time) özelliklerine sahip olabilir. Gömülü sistem yazılımları
tasarlanırken, sistemde yer alan mesajların gerçek zamanlılığını niteleyen karakteristikleri belirlenmeli ve birimler arası haberleşmeyi sağlayan veriyolunun zaman kısıtlarını sağlayıp sağlayamayacağı doğrulanmalıdır. Bu makalede, UPPAAL aracı kullanılarak CAN/TTCAN protokolleri kullanan örnek bir sistemdeki mesajlaşmalar biçimsel olarak modellenmiş ve yaratılan benzetimlerle (simulasyon) hedeflenen zamanlamalar doğrulanmıştır. Sistem gereklerine uygunluğu doğrulanmış tasarımın gömülü
yazılımlarda uygulanmasıyla görevin zamanında yapılabilmesi hedeflenmektedir.
Bu çalışmanın 2. bölümünde CAN/TTCAN protokollerinin özelliklerinden bahsedilirken, 3. bölümde bu protokolleri kullanan bir sistemin model tasarımı ve zamanlama doğrulaması aktarılacaktır. 4. bölümde ise çalışmanın sonuçları özetlenecektir.

2

CAN/TTCAN Veriyolu Protokolleri

CAN veriyolu, motorlu araçlarda, akıllı evlerde ve fabrika sistemlerinde kullanılan
yaygın standartlardan birisidir. Sağladığı ortak veriyolu yapısı ve ucuzluğu sayesinde
noktadan noktaya haberleşme sistemlerininin yerini almıştır. CAN veriyolu hükümetler ve savunma şirketleri tarafından desteklenen ve askeri araç teknolojilerinde kullanılmak üzere geliştirilen MilCAN protokolü gibi başka protokollere de temel oluşturarak kullanım alanlarını genişletmektedir [4]. CAN veriyolu kullanılarak elektronik
kontrol birimleri arasında olay tetikli bir haberleşme ile aperiyodik mesajlar gönderilip alınabilir. Bu esnada veriyolunda yaşanan hatalar algılanarak mesajların otomatik
olarak yeniden gönderilmesinin sağlanması CAN veriyolunun güvenilirliğini arttırmaktadır. CAN veriyoluna bağlı birimler fiziksel iletişim ortamını CSMA-CA
(Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance) yöntemine uyan öncelik tabanlı “bit yargılama” yaklaşımı sayesinde çarpışma yaşanmadan paylaşırlar. Sistemde yer
alan her CAN mesajı diğer mesajlardan farklı bir öncelik değerine sahiptir. Önceliği
yüksek olan CAN mesajlarına küçük ID değerleri verilmelidir. Yüksek önceliğe sahip
mesajlar daha az gecikme yaşarken düşük öncelikli mesajların yaşadıkları gecikmeler
daha yüksektir [5].
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CAN veriyolunda tanımlanmış yüksek öncelikli mesajlar gerçek zaman kısıdını
aşabilecek gecikmeler yaşayabildiği gibi periyodik mesajlar da deterministik bir periyotta gönderilemezler. Bu nedenle gerçek zaman kısıdı taşıyan mesajların zaman
tetikli bir yapıyla gönderilebildiği TTCAN protokolü geliştirilmiştir [6]. Bu protokolle haberleşen birimlerin zaman senkronizasyonunu sağlayan bir zaman yöneticisi
(time master) vardır [7]. Temel döngüler (basic cycle) içinde, her biri farklı amaçlar
için ayrılmış zaman pencereleri bulunur. Bir temel döngü içinde yer alabilecek zaman
pencereleri; referans, mesaja özel, yargılama ve boş zaman pencereleridir. Referans
zaman penceresinde zaman yöneticisi sistemde yer alan diğer birimlere referans mesajı gönderir. Mesaja özel zaman pencereleri her bir temel döngüye özel olarak bir
birimin tek bir mesajına ayrılmıştır; bu zaman aralığında başka bir mesaj gönderilemez. Yargılama zaman pencereleri, sistemde yer alan aperiyodik mesajlar için kullanılabilen ve CAN bit yargılaması kullanılarak mesajların gönderilebildiği zaman pencereleridir. Boş zaman pencerelerinde ise hiç bir mesaj gönderilmez, bu pencereler
ileride sistem genişletilirken kullanılmak üzere saklanır.

Şekil 1. TTCAN Sistem Matrisi

TTCAN protokolü kullanılan sistemlerde yer alan tüm mesajların zaman çizelgelemesinin tek bir temel döngüde yapılması çok zor olacağı için birbirini takip eden
temel döngüler düşünülerek planlama yapılmaktadır. Zamanlama çizelgesinin yapıldığı bu temel döngüler dizisine sistem matrisi denilmektedir. Şekil 1’de sistem matrisini oluşturan her bir temel döngü matrisin satırı olarak düşünülürken, temel döngülerde yer alan zaman pencereleri sistem matrisinin zaman kolonlarını oluşturmaktadır.
Sistemde yer alan birimler, mesaj gönderebilmek ve alabilmek için sadece kendilerine
ait zaman pencerelerinden haberdardır. TTCAN protokolünün bulunduğu sistemlerde
birimler arası senkronizasyonu zaman yöneticisinin gönderdiği referans mesajı sağlamaktadır. TTCAN protokolünün 1. seviyesinde referans mesajla birlikte kaçıncı
temel döngüde bulunulduğu değeri birimlere gönderilmektedir. TTCAN protokolü,
tüm bu özellikleriyle zaman tetikli ve olay tetikli iletişimi birlikte sağlayan melez bir
haberleşme biçimi olarak düşünülebilir.
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3

Sistem Modellemeleri ve Zamanlama Doğrulaması

3.1

Zamanlı Otomat ve UPPAAL Modelleme Aracı

Sınırlı durum makinelerinin (Finite State Machines) gerçek zamanlı analog saat
değerleriyle genişletilmiş haline zamanlı otomat denilir [9]. Analog saat değerlerinin
tam sayı değerlerle karşılaştırılması, durumlar arası geçişlerin analog saat değerleriyle
korunması (guard), durumlarda geçirilebilecek zamanın lokal değişmezler yardımıyla
sınırlandırılması (local invariant) gibi özellikleriyle zamanlı otomatlar gerçek zamanlı
sistemlerin modellenmesinde kullanılabilirler [10]. UPPAAL aracı zamanlı otomatları
kullanarak eş zamanlı görevlerin gerçek zamanlı olarak modellenmesinde ve benzetim
çalışmalarıyla doğrulanmasında kullanılır [10]. Modellenen farklı otomatlar arasındaki senkronizasyon, çeşitli kanallar kullanılarak sağlanmaktadır. UPPAAL ile modellenen gerçek zamanlı sistemler, benzetim ve sorgulamalarla doğrulanabilir.
3.2

CAN Veriyolu Modellemesi ve Zamanlama Doğrulaması

CAN veriyolunun zamanlı otomat kullanılarak modellenmesi ve doğrulanması çalışmalarına [11]’de yapılanlar incelenerek ve uygulanarak başlanmıştır. [11]’de sunulan otomatlar olabildiğince basit tutulmuştur. Örneğin, zamanlı otomat olarak modellenen periyodik ve aperiyodik mesajların hepsinin farklı birimler tarafından gönderildiği varsayılarak benzetim yapılmıştır. Ayrıca CAN protokolünün sağladığı hata algılama ve düzeltme fonksiyonları da modellenmemiş, benzetim çalışmalarının hatasız
bir ortamda gerçeklendiği varsayılmıştır. Ancak [11]’de verilen modeller UPPAAL
aracında gerçeklendiğinde beklendiği gibi çalışmadığı görülmüştür. Bu modeller gerçeklenerek başlanan çalışmada [11]’de yer alan hatalar düzeltildikten sonra uyumlu
sonuçlara ulaşılmıştır.

Şekil 2. Alıcı/Verici Zamanlı Otomatı
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Alıcı/Verici ve CAN Veriyolu Zamanlı Otomatları. CAN veriyolunda yer alan her
birimde veriyoluyla mesaj alışveriş arayüzünü elektriksel olarak sağlayan bir alıcı/verici (transceiver) yapısı bulunmaktadır [12]. Şekil 2’de yer alan alıcı/verici
modelinde maviyle çerçevelenmiş kısım CAN veriyolunun müsaitlik durumuna göre
sistemde yer alan tüm alıcı/vericiler arasındaki senkronizasyonu sağlamaktadır.
Sistemde o anda mesaj göndermek isteyen birimlerin sayısı trans_vote global
değişkeniyle tutulur. Mesaj gönderim isteğini trans_request kanalıyla alan alıcı/verici
zamanlı otomatı, trans_vote global değişkeninin değerini arttırır. Veriyolu üzerinde,
mesaj göndermek isteyen en az bir alıcı/vericinin bulunması Şekil 3’te yer alan
veriyolu modelinin müsait (idle) durumdan meşgul (busy) duruma geçmesine neden
olmaktadır. Veriyolu otomatı bu geçişi yaparken bus_broadcast_chan yayın kanalını
(broadcast channel) kullanarak veriyolunun müsait olmasını bekleyen alıcı/vericilere
durum değişikliğini bildirir. Böylelikle waiting_for_free_bus durumunda bulunan tüm
alıcı/vericiler Şekil 2’de kırmızıyla gösterilen bit yargılama kısmına senkron bir
şekilde girmiş olurlar. Bit yargılama kısmında yer alan signal değişkeni veriyolundaki
gerçek sinyal değerini simgeleyen global bir değişkendir. Global signal değeriyle
mantıksal “VE” işlemine giren id değişkenleri ise her bir alıcı/verici tarafından
gönderilmek istenen CAN mesajlarının ID değerini simgeleyen yerel ve sabit
değişkenlerdir. Gerçek CAN sistemlerinde olması gerektiği gibi, sistemde yer alan
tüm mesajlar için bu değer birbirlerinden farklı seçilmiştir. tbit değeri, CAN
veriyolunda 1 bitin gönderilip veriyolunun dinlenmesi için geçen süredir ve bit
zamanı olarak adlandırılır. Gerçek sistemlerin doğru senkronizasyonla çalışabilmesi
için tbit değeri birimlerin birbirlerinden uzaklığına ve çeşitli donanımsal özelliklere
göre hesaplanmaktadır [13]. [11]’de bit zamanı için kesin bir değer verilmemiş,
istenirse bir değer aralığı olarak alınabileceği belirtilmiştir. Yapılan araştırmalara göre
1 Mbit bant genişliğine sahip ve maksimum 40 metreye kadar haberleşme sağlayan
bir CAN veriyolunda bit zamanı 1 mikrosaniye olarak alınabilmektedir [14].
Alıcı/verici otomatında yer alan nsigi değişkeni ise bit yargılamasına girecek olan
CAN ID’sindeki bit sayısıdır. [11]’de bit sayısının ne olacağı belirtilmemiştir. CAN
2.0A standardında CAN ID’si 11 bit iken CAN2.0B’de 29 bittir. Buradaki benzetimde
CAN 2.0A mesaj çerçevesinin 11 bitlik ID değerleri ve 1 mikrosaniyelik bit zamanı
(tbit) kullanılmıştır. sendbit_to_bus durumunda bit yargılamasında yer alan
birimlerden id değeri en küçük olan veriyolu üzerinden mesajını göndermeye başlar.

Şekil 3. CAN Veriyolu Zamanlı Otomat

Yapılan Düzeltmeler. [11]’de aktarılan otomatlardaki yanlış kısımlar düzeltildiğinde
CAN veriyolu üzerinden gönderilen mesajların [5]’teki teorik maksimum tepki
sürelerini (response time) yaşadığı görülmüştür. Buna ek olarak, sistem üzerine
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yapılan mantıksal sorgulamaların da doğrulanmasıyla CAN veriyolu modelinin doğru
bir şekilde çalıştığı tespit edilmiştir. [11]’de aktarılan çalışmaya yapılan düzeltmeler
şunlardır:
Şekil 2’de gösterilen alıcı/verici otomatında bit yargılaması kaybedilerek
request_denied durumuna girildikten hemen sonra waiting_for_free_bus
durumuna geçilmektedir. Bu geçiş esnasında yapılan trans_vote global
değişkeninin arttırılması işlemi kaldırılmıştır. Çünkü trans_vote değerinin
arttırılması, iletilmeyi bekleyen tüm mesajlar iletilse bile; trans_vote
değerinin sıfırdan büyük kalmasına, veriyolu otomatının yanlış bir şekilde
meşgul (busy) durumuna geçmesine ve sistem modelinin kilitlenme
(deadlock) yaşamasına neden olmaktadır. Ayrıca aynı geçişte
t_response_time değerinin sıfırlanması işlemi de kaldırılmıştır. Çünkü
t_response_time analog saat değeri gönderilmek istenen mesajın yaşadığı
tepki süresini ölçmek için tutulmaktadır ve bu noktada sıfırlanması tepki
süresinin en büyük nedenlerinden biri olan bit yargılaması kayıplarının
hesaba katılmaması anlamına gelmektedir. Bu durumda sistemdeki
mesajların zamanlama doğrulamaları yapılamaz.
Şekil 3’te gösterilen CAN veriyolu otomatı müsait durumdan meşgul duruma geçerken altı kırmızıyla çizili olan işlemi yaparak trans_vote global değişkeninin değerini bir azaltmaktadır. Ancak [11]’de verilen veriyolu otomatı aynı geçişte trans_vote değerini sıfıra eşitlemektedir. Eğer bu değer sıfıra
eşitlenirse, bit yargılamasını kazanan mesaj gönderildikten sonra veriyolu
otomatı, yeni bir alıcı/verici otomatı trans_vote değerini arttırmadığı sürece
müsait durumda bekler. Yani sistemde gönderilmeyi bekleyen mesajlar bu
süre boyunca gönderilmezler. Ancak gerçek sistemlerde CAN veriyolu müsait olur olmaz alıcı/vericiler bit yargılamasına başlamaktadırlar. Bu nedenle
trans_vote değişkeni sıfırlanmamalı, gönderilmeyi bekleyen mesajların sayısını takip edebilmek için değeri bir azaltılmalıdır.
[11]’de Cm değeri, bit yargılamasını kazanan alıcı/vericilerin gönderdikleri
CAN mesaj çerçevesinin deterministik iletim süresi olarak tanımlanmaktadır. Ancak mesaj gönderecek olan alıcı/verici otomatı, bit yargılaması esnasında mesaj çerçevesi içinde yer alan nsigi adet id bitini nsigi*tbit kadar süre
içinde göndermiştir. Bu noktadan sonra beklenmesi gereken süre Cm - (nsigi
* tbit) kadar olmalıdır. [11]’de bu nokta düşünülmediği için benzetim çalışmaları sonucu bulunan maksimum tepki süreleriyle [5]’e göre hesaplanan
teorik süreler birbirleriyle uyuşmamaktadır.
Zamanlama Doğrulaması. Tablo 1’deki örnek sistemde CAN protokolü kullanarak
haberleşen üç birim arasındaki periyodik ve aperiyodik mesajlar ve mesajların zaman
karakteristikleri görülmektedir. Aperiyodik mesajların gerçek zaman karakteristiklerinden olan minimum ara süresi (minimum inter-arrival time), aynı mesajın üst üste
iki gelişi arasındaki minimum süreyi tanımlar. Aperiyodik mesajların
önceliklendirilmeleri maksimum iletim sürelerine göre yapılmıştır. Maksimum iletim
süresi daha az olan mesaja daha yüksek öncelikli CAN ID verilmiştir (Earliest
Deadline First).
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CAN
ID

Mesaj
Türü

Birim

1
2
3
4
5
6
7

P
P
P
P
A
A
A

1
1
2
2
3
2
1

Bit
Uzunluğu
(bu)
135
95
95
105
65
85
65

Periyot–
Min. Ara
Süresi(us)
600
1200
1200
2400
600
1200
1200

Maksimum
İletim Süresi(us)
600
1200
1200
2400
600
1200
1200

Maksimum
Tepki Süresi(us)
240
335
430
515
580
645
645

Tablo 1. CAN Mesajları Zaman Karakteristikleri ve Maksimum Tepki Süreleri
P:Periyodik, A: Aperiyodik

Yapılan benzetim esnasında, her mesajın birbirinden bağımsız olarak
gönderilebilmek için bit yargılamasına katılabildiği varsayılmıştır. İşletim sisteminden kaynaklanan zaman seğirmesi (jitter) sıfır kabul edilmiştir.
Maksimum tepki süresi, en kötü koşullar altında bir mesajın gönderilmek istendiği
zamanla veriyolu üzerinden tamamen iletildiği zaman arasındaki süre olarak
tanımlanabilir. Tablo 1’de yer alan maksimum tepki süreleri, ilgili analog saat
değerlerine birbirini takip eden maksimum limit sorgulamaları yapılarak koşulun
sağlandığı minimum zaman değerleri olarak bulunmuştur. Sistemde yer alan bütün
mesajların maksimum iletim süreleri içinde gönderilebildikleri görülmektedir. Ancak,
periyodik mesajların veriyolu üzerinde iletilmeye başlaması gecikme yaşadığından
istendiği gibi periyodik olarak gönderilememektedirler.
3.3

TTCAN Veriyolu Modellemesi ve Zamanlama Doğrulaması

TTCAN protokolünün 2. seviyesinde zaman yöneticileri, diğer birimlere global saat değerini göndererek zaman kayması (drift) problemini çözmektedir [8]. Ancak
UPPAAL aracıyla yapılan benzetimde, tüm zamanlı otomatların analog saat değerleri
senkron bir şekilde artacağı için bu problem görülmeyecektir. Bu nedenle protokol 1.
seviye olarak seçilmiştir.
Tablo 1’deki mesajların zaman karakteristiklerine uygun sistem matrisi Şekil 1’de
görülmektedir. Şekildeki periyodik mesajlar CAN ID değerlerine uygun bir şekilde
adlandırılmıştır; örneğin M1 ile gösterilen mesajın ID değeri 1‘e eşittir. Sistem matrisi, her biri 600 us uzunluğunda olan ve zaman yöneticisinin gönderdiği referans mesajla başlayan dört adet temel döngüden oluşmaktadır. Periyodik mesajların hepsi
periyot değerlerine uygun mesaja özel zaman pencerelerine atanmıştır. Sistem matrisinde, aperiyodik mesajların gönderilebileceği yargılama pencereleri her temel döngünün sonunda yer alır. Bunlar dışında kalan diğer pencereler ise boştur. 1. seviye
TTCAN protokolündeki referans mesajı en az 1 bayt data alanına sahiptir [7]. Bu
nedenle, Şekil 1’de gösterilen referans mesajı penceresi 1 bayt data alanına sahip bir
CAN mesajının bit doldurma (bit stuffing) nedeniyle alabileceği maksimum uzunlu-
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ğun iletim süresine eşittir. Mesaja özel zaman pencereleri içinde gönderilmesi gereken
mesajların gönderilmeye başlamaları için 16 bit zamanı (tbit=1 us) beklenir. Eğer 16
us içinde mesajın gönderilmesine başlanmazsa mesaj gönderimi sonraki zaman penceresini etkilememesi için durdurulur. Şekil 1’de yer alan mesaja özel zaman pencerelerinin uzunluğu (bu+16)*tbit değerine eşit seçilmiştir [15].
Zamanlı otomatlarla yapılan sistem modellemesi hata durumlarını içermemektedir.
Modellemenin tamamen hatasız bir ortam için yapıldığı varsayılmıştır. Birimler tarafından gönderilen mesajlar diğer tüm birimler tarafından başarıyla alınabilmektedir.
Sistemde işletim sisteminden kaynaklı zaman seğirmesi sıfır kabul edilmiştir.
Zaman Yöneticisi. TTCAN protokolü birden fazla zaman yöneticinin yer alabileceği
bir yapıya sahiptir. Ancak hatasız ortam varsayımı nedeniyle ve benzetimleri daha
basit tutabilmek amacıyla sadece bir adet zaman yöneticisi otomatı yaratılmıştır. Şekil
4’te gösterilen zaman yöneticisi otomatı t_zaman=0 anında sistemde yer alan birimlere ref_mesaj yayın kanalını kullanarak referans mesaj gönderir, böylelikle ilk temel
döngüyü (globalDonguSayisi=0) başlatmış olur. Zaman yöneticisi t_zaman=600
anında yeni bir temel döngünün başladığını diğer birimlere bildirirken,
globalDonguSayisi değişkenini bir arttırarak temel döngüleri de sayar. UPPAAL aracında tanımlı “int” tamsayı değişken tipi [-32768, 32767] aralığında yer alabildiği
için, tamsayı taşmasını (integer overflow) önlemek amacıyla globalDonguSayisi değişkeni 30000 değerine ulaştığında sıfırlanır.

Şekil 4. Zaman Yöneticisi Otomatı

Birim Planlayıcı. TTCAN protokolünde, her birim kendi mesajlarının sistem matrisi içinde hangi zamanda planlandığı bilgisini tutmaktadır. Periyodik bir mesaja
sistem matrisi içinde atanmış olan zaman pencereleri, o mesaja özel döngü ofseti
(cycle offset) ve tekrar faktörü (repeat factor) parametreleriyle belirlenir. Şekil
1’deki sistem matrisinde görülen M1 için döngü ofseti 0, tekrar faktörü 1 iken; M3
için döngü ofseti 1 ve tekrar faktörü 2’dir. Birim planlayıcılar, bu parametreleri ve
her referans mesajıyla güncellenen globalDonguSayisi nı kullanarak o temel döngüde hangi mesajın gönderileceğine karar verirler. Şekil 5’te görülen birim planlayıcı, referans mesajını her aldığında DongudekiMesajlar fonksiyonunu çağırarak
M1Gonderim ve M2Gonderim boolean değerlerine atama yapar. Böylelikle periyodik mesajların, bir sistem matrisi içinde planlandığı temel döngüde gönderilmeleri sağlanır. Bir temel döngü içinde gönderilmesi beklenen periyodik mesajların
doğru zamanda gönderilmeleri durumlara atanmış lokal değişmezler ve geçişlere
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konulan zaman korumaları yardımıyla sağlanır. Örneğin, Şekil 1’de planlanan
M1’e ait zaman penceresi döngü zamanı 65’e eşitken başladığı için Şekil 5’te
M1_Pencere_Basi durumundan geçişin yapılması için tam olarak otomatın analog
saat değerinin 65 olması tasarlanmıştır.

Şekil 5. Birim-1 Planlayıcı Otomatı

Birim Alıcı/Verici. Şekil 6’da Birim 1’e ait periyodik ve aperiyodik mesajların gönderilmesini yöneten bir alıcı/verici otomatı görülmektedir. Gonderim_Yok durumundayken planlayıcı otomatından B1_PeriyodikMesaj kanal mesajını alınca

Şekil 6. Birim-1 Alıcı/Verici Otomatı

Gönderilmeyi_Bekle durumunda, mesajın gönderilmesinin başlayabilmesi için 16 bit
zamanı kadar bekler. Bu süre içinde veriyolu otomatının müsait olduğunu
bus_periyodikM_musait kanalıyla alırsa mesaj gönderilmeye başlar. Eğer 16 bit zamanı içinde veriyolu müsait değilse, periyodik mesaj gönderilmez. Aperiyodik mesajlar gönderilmeden önce ise bit yargılaması yapılır. Bit yargılaması ya da mesaj gönderimi esnasında zaman yöneticiden ref_mesaj alınırsa Yeni_Temel_Dongu_Basladi
durumuna geçilerek mesaj gönderimi durdurulur. Böylece sistem matrisinin planlandığı gibi devam etmesi sağlanır.
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Periyodik ve Aperiyodik Mesajlar. Periyodik ve aperiyodik mesajların gönderim
durumunu takip edebilmek ve ilgili zaman ölçümlerini alabilmek için Şekil 7’de görülen otomatlar her mesaj için modellenmiştir. Periyodik mesajlar, planlayıcılar tarafından kendilerine özel kanallar sayesinde Gönderim_Yok durumundan çıkıp gönderim
sonucunu beklemeye başlarlar. Bu durum geçişinde lokal saatleri olan t_zaman sıfırlanarak ölçümlerin doğru alınması sağlanır. Aperiyodik mesajlar ise bit yargılaması
penceresinin geldiğini planlayıcıların gönderdiği yayın kanalı mesajlarıyla anlayıp
yargılama sonucunu beklemeye başlarlar. Aperiyodik mesajlar gönderilmeden yeni
bir temel döngü başlarsa, bir sonraki yargılama penceresini beklerler. Aynı aperiyodik
mesajın birbirini takip eden iki gönderim isteği arasında en az minimum ara süresi
kadar zaman olması sağlanır (t_zaman>=1200). Sistemdeki bütün mesajlar, alıcı/vericilerinin göndereceği bit sayısını kendi bit sayılarına eşitler (MS1=135).

Şekil 7. Periyodik ve Aperiyodik Mesaj Otomatları

Veriyolu. Şekil 8’deki veriyolu otomatının müsaitlik durumuna göre sistemde yer
alan bütün alıcı/vericiler periyodik ve aperiyodik mesajlarının gönderimini düzenler.
Aperiyodik bir mesajın gönderimi esnasında eğer yeni bir temel döngü başlayacak
olursa, aperiyodik mesaj gönderimi durdurulduğu için veriyolu da müsait durumuna
geçer.

Şekil 8. Veriyolu Otomatı

Zamanlama Doğrulaması. Tablo 1’e uygun otomatlar yaratılarak yapılan benzetim
çalışmaları esnasında sistemin doğru çalıştığına emin olmak için mantıksal sorgulamalar yapılmıştır. Kilitlenme (deadlock) sorgulaması sistemin mantıksal olarak çalışamayacak bir duruma girip girmediğini anlamak için yapılmış ve kilitlenmenin gerçekleşmediği görülmüştür. Ayrıca, alıcı/verici otomatlarının aynı anda Iletim_Basladi
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durumlarında bulunup bulunmadığı sorgulanmış ve her alıcı/vericinin farklı zamanlarda iletim yaptığı görülmüştür. Bu mantıksal sorgulamalarla benzetimin doğru çalıştığı sonucuna varılmıştır. Sonrasında her bir mesaj için maksimum tepki süreleri ölçülmüştür. Elde edilen ölçüm değerleri Tablo 2’de görülmektedir.
CAN
ID

Mesaj
Türü

1
2
3
4
5
6
7

P
P
P
P
A
A
A

Maksimum
İletim Süresi(us)
600
1200
1200
2400
600
1200
1200

Maksimum
Tepki Süresi(us)
135
95
95
105
598
1198
1178

Tablo 2. TTCAN Benzetimi Maksimum Tepki Süreleri

Tablo 2’de görüldüğü üzere kendilerine ait zaman pencerelerinde gönderilen
periyodik mesajlar hiç gecikme yaşamadıkları için veriyolunun iletim hızında
gönderilmişlerdir. Ancak aperiyodik mesajlar bit yargılamasındaki önceliklerine göre
gönderildikleri için belli bir gecikme yaşamaktadırlar. Bu gecikmelere rağmen
mesajların maksimum tepki süreleri maksimum iletim sürelerinden küçük çıktığı için
sistem matrisinin zaman kriterlerine uygun olduğu doğrulanmıştır.

4

Sonuçlar

[11]’de aktarılanların UPPAAL aracıyla gerçeklenmesi ve düzeltmeler yapılmasıyla başlanan çalışmaya örnek bir sistemin gerçek zaman kıstaslarına uygunluğu sorgulanarak devam edilmiştir. CAN veriyolu ile tüm mesajlar maksimum iletim sürelerinde iletilebilmektedir; ancak periyodik mesajlar gecikme yaşamaktadır. Aynı örnek
sistemin, TTCAN protokolü kullanması durumunda sahip olacağı zamanlama özelliklerini incelemek için uygun bir modelleme yapılmıştır. Yapılan benzetimlerde periyodik mesajların hiçbir gecikme yaşamadıkları ve her mesajın maksimum iletim süresi
içinde gönderilebildiği görülmüştür. Bu karşılaştırmayla, sistemdeki mesajların zaman
karakteristiklerine TTCAN protokolünün daha uygun olacağı sonucu çıkarılabilir.
Sistemde yer alan mesajların zaman karakteristiklerine uygun bir şekilde gönderilip gönderilemeyecekleri, matematiksel olarak da incelenebilir. Ancak, zamanlı otomatlar kullanılarak yapılan benzetimlerle gereksinim analizi aşamasında sistemdeki
birim sayısı, birimlerin göndereceği mesajlar, mesajların zaman karakteristikleri ve
sistem matrisinin tasarımı daha net gözlemlenebilmektedir.
Çalışmalar boyunca zamanlama doğrulamasının UPPAAL kullanılarak yapılması
sırasında sorgulama sonuçlarının alınması için beklenen zaman ve kullanılan bellek
fazla olduğu için özellikle TTCAN modellemesi basit tutulmaya çalışılmıştır. Örneğin, birimlerin alıcı/verici otomatlarında veriyolu müsait olduktan sonra periyodik
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mesajlar Gonderilmeyi_Bekle durumundan Bit_Gonder durumuna geçerek kendi kendilerine bit yargılaması yapabilirlerdi. Ancak benzetimde fazla zaman harcamamak
için bit yargılaması yapılmadan direkt geçiş yapılmış, doğru mesaj zamanlamasını
sağlamak içinse mesajın bit sayısına ID bit sayısı kadar ekleme yapılmıştır. Bu tip
kısa yollar ve UPPAAL aracının sunduğu optimizasyonlarla çalışılmıştır.
Gömülü sistemlerde gereksinimlerin yapılabilirlik analizleri çok önemlidir. Aksi
takdirde, geliştirme aşamasında yaşanabilecek sorunlar gereksinim ve tasarım değişikliklerine neden olabilmektedir. Zamanlı otomatlar ve UPPAAL kullanılarak, CAN ve
TTCAN sistemler modellenip zamansal olarak doğrulanabilir. Doğrulanmış bu tasarımların sitemde uygulanması riskleri azaltacaktır.
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Özet Bu çalışmanın amacı yazılım mühendisliği üretkenlik ölçümleri
için kullanılabilecek üretkenlik, sosyal üretkenlik ve sosyal sermaye kavramlarına dayalı (üç boyutlu) bir ölçek geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda yazılım geliştirme süreçlerini etkileyen etmenlerin sosyal ve teknik
boyutları ve birbirleri ile olan ilişkileri hem teorik hem de pratik boyutta
sorgulanmıştır. Araştırmanın teorik boyutunda, yazılım üretkenliği için
yapılan bir literatür taraması sonucunda elde edilen etmenlerin yazılım
süreçlerini etkileyen kavramlarla ilişkisi incelenmiş, ampirik boyutunda
ise 213 yazılım mühendisi üzerinde yapılan bir anket yardımı ile bulunan
etmenlerin öngörülen kavramlar yardımı ile ifade edilip edilemeyeceği
araştırılmıştır. Bir başka deyişle, ölçeği oluşturan her bir etmenin birbirleriyle nasıl gruplaştıkları ve üretkenlik, sosyal üretkenlik ve sosyal
sermaye kavramlarını ne ölçüde anlamlandırdıkları incelenmiştir. Yapılan öncül analiz sonuçlarına dayanarak, oluşturduğumuz ölçeğin, yazılım
geliştirme üretkenliği, sosyal üretkenlik ve sosyal sermaye kavramlarını
öngörülen etmenler cinsinden ifade edebilen, geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu söylenebilir.

1

Giriş

Yazılım geliştiren organizasyonların en önemli hedeﬂerinden birisi yazılım geliştirme süreçlerinin en verimli şekilde yönetilmesidir. Bu hedef yazılım üretim
süreçlerini etkileyen faktörlerin iyi bir şekilde irdelenmesi ile sağlanabilecektir.
Geçen on yılda, yazılım mühendisliği araştırmacıları yazılım geliştirme aktivitelerinin önemli bir kısmını sosyal aktiviteler olarak görmeye başlamış ve bu faaliyetleri etkileyebilecek etmenler üzerinde araştırmalar başlatmışlardır [16,17].
Bu araştırmalarda çeşitli etmenlerin yazılım takım üretkenliklerini de doğrudan etkiledikleri fark edilmiştir [44], dolayısıyla bulunan etmenlere dayalı olarak
yapılacak iyileştirmelerin yazılım süreçleri ile birlikte örgütsel üretkenliği de arttıracağı kabulü öngörülmektedir.
Üretkenlik, ekonomik alanda üretimin temel taşlarından biri olarak kabul edilirken, yazılım geliştiren organizasyonlar için yarışmacı bir piyasada endüstriyel
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başarı için kaçınılmaz bir gerekliliktir [10]. Yazılım araştırmalarında üretkenlik
kavramının farklı çalışmalarda farklı tanımlanmasının bir temel sebebi, ölçümü
için farklı metotlar önerilmiş olmasıdır [23]. Ancak, yazılım geliştirme üretkenliği konusundaki bir çok bilimsel yaklaşım, yazılım geliştiren organizasyonlarda
üretkenliği etkileyen sosyal ve teknik faktörlerin beraber incelemesi konusunda
yetersiz kalmaktadır.
Bu açımlayıcı çalışmanın birincil hedeﬁ, yazılım geliştirme üretkenliğini etkileyen etmenlerin literatür araştırmasının yapılarak bağlantılarının ortaya çıkartılmasıdır. Bu yaklaşımla yapılan temel kabul, yazılım geliştirme üretkenliğinin
gizil bir faktör gibi davrandığı kabulüdür. Dolayısıyla önemli bir notka; ölçülebilmesinin kendisini tanımlayan etmenler (indikatörler) vasıtası ile sağlanabilecek
olması doğrultusundadır. Üretkenlik, komposit (karma boyutlu) bir değişken olarak düşünülmüş, bir birinden bağımsız bir grup etmen ile ilişkilendirilebileceği
öngörülmüştür. Bu biçimlendirici (formative) model ile etmenlerdeki değişikliğin
üretkenliği değiştireceğini bu değişimin etmenlerden faktöre doğru bir nedensellik bağı oluşturup oluşturmadığı sınanacaktır. Bir diğer kabul ise üretkenliğin
çok yönlü bir kavram (construct) olduğu ve gösterdiği değişimin sosyal boyutunun, sosyal kapital ve sosyal üretkenlik kavramları ile bağlantılarını esas olarak
toplanan veriler ışığında açıklanabileceği kabülüdür.
Bu makalenin devamı şu şekilde oluşturulmuştur. Bir sonraki bölümde, yazılım üretkenliğini etkileyen faktörler ile ilgili bir literatür taraması sunulacaktır.
İkinci olarak üretkenlik, sosyal üretkenlik ve sosyal sermaye kavramları açıklanacaktır. Bölüm, faktör analizi ile ilgili temel bilgilendirme ile son bulacaktır.
Üçüncü bölümde, literatürdeki bilgiler ışığında hazırlanmış bir vaka çalışması sunulacaktır. Bu çalışma, yazılım süreçlerini etkileyen faktörler ile birlikte sosyal
üretkenlik ve sosyal sermaye kavramları ile ilgili etmenlerin bir odak grup çalışması ile orta ölçekli bir şirkette yapılan analizi ve sonrasında bu analizden elde
edilen verilerin üzerine kurgulanmış bilimsel bir anketin bir yazılım geliştiren
organizasyonda yapılan uygulaması ve bu araştırmanın istatistiksel analizi ile
sürdürülecektir. Dördüncü bölümde ise araştırma sırasında elde edilen sonuçlar
tartışılacak, gelecekte yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verilerek
makale sonlandırılacaktır.

2

Araştırmanın Temelleri

Yazılım gelişime araştırmaları ve endüstriyel birikimler ışığında sağlanan bir çok
gelişmeye rağmen, yazılım geliştirme aktivitelerini etkileyen etmenlerin ölçümü
konusunda kesin bir anlaşma sağlanamamıştır [29]. Öngörülen bir yöntem, yazılım üretkenliğinin bu üretkenliği etkileyen faktörler [30] cinsinden ifadesi olmaktadır. Bu yaklaşım ile birlikte temel üretkenlik faktörlerinin sosyal boyutunun da
işin içine katılması ile yazılım üretkenliğinin sosyal sermaye ve sosyal üretkenlik
boyutlarının yazılım üretkenliğine etkisi incelenebilecektir.
Bu bilgiler ışığında, önce yazılım üretkenliği faktörleri literatürden ayıklanmış, daha sonra sosyal bilimlerce ifade edilmiş sosyal üretkenlik kavramı yapılan
odak grup çalışması aracılığı ile endüstriyel araştırma ortakları ile tartışılarak
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modellenmiştir. Bu çalışmadaki sosyal sermayeyi etkileyen etmenler ise Narayan ve Cassidiy’nin sosyal sermaye modelinden alınmıştır [28]. Toplanan bilgiler
doğrultusunda hazırlanan anket (ölçek) çalışması, orta büyüklükteki bir yazılım
şirketinde yürütülmüştür.
2.1

Yazılım Geliştirmede Üretkenlik

Üretkenlik endüstriyel anlamda kısıtlı bir zaman aralığında hedeﬂenen miktarda
yapılan bir üretim olarak kabul edilebilir olsa da yazılım geliştirme üretkenliğinin ölçümü sorunlu bir süreçtir [34]. Klasik bakış açısında yazılım geliştirme
üretkenliği yazılım ürününün, üretim maliyetlerine oranı olarak düşünülebilir.
Ancak yazılım mühendisliği araştırmalarında bu ölçüm, kullanılan yazılım geliştirme süreçlerine bağlı çok farklı şekillerde uygulanmaktadır [15]. Trendowicz
ve Munch [39] yazılım üretkenliğini etkileyen etmenlerinin örgütsel bağlantılara
ve şirket dinamiklerine uygun olarak şekillendirilmesi ve önem sırasına göre değerlendirilmesi gerekliliğini vurgulamışlardır. Scacchi [31] yazılım üretkenliği konusundaki en kapsamlı araştırmalardan birini yapmış ve potansiyel üretkenlik
etmenlerini irdelemiştir. Bu çalışmada ayrıca çok değişkenli bir analizin yapılmasının faydalarından bahsedilmektedir [31]. Yazılım üretkenlik faktörlerinin belirlenmesine yönelik bir çok çalışma yapılmış, bu çalışmaların bir çoğu, daha sonra
yapılan sistematik literatür taramalarında sunulmuştur [30,41,29].
Bu çalışma sırasında yapılan kapsamlı literatür tarama süreci doğrultusunda
yazılım üretkenliğini etkileyen etmenler şöyle sıralanmaktadır: (i) yazılım süreç seçimi [8,32,45,23], (ii) yazılım geliştiren bireylerin motivasyonları [8,7,23] ve
bunların üretime olan etkisi [4,19,33], (iii) yazılım geliştiren organizasyonların
müşteri gereksinimlerini dengeleme yetenekleri [9,27], (iv) yazılım projesi yönetim kalitesi [16,18], (v) yazılım takımı ile ilgili sorunlar [8,32,45], (vi) yeniden kullanım [8,7,3,6,35], (vii) yazılım geliştirilmesi sırasında kullanılan araçlar [22,21],
(viii) programlama dilinin yazılım geliştirme üretkenliğine olan etkisi [8,7,12],
(ix) yazılım ürününün boyutu [5,40], (x) takım büyüklüğü [22,21,5], ve (xi) yazılımın karmaşıklığı [45,8,7,23] olarak belirlenmiştir.
2.2

Sosyal Sermaye

Sosyal bilimler alanında, sosyal sermayenin farklı tanımları bulunmaktadır. Bu
tanımların bir çoğu sosyal yapıyı oluşturan bireyler ve aralarındaki sosyal ağın ve
bu bağlantılar sonucunda oluşan görülmez ağın önemini belirtmektedir. Sosyal
sermaye bireylerin bu ağ üzerindeki yerlerinin kendilerine sağladıkları imkanlar
ve kısıtlamalar ile tanımlanabilir. Bu bilgiler ışığında bu çalışmada kullanılacak
sosyal sermaye örtük bir kaynak olarak düşünülebilir. Bireylerin, takımların veya
sosyal grupların bağlantıları ve sosyal yetenekleri doğrultusunda bir organizasyonun ilerlemesine ekonomik değer sağlayabilecek potansiyel bilgilere ulaşabilme
yetenekleri ile tanımlanabilir.
Sosyal sermaye, yazılım geliştiren bir organizasyondaki bireylerin potansiyel
kaynaklarını işaret eder. Bu kaynaklar bir şekilde güçlendirilirse örgütsel üretkenliği olumlu yönde etkileyeceği ön görülmektedir. Bu kavram yardımı ile yazı-
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lım geliştiren bireylerin sosyal ağlar üzerindeki bilgi ve kaynaklara erişim hızları
daha iyi anlaşılabilecektir. Ayrıca, bireylerin istenilen ağ kaynaklarına ulaşılabilirlikleri şirketlerin ﬁziksel sınırları olmadan yazılım geliştiren organizasyonlara
dönüşümünü sağlanacaktır [42]. Coleman [14] her tür sosyal konﬁgürasyonun bir
miktar sosyal sermaye yaratacağını iddia etmiştir. Sosyal sermaye ile saklı olan
bu görülmez ağ değerlerin sosyal üretkenliğe dönüştürülmesi yazılım geliştiren
organizasyonların üretim kalitesine olumlu etki yapacağı düşünülmektedir. Bu
çalışmada Narayan ve Cassidiy’nin geliştirdikleri sosyal sermaye modeli ve bu
modele bağlı etmenler kullanılacaktır [28].
2.3

Sosyal Üretkenlik

Barnett [2] sosyal üretkenliğin sosyal aktivitelerdeki kalite ile iyileştirilebilen bir
çıktı olarak tanımlamıştır. Yazılım geliştirme süreçleri daha önceki bir çok araştırmada da belirtildiği gibi çeştili sosyal aktiviteler içerirler [17]. Yazılım geliştiren bireyler, özellikle son on yılda geliştirilen ve sıkça kullanılan çevik yazılım
geliştirme süreçleri yüzünden daha fazla sosyalleşmek zorunda kalmışlardır. Bu
süreçler doğrultusunda yazılım geliştirme faaliyetlerinde sosyal üretkenlik kavramı gözlenebilir bir hal almış, yazılım üretkenliğinin “ölçülebilir” sosyal çehresi
olarak da tanımlanmıştır [44]. Ancak sosyal üretkenliğin direkt yöntemler ile ölçümü bir hayli zordur, dolayısı ile gizil bir kavram olarak nitelendirilebilir. Böylelikle, çeşitli sosyal etmenlerin yazılım geliştiren organizasyonun sosyoekonomik
yapısına olan etkisi gözlenerek ölçülebileceği düşünülmüştür.
Bu doğrultuda yazılım geliştiren organizasyonlardaki sosyal etmenleri anlamak için güven, iletişim, sosyal yaşam, bilgi farkındalığı gibi değişkenler baz
alınarak, bu kavramla ilgili bir literatür taraması yapılmıştır. Yapılan çalışma
sonucunda, literatürde sosyal üretkenliği etkileyebilecek olan şu etmenlere rastlanmıştır; (i) yazılım takım liderinin takım içi anlaşma sağlamadaki becerisi [36],
(ii) iletişim ve bireysel etkileşimlerin örgütsel sorunlarına etkisi [36], (iii) bilgi
farkındalığı ve iş geliştirme ortamlarına olan katkısı [26], (iv) güven kavramının
yazılım takımlarına olan etkisi [1,20], (v) sosyalleşme ve sosyal yaşamın iş ortamlarına olan katkısı [24], (vi) dürüstlük ve adaletli iş dağıtımının üretkenliğe
katkısı [20], ve son olarak (vii) günlük toplantıların ve yazılım geliştiren bireylerin
birbirlerinin ilerlemeleri hakkında bilgilendirilmesi [13].
2.4

Faktör Analizi

Faktör analizi aynı yapıyı ölçtüğü kabul edilen bir grup değişkenden daha az sayıda tanımlanabilir ve istatistiksel olarak anlamlı değişkenler elde etmek için kullanılan çok değişkenli istatistiksel bir tekniktir [11]. Bu yöntem, Spearman’ın bazı
kavramların tek bir değişken veya boyut ile ifade edilmeyeceği savından ortaya
çıkmıştır. Amaç, bir kavramın birden fazla değişkenin değişimini aynı anda gözleyerek, aralarındaki ilişkiyi tanımlamaya yardım edebilecek bulgulara ulaşmak
ve dolayısıyla kavramın bilimsel olarak ölçülebilirliğini arttırmaktır [25]. Açımlayıcı faktör analizinde tanımlanan ilişkilerden yola çıkarak bir teori üretmek
mümkündür. Bu yöntem toplanan veriler doğrultusunda, gözlenen ölçümlerden
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ortaya çıkacak değişkenler arasındaki teorik ilişkilerin veya bir dizi maddeden
oluşan ölçeklerdeki öğelerin ölçtükleri varsayılan kavramların gerçekte bu yapı
veya kavramı ölçüp ölçemediği ve en önemlisi bu yapıyı oluşturan birbirinden
bağımsız etmenlerin belirlenmesi için sıkça kullanılmaktadır [11]. Temelde ölçülen bir yapıyı veya kavramı oluşturan göstergelerin kendi içinde tutarlı olması,
istatistiksel testlerde anlamlı olarak değerlendirilmesi şarttır.
Faktör analizi yöntemleri yazılım mühendisliği araştırmalarında son bir kaç
yıl içinde yer bulmaya başlamıştır [43,44]. Yazılım geliştirme süreçlerinin özellikle sosyal boyutu gündeme geldikçe üretkenliği etkileyen ve kolayca kontrol
edilebilecek etmenlerin gün ışığına çıkartılması için faktör ölçümleri yapabilecek
araçların üretilmesi bir ihtiyaç halini almıştır. Faktör analizi, faktörler ile etmenler arasında kurulabilecek yük değerleri ilişkisi ile üretkenlik gibi sıkça kullanılan
kavramların çok boyutlu tanımlarını elde etme süreci olarak da değerlendirilebilir. Bu doğrultuda amaç, değişken azaltılarak veya gerekli görüldüğü taktirde
yeni değişkenler türeterek anlamlı faktörler oluşturulmalıdır.

3

Vaka Çalışması

Bu çalışmanın ampirik kısmının gerçekleşmesi için orta ölçekli bir yazılım ﬁrması
seçilmiştir. Çalışmayı yürüttüğümüz ﬁrma yaptığımız çeşitli görüşmeler sonucunda seçilmiştir. Kriterlerimiz şu şekildedir. Öncelikle, araştırmamızın çıktıları
ile ilgilenen ve aktif olarak yapılabilecek iyileştirmeden faydalanmak isteyen bir
ﬁrma aranmıştır. Aynı zamanda veri toplamak için yeter sayıda yazılım geliştiren
bireye sahip bir ﬁrma olması diğer bir önemli kriter olarak düşünülebilir. Çalışmanın bu kısmında bir önceki bölümde literatür araştırmaları sonucunda elde
ettiğimiz etmenler bilimsel bir anket haline getirilmiştir. Bu bilgiler ﬁrmanın yönetim birimi ile ortak olarak yürütülen endüstriyel bir seri odak grup toplantısı
ile ﬁrma için özelleştirilmiş ve yönetimden alınan geribeslemeler doğrultusunda
güncellenmiştir.
3.1

Endüstriyel Odak Grup Çalışması

Odak grup çalışması, araştırmacının yürüttüğü bir grup görüşmesi şeklinde de
düşünülebilir. Araştırma sürecinin esası, önceden belirlenmiş olan katılımcıların
bir konu üzerinde ﬁkirlerinin, anlayışlarının ve hikayelerinin kayıt altına alınması ilkesine dayanır [37]. Çalışma, literatürde taranan üretkenlik faktörlerinin
katılımcılarla tartışılması ile başlatılmıştır. Katılımcı grubu toplam 10 kişiden
oluşmaktadır. Tablo 1’de odak grup çalışmasına katılan bireylerin şirketteki rolleri (ünvanları), yaşları, iş tecrübeleri ve eğitim seviyeleri sunulmuştur.
Araştırmacı grup tartışması bir takım sorularla yönlendirilerek katılımcıların
konu üzerindeki ﬁkirlerini paylaşmaları sağlanmıştır. Çalışma sırasında sorulan
örnek sorular aşağıdaki gibidir.
– Yazılım geliştirme üretkenliğini etkileyen faktörler hakkındaki görüşleriniz
nelerdir?
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Katılımcı NO
Ünvan
K12
BT Uzmanı
K36
Proje Yöneticisi
K44
Yazılım Minarı
K57
Yazılım Geliştirici
K99
Yazılım Geliştirici
K106
Ar-Ge Takım Lideri
K112
Yazılım Testçisi
K73
Sistem Analisti
K51
Ar-Ge Takım Elamanı
K97
Ar-Ge Takım Elamanı

Yaş Tecrube(yıl) Eğtimi
33
6
MSc.
47
7
PhD.
37
12
BSc.
31
6
BSc.
33
7
BSc.
39
14
PhD..
32
4
MA.
34
9
BA.
32
7
MSc.
31
5
MSc.

Tablo 1. Odak Grup Çalışması Katılımcılarının Bilgileri

– Literatür taraması sonucunda elde ettiğimiz etmenlerin hangilerini iş hayatınızda gözlediniz?
– Üretkenlik kavramları ile ilgili olarak sunulan etmenlerden sizce hangisi daha
etkin bir değişkendir?
– Yazılım geliştirme üretkenliğinin sosyal faktörlerini tanımlayabilir misiniz?
– Yazılım üretkenliğini etkileyen başka teknik veya sosyal faktörler gözlediniz
mi?
Özetle, odak grup çalışması literatür taraması sonucunda elde edilmiş potansiyel etmenler üzerinde endüstriyel bir bakış açısı sağlamıştır. Bunun sonucunda
araştırmacıların sunduğu değişkenler katılımcıların iş tecrübesi ve gözlemleri ile
pekiştirilmiş ve şirket için olan önemleri belirlenmiştir.
3.2

Anket Enstrümanı

Ankette, yazılım geliştirme üretkenliğinin hem sosyal hem de teknik etmenler
esas alınarak bir grup soru üretilmiştir. Üretilen sorular daha sonra ölçme değerlendirme alanında çalışan bir uzmanla tartışılarak son haline getirilmiştir.
Sorular belirtilen etmenleri üç alt boyutta değerlendiren beşli Likert tipi (Kesinlikle katılıyorum’dan, Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum, ve Kesinlikle Katılmıyorum’a doğru değişen) 41 maddeden oluşan bir araçtır. Bununla birlikte,
faktör analiz için düşünülen sorulara ek olarak katılımcıların yaşı, yıl bazında
iş tecrübeleri, ﬁrmadaki iş tecrübesi ve cinsiyetleri gibi sorular da sorulmuştur.
Anketin ulaşılabilirliğini arttırmak için LimeSurvey uygulaması kullanılmıştır.
Anket yaklaşık bir ay boyunca ﬁrmanın iç ağında açık tutulmuş, yönetim birimi
yardımı ile anketi tüm personelin doldurması sağlanmıştır. Anketin ilk sayfası,
amacını anlatan bir giriş paragrafı ve katılımcıların bilgilerinin saklı tutulacağına dair gizlilik sözleşmesi ile başlamaktadır. Ankette, toplam 17 adet yazılım
geliştirme üretkenliği etmenleri sorusu, 12 sosyal üretkenlik etmenleri ile ilgili
soru, 10 adet sosyal sermaye sorusu ve 6 adet yaş, cinsiyet, yıl bazında iş, şirket
tecrübesi ve yazılım geliştirme sürecindeki görevi sorulmuştur. Yazılım geliştiren
organizasyonun farklı projelerde çalışan, zamanla yarışan yazılım gruplarından
oluşması veri toplama süreçlerini yavaşlatsa da, bir aylık bir süre sonunda istenilen bilgilere ulaşılmıştır. Literatürde, örneklem büyüklüğü oluşturulurken her

400

etmen için en az beş gözlem yapılması öngörülmüştür. Uygulanan çalışmada
(%24’ü bayan, %76’sı erkek) 213 yazılım geliştiren bireye ulaşılarak analiz için
gerekli miktarın üstünde veri elde edilebilmiştir.
3.3

Bulgular

Sonuçların hassasiyetini arttırmak için faktör analizi çalışmalarında sıkça kullanılan madde kolileme (item parceling) tekniği kullanılarak, aynı çerçevede kabul
edilebilecek sorular bir etmene dönüştürülmüştür [38]. Bu sayede, ölçekteki toplam madde sayısı 41’den 21’e çekilerek, model kompleksitesinin düşürülmesi ve
ölçüm güvenilirliğinin arttırılması hedeﬂenmiştir.
Oluşturulmaya çalışılan yazılım üretkenlik ölçeğinin değerlendirilmesi için yazılım geliştiren bireyler tarafından ankette verilen cevaplar, varyanslarının toplamının genel varyans toplama oranlanması ile edilen Cronbach α iç tutarlılık testi
uygulanmış ve öngörülen üç değişkenin yazılım geliştirme üretkenliği (0.795),
sosyal üretkenlik (0.785) ve sosyal sermaye (0.827) değerleri bulummuştur. Bu
sonuçlar üç kavramın güvenilirlik katsayılarının istenilen değerlerin üstünde olduğunu göstermiştir. Anket enstrümanının yapı geçerliliğini incelemek ve öngörülen değişkenlerin faktör yüklerini (0.3 veya üstü) belirlemek için toplanan
veriler üzerinde açımlayıcı faktör analizi yöntemi kullanılmıştır.
Etmen No
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

Etmen Tanımı
Motivasyon
Yönetim Kalitesi
Kompleksite Sorunları
Geliştirme Ortamı
Geri kullanılabilirlik
Gereksinimlerin Stabilitesi
Takım Problemleri
Takım Lideri
Sosyal Etkileşim ve İletişim
Bilgi Farkındalığı
Takım Yanaşımı
Tarafsızlık
Sıkça Buluşmalar
Sosyal Güven
Komşu Bağlantılar
Grup Karakteristikleri
Genelleştirilmiş Normlar
Birliktelik
Günlük Sosyalleşmeler
Gönülülükçülük
Ağ Sermayesine Güven

Ortalama
4.64
4.00
3.71
4.17
3.80
3.95
3.52
4.08
3.98
4.14
3.98
3.79
3.96
4.29
3.66
3.40
3.21
2.21
3.27
3.40
3.84

St. sapma
0.48
0.59
0.61
0.74
0.97
0.67
0.48
0.62
0.67
0.60
0.69
0.71
0.95
0.67
0.81
0.80
0.92
1.05
1.13
0.85
0.81

Varyans
0.23
0.35
0.37
0.55
0.93
0.45
0.23
0.38
0.45
0.36
0.48
0.51
0.90
0.45
0.65
0.65
0.85
1.10
1.27
0.72
0.66

Tablo 2. Birleştirilen faktörlerin istatistiksel özellikleri

Tablo 2’de literatür taraması sonucunda belirlenen etmenler etmenler, sorulara verilen cevapların ortalaması, standart sapması ve vasyansı görülmektedir.
Fark edilebileceği üzere bir çok soru üç veya üzeri bir değerle (kullandığımız
ölçeğin orta veya üstü) sıralanmaktadır. Bu durum anket sorularına verilen cevapların analize uygunluğu ile ilgili olumlu bir ﬁkir oluşturmaktadır.
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Yapılan analiz sonucunda, ölçeğin yapı geçerliliği için; Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) örneklem uygunluk değeri 0.778; Bartlett testi, χ2 değeri 886.411(p <
.001, df = 210) bulunmuştur. Bu bilgiler ışığında, toplanan verilerin faktör analizine uygun oldukları tespit edilmiştir. Faktör sayısının belirlenmesi için “scree
plot” sınama graﬁği çizilmiştir. Graﬁkte yatay eksen faktörleri dikey boyut ise özdeğerlerini (eigen values) gösterir. Şekil 1 incelendiğinde üçüncü faktörden sonra
yüksek ivmeli bir düşüş gözlenmektedir.

Özdeùerlik
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Faktör Say×s×

Şekil 1. Scree Sınama Graﬁği (Özdeğerlik - Faktör Sayısı)

Şekil 1’de görülebileceği üzere, açımlayıcı faktör analizi sonucunda öz değerleri 1’den fazla üç önemli faktör bulunmuştur. Toplam varyans değerleri incelendiğinde de birinci boyutun toplam varyansın %17.55’ini, ikinci boyutun ise
%11.40’ını ve bunlara ek olarak üçüncü boyutla ise %9.40’ını dolayısı ile üç faktör birlikte varyansın %38.35 ’ini açıkladığı gözlenmiştir. Bu sonuçlar bir arada
değerlendirildiğinde literatürde bulunan sosyal ve teknik etmenleri kapsayan, kuramsal bir yazılım geliştirme üretkenlik ölçeği elde edilmiştir.
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4

Sonuçlar ve Gelecek Çalışmalar

Jones’a göre [23] yazılım mühendisliği üretkenliğini ölçmek için henüz ortak bir
yöntem benimsenememiştir. Ancak, son zamanlarda yapılan araştırmalar da göstermektedir ki, yazılım geliştirme üretkenliği ölçüm çalışmalarına teknik etmenlerin yanı sıra sosyal etmenlerin de katılması gereklilik kazanmıştır. Bu çalışmada önerilen yöntem, üretkenliği etkileyen etmenlerin gerek teknik gerek sosyal yönleriyle araştırılmasıdır. Araştırmacılar, bulguların doğrultusunda, yazılım
geliştirme üretkenliğini etkileyen etmenlerin üç farklı kavramsal boyutta araştırılmasının oluşturulabilecek bir yazılım üretkenliği çerçevesi için gerekliliğini
önermektedir.
Bu makalede yazılım geliştirme üretkenliğini etkileyen faktörlerin ölçümü için
düşünülmüş bir ölçeğin açımlayıcı faktör analizi yöntemi kullanılarak geçerliliği
istatistiksel olarak test edilmiştir. Ölçek öncelikle, literatür taraması sonucunda
elde edilen etmenler doğrultusunda oluşturulmuştur. Daha sonra orta ölçekli
yazılım geliştiren bir organizasyonda denenmiş, sonuçlar analiz edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi yardımıyla bulunan değerler ölçekteki maddelerin kurgulandıkları etmenler üzerinden üç ana faktöre yakınsadığını göstermektedir. Ayrıca
Cronbach α katsayısının tüm faktörler için yüksek değerlerde çıkması ölçeğin
güvenirliliği açısından olumlu bir göstergedir. Ancak, ölçek şu ana kadar sınırlı
sayıda katılımcı üzerinde denenebilmiştir. Ölçek, edinilen tecrübeler doğrultusunda güncellenmeli ve farklı yazılım grupları üzerinde testler yinelenmelidir.
Ayrıca bu çalışmalar şirket bazlı olarak uygulanmalı ve örnek uygulamamız sırasında yapılan odak grup çalışması literatürde bulunan faktörler doğrultusunda
yinelenerek, etmenler ve ilintili oldukları sorular yenilenmelidir.
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Bu çalışma İrlanda Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun, Lero – İrlanda
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Özet. *QP]UHNDEHWGQ\DVÕQGD\D]ÕOÕPVHNW|UNXUXOXúODUÕRODUDN |QFHOL÷LPL]L en
iyi teknolojiye ve en iyi süreçlere sahip olmaya YHUPLú GXUXPGD\Õ] %X QHGHQOH
WHNQRORML\L JHOLúWLUHQ YH VUHoOHUL ROXúWXUDQ GDKDVÕ EXQODUÕ NXOODQDQ LQVDQ IDNW|UQH
\HWHUOL |QHPL J|VWHUPH\L J|] DUGÕ HWPHNWH\L] +kOEXNL LoLQGH EXOXQGX÷XPX] ELOJL
oD÷ÕQGD NXUXPODUÕQ EDúDUÕ\D XODúPDN LoLQ, ellerindeki teknoloji ve süreçleri
NXOODQDELOHFHN YHULPOL ELU LQVDQ ND\QD÷Õ ROXúWXUPDN JHOLúWLUPHN PRWLYH HWPHN YH
YHULPOLOLNOHULQL DUWWÕUPDN DGÕQD JoO X\JXODPDODU RUWD\D NR\PDVÕ JHUHNPHNWHGLU
dDOÕúDQODUÕQYHULPOLOL÷LVDGHFHVDKLSROGXNODUÕ\HWHQHNOHULOHVÕQÕUOÕROPDPDNOD birlikte,
YHULPOLOL÷L HWNLOH\HQ HQ |QHPOL XQVXUODUGDQ ELULQLQ oHYUHVHO oDOÕúPD RUWDPÕ ROGX÷X
J|UOPHNWHGLU %X PDNDOHGH D\QÕ ]DPDQGD 3HRSOH &00¶LQ >@ LNLQFL VHYL\H VUHo
DODQODUÕQGDQ ELUL RODQ oDOÕúPD RUWDPÕ IDNW|UOHULQLQ \D]ÕOÕP \R÷XQ NXUXOXúODUGD
ya]ÕOÕPFÕODUÕQ YHULPOLOLNOHUL ]HULQGHNL HWNLOHUL DUDúWÕUÕOPÕúWÕU 2ILV RUWDPÕ IL]LNVHO YH
GDYUDQÕúVDO RODUDN LNL DQD EDúOÕNWD HOH DOÕQDUDN YHULPOLOLN ]HULQH HWNLOHUL D\UÕ D\UÕ YH
NDUúÕODúWÕUPDOÕRODUDNLQFHOHQPHNWHGLUDGHW\D]ÕOÕP\R÷XQIDDOL\HWJ|VWHUHQNXUXOXúWD
JHUoHNOHúWLULOHQDQNHWLOHWRSODQDQYHULOHUHGD\DQGÕUÕODUDN \DSÕODQLQFHOHPHVRQXFXQGD,
oDOÕúDQODUÕQRILVRUWDPÕLOHLOJLOLD÷ÕUOÕNOÕWHUFLKOHULGR÷UXOWXVXQGDNXUXPODUDRILVRUWDPÕQÕ
QDVÕO L\LOHúWLUHELOHFHNOHULQH GDLU |QHULOHU VXQXOPDNWDGÕU .XUXPODUÕQ GDYUDQÕúVDO YH
IL]LNVHO RILV RUWDPÕQÕQ NDOLWHVLQL DUWWÕUPD\D \|QHOLN \DSDFDNODUÕ L\LOHúWLUPHOHUOH
oDOÕúDQODUÕQ NLúLVHO SHUIRUPDQVODUÕQÕ YH GROD\ÕVÕ LOH NXUXPXQ JHQHO SHUIRUPDQVODUÕQÕ
DUWWÕUDELOHFHNOHULGH÷HUOHQGLULOPHNWHGLU
Anahtar Kelimeler: Verimlilik, Performans, Ofis OUWDPÕ)L]LNVHOOfis OUWDPÕ
DDYUDQÕúVDOOfis OUWDPÕ3HRSOHZDUH3HRSOH&00.

1 *LULú
*QP]ELOJLoD÷ÕQGDLKWL\DoGX\XODQHQ|QHPOL NXUXPVDOND\QDNODUGDQELULLQVDQ
ND\QD÷ÕLNHQEXND\QDNWDQVD÷ODQDQYHULPOLOLNYHHOGHHGLOHQSHUIRUPDQVNXUXPODULoLQ
EDúDUÕ\DXODúPDGDen önemli faktörlerden biri RODUDNRUWD\DoÕNPDNWDGÕU%XQHGHQOH
bir kurum en iyi teknolojilere ve en iyi süreçlere sahip olsa da; yeterli ve yetkin insan
ND\QD÷ÕQDVDKLSROPDGÕ÷Õ]DPDQ, SL\DVDGDNLUHNDEHWRUWDPÕQGDEDúDUÕHOGHHWPHVLnin
ROGXNoD]RURODFD÷ÕoÕNDUÕPÕQÕ\DSPDNmümkün olmaNWDGÕU. ÖzellLNOH\D]ÕOÕP\R÷XQ
faaliyet gösteren kurumlarda bilgi ve bu bilgiye sahip insan kD\QD÷ÕIDNW|UEDúDUÕHOGH
etmede kritik UROR\QDPDNWDGÕU 5HNDEHWEDúDUÕVÕLoLQLQVDQYHQDVÕOoDOÕúWÕ÷ÕD\ÕUWHGLFL
HQ|QHPOLIDNW|URODUDN|QHoÕNDUNHQGL÷HUND\QDNODUGDKDD]|QHPOLKDOHJHOmektedir
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[4]. %XGúQFHGHQKDUHNHWOHDNODúXVRUXJHOPHNWHGLU<D]ÕOÕPVHNW|UQQUHNDEHWoL
RUWDPÕQGDHQL\LWHNQRORML\HYHVUHoOHUHVDKLSROPD\D RGDNODQPÕúNHQ, teknolojiyi ve
süreçleri JHOLúWLUHQ ve kullanan insan ND\QD÷Õ IDNW|UQH KDN HWWL÷L GH÷Hri gerçekten
verebiliyor muyuz? %XVRUXGDQ\RODoÕNÕOGÕ÷ÕQGDNXUXPODUÕQLKWL\DoGX\GXNODUÕinsan
ND\QD÷ÕQÕHOGHHWPHNJHOLúWLUPHNVDKLSROGXNODUÕLQVDQ ND\QD÷ÕQÕNXUXPDDLWNÕOPDN
ve motive etmek için stratejiler belirlemeNWHROGX÷X J|UOPHNWHGLU. Bu stratejilerden
oDOÕúDQÕ FH]EHWPHN LoLQ LON DNOD JHOHQ \|QWHP \NVHN PDDú JLEL J|UQVH GH sahip
ROXQDQ LQVDQ ND\QD÷ÕQÕ HOGH HWPHN YH HOGH WXWPDNWD IL]LNVHO YH GDYUDQÕúVDO ofis
RUWDPÕQÕQNDOLWHVL de, bu ED÷ODPGD|QHPOL ELUIDNW|URODUDNNDUúÕPÕ]DoÕNPDNWDGÕU. Bu
konuda farklÕVHNW|UOHUde \DSÕODQDUDúWÕUPDODUGD oDOÕúPDRUWDPÕQÕQ kalitesininoDOÕúDQ
veULPOLOL÷Lni SHUIRUPDQVÕQÕ ve Lú WDWPLQLQL HWNLOHGL÷L RUWD\D NRQXOPXúWXU Bu
oDOÕúPDODUD\ÕOÕQGD5RHORHORIVHQ3 [5] YH\D\ÕOÕQGD:HOOV [6] tDUDIÕQGDQ
\DSÕODQ oDOÕúPDlar örnek olarak verilebilir. +HU LNL oDOÕúPDGD GD oDOÕúPD RUWDPÕQÕQ
L\LOHúWLULOPHVLVRQXFXoDOÕúDQúLNk\HWOHULQLQD]DOGÕ÷ÕYHoDOÕúDQODUÕQLúWDWPLQLQLQDUWWÕ÷Õ
J|]OHPOHQPLúWLU
$\UÕFDRUJDQL]DV\RQDDLWLúJF\HWHQH÷LQLQVUHNOLRODUDNL\LOHúWLULOPHVLLoLQ\|QHWLP
VUHoOHUL YH X\JXODPDODUÕ LOH ROXúWXUXOPXú RODQ YH &00I \DSÕVÕQÕ LQVDQ ND\QD÷Õ
\|Q\OHHOHDODQ3HRSOH&00VUHoDODQODUÕLQFHOHQGL÷LQGHLNLQFLVHYL\HGH oDOÕúPD
RUWDPÕLOHLOJLOLVUHoDODQÕYHX\JXODPDODUÕQD \HUYHULOGL÷L J|UOPHNWHGLU%XDoÕGDQGD
oDOÕúDQ SHUIRUPDQVÕQÕ DUWÕUDUDN UHWLOHQ UQ YH\D KL]PHWLQ NDOLWHVLQGH L\LOHúPH
VD÷ODPD\Õ YH oDOÕúDQ YH PúWHUL PHPQXQL\HWLQL DUWÕUPD\Õ KHGHIOH\HQ People
CMM’inde oDOÕúPDRUWDPÕQÕ, LONVHYL\HOHUGHL\LOHúWLULOPHVLJHUHNHQ|QHPOLELUXQVXU
RODUDNEHOLUWWL÷LQLJ|]OHPOHPHNWH\L]
<DSÕODQOLWHUDWUWDUDPDVÕVRQXFXQGD YHDUDúWÕUPD\DNDWÕODQNXUXPODUÕQJHULELOGLULPOHUL
GR÷UXOWXVXQGDGDKD|QFHEHQ]HUoDOÕúPDODUÕQIDUNOÕVHNW|UOHUGHJHUoHNOHúWLULOGL÷LDQFDN
\D]ÕOÕP VHNW|UQGHEXNDSVDPGDELUX\JXODPDROPDGÕ÷Õ J|UOPHNWHGLU Bu bildiride
\D]ÕOÕP RGDNOÕ oDOÕúDQ ILUPDODUGD IL]LNVHO YH GDYUDQÕúVDO RILV RUWDPÕQÕQ oDOÕúDQ
verimlilL÷LQHHWNLOHULQLQDQDOL]L\DSÕOPÕúWÕU. $UDúWÕUPDQÕQDPDFÕ, IL]LNVHOYHGDYUDQÕúVDO
RILVRUWDPÕQÕQoDOÕúDQYHULPOLOL÷LYHNLúLVHOoDOÕúPDSHUIRUPDQVÕ üzerine etkisinin olup
ROPDGÕ÷ÕQÕQVRUJXODQPDVÕGÕU$\UÕFDfiziksel RILVRUWDPÕQÕQPÕ\RNVDGDYUDQÕúVDOofis
RUWDPÕQÕQ PÕoDOÕúDQ YHULPOLOL÷LQGHGDKD|QHPOLUROR\QDGÕ÷ÕLQFHOHQPHNWHGLU Daha
|QFH \DSÕODQ EHQ]HU DQNHW oDOÕúPDODUÕ LOH YHULPOLOLN NRQXVX VRUJXODQPÕú DQFDN
oDOÕúDQODUÕQ RILV RUWDPÕ WHUFLKOHULQH LOLúNLQ ELU DUDúWÕUPD \DSÕOPDPÕúWÕU <DSÕODQ
oDOÕúPDGD YHULPOLOL÷LQ \DQÕ VÕUD oDOÕúDQODUÕQ RILV RUWDPÕ LOH LOJLOL WHUFLKOHUL GH
VRUJXODQPÕúWÕU
%LOGLULQLQ GHYDPÕ úX úHNLOGH \DSÕODQGÕUÕOPÕúWÕU øOJLOL oDOÕúPDODUÕQ incelemesi 2.
Bölümde sunuOPXúWXU 8\JXODQDQ metodoloji WDVDUÕPÕ YH X\JXODQPDVÕ  %|OPGH
DoÕNODQPDNWDGÕU%|OPde DQNHWVRQXoODUÕYHEXOJXODUÕQDQDOL]OHUL sunulPDNWDGÕU
Bölümde ise VRQXoODU|QHULOHUYHJHOHFHNoDOÕúPDODU|]HWOHQPHNWHGLU
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2 øOJLOLdDOÕúPDODU
2ILVRUWDPÕYH YHULPOLOLNDUDVÕQGDNLLOLúNLX]XQ\ÕOODUGDQEX\DQDRUWD\DNRQXOPXúELU
DUDúWÕUPD NRQXVXGXU <DSÕODQ EX DUDúWÕUPDODU LOH ELUoRN NXUXP, oDOÕúDQODUÕQ
YHULPOLOLNOHULQL DUWWÕUDELOPHN YH oDOÕúDQODUÕQÕ FH]EHGHUHN HOOHULQGH WXWPDN LoLQ \HQL
binalarda yeni WDVDUÕP ve teknikler denemektedirler. Böylece üUHWNHQOLNYHLúWDWPLQLQL
DUWWÕUPDN LoLQ RILV RUWDPÕQÕQ G]HQOHQPHVLQGH oDOÕúDQ LKWL\DoODUÕ Jiderek daha çok
GLNNDWHDOÕQPDNWDGÕU [2].
$PHULNDQ WRSOXPX Lo PLPDUODUÕ $6,'  WDUDIÕQGDQ ED÷ÕPVÕ] RODUDN \UWOHQ bir
oDOÕúPDQÕQVRQXFXnGDIL]LNVHORILVRUWDPÕQÕQSHUIRUPDQVÕYHLúWDWPLQLQLHWNLOH\HQHQ
|QHPOL o IDNW|U DUDVÕQGD ROGX÷X RUWD\D NRQXOPXúWXU [15] $UDúWÕUPDQÕQ VRQXFXQD
J|UHDUDúWÕUPD\DNDWÕODQLQVDQODUÕQ¶XLúLQGHQYHoDOÕúWÕ÷ÕRILVRUWDPÕQGDQPHPQXQ
LNHQ  RUDQÕQGD ELU NHVLPLQ Lú DUDGÕ÷Õ YH tercihen GDKD L\L IL]LNVHO RILV RUWDPÕ
NRúXOODUÕQDVDKLSELUNXUXPGDoDOÕúPD\ÕLVWHGLNOHULRUWD\DoÕNPÕúWÕU%D÷ÕPVÕ]ELUGL÷HU
DUDúWÕUPDILUPDVÕRODQ*HQVOHU, ¶GD$PHULND¶GDNLRILVRUWDPODUÕLOHLOJLOLoDOÕúPD
\UWPúWU [1]. <UWOHQ EX oDOÕúPD RILV WDVDUÕPÕ Lú WDWPLQL YH YHULPOLOLN LOH
LOLúNLOLGLU <DSÕODQ DQNHW oDOÕúPDVÕQÕQ VRQXoODUÕQD J|UH oDOÕúDQODUÕQ ¶Õ RILV
WDVDUÕPÕQÕQ NHQGL YHULPOLOLNOHULQL HWNLOHGL÷LQL GúQ\RU 2ILVOHULQLQ GDKD L\L
WDVDUODQPÕú ROPDVÕ GXUXPXQGD YHULPOLOLNOHULQL  RUDQÕQGD DUWWÕUDELOHFHNOHULQL
EHOLUWL\RUODU.DWÕOÕPFÕODUÕQ¶VLELUoDOÕúPDDUNDGDúÕLOH\DNÕQoDOÕúWÕNODUÕQGDGDKD
YHULPOLoDOÕúWÕNODUÕQÕV|\OHUNHQ¶VLLVHGDKDL\LELURILVWDVDUÕPÕQÕQNXUXPXNHQGL
SD]DUDODQÕQGDGDKDUHNDEHWoL\DSDELOHFH÷LQLGúQ\RU
Leaman [8] tarDIÕQGDQ GDEXNRQXLOHLOJLOLELUDQNHWoDOÕúPDVÕ\UWOHUHNDUDúWÕUPD
\DSÕOPÕúWÕU <D]DU \DSWÕ÷Õ DUDúWÕUPDGD RILV RUWDPÕ PHPQXQL\HWVL] oDOÕúDQ YH RQODUÕQ
YHULPOLOLNOHUL DUDVÕQGD ELU LOLúNL ROGX÷XQX EXOPD\D oDOÕúPÕúWÕU <DSWÕ÷Õ oDOÕúPDQÕQ
VRQXFXQGDoDOÕúPDRUWDPÕLOHoDOÕúDQODUÕQPHPQXQL\HWLYHRQODUÕQYHULPOLOL÷LDUDVÕQGD
ED÷ODQWÕ ROGX÷XQX EHOLUWPLúWLU dQN \UWW÷ oDOÕúPDGD oDOÕúDQODUÕQ VÕFDNOÕN
KDYDODQGÕUPD ÕúÕN YH JUOW VHYL\HVLQGHQ PHPQXQ ROPDGÕNODUÕ EX ROXPVX] RILV
NRúXOODUÕQÕQ LVH YHULPOLOLNOHULQL HWNLOHGL÷LQL J|]OHPOHPLúWLU Brill [7] YHULPOLOL÷L
DUWWÕUPDN LoLQ RILV WDVDUÕPÕQÕQ NXOODQÕPÕ EDúOÕNOÕ oDOÕúPDVÕQGD PRELO\D JUOW
HVQHNOLN UDKDWOÕN LOHWLúLP ÕúÕNODQGÕUPD VÕFDNOÕN YH KDYDODQGÕUPD IDNW|UOHULQL
YHULPOLOL÷LHWNLOH\HQHQ|QHPOLIDNW|UOHURODUDNVÕUDODQGÕUDUDNEXQODUÕQL\LOHúWLULOPHVL
JHUHNHQ IDNW|UOHU ROGX÷XQX EHOLUWPLúWLU $\UÕFD IL]LNVHO RILV RUWDPÕQÕQ L\LOHúWLULOHUHN
oDOÕúDQYHULPOLOL÷LQLQLOHDUDOÕ÷ÕQGDDUWWÕUÕODELOHFH÷LQL|QJ|UPúWU
Stup [9] WDUDIÕQGDQ oDOÕúDQODUÕQ SHUIRUPDQVÕQÕ etkileyen birden çok faktör
WDQÕPODQPÕúWÕU )L]LNVHO RILV RUWDPÕ GRQDQÕP DQODPOÕ Lú SHUIRUPDQV EHNOHQWLsi,
SHUIRUPDQVD \DSÕODQ JHUL EHVOHPH |GOOHQGLUPH VLVWHPL WXWXP YH GDYUDQÕúODU JLEL
faktörler bu faktörlere örnek olarak verilebilir. McCoy ve Evans [10] ise çaOÕúDQODUÕQ
LúOHULQLVWUHVVL]ELUúHNLOGH\DSDELOPHOHULLoLQX\JXQIL]LNVHORILVRUWDPÕHOHPDQODUÕQD
ihtiyaç ROGX÷XQXEHOLUWPLúWLU$\UÕFDPDNDOHOHULQGHIL]LNVHORILVRUWDPÕHOHPDQODUÕQÕQ,
RILV RUWDPÕQGDNL LOHWLúLP D÷ÕQÕQ JHOLúPHVLQGH YH oDOÕúDQ LOLúNLOHULQGH E\ük rol
R\QDGÕ÷ÕQÕEHOLUWPLúOHUGLU.
Amir [11] Pakistan’daki özel sektörde \UWW÷oDOÕúPDVÕQGD kurumdaki fiziksel ofis
RUWDPÕQÕQ G]HQOHQPHVLQLQ NXUXPODUÕQ EDúDUÕ\D XODúPDN LoLQ KHGHIOHULQGHQ ELULVL
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ROPDVÕ JHUHNWL÷LQL belirtmektedir. dDOÕúPD RUWDPÕ NRQXVX JHQHO RODUDN IL]LNVHO RILV
RUWDPÕRODUDNHOHDOÕQVDGDGDYUDQÕúVDORILVRUWDPÕQÕQGDYHULPOLOLNYH\DSHUIRUPDQV
]HULQGH HWNLVL ROGX÷X GúQOHUHN DUDúWÕUPDODUD VRQ ]DPDQODUGD EX DoÕGDQ GD
GH÷LQLOPLúWLU gUQH÷LQ, Haynes [12] YHULPOLOL÷H HQ E\N HWNLQLQ GDYUDQÕúVDO RILV
RUWDPÕELOHúHQOHULROGX÷XQXDoÕNODPDNWDGÕU
Chandrasekar’da [13] DUDúWÕUPDVÕQGD ¶LQ ]HULQGH oDOÕúDQÕ RODQ ELU NDPX
NXUXOXúXQGDNLRILVRUWDPODUÕQÕQoDOÕúDQODUÕQSHUIRUPDQVVHYL\HOHUL]HULQGHNLHWNLOHULQL
LQFHOHPLúWLU $\UÕFD oDOÕúPDVÕnda motivasyon faktörlerini GH RUWD\D oÕNDUPD\D
oDOÕúPÕúWÕU<D]DUDUDúWÕUPDVÕQGDGL÷HUELUoRN\D]DUJLELDQNHWNXOODQPÕúWÕU Makalede
GDYUDQÕúVDORILVRUWDPÕLOHLOJLOLRODUDNNDUL\HUKHGHIOHULSHUIRUPDQVJHULEHVOHPHVLrol
WDQÕPÕ WDQÕPOÕ VUHoOHU WHúYLN|GO VLVWHPL \|QHWLFL GHVWH÷L GDQÕúPDQOÕNNRoOXN
X\JXODPD IÕUVDWÕ \DUGÕPFÕ NÕODYX]ODU HOH DOÕQPÕúWÕU <DSÕODQ DUDúWÕUPDQÕQ DQDOL]LQGH
VRQXo RODUDN IL]LNVHO YH GDYUDQÕúVDO RILV RUWDPÕQÕQ oDOÕúDQ PRWLYDV\RQXQGD YH
YHULPOLOL÷LQGHNULWLNUROR\QDGÕ÷ÕVRQXFXQDYDUPÕúWÕU.
/LWHUDWUGH IDUNOÕ YHULPOLOLN WDQÕPODUÕQD UDVWODPDN PPNQGU 5ROORRV [18]
YHULPOLOL÷L ³NLúLOHULQ GDKD D] HIRUOD UHWHELOGLNOHUL YHULPOLOLNWLU´ RODUDN
WDQÕPODPDNWDGÕU 6XWXHUPHLVWHU [19] YHULPOLOL÷L ³NDOLWH J|] |QQGH EXOXQGXUXODUDN
oDOÕúDQÕQELUVDDWWHNLoÕNWÕVÕ´RODUDNWDQÕPODPÕúWÕU'RUJDQ [1] ise YHULPOLOL÷L³NDOLWH
dâhil HGLOHUHN DUWDQ IRQNVL\RQHO YH NXUXPVDO SHUIRUPDQV´ RODUDN WDQÕPODPDNWDGÕU
9HULPOLOL÷L GDKD EDVLW úHNLOGH HOGH HGLOHQ \DUDU E|O PDOL\HW RODUDN WDQÕPODPDN GD
mümkündür [1].

3 Metodoloji, 7DVDUÕPYH8\JXODPD
+D]ÕUODQDQDQNHWoDOÕúPDVÕIDUNOÕ\D]ÕOÕP\R÷XQúLUNHWWHWRSODPGD\D]ÕOÕPVHNW|U
oDOÕúDQÕQDX\JXODQPÕúWÕU<DSÕODQDQNHWE|OPGHQYHVRUXGDQROXúPDNWDGÕUøON
E|OP DQNHWL FHYDSOD\DQ \D]ÕOÕP VHNW|U oDOÕúDQODUÕQÕQ GHPRJUDILN \DSÕVÕQÕQ
VRUJXODQGÕ÷Õ E|OPGU øNLQFL E|OPGH LVH IL]LNVHO RILV RUWDPÕQÕQ YHULPOLOL÷H HWNLVL
oDOÕúDQODUÕQIL]LNVHORILVRUWDPÕLOHLOJLOLWHUFLKOHULYHPHYFXWIL]LNVHORILVRUWDPÕQGDn
PHPQXQL\HWOHUL VRUJXODQPÕúWÕU 9HULPOLOL÷H HWNLQLQ VRUJXODQGÕ÷Õ VRUXODUGDNL FHYDS
úÕNODUÕEHúOL/LNHUW|OoH÷LQHJ|UHD-NHVLQOLNOHNDWÕOÕ\RUXPE- NDWÕOÕ\RUXPF-NDUDUVÕ]ÕP
d- NDWÕOPÕ\RUXPYHH- NHVLQOLNOHNDWÕOPÕ\RUXPRODUDNG]HQOHQPLúWLUhoQFE|Omde
GDYUDQÕúVDO RILV RUWDPÕQÕQ YHULPOLOL÷H HWNLVL oDOÕúDQODUÕQ GDYUDQÕúVDO RILV RUWDPÕ LOH
LOJLOLWHUFLKOHULYHPHYFXWGDYUDQÕúVDORILVRUWDPÕQGDQPHPQXQL\HWOHULVRUJXODQÕUNHQ
G|UGQFYHVRQE|OPGHLVHNDWÕOÕPFÕODUDIL]LNVHORILVRUWDPÕQÕQPÕ\RNVDGDYUDQÕúVDO
RILVRUWDPÕQÕQPÕYHULPOLOLNOHULQLGDKDoRNHWNLOHGL÷LLOHLOJLOLVRUX\|QHOWLOPLúWLU
Anket küçük, orta ve büyük ölçeklerdeki [3] 8 adet \D]ÕOÕPD÷ÕUOÕNOÕ oDOÕúDQNXUXPGD
X\JXODQPÕúWÕU .XUXP LVLPOHUL NXUXPODUÕQ JL]OLOLN SROLWLNDVÕ QHGHQL LOH VDNOÕ
WXWXOPXúWXU .XUXPSURILOOHULDúD÷ÕGDNLWDEORGDYHULOPLúWLU
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Tablo 1 Anket Uygulanan Kurum Profilleri

Kurum
Kurum 1
Kurum 2
Kurum 3
Kurum 4
Kurum 5
Kurum 6
Kurum 7
Kurum 8

Tür
Kamu
Özel
Özel
Özel
Özel
Kamu
Özel
Özel

<ƵƌƵůƵƔ
zŦůŦ
2002
1995
1996
2007
1985
1995
2007
1988

Toplam
Anket
ĂůŦƔĂŶ Uygulanan
&ĂĂůŝǇĞƚůĂŶŦ
^ĂǇŦƐŦ ĂůŦƔĂŶ^ĂǇŦƐŦ
Savunma Teknolojileri
211
62
ŒŝƚŝŵǀĞŝůŐŝTeknolojileri
250
89
ŝůŝƔŝŵdĞŬŶŽůŽũŝůĞƌŝ
35
18
ŝůŝƔŝŵdĞŬŶŽůŽũŝůĞƌŝ
15
9
zƂŶĞƚŝŵŝůŝƔŝŵ^ŝƐƚĞŵůĞƌŝ
70
20
Kurum ŝĕŝhǇŐƵůĂŵĂůĂƌzĂǌŦůŦŵ'ĞůŝƔƚŝƌŵĞ
22
21
ZWĂŒƌŦDĞƌŬĞǌŝzĂǌŦůŦŵůĂƌŦ
30
6
Savunma Teknolojileri
45
10

Ölçek
Büyük
Büyük
Küçük
Küçük
KƌƚĂ
Küçük
Küçük
Küçük

$QNHWVRUXODUÕRILVRUWDPÕQÕLNLWHPHOVÕQÕIWDLQFHOHPHNWHGLU [21]:
)L]LNVHO2ILV2UWDPÕ +DYDODQGÕUPD7HUPDO.RQIRU ÕVÕQPDVR÷XPDQHPRUDQÕYE 
$\GÕQODWPD dHYUH LOH %D÷ODQWÕ GÕúDUÕ\D EDNDQ SHQFHUH YE  (UJRQRPL 0RELO\D
Dekor(duvar rengi, perde, tablo vb.), 7HPL]OLN.LúLVHOdDOÕúPD$ODQÕ vb.
'DYUDQÕúVDO2ILV2UWDPÕ 6RV\DO(WNLQOLNOHU<L\HFHNYHøoHFHNøNUDPODUÕdDOÕúPD
$UNDGDúODUÕ LOH øOLúNLOHU <DQ +DNODU VHUYLV NUHú |]HO VD÷OÕN VLJRUWDVÕ YE  .LúLVHO
%DúDUÕODUÕQgGOOHQGLULOPHVL'HQH\LPOL.LúLOHULQ<RO*|VWHULFLOL÷L.DUL\HU+HGHIOHUL
GöUHY7DQÕPODUÕQÕQ1HW2OPDVÕYE
%XoDOÕúPDDúD÷ÕGDNLKLSRWH]OHULLQcelemektedir:
H1: )L]LNVHORILVRUWDPÕQÕQ\D]ÕOÕPJHOLúWLUHQoDOÕúDQODUÕQYHULPOLOL÷LQH HWNLVLYDUGÕU
H2: 'DYUDQÕúVDO RILV RUWDPÕQÕQ \D]ÕOÕP JHOLúWLUHQ oDOÕúDQODUÕQ YHULPOLOL÷LQH etkisi
YDUGÕU
H3: 'DYUDQÕúVDO RILV RUWDPÕQÕQ \D]ÕOÕP JHOLúWLUHQ oDOÕúDQODUÕQ YHULPOLOL÷LQH etkisi,
IL]LNVHO RILV RUWDPÕQÕQ \D]ÕOÕP JHOLúWLUHQ oDOÕúDQODUÕQ YHULPOLOL÷LQH etkisinden daha
yüksektir.
%X oDOÕúPDGD sübjektif YHULPOLOLN |OoP PHWRGX NXOODQÕOPÕúWÕU dDOÕúPDQÕQ YHULOHUL
niceOLNVHO RSHUDV\RQHO YHULOHUH GH÷LO NLúLOHULQ NHQGL VEMHNWLI GH÷HUOHQGLUPHOHULQH
GD\DQGÕUÕOPÕúWÕU:DQJYH*LDQDNLV[16] sübjektif performans ölçümünü, bir kurum,
UQ \D GD KL]PHW LOH LOJLOL NLúLOHULQ WRSODP DOJÕODUÕ H÷LOLPOHUL YH GH÷HUOHQGLUPHOHUL
]HULQGHELUJ|VWHUJHRODUDNWDQÕPODPÕúWÕU6EMHNWLIYHULPOilik verisi genellikle anket
oDOÕúPDODUÕ LOH WRSODQPDNWD ROXS &OHPHQWV-Croome, Kaluarachchi [17] niteliksel ve
WDQÕPOD\ÕFÕ RODUDN GH÷HUOHQGLULOHELOHFHN VEMHNWLI Yerinin mülakat yöntemi ile de
WRSODQDELOHFH÷LQLWDUWÕúPÕúWÕU.
Sorularla, RILV RUWDPÕQÕQ oDOÕúDQODUÕQ YHULPOLOL÷LQH HWNLVLQLQ \DQÕQGD oDOÕúDQODUÕQ EX
konudaki tercihleri de VRUJXODQPÕú olup, elde edilen sonuçlar ve bulgular 4 Anket
6RQXoODUÕYH%XOJXODUÕ EDúOÕ÷ÕDOWÕQGDDQNHWVRQXoODUÕGR÷UXOWXVXQGDJHWLULOHQ|QHULOHUH
ise 5 6RQXoODUgQHULOHUYH*HOHFHNdDOÕúPDODU EDúOÕ÷ÕDOWÕQGD\HUYHULOPLúWLU.
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4 Anket SonuçlarÕYH%XOJXODUÕ
4.1. 'HPRJUDILN<DSÕ
Anket VRQXoODUÕQa göre \D]ÕOÕP VHNW|U oDOÕúDQODUÕQÕQ FLQVL\HWL  LOH D÷ÕUOÕNOÕ
olarak erkeklerden ROXúPDNWDGÕU YDú GD÷ÕOÕPÕD÷ÕUOÕNOÕRODUDNLOH-DUDVÕYH
%28 ile 30- DUDVÕQGD GH÷LúPHNWHGLU 7HFUEH GD÷ÕOÕPÕ ise %34 ile 0-4 ve 5-9 \ÕO
DUDVÕQGD GH÷LúLP J|VWHUPHNWHdir. (÷LWLP SURILOLQLQ D÷ÕUOÕNOÕ RODUDN  LOH OLVDQV Ye
%32 ile Yüksek lisans ROGX÷XJ|]OHPOHQPLúWLU
4.2. )L]LNVHO2ILV2UWDPÕ
)L]LNVHO RILV RUWDPÕQÕQ YHULPOLOik üzerine etkisinin VRUJXODQGÕ÷Õ VRUXlara verilen
FHYDSODUÕQ RUWDODPDVÕ ùHNLO 1'deki gibidir .DWÕOÕPFÕODUÕQ  ¶L NHVLQOLNOH
NDWÕOÕ\RUXP  NDWÕOÕ\RUXP  IL]LNVHO RILV RUWDPÕQÕQ YHULPOLOLNOHULQL HWNLOHGL÷LQL
GúQPHNWHGLU
<ĞƐŝŶůŝŬůĞ<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ
<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ
<ĂƌĂƌƐŦǌŦŵ
<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ
<ĞƐŝŶůŝŬůĞ<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ
0%

10%

<ĞƐŝŶůŝŬůĞ
<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ
<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ
zƺǌĚĞ
0,38%
2,04%

20%

30%

40%

<ĂƌĂƌƐŦǌŦŵ

<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ

5,06%

38,89%

50%

60%

<ĞƐŝŶůŝŬůĞ
<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ
53,62%

ùHNLO1 Fiziksel 2ILV2UWDPÕYH9HULPOLOLN

Anket içerisinde fiziksel RILV RUWDPÕQGD YHULPOLOL÷L HWNLOH\HQ IDNW|UOHUGH oDOÕúDQ
tercihlerini GHJ|]|QQGHEXOXQGXUPDNDPDFÕ\OD, NDWÕOÕPFÕODUÕQ IL]LNVHORILVRUWDPÕLOH
ilgili tercihlerine yönelik sorular da VRUXOPXúWXU%XVRUXODUNDSVDPÕQGDLVHDúD÷ÕGDNL
EXOJXODUHOGHHGLOPLúWLU (S: Soru):
a)

S: ĂůŦƔƚŦŒŦŵŽĨŝƐŝŶŚĂǀĂůĂŶĚŦƌŵĂƐŦǀĞƌŝŵůŝůŝŒŝŵŝĞƚŬŝůĞƌ͘
67,66% <ĞƐŝŶůŝŬůĞŬĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ͕28,94% <ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ͕1,28% <ĂƌĂƌƐŦǌŦŵ͕1,28% <ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ͕
0,85% <ĞƐŝŶůŝŬůĞŬĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ
S: ƔĂŒŦĚĂŬŝŚĂǀĂůĂŶĚŦƌŵĂďŝĕŝŵůĞƌŝŶĚĞŶŚĂŶŐŝƐŝŶŝƚĞƌĐŝŚĞĚĞƌƐŝŶŝǌ͍
70,21% WĞŶĐĞƌĞŝůĞĚŦƔĂƌŦĚĂŶĚŽŒĂůŚĂǀĂůĂŶĚŦƌŵĂ͕15,74% ĂŒŦŵƐŦǌŬůŝŵĂůĂƌŝůĞŚĂǀĂůĂŶĚŦƌŵĂ
14,04% DĞƌŬĞǌŝŬůŝŵĂƐŝƐƚĞŵŝŝůĞŚĂǀĂůĂŶĚŦƌŵĂ͕0,00% ŝŒĞƌ

ďͿ

S: ĂůŦƔƚŦŒŦŵŽĨŝƐŝŶƚĞƌŵĂůŬŽŶĨŽƌƵ;ŦƐŦŶŵĂ͕ƐŽŒƵŵĂ͕ŶĞŵŽƌĂŶŦǀď͘ͿǀĞƌŝŵůŝůŝŒŝŵŝĞƚŬŝůĞƌ͘
61,70% <ĞƐŝŶůŝŬůĞŬĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ͕ 36,17% <ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ͕1,28% <ĂƌĂƌƐŦǌŦŵ͕0,43% <ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ͕
0,43% <ĞƐŝŶůŝŬůĞŬĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ
S: ĂůŦƔŵĂŬŝĕŝŶƚĞƌĐŝŚĞƚƚŝŒŝŶŝǌŽƌƚĂŵƐŦĐĂŬůŦŒŦ;ΣͿŶĞĚŝƌ͍
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15,74% 19-20, 29,79% 23-24, 51,49% 21-22, 2,98% 25-26
ĐͿ

S: ĂůŦƔƚŦŒŦŵŽĨŝƐŝŶŦƔŦŬůĂŶĚŦƌŵĂƐŦǀĞƌŝŵůŝůŝŒŝŵŝĞƚŬŝůĞƌ͘
54,89% <ĞƐŝŶůŝŬůĞŬĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ͕41,28% <ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ͕2,98% <ĂƌĂƌƐŦǌŦŵ͕0,85% <ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ͕
0,00% <ĞƐŝŶůŝŬůĞŬĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ
S: /ƔŦŬůĂŶĚŦƌŵĂŝĕŝŶƚĞƌĐŝŚĞƚƚŝŒŝŶŝǌŦƔŦŬƌĞŶŐŝŚĂŶŐŝƐŝĚŝƌ͍
22,13% ĞǇĂǌ/ƔŦŬ͕65,96% 'ƺŶ/ƔŦŒŦ͕11,91% ^ĂƌŦ/ƔŦŬ
S: /ƔŦŬůĂŶĚŦƌŵĂŝĕŝŶƚĞƌĐŝŚĞƚƚŝŒŝŶŝǌĂǇĚŦŶůĂŶŵĂƐĞǀŝǇĞƐŝŶĞĚŝƌ͍
11,06% >ŽƔ͕84,68% ǇĚŦŶůŦŬ͕4,26% ŽŬǇĚŦŶůŦŬ

ĚͿ

S: ĂůŦƔƚŦŒŦŵŽĨŝƐŝŶĚĞŬŽƌƵ;ĚƵǀĂƌƌĞŶŐŝ͕ƉĞƌĚĞ͕ƚĂďůŽǀď͘ͿǀĞƌŝŵůŝůŝŒŝŵŝĞƚŬŝůĞƌ͘
29,79% <ĞƐŝŶůŝŬůĞŬĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ͕47,23% <ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ͕15,32% <ĂƌĂƌƐŦǌŦŵ͕
7,23% <ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ͕ 0,43% <ĞƐŝŶůŝŬůĞŬĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ
S: ĂůŦƔƚŦŒŦŶŦǌŽĨŝƐĚĞŬŽƌƵŶĚĂŚĂŶŐŝƌĞŶŬůĞƌŝŶŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦŶŦƚĞƌĐŝŚĞĚĞƌƐŝŶŝǌ
5,11% ,ĞƌǇĞƌďĞǇĂǌ͕85,11% ĕŦŬ͕ǇƵŵƵƔĂŬ͕ƵǇƵŵůƵƌĞŶŬůĞƌ͕6,38% ĕŦŬ͕ŬŽǇƵǌŦƚƌĞŶŬůĞƌ͕
2,13% Koyu renkler, 1,28% ŝŒĞƌ

e)

S: ĂůŦƔƚŦŒŦŵŽĨŝƐŝŶƚĞŵŝǌůŝŒŝǀĞƌŝŵůŝůŝŒŝŵŝĞƚŬŝůĞƌ͘
52,34% <ĞƐŝŶůŝŬůĞŬĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ, 45,11% <ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ, 2,13% <ĂƌĂƌƐŦǌŦŵ, 0,00% <ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ,
0,43% <ĞƐŝŶůŝŬůĞŬĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ
S: KĨŝƐŝŶŝǌŝŶŚĂŶŐŝƐŦŬůŦŬƚĂƚĞŵŝǌůĞŶŵĞƐŝŶŝƚĞƌĐŝŚĞĚĞƌƐŝŶŝǌ͍
51,91% ,ĞƌŐƺŶ, 20,43% ,ĂĨƚĂĚĂŝŬŝŐƺŶ, 26,38% ,ĂĨƚĂĚĂďŝƌ, 1,28% 7ŬŝŚĂĨƚĂĚĂďŝƌ
S: KŝƔŝƐĞůĕĂůŦƔŵĂĂůĂŶŦŵ;ŵĂƐĂďƺǇƺŬůƺŒƺ͕ŬŝƔŝďĂƔŦŶĂĚƺƔĞŶŵĞƚƌĞŬĂƌĞǀď͘ͿǀĞƌŝŵůŝůŝŒŝŵŝĞƚŬŝůĞƌ͘
53,19% <ĞƐŝŶůŝŬůĞŬĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ, 42,55% <ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ, 2,98% <ĂƌĂƌƐŦǌŦŵ, 0,85% <ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ,
0,43% <ĞƐŝŶůŝŬůĞŬĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ
S: ĂůŦƔŵĂŬŝĕŝŶǇĞƚĞƌůŝŐƂƌĚƺŒƺŶƺǌŵĂƐĂďŽǇƵƚƵƚĞƌĐŝŚŝŶŝǌŶĞĚŝƌ͍
0,85% Ϭ͘ϲŵ2 ;~ϴϬĐŵǆϴϬĐŵͿ, 22,55% Ϭ͘ϵŵ2 ;~ϴϬĐŵǆϭϮϬĐŵͿ, 25,11% 1,4 m2 ;~ ϴϬĐŵǆϭϴϬĐŵͿ,
51,49% 1,8 m2 ;ϴϬĐŵǆϭϴϬĐŵǆϲϬĐŵ>ƚŝƉŝŵĂƐĂͿ
S: KĨŝƐŝŵŝƉĂǇůĂƔƚŦŒŦŵŬŝƔŝƐĂǇŦƐŦǀĞƌŝŵůŝůŝŒŝŵŝĞƚŬŝůĞƌ͘
41,70% <ĞƐŝŶůŝŬůĞŬĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ, 43,40% <ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ, 12,34% <ĂƌĂƌƐŦǌŦŵ, 2,13% <ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ,
0,43% <ĞƐŝŶůŝŬůĞŬĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ
S: ĂůŦƔŵĂŽƌƚĂŵŦŝĕŝŶĂƔĂŒŦĚĂŬŝůĞƌĚĞŶŚĂŶŐŝƐŝŶŝƚĞƌĐŝŚĞĚĞƌƐŝŶŝǌ͍
20,85% dĞŬďĂƔŦŶĂ͕51,49% 1-ϰŬŝƔŝůŝŬŬĂƉĂůŦŽĨŝƐ, 27,66% ϱǀĞĚĂŚĂĨĂǌůĂŬŝƔŝůŝŬĂĕŦŬŽĨŝƐ

ĨͿ

ŐͿ

0HYFXWIL]LNVHORILVRUWDPÕQGDQPHPQXQPXVXQX]VRUXVXQDYHULOHQFHYDSODUùHNLO’da
J|VWHULOPHNWHGLU.DWÕOÕPFÕODUÕQ¶L NHVLQOLNOHNDWÕOÕ\RUXP NDWÕOÕ\RUXP PHYFXW
IL]LNVHO RILV RUWDPODUÕQGDQ PHPQXQ iken ¶VÕQÕQ NHVLQOLNOH NDWÕOPÕ\RUXP 
NDWÕOPÕ\RUXP PHPQXQROPDGÕ÷ÕJ|]OHPOHQPLúWLU.

<ĞƐŝŶůŝŬůĞ<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ
<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ
<ĂƌĂƌƐŦǌŦŵ
<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ
<ĞƐŝŶůŝŬůĞ<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ
0%

5%

<ĞƐŝŶůŝŬůĞ
<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ
<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ
zƺǌĚĞ
13,62%
31,06%

10%

15%

20%

25%

<ĂƌĂƌƐŦǌŦŵ

<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ

17,87%

32,77%

ùHNLO2 )L]LNVHO2ILV2UWDPÕQGDQ0emnuniyet
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30%

35%

<ĞƐŝŶůŝŬůĞ
<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ
4,68%

4.3. 'DYUDQÕúVDO2ILV2UWDPÕ
'DYUDQÕúVDO RILV RUWDPÕQÕQ YHULPOLOL÷L HWNLOH\LS HWNLOHPHGL÷LQLQ VRUJXODQGÕ÷Õ  DGHW
VRUX\D YHULOHQ FHYDSODUÕQ RUWDODPDVÕ ùHNLO ’de gösterilmektedir. .DWÕOÕPFÕODUÕQ 
¶VL NHVLQOLNOH NDWÕOÕ\RUXP  NDWÕOÕ\RUXP  GDYUDQÕúVDO RILV RUWDPÕ NRúXOODUÕQÕQ
YHULPOLOLNOHULQLHWNLOHGL÷LQLGúQPHNWHGLU

<ĞƐŝŶůŝŬůĞ<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ
<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ
<ĂƌĂƌƐŦǌŦŵ
<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ
<ĞƐŝŶůŝŬůĞ<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ
0%

10%

20%

<ĞƐŝŶůŝŬůĞ
<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ
<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ
zƺǌĚĞ
0,80%
2,55%

30%

40%

<ĂƌĂƌƐŦǌŦŵ

<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ

6,38%

39,63%

50%

60%

<ĞƐŝŶůŝŬůĞ
<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ
50,64%

ùHNLO3 'DYUDQÕúVDO2ILV2UWDPÕYH9HULPOLOLN

$QNHW LoHULVLQGH GDYUDQÕúVDO RILV RUWDPÕQGD YHULPOLOL÷L HWNLOH\HQ IDNW|UOHUGH oDOÕúDQ
tercihlerini de J|]|QQGHEXOXQGXUPDNDPDFÕ\OD, NDWÕOÕPFÕODUÕQWHUFLKOHULQH\|QHOLN
sorularda VRUXOPXúWXU%XVRUXODUNDSVDPÕQGDise DúD÷ÕGDNLEXOJXODUHOGHHGLOPLúWLU

a) Kurumda yer verilmesi istenen sosyal faaliyetlere yönelik olarak sorulan soruda
NDWÕOÕPFÕODUÕQWHUFLKOHULQHLOLúNLQHOGHHGLOHQEXOJXODUùHNLO’deki gibidir.

ŽŒƵŵ'ƺŶƺ<ƵƚůĂŵĂůĂƌŦ
WƌŽũĞ<ƵƚůĂŵĂůĂƌŦ
Piknikler
'ƺŶƺďŝƌůŝŬ'ĞǌŝůĞƌ
Happy Hour
ŝŒĞƌ
0%

zƺǌĚĞ

10%

ŝŒĞƌ

Happy Hour

2,55%

63,83%

20%

'ƺŶƺďŝƌůŝŬ
'ĞǌŝůĞƌ
45,11%

30%

40%

Piknikler
47,66%

50%

60%

70%

Proje
ŽŒƵŵ'ƺŶƺ
<ƵƚůĂŵĂůĂƌŦ <ƵƚůĂŵĂůĂƌŦ
65,53%
44,26%

ùHNLO4 Tercih Edilen Sosyal Etkinlikler

b) .DWÕOÕPFÕODUÕQNXUXPWDUDIÕQGDQoDOÕúDQODUÕQDVD÷ODQPDVÕLVWHQHQ\L\HFHNYHLoHFHN
LNUDPODUÕQD \|QHOLN RODUDN VRUXODQ VRUXGD NDWÕOÕPFÕODUÕQ WHUFLKOHULQH LOLúNLQ HOGH
edilen bulgular ùHNLO’deki gibidir.
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ĂǇ<ĂŚǀĞDĂŬŝŶĂůĂƌŦ
^ĂďĂŚůĂƌŦWŽĂĕĂ^ŝŵŝƚ
zŝǇĞĐĞŬKƚŽŵĂƚůĂƌŦ
<ĂŶƚŝŶ
ŝŒĞƌ
0%

zƺǌĚĞ

10%

20%

ŝŒĞƌ

<ĂŶƚŝŶ

3,83%

51,06%

30%

40%

50%

zŝǇĞĐĞŬ
KƚŽŵĂƚůĂƌŦ
43,83%

60%

70%

^ĂďĂŚůĂƌŦ
WŽĂĕĂ^ŝŵŝƚ
59,15%

80%

90%

ĂǇ<ĂŚǀĞ
DĂŬŝŶĂůĂƌŦ
76,60%

ùHNLO5 <L\HFHNøoHFHN7HUFLKOHUL

c) .DWÕOÕPFÕODUÕQ NXUXP WDUDIÕQGDQ oDOÕúDQODUÕQD VD÷ODQPDVÕ LVWHQHQ \DQ KDNODUD
\|QHOLNRODUDNVRUXODQVRUXGDNDWÕOÕPFÕODUÕQWHUFLKOHULQHLOLúNLQHOGHHGLOHQEXOJXODU
ùHNLO’daki gibidir.

Yemek
&ĂǌůĂDĞƐĂŝmĐƌĞƚŝ
ƐŶĞŬĂůŦƔŵĂ^ĂĂƚůĞƌŝ
^ĞƌǀŝƐ
<ƌĞƔ
PǌĞů^ĂŒůŦŬ^ŝŐŽƌƚĂƐŦ
ŝƌĞǇƐĞůŵĞŬůŝůŝŬ
ŝŒĞƌ
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50,64%

68,09%

50,21%
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74,47%

40%

50%
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ƐŶĞŬ
ĂůŦƔŵĂ
^ĂĂƚůĞƌŝ
54,89%

70%
&ĂǌůĂ
DĞƐĂŝ
mĐƌĞƚŝ
68,94%

80%

90%

Yemek
82,55%

ùHNLO6 Tercih Edilen Yan Haklar

d) .DWÕOÕPFÕODUD NXUXP WDUDIÕQGDQ oDOÕúDQODUÕQ NLúLVHO EDúDUÕODUÕQÕQ QDVÕO
|GOOHQGLULOPHVLQLWHUFLKHWWLNOHULGR÷UXOWXVXQGDVRUXODQVRUXGDHOGHHGLOHQEXOJX
VRQXFXQGD DQNHWH NDWÕODQODUÕQ  ¶VÕ EDúDUÕODUÕQÕQ HNVWUD SULP LOH ¶VL
\D]ÕOÕ EDúDUÕ WHEULN EHOJHOHUL LOH ¶L NXUXP LoL NXWODPDODUGD DQRQV HGLOHUHN
|GOOHQGLULOPHVLQLWHUFLKHWWLNOHULJ|UOPúWU
e) .DWÕOÕPFÕODUD NHQGLOHULQGHQ GDKD GHQH\LPOL NLúilerin kendilerine yol
göstermelerinin verimliliklerLQL HWNLOH\LS HWNLOHPH\HFH÷L GR÷UXOWXVXQGD VRUXlan
soruyu kaWÕOÕPFÕODUÕQ %52,3’ü NHVLQOLNOH NDWÕOÕ\RUum, %43,4 LVH NDWÕOÕ\RUXP
úHNOLQGHFHYDSODQGÕUPÕúWÕU.
f) .DWÕOÕPFÕODU NDUL\HU KHGHIOHULQLQ EHOOL ROPDVÕ GXUXPXQXQ YHULPOLOLNOHULQL QDVÕO
HWNLOH\HFH÷L GR÷UXOWXVXQda sorulan soruda, NDWÕOÕPFÕODUÕQ ¶L NHVLQOLNOH
NDWÕOÕ\RUXP ¶VL NDWÕOÕ\RUXP úHNOLQGH FHYDSOD\DUDN ROXPOX \|QGH
HWNLOHQHFH÷LQHGDLUJ|UúELOGLUPLúOHUGLU
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g) .DWÕOÕPFÕODUD J|UHY WDQÕPODUÕQÕQ QHW ROPDVÕQÕQ YHULPOLOLNOHULQL HWNLOH\LS
HWNLOHPH\HFH÷L GR÷UXOWXVXQGD VRUXODQ VRUXGD NDWÕOÕPFÕODUÕQ ¶L J|UHY
WDQÕPODUÕQÕQQHWROPDVÕQÕQYHULPOLOLNOHULQLROXPOX\|QGHHWNLOH\HFH÷LQHNHVLQOLNOH
NDWÕOÕUNHQ¶VLGHNDWÕOÕ\RUXPúHNOLQGHFHYDSYHUPLúWLU
0HYFXWGDYUDQÕúVDORILVRUWDPÕQGDQ PHPQXQ PXVXQX]VRUXVXQDYHULOHQFHYDSODUise
ùHNLO ’de J|VWHULOPHNWHGLU .DWÕOÕPFÕODUÕQ ¶X NHVLQOLNOH NDWÕOÕ\RUXP 
NDWÕOÕ\RUXP  PHYFXW GDYUDQÕúVDO RILV RUWDPODUÕQGDQ PHPQXQ ¶VL NHVLQOLNOH
NDWÕOPÕ\RUXPNDWÕOPÕ\RUXP PHPQXQGH÷LOdir.
<ĞƐŝŶůŝŬůĞ<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ
<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ
<ĂƌĂƌƐŦǌŦŵ
<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ
<ĞƐŝŶůŝŬůĞ<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ
0%

zƺǌĚĞ

<ĞƐŝŶůŝŬůĞ
<ĂƚŦůŵŦǇŽƌƵŵ
9,79%
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20%

25%
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20,00%
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32,77%

30%

35%

<ĞƐŝŶůŝŬůĞ
<ĂƚŦůŦǇŽƌƵŵ
10,21%

ùHNLO7 'DYUDQÕúVDO2ILV2UWDPÕQGDQ0HPQXQL\HW

4.4. )L]LNVHOYH'DYUDQÕúVDO2ILV2UWDPÕ.DUúÕODúWÕUPDVÕ
)L]LNVHO RILV RUWDPÕQÕQ PÕ GDYUDQÕúVDO RILV RUWDPÕQÕQ PÕ YHULPOLOL÷L GDKD oRN
HWNLOHGL÷LQH LOLúNLQ VRUXODQ soruya NDWÕOÕPFÕODUÕQ YHUGL÷L FHYDSODU DúD÷ÕGD
J|VWHULOPHNWHGLU .DWÕOÕPFÕODUÕQ ¶L GDYUDQÕúVDO RILV RUWDPÕQÕQ YHULPOLOLNOHULQL
GDKDoRNHWNLOHGL÷LQLGúQPHNWHGLU

ĂǀƌĂŶŦƔƐĂůKĨŝƐKƌƚĂŵŦ
&ŝǌŝŬƐĞůKĨŝƐKƌƚĂŵŦ
0%
zƺǌĚĞ

20%

40%

&ŝǌŝŬƐĞůKĨŝƐKƌƚĂŵŦ
13,19%

60%

80%

100%

ĂǀƌĂŶŦƔƐĂůKĨŝƐKƌƚĂŵŦ
86,81%

ùHNLO8 )L]LNVHOYH'DYUDQÕúVDO2ILV2UWDPÕQÕQ.DUúÕODúWÕUPDVÕ

5 Sonuçlar, Öneriler YH*HOHFHNdDOÕúPDODU
(OGHHGLOHQDQNHWVRQXoODUÕ%|OPGHRUWD\DDWÕODQKLSRWH]OHULQNDEXOHGLOHELOLUOL÷LQL
GHVWHNOHPHNWHGLU $QNHW VRQXoODUÕQD J|UH birinci hipotez (%92,5), ikinci hipotez
(%90,2) ve üçüncü hipotez (%86,8) GR÷UXNDEXOedilebilir.
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0HYFXW RILV RUWDPÕQGDQ PHPQXQL\HWLQ VRUJXODQGÕ÷Õ VRQXoODU J|] |QQH DOÕQGÕ÷ÕQGD
oDOÕúDQODUÕQ ¶VL NHVLQOLNOH NDWÕOPÕ\RUXP  NDWÕOPÕ\RUXP  PHYFXW GDYUDQÕúVDO
RILV RUWDPÕQGDQ ¶VÕ NHVLQOLNOH NDWÕOPÕ\RUXP  NDWÕOPÕ\RUXP  PHYFXW IL]LNVHO
RILV RUWDPÕQGDQ PHPQXQ GH÷LOGLU .XUXPODUÕQ GDYUDQÕúVDO YH IL]LNVHO RILV RUWDPÕQÕQ
NDOLWHVLQL DUWWÕUPD\D \|QHOLN \DSDFDNODUÕ L\LOHúWLUPHOHUOH oDOÕúDQODUÕQ NLúLVHO
SHUIRUPDQVODUÕQÕ YH GROD\ÕVÕ LOH NXUXPXQ JHQHO SHUIRUPDQVODUÕQÕ DUWWÕUDELOHFHNOHUL
DoÕNoD J|UOPHNWHGLU 2ILV RUWDPÕQÕQ NDOLWHVLQLQ L\LOHúWLULOPHVL\OH D\QÕ ]DPDQGD
oDOÕúDQODUÕQ NXUXPGDNL NRQIRU VHYL\HVLQLQ LúH GHYDPOÕOÕN PRWLYDV\RQXQXQ NXUXPD
DLGL\HW KLVVLQLQ Lú WDWPLQLQ DUWWÕUÕOPDVÕ úLNk\HWOHULQ YH LúJF GHYLU RUDQÕQÕQ
GúUOPHVLKHGHIOHQHELOLU
Anket VRUXODUÕQGDNL oDOÕúDQODUÕQ IL]LNVHO YH GDYUDQÕúVDO RILV RUWDPÕ WHUFLKOHULQH
GD\DQDUDN NXUXPODUÕQ RILV RUWDPÕ NDOLWHOHULQL DUWWÕUPD\D \|QHOLN DúD÷ÕGDNL |QHULOHU
ROXúWXUXOPXúWXU
'DYUDQÕúVDORILVRUWDPÕQÕQNDOLWHVLQLDUWWÕUPD\D\|QHOLN|QHULOHU
4.3 a) maddesinde verilen EXOJXODUGR÷UXOWXVXQGDNDWÕOÕPFÕODUÕQHQ\NVHN|QFHOLNOHUL
proje NXWODPDODUÕQD YH KDSS\ KRXU HWNLQOLNOHULQH YHUGLNOHUL J|]OHPOHQPLúWLU.
.DWÕOÕPFÕODUEXQODUDek olarak bowlLQJPDVDWHQLVLYEVSRUWXUQXYDODUÕQÕQYH\ÕOEDúÕ
SDUWLOHULQLQ GH JHUoHNOHúWLULOHELOHFH÷LQL GL÷HU WHUFLKlerLQGH EHOLUWPLúOHUGLU
.DWÕOÕPFÕODUÕQEXWHUFLKOHULGR÷UXOWXVXQGDNXUXPODUVRV\DOIDDOL\HWOHUG]HQOH\HELOLU\D
da düzenledikleri sosyal faaliyetlerLQVD\ÕVÕQÕYHoHúLWOLOL÷LQLDUWWÕUDELOLUOHU
4.3 b) maddesinde verilen EXOJXODUGR÷UXOWXVXQGDNXUXPODUoDOÕúDQODUÕQDVD÷ODGÕNODUÕ
\L\HFHN YH LoHFHN LNUDPODUÕQÕQ YH EXQODUD HULúLOHELOLUOL÷LQ VD\ÕVÕQÕ YH oHúLWOHULQL
DUWWÕUDELOLUOHU 2ILVOHUGH oD\ YH NDKYH PDNLQDODUÕQÕQ EXOXQGXUXOPDVÕ WHPHO LKWL\Do
RODUDN |Q SODQD oÕNPDNWDGÕU .DWÕOÕPFÕODU bunlara HN RODUDN PLNURGDOJD IÕUÕQ WRVW
PDNLQDVÕPXWIDNRILVOHUGHVXVHELOL\HPHNKDQHDoÕNEDKoHOLNDIHWHU\DYHNXUX\HPLú
LPNkQODUÕQÕ GD GL÷HU WHUFLKLQGH EHOLUWPLúOHUGLU dDOÕúDQ WHUFLKOHUL J|] |QQGH
EXOXQGXUXODUDNPPNQRODQL\LOHúWLUPHOHU\DSÕODELOLU
4.3 c) maddesinde verilen EXOJXODUGR÷UXOWXVXQGDkXUXPODUoDOÕúDQODUÕQD yan haklar
VD÷OD\DELOLU \D GD VD\ÕVÕQÕ YH oHúLWOHULQL DUWWÕUDELOLUOHU .DWÕOÕPFÕlar ek olarak; spor
salonu, spor salonu \HOL÷L \RO FUHWL PDVDM NROWXNODUÕ dizüstü bilgisayar ile
oDOÕúDELOPH LPNkQÕ GR÷UXGDQ LQWHUQHW HULúLPL VHoHQHNOHULQL GH GL÷HU WHUFLKLQGH
EHOLUWPLúOHUGLU %XWHUFLKOHUGR÷UXOWXVXQGDGD\DQKDNODUGDL\LOHúWLUPH\HJLGLOHELOLU
4.3 d) maddesinde verilen EXOJXODU GR÷UXOWXVXQGD, kXUXPODU oDOÕúDQODUÕQÕQ NLúLVHO
EDúDUÕODUÕQÕ |]HOOLNOH HNVWUD SULP \D]ÕOÕ EDúDUÕ WHEULN EHOJHOHUL JLEL \|QWHPOHUOH
ödüllendirebilirler.
4.3 e) maddesinde verilen EXOJXODUGR÷UXOWXVXQGDDQNHWHNDWÕODQODUÕQ\DúYHWHFUEH
SURILOOHULJ|]|QQHDOÕQDUDN oDOÕúPDJUXSODUÕQGDHQD]ELU WHFUEHOLOLGHUEXOXQPDVÕQÕQ
YHULPOLOL÷LQDUWWÕUÕOPDVÕQGD|QHPOLELUIDUN\DUDWDFD÷ÕGH÷HUOHQGLULOPHNWHGLU.
4.3 f) maddesinde verilen EXOJXODU GR÷UXOWXVXQGD, kurumlarÕQ oDOÕúDQODUD \|QHOLN
kariyer hedefi belirleme konusuna önem göstermeleri önerilmektedir.
4.3 g) maddesinde verilen EXOJXODUGR÷UXOWXVXQGDgörev WDQÕPODUÕQÕQ QHWROPDVÕGD
YHULPOLOL÷L\NVHNderecede etkileyen faktörlerden biULVLRODUDNNDUúÕPÕ]DoÕNPDNWDGÕU.

416

%X GR÷UXOWXGD NXUXPODUD oDOÕúDQODUÕQ J|UHY WDQÕPODUÕQÕ QHW RODUDN WDQÕPODPDN LoLQ
oDOÕúPD\UWPHOHUL|QHULOPHNWHGLU
)L]LNVHORILVRUWDPÕQÕQNDOLWHVLQLDUWWÕUPD\D\|QHOLN|QHULOHU
4.2 a) maddesinde verilen EXOJXODU GR÷UXOWXVXQGD \HUOHúLN G]HQGH KDYDODQGÕUPD
NRQXVXQGD L\LOHúWLUPHOHU \DSÕOPDVÕ YH \HQL \DSÕODQGÕUÕODFDN RILVOHUGH ise GÕúDUÕ\D
DoÕODELOHQSHQFHUHOHULQROPDVÕQDözellikle dikkat edilmesi önerilmektedir. %XQXQ\DQÕ
VÕUD RILV RUWDPÕQGDNL KDYDODQGÕUPDQÕQ PHUNH]L NOLPDODU LOH GHVWHNOHQPHVLQLn uygun
RODFD÷ÕGH÷HUOHQGLULOPHNWHGLU
dDOÕúPD RILVOHULQLQ WHUPDO NRQIRUX GD ÕVÕQPD VR÷XPD QHP RUDQÕ YE  YHULPOLOL÷L
etkileyen önemli faktörlerden biridir. 4.2 b) maddesinde verilen bulgular sonucunda,
LGHDORGDVÕFDNOÕ÷Õ-24&GHUHFHNDEXOHGLOPHVLQHUD÷PHQHQoRN-22&VÕFDNOÕN
seviyesiQLQWHUFLKHGLOGL÷LJ|]OHPOHQPHNWHGLU.DWÕOÕPFÕODUÕQWHUFLKOHULGR÷UXOWXVXQGD
oDOÕúPD RUWDPÕQÕQ VÕFDNOÕN VHYL\HVLQLQ -22& VHYL\HVLQGH D\DUODQPDVÕQÕQ X\JXQ
RODFD÷ÕGH÷HUOHQGLULOPHNWHGLU
4.2 c) maddesinde verilen bulgular sonucunda a\GÕQODWPD DUDoODUÕQGDNL EDVLW
GH÷LúLNOLNOHUOHÕúÕNUHQJLQLJQÕúÕ÷ÕQDoHYLUPHNYHD\GÕQODWPDVHYL\HVLQLORú\DGDoRN
D\GÕQOÕNROPDNWDQoÕNDUPDNEHONL GHHQGúNPDOL\HWYHVUHGHJHUoHNOHúWLULOebilecek
GH÷LúLNOLN|QHULOHULQGHQ bir tanesidir.
4.2 d) maddesinde verilen bulgular sonucunda oILVGHNRUXUHQNOHULQGHDoÕN\XPXúDN
ve X\XPOXUHQNOHULQNXOODQÕOPDVÕ tercih edilmelidir.
Temizlik de biroRNNLúLQLQKDVVDVL\HWJ|VWHUGL÷LNRQXODUGDQELUWDQHVLdir. Bu konudaki
WRSOXPVDO KDVVDVL\HWLPL] GH WHUFLK HGLOHQ WHPL]OLN IUHNDQVÕ VRUXODUÕQÕQ VRQXoODUÕQD
\DQVÕPDNWDGÕU 4.2 e) PDGGHVLQLQ VRQXoODUÕQGDQ HOGH HGLOHQ EXOJXODU GR÷UXOWXVXQGD
ofis temizlL÷L IUHNDQVÕQÕQ PPNQ RODQ D]DPL VHYL\HGH DUWÕUÕOPDVÕ YH EXQXQ
oDOÕúDQODUÕQ oDOÕúPD VDDWOHULQL E|OPH\HFHN YH\D |÷OH DUDVÕDNúDP Lú oÕNÕúÕ JLEL
YHULPOLOL÷LQ GúN VHYL\HGH RODELOHFH÷L VDDWOHU WHUFLK HGLOHUHN \DSÕOPDVÕ
önerilmektedir.
4.2 f) maddesinde verilen EXOJXODUVRQXFXQGDPPNQROGX÷XQFDoDOÕúDQODUDUDKDWELU
oDOÕúPDRUWDPÕ\DUDWDELOPHNDGÕQD/WLSL, PPNQROGX÷XQFDE\N PDVDVD÷ODQPDVÕ
önerilmektedir.
Günümüzde hala WDUWÕúÕODQDoÕNofisler maliyet etkin olabilir ancak verimlilik üzerine
olumsuz etkilerinin J|]DUGÕHGLOPHPHVLJHUHNir. 4.2 g) maddesinde verilen bulgular
VRQXFXQGD PPNQ ROGX÷XQFD - NLúLOLN NDSDOÕ RILVOHULQ ROXúWXUXOPDVÕ
önerilmektedir.
<DSÕODQDQNHWVD\HVLQGH\D]ÕOÕPVHNW|UILUPDODUÕQÕQRILVRUWDPÕYHYHULPOLOL÷HHWNLOHUL
NRQXVXQGDIDUNÕQGDOÕNODUÕQÕQDUWWÕUÕOPDVÕVD÷ODQPÕúYH\DSÕODQL\LOHúWLUPH|QHULOHULLOH
RILVRUWDPÕNDOLWHOHULQLDUWWÕUPDODUÕQD\|QHOik imkânlar LúDUHWHGLOPLúWLU
*HOHFHNWH EHQ]HU oDOÕúPDODUÕQ \D\JÕQODúWÕUÕODUDN GDKD oRN NXUXPXQ EX NRQXGDNL
IDUNÕQGDOÕ÷ÕQÕQ DUWWÕUÕOPDVÕ YH RILV RUWDPÕ NDOLWHVLQLQ L\LOHúWLULOPHVLQH \|QHOLN
\DWÕUÕPODUÕQ JHUoHNOHúWLULOHUHN \DWÕUÕPÕQ JHUL G|QúOHULQLQ DQDOL] HGLOPHVL LKWL\DFÕ
ROGX÷XGH÷HUOHQGLULOPHNWHGLU
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Özet Bir yazlm sistemi de§i³irken, yazlm depolar evrilen yazlm sis-

teminin ve ilgili yazlm sürecinin ayak izlerini tutarlar. Özellikle sürüm
kontrol sistemlerinden revizyon geçmi³i kullanlarak sistemin hangi bölümlerinin yaygn olarak beraber de§i³tirildi§i bulunabilir. Bu kavram
de§i³iklik ba§la³m olarak tanmlanmaktadr. Bu çal³mada endüstriyel
bir yazlm geli³tirme ortamnda de§i³iklik ba§la³m ile yazlm hatalarnn ili³kisi ara³trlm³tr.
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1

Giri³

Yazlm sistemleri, rekabet, inovasyon, maliyet azaltma ve yasal düzenlemeler
gibi birçok etkenden dolay de§i³ikliklere maruz kalrlar. Bir yazlm sistemi de§i³irken, yazlm depolar evrilen yazlm sisteminin ve ilgili yazlm sürecinin
ayak izlerini tutarlar. Yazlm depolarndaki zengin verilerin sürekli analizi ile,
yazlm evrimi ve evrim/bakm süreci hakknda içgörü elde edilir. Bu da yazlm
geli³tiricilerin ve yöneticilerin karar alma süreçlerini destekler ve yönlendirir. Yazlm Depolar Madencili§i (YDM) çal³malarnn ortaya koydu§u kavramlardan
biri de de§i³iklik ba§la³mdr (Change Coupling ya da Evolutionary Coupling).
De§i³iklik ba§la³m, yazlm sisteminin evrimi srasnda sk sk birlikte de§i³ti§i gözlenen iki veya daha fazla yazlm parçasnn (artifact) arasndaki örtülü
ili³kiler olarak tanmlanabilir. Günümüzde yazlmlarn boyutlarnn artt§n ve
her geçen gün daha da karma³kla³arak di§er yazlmlarla etkile³ti§ini göz önüne
alrsak de§i³iklik ba§la³m konusunun ve etkilerinin incelenmesinin önemi ortaya çkar. Özellikle her yl dünyada milyarca dolar harcanan yazlm hatalar
üzerindeki etkilerinin incelenmesi önemlidir.
De§i³iklik ba§la³m kavram üzerinde, mimari bozulma gibi tasarm problemlerine i³aret edebilece§ini [1] [2] ve hata tahminlemede kullanlabilece§ini [3]
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gösteren çal³malar literatürde mevcuttur. Buna kar³n baz çal³malarda [4] [5]
de§i³iklik ba§la³m ölçütlerinin hata tahminlemede iyi sonuçlar vermedi§i ortaya
konmu³tur. De§i³iklik ba§la³mnn yazlm hatalar ile ili³kisi konusunda daha
fazla ampirik ara³trma yaplmasna ve somut etkilerinin ortaya konulmasna ihtiyaç vardr. Bu çal³ma kapsamnda de§i³iklik ba§la³mnn yazlm hatalar ile
ili³kisi üzerinde çal³malar yaplm³tr. Belirlenen de§i³iklik ba§la³m ölçütleri
ile hatalar arasndaki korelasyon incelenmi³tir. Çal³mann ara³trma sorusu ³u
soru ile ifade edilmi³tir:

•

De§i³iklik ba§la³m ile yazlm hatalar arasnda nasl bir ili³ki
vardr?

Çal³mamzn sonuçlar, incelenen yazlmn bakm/evrimi faznda de§i³iklik ba§la³mnn yazlm hatalar ile ili³kili olabilece§ini göstermi³tir. De§i³iklik
ba§la³m ölçütleri ve hata ölçütleri arasndaki korelasyon analizi sonucunda, raporlanan hata saylar/hata yo§unlu§u ve de§i³iklik ba§la³m ölçütleri arasnda
pozitif korelasyon saptanm³tr. Analiz sonuçlar, genel olarak dü³ük ve orta düzeyde korelasyon oldu§unu göstermektedir.

2

lgili Çal³malar

De§i³iklik ba§la³m kavram ilk olarak 1997 ylnda ortaya atld [6]. Bu ilk çal³mada de§i³iklik ba§la³m bilgisi kullanlarak beraber de§i³en snar (classes)
görsel olarak sunulmu³tur ve sistemin evrimi srasnda sk de§i³tirilen snf kümeleri tespit edilmi³tir. Bu çal³ma ayn kümeye ait snarn semantik olarak ilgili
oldu§unu göstermi³tir. 1998 ylnda modül seviyesinde de§i³iklik ba§la³mnn incelendi§i ba³ka bir çal³ma [1] de§i³iklik ba§la³mnn sistem mimarisi üzerinde
yararl içgörüler elde etmeye yardmc oldu§unu ortaya koymu³tur. 2000 ylnda
yaplan bir çal³mada [4] bir modülün de§i³iklik tarihçesinin hangi özelliklerinin muhtemel olarak hata saylarn tahminlemede kullanlaca§n de§erlendirmek için çe³itli istatistiksel modeller geli³tirildi. Çal³mann sonuçlar, de§i³iklik ba§la³m ölçütlerinin kullanld§ modellerin tahminleme performanslarnn
di§er modellere göre daha dü³ük oldu§unu göstermi³tir. 2003 ylnda yaplan
di§er bir çal³ma [2] endüstriyel bir yazlm sistemi üzerinde snf seviyesinde
de§i³iklik ba§la³mlar incelemi³tir. Bu çal³ma, de§i³iklik ba§la³mnn kötü tasarlanm³ arayüzler ve kaltm (inheritance) hiyerar³ileri gibi mimari zayklarn tespit edilmesi için kullanlabilece§ini ortaya koymas bakmndan önemlidir.
2004 ylndaki bir çal³mada [7], de§i³iklik görevi atanan yazlm geli³tiricilere
ilgili olabilecek kaynak kodlar veri madencili§i teknikleri kullanarak öneren bir
yakla³m geli³tirilmi³tir. Bu yakla³m açk kaynak kodlu projelere uygulanarak
önemli ba§mllklar (dependencies) ortaya çkard§ gösterilmi³tir. 2005 ylndaki önemli bir çal³ma [8] kaynak kodun bir bölümü (dosya, snf, özellik, metod
seviyelerinde) de§i³ti§inde de§i³mesi olas di§er bölümleri tahminleyen bir teknik
sunmu³tur. Bu çal³ma ili³ki kural madencili§i kullanlarak de§i³iklik ba§la³mlarnn saptand§ ilk çal³madr. 2005 ylndaki di§er bir çal³ma [9] modüller
arasndaki de§i³iklik ba§la³mlarnn Kiviat diyagramlar üzerinde gösterilerek
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kod içyap düzenlemesi (code refactoring) için aday modüllerin tespit edilebilece§ini göstermi³tir. 2006 ylnda de§i³iklik ba§la³m bilgisi ve veri madencili§i
teknikleri yazlm sistemlerinde loglama ve güvenlik gibi kaynak kodun farkl noktalarna da§lm³ i³lerin (crosscutting concerns) belirlenmesinde kullanlm³tr
[10]. Yine 2006'da yaynlanan ba³ka bir çal³ma [11] de§i³iklik ba§la³m verisini
sürüm kontrol sistemindeki iki dosya arasndaki mesafenin hesaplanmasnda kullanm³ ve animasyonlu paneller dizisi ³eklinde gösterilmesini sa§lam³tr. 2006'da
Mozilla projesi üzerinde yaplan ba³ka bir çal³ma [5] de§i³iklik ba§la³m ölçütlerinin hata tahmininde iyi sonuçlar vermedi§ini ortaya koymu³tur. Bu çal³mada
de§i³iklik ba§la³mnn hata yo§unlu§unu tahminleme yetene§i denenmi³tir.
De§i³iklik ba§la³m ile yazlm hatalar arasndaki ili³kiyi inceleyen ilk çal³ma 2009 ylnda yaplm³tr [3]. Üç büyük yazlm sistemi üzerinde yaplan
incelemede de§i³iklik ba§la³m ile yazlm hatalar arasnda bir korelasyon tespit edilmi³tir. Bu ara³trmada sadece proje içindeki snar arasndaki de§i³iklik
ba§la³mlar incelenmi³tir. 2012 ylndaki ba³ka bir çal³ma [12] beraber de§i³tirilmi³ snar üzerinden ba§la³m olu³turmu³ sral sürüm çizelgelerini (graph)
çkarr. Sonrasnda bu çizgeler ile hata tahminleme yaplabilece§ini gösterir. 2013
ylnda yaplan bir ara³trma [13], de§i³iklik ba§la³m bilgisini dikkate alarak,
mevcut hata yeri belirleme (Bug Localization) yöntemleri için iyile³tirme önermi³tir. Çal³mada üretilen yöntem iki açk kaynak kod projesine (Eclipse SWT
ve Android ZXing) uygulanm³ ve do§rulanm³tr. 2013 ylnda yaynlanan ba³ka
bir çal³ma [14] projelerin modülleri arasndaki de§i³iklik ba§la³mlarnn modülleri içindeki de§i³iklik ba§la³mlarna göre hatalar üzerinde daha etkili oldu§unu
ortaya koymu³tur.

3
3.1

Yöntem
Veri Kaynaklar

Kaynak kod depolar, kaynak kodu ve kaynak koda yaplan de§i³iklikleri saklamak ve yönetmek için kullanlr. De§i³ikliklerin tarihçesi, de§i³ikli§i yapan yazlmc, de§i³iklik tarihi, olu³an dosya sürümleri ve hatta ilgili ister veya proje
görevinin bilgisi kaynak kod depolarndan elde edilebilir. Kaynak kod depolarndaki bu zengin veri, YDM ara³trmalarnn temelini olu³turmaktadr. Bu çal³mada, kaynak kod deposu yönetmek için kullanlan yazlm, Computer Associates
(CA) ³irketinin bir ürünü olan CA Software Change Manager (CA SCM) [15]
yazlmyd. CA SCM sürüm kontrolüne ek olarak de§i³iklik yönetimi (change
management) i³levselli§ine de sahiptir. Yazlmclarn, CA SCM'de de§i³iklik
yapabilmesi için mutlaka de§i³iklik paketi (di§er SCM yazlmlarndaki "de§i³iklik grubu" (change set) kavramna benzer) seçmesi gerekir. De§i³iklik paketi,
ayn hata düzeltme veya geli³tirme görevi kapsamnda birlikte yaplan tüm ilgili
de§i³iklikleri içerir ve bir arada tutar.
Birçok ³irket bilgi sistemlerinin tüm bile³enleri ile ilgili bilgileri Kongürasyon Yönetimi Veritabannda (KYVT) depolar. KYVT terimi, BT hizmet yönetimi için en iyi uygulamalar (best practice) tanmlayan Bilgi Teknolojisi Altyap Kütüphanesinden (Information Technology Infrastructure Library, ITIL)
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ekil 1: zlenen Yakla³m

kaynaklanyor olsa da, benzer sistemler neredeyse tüm BT departmanlar tarafndan kullanlmaktadr. KYVT ³u verileri içerir [16]: bilgisayar sistemleri ve
uygulama yazlmlar gibi yönetilen kaynaklar; de§i³iklik kaytlar gibi süreç ögeleri; ve yönetilen kaynaklar ve süreç ögeleri arasndaki ili³kiler. Çal³mamzda,
hata raporlar ile yazlm bile³enleri ve proje görevleri arasndaki ili³kileri KYVT
sisteminden elde ettik. Çal³mada kullanlan KYVT sistemi kurum içi geli³tirilmi³ bir sistemdir.
Çal³mamzda hata kaytlar hakknda gerekli bilgi ³irketin Hata Verisi Deposundan (HVD) elde edilmi³tir. Çal³mada kullanlan HVD kurum içi geli³tirilmi³
bir sistemdir.

3.2

Veri Toplama

Çal³ma kapsamnda, kaynak kod verileri CA SCM sürüm kontrol sisteminden,
hata verileri Hata Verisi Deposundan (HVD), hatalar ile kaynak kodlar arasndaki ili³kiler ise KYVT'dan toplanm³tr. ekil 1 yakla³mmzn özetini sunar.
Farkl veri kaynaklarndan veri toplayabilmek için üç adaptör geli³tirdik: KYVT
adaptörü, HVD adaptörü ve CA SCM adaptörü. Adaptörler basit bir arayüze sahiptir ve verilen tarih aral§na göre veri kayna§n sorgular. CA SCM adaptörü
belirtilen tarih aral§nda yaplan kaynak kod de§i³iklikleri ve kaynak kodun kendisini alabilmek için CA SCM SDK (Yazlm Geli³tirme Kiti) kullanr. KYVT ve
HVD adaptörleri Java veri taban eri³im teknolojisi olan JDBC (Java Database
Connectivity) [17] kullanarak bu sistemlerin veritabann sorgular. lgili tablo ve
sütun e³le³meleri kullanc tarafndan sa§lanmaktadr. Adaptörlerin belirli bir
tarih aral§ için veri kayna§ndan ald§ veriler Yazlm Evrimi Veri Tabanna
(YEVT) kaydedilir.
YEVT üzerindeki veri, i³leme ve ölçüm için Yazlm Evrimi Kontrol Aracna
(YEKA) girdi olarak verilir [18]. YEKA ³u modüllerden olu³maktadr: Ölçüt Mo-
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dülü, Veri Analizi Modülü, Veri Eri³im Modülü ve Veri Modelleri Modülü. Veri
Eri³im Modülü, veri tabanna ba§lant, eri³im ve verinin okunmas/yazlmas i³lerinden sorumludur ve verileri di§er modüller için kullanlabilir hale getirir. Ölçüt Modülü ölçütlerin hesaplanmasn sa§lar. Ölçüt Modülünün bir di§er önemli
rolü ise farkl veri kaynaklarndan toplanan ili³kili verilerin e³le³tirilmesidir. Örne§in, HVD'den alnan bir hata kayd ile kaynak kod deposundan alnan bir ya
da birkaç kaynak kod de§i³ikli§i birbiriyle ili³kilendirilmelidir. Bu e³le³me Ölçüt Modülü tarafndan gerçekle³tirilir. Çal³mamzda istatistiksel analizler için
SPSS Statistics [19] yazlm kullanlm³tr. Veri tabanndan alnan veri SPSS'e
aktarlarak üzerinde Spearman ve Pearson korelasyonu gibi çe³itli istatistiksel
analizler uygulanr. SPSS d³nda özellikle YEKA modülleri içerisindeki istatistiksel i³lemler için Weka yazlmnn [20] Java kütüphanesi kullanlm³tr.
Kaynak kod verileri için, öncelikle kaynak kod deposunda belirtilen dönemde
olu³turulan tüm dosya sürümleri adaptörler aracl§yla alnd. Daha sonra alnan
her dosya sürümü üzerinde YEKA ile statik kod analizi yapld. Ölçüt modülü
ile ölçütler hesapland. Kod ölçütleri yannda, ilgili dosya sürümünü olu³turan
yazlmc, olu³turma tarihi ve ilgili hata/istek/proje numaras da kaynak kod
deposundan sa§land.
KYVT üzerinde her yazlm ürünü ayr bir yaplandrma ö§esi (YÖ) (conguration item) olarak tanmlanr ve her de§i³iklik kaydedilip ilgili YÖ ile ili³kilendirilir. Çal³mamzda belirlenen süre içinde yazlm ürünü ile ilgili tüm de§i³iklikler (hata düzeltme veya geli³tirme) adaptörler aracl§yla topland. ncelenen
KYVT üzerinde de§i³iklik için üç farkl tip tanmlanm³tr: Hata, stek, Proje.
Bu nedenle hata düzeltme ve geli³tirme kolayca ayrt edilebildi.

Tablo 1: ncelenen Sistem Hakknda Bilgiler
Finansal Yazlm Sistemi
Yazlm Bile³eni Says
274
Toplam Yazlmc Says
460
Toplam Satr Says
2.3 milyon
Toplam Dosya Says
150 bin
Toplam Dosya Sürümü Says 192 bin
Veri Toplanan Zaman Dilimi 2009-2013

Bu çal³ma kapsamnda bir nansal yazlmn 274 bile³eni için 5 yla yaylan bakm/evrim verileri toplanm³tr. lgili yazlm bile³enleri PL/I ve COBOL
dilleri ile geli³tirilmi³ ve toplam 460 yazlmc görev alm³tr. ncelenen bile³enlerin toplam büyüklü§ü 2.3 milyon satrdr ve 150 bin dosyadan olu³ur. ncelenen
sistem ile ilgili detayl bilgi Tablo 1'de verilmi³tir.
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3.3 Ölçütler
De§i³iklik Ba§la³m Ölçütleri

De§i³iklik ba§la³m, yazlm sisteminin evrimi srasnda sk sk birlikte de§i³ti§i gözlenen iki veya daha fazla yazlm parças (artifact) arasndaki örtülü ili³kiler olarak tanmlanr. Yazlm parçalar ne
kadar fazla birlikte de§i³tirilirseler aralarndaki de§i³iklik ba§la³m bu ölçüde
güçlenir. Üzerinde kir birli§ine varlm³ de§i³iklik ba§la³m ölçütleri bulunmamakla birlikte daha önceki ara³trmalarda kullanlm³ baz ölçütler mevcuttur.
Çal³mamzda bu bölümde detaylar verilen 2 adet de§i³iklik ba§la³m ölçütü
kullanlm³tr.
Çal³ma yaplan ³irkette, kaynak koda yaplan her de§i³iklik istekler (modication request (MR)) ile hayata geçirilir. Bir MR, bir veya daha fazla kaynak
kod dosyasnn bir veya daha fazla yazlm geli³tirici tarafndan de§i³tirilmesini
kapsayan kavramsal bir yazlm de§i³imini temsil eder. Bu de§i³iklikler hata düzeltme ya da yeni i³levsellik olabilirler.
De§i³iklik ba§la³m ölçütlerinin hesaplanmasndaki yakla³mmz ³u ³ekilde
ifade ettik. M R de§i³iklik istekleri kümesini, mr tek bir de§i³iklik iste§ini temsil
eder. f , mr kapsamnda de§i³tirilen bir kaynak kod deposu dosyasn temsil
eder. Bu tanmlara dayanarak, belirli bir dosya için de§i³iklik ba§la³m kümesi
³u ³ekilde hesapland:
SECF (f ) = {fi |mr ∈ M R ∧ fi ∈ mr ∧ fi = f }

Belirli bir f dosyas ile de§i³iklik ba§la³m olan toplam dosya says:
N oECF (f ) = |SECF (f )|

Belirli bir f dosyasnn belirli bir mr kapsamndaki de§i³iklik ba§la³m kümesi:
SECF M R(f, mr) = {fi |fi ∈ mr ∧ fi = f }

Belirli bir f dosyas ile bütün ilgili mr'lar kapsamnda de§i³iklik ba§la³m
olan dosya saylarnn kümülatif toplam:
N oECF M R(f ) =

n


|SECF (f, mri )|

i=0

De§i³iklik ba§la³m ölçümü için üç temel husus ele alnm³tr: ölçümün yaplaca§ detay seviyesi (granularity), dosyalarn gruplanmas, ölçümlemenin yaplaca§ birimin snrlar. Yazlm hatalar çal³ma yapt§mz sistemler için dosya
seviyesinde e³le³tirildi§inden, de§i³iklik ba§la³m ölçütlerini de dosya baznda
hesaplanm³tr. Dosyalarn gruplanmas daha önce açkland§ gibi MR baznda
yaplm³tr. Bir dosyann içinde bulundu§u alt-sistem ile olan ba§la³m, dosya
seviyesindeki ikili de§i³iklik ba§la³m ölçütlerinin toplanmas ile hesaplanm³tr.
Büyüklük ölçümü ve elde edilen ölçütlerin normalizasyonu için LOC ölçütü kullanlm³tr.
Yazlm Büyüklü§ü Ölçüm Ölçütleri

• LOC : Toplam Satr Says (Lines of Code)
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Hata Ölçütleri Hata ölçümlemesi için de a³a§daki ölçütler tanmlanm³tr:
• NoF : Hata says (Number of Faults)
• DD : Hata Yo§unlu§u (Defect Density)
Hata yo§unlu§u ölçütü ³u ³ekilde hesaplanacaktr:
DD = N oF/LOC

3.4 Deney Tasarm
Ara³trma sorusuna cevap bulabilmek için Pearson ve Spearman korelasyon analizleri kullanlm³tr. Çal³ma kapsamnda üretilen de§i³iklik ba§la³m ölçütlerinin ölçüm de§erleri ile hata saylar korelasyon analizine girdi olarak verilmi³tir.
Bu analizler sonucunda, de§i³iklik ba§la³m ve yazlmn hatalar arasndaki
ili³ki -1 ile 1 arasnda bir de§er ile ifade edilir. Yüksek korelasyon 1 ve -1'e
yakn de§erler ile gösterilir. 1 ayn yönde pozitif korelasyonu temsil ederken -1
tersi yönde negatif bir korelasyonu gösterir. 0'a yakn de§erler ise hiçbir korelasyon olmad§nn göstergesidir. Korelasyon sonuçlarnn anlaml (signicant)
saylmas için önem (signicance) seviyesi 0.05 olarak alnm³tr. Bu de§erin altndaki sonuçlar önemli olarak de§erlendirilmi³tir. Analizler SPSS yazlm [19]
kullanlarak yaplm³tr. SPSS istatistiksel analiz için yaygn olarak kullanlan
bir yazlm oldu§undan ve yazarlarn daha önce deneyimleri olmasndan dolay
seçilmi³tir.
Toplanan de§i³iklik ba§la³m (DB) ve hata ölçütleri üzerinde her yazlm
bile³eni için ayr ayr yaplan korelasyon analizlerinin sonucu elde edilen rho, p
ve StdErr de§erleri incelenmi³tir.
Çal³ma kapsamnda bulunan korelasyon de§erleri daha önceki ara³trmalardan da yararlanarak ³u ³ekilde de§erlendirildi [21] [22]: 0.1'den daha dü³ük
korelasyon de§erleri önemsiz, 0.1 ve 0.3 arasndaki de§erler dü³ük, 0.3 ve 0.5
arasndakiler orta, 0.5 ve 0.7 arasndaki de§erler yüksek, 0.7 ile 0.9 arasndakiler
çok yüksek, ve 0.9'dan daha büyük de§erler mükemmel.
4

Analiz Sonuçlar

4.1 Korelasyon Analizi Sonuçlar
DB ölçütlerinin hesaplanabildi§i 274 yazlm bile³eninin 161'inde DB ölçütleri ile
hata saylar (NoF) arasnda Spearman analizi kullanlarak anlaml (signicant)
bir korelasyon (p < 0.05) tespit edildi. Bu 161 yazlm bile³eninin Spearman rho
de§erlerinin da§lm ekil 2'deki histogram üzerinde görülebilir. DB ölçütleri ile
hata saylar arasnda genel olarak dü³ük ve orta düzeyde korelasyon gözlemlenmi³tir. Az sayda bile³en için ise yüksek düzeyde korelasyon tespit edilmi³tir.
Korelasyon tespit edilmeyen 113 projenin 46'snda DB ölçütlerinin de§erinin
0 ya da dü³ük de§erler (<10) oldu§u tespit edildi. Ayn veri üzerinde Pearson
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Bu iki varsaymn geçerlili§i özellikle baz kayt türleri için (üretime alma, kod
gözden geçirme) garanti edilebilir fakat her hata için bütün ili³kilerin bulunmas
garanti edilemez.
Bunun d³nda yaplan bütün de§i³ikliklerin kaynak kod deposuna aktarld§
(commit) varsaylm³tr. Derleme, teste alma ve üretime alma süreçlerine konulan
kontrollerle bu garanti altna alnmaya çal³lm³tr. Di§er bir varsaym yazlmclarn bir MR ile ilgili de§i³en dosyalar ayn de§i³iklik paketine koydu§udur.
Bu varsaym, de§i³iklik ba§la³m metrklerinin hesaplanmasndan kullanlm³tr.
6

Sonuçlar ve Öneriler

Bu makalede, bir nansal yazlm sistemi üzerinde de§i³iklik ba§la³m ve yazlm
hatalar ili³kisi konusunda yaplan çal³mann detaylar ve sonuçlar sunulmu³tur.
lgili yazlm sistemini olu³turan 274 adet yazlm bile³eni için ayr ayr ve de§i³iklik ba§la³m ve hata ölçütleri (hata says ve hata yo§unlu§u) kullanlarak korelasyon analizi yaplm³tr. Çal³mada Yazlm Depolar Madencili§i (YDM) teknikleri kullanlm³tr. Çal³mamzn sonuçlar, incelenen yazlmn bakm/evrimi
faznda de§i³iklik ba§la³mnn yazlm hatalar ile ili³kili olabilece§ini göstermi³tir. De§i³iklik ba§la³m ölçütleri ve hata ölçütleri arasndaki korelasyon analizi
sonucunda, raporlanan hata saylar/hata yo§unlu§u ve de§i³iklik ba§la³m ölçütleri arasnda pozitif korelasyon saptanm³tr. Analiz sonuçlar, genel olarak
dü³ük ve orta düzeyde korelasyon oldu§unu göstermektedir.
Gelecek çal³malarmz için, de§i³iklik ba§la³m ölçütlerini kullanarak hata
tahminleme modelleri olu³turmay ve bu modellerin mevcut modellere göre performanslarn incelemeyi planlyoruz. Ayrca, Git, Subversion gibi di§er kaynak
depolarn kullanabilmek için YEKA'da iyile³tirmeler planlamaktayz.
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EK: Kullanlan Ksaltmalar
KISALTMALAR
BT
Bilgi Teknolojisi
CA
Computer Associates
CA SCM Computer Associates Software Change Manager
DB
De§i³iklik Ba§la³m (Change Coupling / Evolutionary Coupling)
DD
Defect Density (Hata Yo§unlu§u)
HVD Hata Verisi Deposu
ITIL Information Technology Infrastructure Library (BT Altyap Kütüphanesi)
JDBC Java Database Connectivity
KYVT Kongürasyon Yönetimi Veri Taban
LOC Lines of Code (Toplam Satr Says)
MR
Modication Request (De§i³iklik ste§i)
NoF
Number of Faults, Hata Says
SDK Yazlm Geli³tirme Kiti
YDM Yazlm Depolar Madencili§i
YEVT Yazlm Evrimi Veri Taban
YEKA Yazlm Evrimi Kontrol Arac
YÖ
Yaplandrma Ö§esi (Conguration Item)
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UML Di\DJUDPODUÕ.XOODQÕPÕQÕQ <D]ÕOÕP*HUHNOHUL
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Replikasyon dDOÕúPDVÕ

Özlem Albayrak
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Özet. %X oDOÕúPDda \D]ÕOÕP JHUHNOHUL VSHVLILNDV\RQXGRNPDQÕQD GDKLO HGLOHQ
80/GL\DJUDPODUÕQÕQ\D]ÕOÕPJHUHNOHULJ|]GHQJHoLUPHVUHFLQGHUDSRUODQDQ,
YH GR÷UX RODUDN EHOLUOHQHQ KDWD VD\ÕODUÕQD HWNLOHULQL LQFHleyen kontrollü deney
VRQXoODUÕ sunulPDNWDGÕU Bir replikasyon çaOÕúPDVÕ RODQ EX oDOÕúPDQÕQ DPDFÕ
NRQX\OD LOJLOL GDKD |QFH \DSÕOPÕú özgün oDOÕúPD VRQXoODUÕQÕQ JHoHUOLOL÷LQL
DUWÕUPDNWÕU. 5HSOLNDV\RQGD|]JQoDOÕúPDGDNXOODQÕODQODUGDQIDUNOÕPDWHU\DOOHU
kulODQÕOPÕúWÕUdDOÕúPD\DNDWÕODQ66 VRQVÕQÕI OLVDQV|÷UHQFLVLQLQWDPDPÕ uyguODPDOÕ \D]ÕOÕP PKHQGLVOL÷L GHUVL YH EX GHUVLQ |QNRúXOX RODQ \D]ÕOÕP
PKHQGLVOL÷LGHUVOHULQL]RUXQOXRODUDNDOPÕúWÕU
dDOÕúPD EXOJXODUÕna göre \D]ÕOÕP JHUHNOHUL belirtim GRNPDQÕQGa UML
NXOODQÕP GXUXPODUÕ YH 80/ VÕQÕI GL\DJUDPODUÕQÕQ EXOXQPDVÕ NDWÕOÕPFÕODUÕQ
\D]ÕOÕPJHUHNOHULJ|]GHQJHoLUPHVUHFLQGHUDSRUODGÕNODUÕKDWDVD\ÕVÕQÕDQODPOÕ
olarak etkilemektedir. <D]ÕOÕP JHUHNOHULQL J|]GHQ JHoLUHQOHU 80/ GL\DJUDP
ODUÕQ GDKLO HGLOPHVL GXUXPXQGD GDKD ID]OD VD\ÕGD GR÷UX KDWD EHOLUOHPHNWHGLU
80/ GL\DJUDPODUÕQÕQ dahil edilmesiyle elde edilen olumlu etki, akademik
EDúDUÕQRWODUÕGúNRODQ|÷UHQFLOHUGHGDKDID]ODRODUDNJ|]OHPOHQPLúWLU'HQ
H\GHNXOODQÕODQJHUHNVLQLPGRNPDQODUÕQÕQKDQJLVÕUDLOHNXOODQÕOGÕ÷ÕQÕQUDSRU
ODQDQKDWDVD\ÕVÕVWQGHDQODPOÕELU HWNLVLYDUGÕU80/GL\DPODUÕQNXOODQÕOPDVÕ
LOH KDWD EXOPDN LoLQ KDUFDQDQ ]DPDQ DUDVÕQGD da DQODPOÕ ELU LOLúNL
gözlemlenPLúWLU +HP |]JQ KHP GH UHSOLNDV\RQ oDOÕúPDVÕ 80/ GL\DJUDP
ODUÕQÕQ dahil eGLOPHVL GXUXPXQGD GDKD ID]OD VD\ÕGD KDWD UDSRUODQGÕ÷ÕQÕ
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: \D]ÕOÕPJ|]GHQJHoLUPH; UML; gereksinim gözden
geçirme
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*LULú

IEEE Standard for Reviews and Audits 1028:2008’e göre gözden geçirme “bir
\D]ÕOÕPUQQQKDWDEXOPDYH \D]ÕOÕPODLOJLOLVWDQGDUWYHVSHVLILNDV\RQODUGDQVDS
PD GD GDKLO ROPDN ]HUH DQRUPDOOLNOHUL EHOLUOHPH DPDFÕ\OD J|UVHO RODUDN LQFHOHQ
mesidir [1]. <D]ÕOÕP JHUHNOHUL ile ilgili hataODUÕQ belirlenmesi \D]ÕOÕP PKHQGLV
OL÷LQGH\D]ÕOÕPNDOLWHJYHQFHVLWHNQLNOHUi içinde en etkin yöntemlerdendir [2, 3].
8QLILHG 0RGHOLQJ /DQJXDJH 80/  GL\DJUDPODUÕ \D]ÕOÕP JHOLúWLUPHGH VÕNOÕNOD
NXOODQÕOÕU [5, 6@YHJ|UVHOOLNYHPRGHOOHPHGHVWH÷LYHULU>@1HVQHPRGHOOHULDQDOLVWOHU
YH NXOODQÕFÕODU DUDVÕQGDNL LOHWLúLP SUREOHPOHULQi en aza indirger [5]. Pratikte, ELOLúLP
sistemleri JHUHNVLQLPGRNPDQODUÕQGD80/GL\DJUDPODUÕQDUDVWODPDN\D\JÕQGÕU[7].
*HUHNVLQLPOHUGHNL KDWDODU LOHUOH\HQ DúDPDODUÕ GD ROXPVX] HWNLOH\HFH÷LQGen mali\HWL \NVHN KDWDODUGÕU > @ Bu hatalar ]DPDQÕQGD belirlenmezse, ileride çok daha
\NVHN PDOL\HWOHUH QHGHQ RODFDNODUGÕU <D]ÕOÕP J|]GHQ JHoLUPH DODQÕQGD \DSÕODQ
ELOLPVHOoDOÕúPDODUÕQ ELULQFLODPDFÕ süreçlerin HWNHQOLNYHHWNLQOLNOHULQLQDUWÕUÕOPDVÕGÕU
[9]. UML ve gözden geçirme ile ilgili olarak daha önce yapÕODQ DUDúWÕUPDODU 80/
GL\DJUDPODUÕ EXOXQDQ GRNPDQODUÕQ J|]GHQ JHoLULOPHVL VUHFLQLQ HWNLQOHúWLULOPHVLQH
G|QN \ROODUÕQ EXOXQPDVÕQGD RGDNODQPÕúWÕU /LWHUDWUGH J|]GHQ JHoLUPH VUHFLQGH
IDUNOÕ RNXPD WHNQLNOHULQLQ KDQJLOHULQLQ GDKD HWNLQ ROGX÷XQX LQFHOH\HQ oRN VD\ÕGD
DUDúWÕUPD\DSÕOPÕúWÕU>@ $\QÕRNXPDWHNQL÷LNXOODQÕOGÕ÷ÕQGDELOHELUH\
VHOHWNLQOLNOHUDUDVÕQGDIDUNOÕOÕNODUJ|]OHPOHQPLúWLU>@
%X oDOÕúPDQÕQ DVÕO RGD÷Õ J|]GHQ JHoLUPH VUHFLQGH NXOODQÕODQ GRNPDQODUGÕU
dDOÕúPDGDRNXPDWHNQL÷L YHJ|]GHQJHoLUHQOHULVDELWWXWXOPXú80/NXOODQÕPGXUX
PX YHQHVQHGL\DJUDPODUÕLoHUHQYH\DLoHUPH\HQEHQ]HUbüyüklük ve NDUPDúÕNOÕNWD
GRNPDQODU NXOODQÕOPÕúWÕU 80/ GL\DJUDPODUÕQ DQDOLVW YH NXOODQÕFÕODU DUDVÕQGDNL
iletLúLP SUREOHPOHULQL D]DOWPDVÕQD benzer úHNLOGH >@, analist ve gözden geçirenler
DUDVÕQGDNLLOHWLúLP SUREOHPOHULQLGHD]DOWDFD÷ÕQÕGúQ\RUX].
ÇDOÕúPDGD JHUHNVLQLP GRNPDQÕQD HNOHQHQ 80/ GL\DJUDPODUÕQÕQ gereksinim
J|]GHQJHoLUPHVUHFLQHRNX\XFXRODUDNNDWÕODQELUH\OHULQHWNHQOLN YHHWNLQOLklerine
RODQ HWNLVLQL LQFHOH\HQ NRQWUROO GHQH\OHU \DSÕOPÕúWÕU 5HSOLNDV\RQODU ELUH\VHO GHQ
H\OHULQEXOJXODUÕQÕQJHQHOOHúWLULOPHVLQGHNXOODQÕODQ \DUDUOÕoDOÕúPDODUGÕU>@
YD]ÕOÕP PKHQGLVOL÷L DODQÕQÕQ ROJXQODúPDVÕ LoLQ GDKD ID]OD \DNÕQ UHSOLNDV\RQ
oDOÕúPDVÕQÕQ \DSÕOPDVÕQÕ gerekir [17, 18]. dDOÕúPD |]JQ oDOÕúPD\D EHQ]HU
\DNÕQOÕNWDGÕU Özgün oDOÕúPDGD ELOGLULOHQ ED]Õ geçerlilik tehditlerini D]DOWPD\Õ
DPDoODPDNWDGÕU > @ <DSÕVDO ve içsel geçerlilik problemlerini azaltmak için
NDUPDúÕNOÕN ve büyüklük DoÕVÕQGDQ ELUELULQH EHQ]HU |]JQ oDOÕúPDGD NXOODQÕODQGDQ
IDUNOÕLNL\HQLGRNPDQKD]ÕUODQPÕúWÕU>@*|]GHQJHoLUPHVUHFLQGHRNX\XFXURO
QH VDKLS NLúLOHULQ ELUH\VHO SHUIRUPDQVODUÕQÕ EHOLUOHPHGH NXOODQÕODQ GLO VHYL\HOHUL GH
önemlidir [23]. Bu nedenlHUHSOLNDV\RQoDOÕúPDVÕQGD\HQLGRNPDQODUNDWÕOÕPFÕODUÕQ
DQDGLOLRODQ7UNoH¶GHKD]ÕUODQPÕúWÕU
dDOÕúPD sunumunda deneysel replikasyon rehberi L]OHQPLúWLU >@ 2. bölümde
JHoPLúWHNRQXLOHLOJLOL\DSÕODQ EHQ]HUoDOÕúPDODU|]HWOHQPLú 3. bölümde replikasyon
WDVDUÕPÕQÕQ D\UÕQWÕODUÕ VXQXOPXúWXU. Veri analizi E|OPQQ DUGÕQGDQ . bölüm
geçerlilik teditlerini, ve 6. bölüm de sonuçlar ve geleFHNoDOÕúPDODUÕQÕ DQODWPDNWDGÕU.
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øOJLOLdDOÕúPDODU

80/ GL\DJUDPODUÕQÕQ gözden geçirme sürecine etkilerini DUDúWÕUDQ oDOÕúPD VD\ÕVÕ
\HWHUOLGH÷LOGLU. Güncel ELUOLWHUDWUWDUDPDVÕQGDELOHEHQ]HUoDOÕúPDyoktur [24].
%LUH\VHO J|]GHQ JHoLUPH VUHFLQLQ NDOLWHVLQL DUWÕUPDN LoLQ DUDúWÕUPDFÕODU oRNOXNOD
RNXPDWHNQLNOHULVWQGHRGDNODQPÕúODUGÕU>@+DQJLRNXPDWHNQL÷LQLQ
GDKD L\L ROGX÷X LOH LOJLOL NHVLQ ELU RUWDN VRQXo HOGH HGLOPHPLú ROPDVÕQD NDUúÕQ
NXOODQÕPGXUXPODUÕLoHUHQGRNPDQODUÕQHWNLQOL÷LQLDUWÕUPDNDPDFÕ\OD\HQLELURNXPD
WHNQL÷LRODUDN.XOODQÕP7DEDQOÕ2NXPD 8VDJH%DVHG5HDGing-8%5 JHOLúWLULOPLúWLU
[8]. UBR önceliklendLULOPLú NXOODQÕP GXUXPODUÕQÕ HVDV DOÕU %X oDOÕúPDGD NXOODQÕP
GXUXPODUÕ GL\DJUDPODUÕ DoÕNODPD LoHUPHGL÷LQGHQ 8%5 L]OHQPHPLúWLU <D]ÕOÕP
J|]GHQJHoLUPHLOJLOL\DSÕODQoDOÕúPDODUÕQ|QHPOLELUNÕVPÕJ|]GHQJHoLUPHVUHFLLOH
ilgilidir. UM/GL\DJUDPODUÕQÕQ J|]GHQJHoLUPHLOHLOJLOLELUGH÷LúNHQRODUDNLQFHOHQ
PHVL NRQXVX OLWHUDWUGH HOH DOÕQPDPÕúWÕU >     @ Bununla birlikte,
\D]ÕOÕPEDNÕPDúDPDVÕLOHLOJLOL\DSÕODQoDOÕúPDODUGHQH\VHORODUDNJUDILNHOHPDQODUÕQ
ID\GDODUÕQÕDUDúWÕUPÕúODUGÕU>@dDOÕúPDODUÕQ VRQXoODUÕQDJ|UHJUDILNHOHPDQODUÕQ
YDUOÕ÷Õ PLPDULQLQGDKDL\LDQODúÕOPDVÕQÕYH EDNÕPoDOÕúPDODUÕQÕolumlu etkiler [28].
80/GL\DJUDPODUÕQÕQ \DUDUODUÕLOHLOJLOLELOJLOHUHXODúÕODELOLU>-30, 36].
80/ GL\DJUDPODUÕQÕQ JHUHNVLQLP GRNPDQODUÕQGD \HUDOPDVÕQÕQ UDSRUODQDQ KDWD
VD\ÕVÕQÕ DQODPOÕ HWNLOHGL÷L ELOGLULOPLúWLU >@ .DWÕOÕPFÕODU 80/ GL\DJUDPODUÕQÕQ
YDUOÕ÷ÕQGDGDKDID]ODVD\ÕGDKDWDUDSRUODPÕúODUGÕU80/GL\DJUDPODUÕQÕQ GR÷UXRODUDN
EHOLUOHQHQKDWDVD\ÕVÕQDDQODPOÕELUHWNLVLEXOXQPDPÕúWÕU>@
Özgün Deney
g]JQoDOÕúPDGDDNDGHPLNRUWDPGDG|UGQFVÕQÕIlisans |÷UHQFLVLQLQNDWÕOGÕ÷Õ
deney \DSÕOPÕúWÕU [21]+HU|÷UHQFLLNLJHUHNVLQLPGRNPDQÕQÕLQFHOHPLúYHEXOGXNODUÕ
KDWDODUÕ UDSRUODPÕúGÕU dDOÕúPDGD “bireysel gereksinim gözden geçirme sürecinde
80/ GL\DJUDPODUÕQÕQ JHUHNVLQLP GRNPDQÕQGD \HU DOPDVÕ”: H1:“raporlanan hata
VD\ÕVÕQÕ´ +³EXOXQDQ KDWD VD\ÕVÕQÕ´ +³\DQOÕú SR]LWLI KDWD VD\ÕVÕQÕ´ YH +³KDWD
EXOPDNLoLQJHUHNHQ]DPDQÕ´HWNLOHUKLSRWH]OHULLQFHOHQPLúWir.
%D÷ÕPVÕ] GH÷LúNHQ: Gereksinim GRNPDQÕQÕQ 80/ GL\DJram içerip içermemesi,
bD÷ÕPOÕGH÷LúNHQOHU: UDSRUODQDQKDWDVD\ÕVÕ, YHGR÷UXRODUDNbelLUOHQHQKDWDVD\ÕVÕGÕU.

3

5HSOLNDV\RQ7DVDUÕPÕ

$UDúWÕUPD6RUXODUÕ
S1) %LUH\VHO KDWD UDSRUODPD RUDQÕ, gereksinim doküPDQÕQGD 80/ GL\DJUDP
NXOODQÕOPDVÕQGDQHWNLOHQLUPL"
S2) %LUH\VHO KDWD EHOLUOHPH RUDQÕ, JHUHNVLQLP GRNPDQÕQGD 80/ GL\DJUDP
NXOODQÕOPDVÕQGDQHWNLOHQLUPL"
S3) %LUH\VHORODUDNGR÷UXúHNLOGHEHOLUOHQHQ|QHPVHYL\HVL\NVHNKDWDVD\ÕVÕ, gerHNVLQLPGRNPDQÕQGD 80/GL\DJUDPNXOODQÕOPDVÕQGDQLOHHWNLOHQLUPL"
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S4) Bireysel olarak kaydedilen \DQOÕúSR]LWLIVD\ÕVÕ, JHUHNVLQLPGRNPDQÕQGD80/
GL\DJUDPNXOODQÕOPDVÕQGDQHWNLOHQLUPL"
S5) *HUHNVLQLP KDWDVÕQÕQ EXOXQPD ]DPDQÕ JHUHNVLQLP GRNPDQÕQGD 80/ GL
\DJUDPNXOODQÕOPDVÕQGDQHWNLOHQLUPL"
'H÷LúNHQOHU
%D÷ÕPVÕ] GH÷LúNHQ, HasUML, JHUHNVLQLP GRNPDQÕQÕQ 80/ GL\DJUDP LoHUGL÷L
GXUXPGDLoHUPHGL÷LGXUXPGDGH÷HULQLDOÕU %D÷ÕPOÕGH÷LúNHQWDQÕPODUÕ:
5DSRUODQDQKDWDVD\ÕVÕ (RD): +HUELUNDWÕOÕPFÕWDUDIÕQGDQUDSRUODQDQWRSODP hata
VD\ÕVÕ
'R÷UX RODUDN EHOLUOHQHQ KDWD VD\ÕVÕ (CDD): %LUH\VHO J|]GHQ JHoLUHQ WDUDIÕQGDQ
GR÷UXRODUDNEXOXQDQWRSODPKDWDVD\ÕVÕHWNHQOLN|OoV
gQHPOL KDWD VD\ÕVÕ (HSD): %LUH\VHO J|]GHQ JHoLUHQ WDUDIÕQGDQ GR÷UX RODUDN
EXOXQDQGL÷HUKDWDWUROPD\DQWRSODPKDWDVD\ÕVÕHWNHQOLN|OoV
<DQOÕú SR]LWLI VD\ÕVÕ (FP): %LUH\VHO J|]GHQ JHoLUHQ WDUDIÕQGDQ ND\GHGLOHQ KDWDOÕ
\DQÕWODU%XGH÷LúNHQLQ\NVHNGH÷HUDOPDVÕ istenmez.
+DWD EHOLUOHPH ]DPDQÕ (AT): 'RNPDQ EDúÕQD J|]GHQ JHoLUPH LoLQ KDUFDQDQ ]D
man. Bu çalÕúPDGD]DPDQGH÷LúNHQLJ|]|QQHDOÕQPÕúWÕU [27].
Hipotezler
Yerden kazanmak için VÕIÕU KLSRWH]OHULDúD÷ÕGDki hipotezler listesine eklenmedi:
H1: *HUHNVLQLP GRNPDQÕQGD bulunan 80/ GL\DJUDPODUÕQÕQ YDUOÕ÷Õ UDSRUODQDQ
KDWDVD\ÕVÕQÕ (RD) etkiler.
H2: Gereksinim dokümDQÕQGD EXOXQDQ 80/ GL\DJUDPODUÕQÕQ YDUOÕ÷Õ GR÷UX
EXOXQDQKDWDVD\ÕVÕQÕ (CDD) etkiler.
+ *HUHNVLQLP GRNPDQÕQGD EXOXQDQ 80/ GL\DJUDPODUÕQÕQ YDUOÕ÷Õ bulunan
|QHPOLKDWDVD\ÕVÕQÕ (HSD) etkiler.
H4: *HUHNVLQLP GRNPDQÕQGD EXOXQDQ 80/ GL\DJUDPODUÕQ YDUOÕ÷Õ \DQOÕú SR]LWLI
VD\ÕVÕQÕ (FP) etkiler.
H5: *HUHNVLQLP GRNPDQÕQGD EXOXQDQ 80/ GL\DJUDPODUÕQ YDUOÕ÷Õ doküman
gözden geçirme süresini (AT) etkiler.
.DWÕOÕPFÕODU
.DWÕOÕPFÕODU|]HOELUQLYHUVLWHQLQOLVDQVSURJUDPÕQGD]RUXQOXELUGHUVRODQ8\JX
ODPDOÕ<D]ÕOÕP0KHQGLVOL÷LGHUVLQHND\ÕWOÕ 66 DGHWG|UGQFVÕQÕI|÷UHQFLVLdir. Tümü
J|QOO RODUDN NDWÕOPÕúWÕU .DWÕOÕPFÕODUÕQ Lú deneyimi ortalama  D\GÕU *özden
geçirme verilen H÷LWLPOH VD÷ODQPÕúWÕU g÷UHQFLOHU 80/ GL\DJUDPÕ oL]PH YH \D]ÕOÕP
JHUHNVLQLPGRNPDQÕ KD]ÕUODPDNRQXVXQGDEDúODQJÕç seviyesinde bilgi sahibidir.
'HQH\+D]ÕUOÕ÷ÕYH8\JXODPDVÕ
Deney öncesinde  |÷UHQFL\e JHUHNVLQLP GRNPDQÕ J|]GHQ geçirme süreci ile
ilgili olarak GDNLNDVUHQELUH÷LWLPYHULOPLúWLU(÷LWLPGHRNXPDWHNQLNOHULKDNNÕQGD
biOJL YHULOPLú YH GHQH\OH LOJLOL DoÕNODPDODU \DSÕOPÕúWÕU 'HQH\H NDWÕODFDN JUXSODUÕQ
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ROXúWXUXOPDVÕQGD NDWÕOÕPFÕODUÕQ 80/ LOH LOJLOL |Q WHVWWH ve akademik performans
GH÷HUOHULYHGHQH\LPOHULJ|]|QQHDOÕQPÕúWÕU. 'HQH\H|÷UHQFLNDWÕOPÕúWÕU
'HQH\ LNL DúDPDGD JHUoHNOHúWLULOPLúWLU +HU ELU DúDPD  GDNLND LOH VÕQÕU
ODQGÕUÕOPÕúWÕU. dDOÕúPDQÕQ WRSODP süresi, H÷LWLPL GH LoHUHFHN úHNLOGH, 110 dakika
ROPXúWXU 'HQH\LQ WDVDUÕPÕ 7DEOR ’de gösterilmektedir. +HU DúDPD VRQUDVÕQGD PD
WHU\DOOHUWRSODQPÕú\HQLOHULGD÷ÕWÕOPÕúWÕU
Tablo 1. 'HQH\$úDPDODUÕ
(÷LWLPYHgQWHVWGDNLND

$úDPD,GDNLND
Sistem

UML

A3$56ø0
B: QFD

$úDPD,,GDNLND
Sistem

Diyagram Tipi

Grup 1
Grup 4

No-UML
Grup 2
Grup 3

Diyagram Tipi

UML

A3$56ø0
B: QFD

Grup 3
Grup 2

No-UML
Grup 4
Grup 1

.XOODQÕODQ0DWHU\DO
dDOÕúPDQÕQ|QWHVWNÕVPÕQGD-25*,6YHH÷LWLPNÕVPÕQGD &DXVH(IIHFW*UDphing
7RRO  &(*7 LVLPOL IDUNOÕ gereksinim dokümanlarÕ NXOODQÕOPÕúWÕU 'HQH\ LoLQ JQFHO
OHQPLú B: Quality Function Deployment (QFD) ve A: Particle Simulator Software
(ParSIM) dokümanlaUÕNXOODQÕOPÕúWÕU.DWÕOÕPFÕODUGRNPDQODUÕQLOJLOLROGX÷X konulara
WDQÕGÕN GH÷LOOHUGL+HUELUVLVWHPLoLQ80/GL\DJUDPODUÕLoHUHQYHLoHUPH\HQVUPOHUL
ROPDN ]HUH LNLúHU JHUHNVLQLP GRNPDQÕ ROXúWXUXOPXú, 80/ GL\DJUDPODUÕQÕn hiçbiri
LoLQ D\UÕQWÕOÕ DoÕNODPD YHULOPHPLú \DOQÕ]FD GL\DJUDPODU HNOHQPLúWLU .XOODQÕODQ VLV
WHPOHUNDUPDúÕNOÕNYHER\XWDoÕVÕQGDQEHQ]HUGLU ve ilgili standarda [35] uyumludur.
Deneyde kullanÕODQPDWHU\DOOHUsiVWHP\D]ÕOÕPJHUHNVLniPGRNPDQÕ, dokümanda
EXOXQDQKDWDODUÕQEHOLUOHQPHVLQGHNXOODQÕODFDNNRQWUROOLVWHVLYHKDWDODUÕQND\GHGLOPH
VLQGH NXOODQÕODFDN KDWa ND\ÕW IRUPXQGDQROXúPDNWDGÕU .DWÕOÕPFÕODUÕQGHQH\ VRQUDVÕQ
GDNL J|]OHP YH \RUXPODUÕQÕ DOPDN LoLQ GHQH\ VRQUDVÕQGD ELU anket \DSÕOPÕúWÕU
DokümDQODUD VHUSLúWLULOHQ KDWD WUOHUL HNVLNOLN EHOLUVL]OLN WXWDUVÕ] ELOJL KDWDOÕ ELOJL
JHUHNVL]ELOJLYHGL÷HUROPDN]HUHDOWÕVÕQÕIWDQROXúPDNWDGÕU>@
7DVDUÕP
'HQH\JHUoHNOHúWLULOPHGHQ|QFHNDWÕOÕPFÕODUD80/ELOJLOHULQL|OoHQELU|Q-test uyJXODQPÕúYHJ|]GHQJHoLUPHVUHFLLOHLOJLOLRODUDNGDNLNDH÷LWLPYHULOPLúWLU+HUELU
NDWÕOÕPFÕQÕQ LNL D\UÕ Vistem gHUHNVLQLP GRNPDQÕQÕ J|]GHQ JHoLUPHVLQL PPNQ
NÕOPDN DPDFÕ\OD  D\UÕ JUXS ROXúWXUXOPXúWXU Sistemlerin UML içeren ve içermeyen
YHUVL\RQODUÕ LOH Woplam 4 DGHW JHUHNVLQLP GRNPDQÕ 7DEOR ’deki gibi DWDQPÕúWÕU
%|\OHFH KHU ELU NDWÕOÕPFÕ hem UML içeren ve LoHUPH\HQ LNL D\UÕ GRNPDQÕ J|]GHQ
JHoLUHELOPLúWLU. 7DVDUÕP ROXúDELOHFHN|÷UHQPHHWNLVLni GHD]DOWPÕúWÕU
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'HQH\ JUXSODUÕQGD \HUDODQ |÷UHQFLOHULQ GD÷ÕOÕPÕ QRW RUWDODPDODUÕ YH |Q WHVWWHQ
DOGÕNODUÕVRQXoODUDJ|UHEDúODQJÕoWDKRPRMHQRODUDNGD÷ÕWÕOPÕúODUGÕ1RWRUWDODPDODUÕQÕ
(CGPA) JHQHODNDGHPLNEDúDUÕVÕYH|QWHVWVRQXoODUÕQÕ80/ELOJLOHULQL|OoPHDPDFÕ\
ODNXOODQGÕN%XGH÷HUOHULNXOODQDUDNJUXSROXúWXUXOGX$QFDNH÷LWLPHNDWÕODQGRNX]
|÷UHQFLQLQGHQH\HNDWÕOPDPDVÕQHGHQL\OHJUXSODUDUDVÕQGDSODQODQDQGHQJHGHQVDSPD
ROXúWX Tablo 2 5'GH÷LúNHQLiçin betimsel istatistik GH÷HUOHULQLJ|VWHUPHNWHGLUDenH\HNDWÕODQNDWÕOÕPFÕ$129$YDUVD\ÕPODUÕQÕVD÷ODGÕ>@.
Tablo 25'gUQHNOHP7DQÕPÕ1 
RD
CDD

Min

Max

2,00
0

27
17

Averaj
10,03
6,74

Sapma
4,894
3,778

Min

Max

0
0

10
20

HSDFP-

Averaj
2,69
3,29

Sapma
2,281
3,529

.XOODQÕODQ GRNPDQ 80/ GL\DJUDP LoHUGL÷LQGH haFPL DUWPDVÕQD NDUúÕQ
NDWÕOÕPFÕODU GRNPDQÕQ 80/ LoHUPHGL÷L GXUXPD RUDQOD GDKD ID]OD KDWD raporODPÕúODUGÕU ùHNLO   6DGHFH 5' GH÷LO D\QÕ ]DPDQGD &'' GH÷LúNHQL LoLQ GH 80/
GL\DJUDPÕ LoHUHQ GRNPDQODU LQFHOHQGL÷LQGH GDKD ID]OD VD\ÕGD GR÷UX KDWD WHVSLW
ediOPLúWLU ùHNLO 2). 7HVSLW HGLOHQ WP KDWDODUÕQ |QHP GHUHFHVL D\QÕ GH÷LOGLU >@
dDOÕúPDGD ³dL÷HU” hata tipi DOWÕQGD, genellikle \D]ÕP LOH LOJLOL KDWDODUÕn, öteki hata
tiplerine nazaran “daha az önemli” ROGXNODUÕ YDUVD\ÕOGÕ. Bu nedenle HSD GH÷HUL
KHVDSODQÕrken, “GL÷HU” türüne giren hatalar NDSVDPGÕúÕQGDWXWulPXúWXU
Not ortalaPDODUÕ ED]OÕ ROXúWXUXODQ KHU ELU JUXS LoLQGH 80/ GL\DJUDP EXOXQDQ
GRNPDQGD GDKD ID]OD KDWD ROGX÷XQX UDSRUODPÕúWÕU ùHNLO   80/ GL\DJUDPODUÕQÕQ
UDSRUODQDQ KDWD VD\ÕVÕQD RODQ NDWNÕVÕ \NVHN DNDGHPLN RUWDODPD GH÷HULQH VDKLS olan
|÷UHQFLOHU DUDVÕQGD HQ D]GÕU. øNLQFL J|]GHQ JHoLUPHGH GDKD D] VD\ÕGD hata raporODQPÕúWÕU ùHNLO .
dDOÕúPDGD \HUDODn tüm istatistik testlerde alfa düzeyi  NXOODQÕOGÕ .DWÕOÕPFÕODU
DUDVÕQGDNL WHVWOHU GRNPDQODUÕQ LQFHOHQPH VÕUDVÕ YH DNDGHPLN RUWDODPD JUXEX
GH÷LúNHQOHULQLQ 5' GH÷LúNHQL ]HULQGH DQODPOÕ HWNLVL ROGX÷XQX J|VWHUGL 7DEOR  YH
Tablo 4 $129$WHVWVRQXoODUÕQÕDQODWDQWDEORODUGDúXNÕVDOWPDODU NXOODQÕOPÕúWÕUKT:
.DUHOHU7RSODPÕP Ortalama, SDQODPOÕOÕNGHUHFHVL, *$*UXSODU$UDVÕ*ø*UXSøoL
T: Toplam
P

Q
A

25

RD

20

A

15
A

10

A
A
A

5

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

0,00

0,25

0,50

0,75

HasUM L

HasUM L

ùHNLO 1.HasUML YHøQFHOHQHQ'RNPDQ%D]ÕQGD5'
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1,00

A

10,0

A
A

A
A

20,00

A

HSD

CDD

7,5

5,0

10,00
A

2,5

0,00

A

A

0,0
0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

0,00

0,25

HasUML

0,50

0,75

1,00

HasUML

ùHNLO 2+DV80/%D]ÕQGD&DD ve HSD
$129$ WHVW VRQXoODUÕ GRNPDQ LQFHOHPH VÕUDVÕ )129,1=31,233, p=0,000) ve
DNDGHPLN QRW RUWDODPDVÕ JUXEX )118,3  S   GH÷LúNHQOHULQLQ 5' LOH DQ
ODPOÕLOLúNLVLROGX÷XQXJ|VWHUPLúWLUDRNPDQLQFHOHPHVÕUDVÕYH akademik performans
GH÷LúNHQOHULLOLúNLOLGH÷LOGLU
5' 5DSRUODQDQ KDWD VD\ÕVÕ  A129$ WHVWLQLQ VRQXoODUÕ +DV80/ GH÷LúNHQLQLQ
UDSRUODQDQ KDWD VD\ÕVÕ GH÷LúNHQL VWQGH DQODPOÕ ELU HWNLVL ROGX÷XQX J|VWHUPLúWLU
) S  .DWÕOÕPFÕODUJ|]GHQJHoLULOHQGRNPDQ80/GL\DJUDPODU
LoHUGL÷LQGHGDKDID]ODVD\ÕGDKDWDUDSRUODPÕúODUGÕr (Tablo 5).
&'' 'R÷UXEHOLUOHQHQKDWDVD\ÕVÕ): $129$WHVWLQLQVRQXoODU+DV80/GH÷LúNHni
LOH &'' GH÷LúNHQL DUDVÕQGD DQODPOÕ ELU LOLúNL ROGX÷XQX ELOGLUPHNWeGLU .DWÕOÕPFÕODU
LQFHOHQHQGRNPDQODUÕQ80/GL\DJUDPLoHUPHVLGXUXPXQGDGDKDID]ODVD\ÕGDGR÷UX
hatD\ÕEHOLUOHPLúOHUGLU(F129,1=7,253, p=0,008) (Tablo 7).
+6' %XOXQDQ|QHPOLKDWDVD\ÕVÕ  $129$WHVWLQLQVRQXoODUÕ+DV80/GH÷LúNHQ
LQLQ +6' GH÷LúNHQL VWQGH DQODPOÕ ELU LOLúkisi olmadÕ÷ÕQÕ J|VWHUPHNWHGLU 7DEOR ).
$QODPOÕ ROPa\DQ EX LOLúNLQLQ QHGHQL EHOLUOHQHQ D] |QHP GHUHFHVLQH VDKLS KDWDODUÕQ
ND\GHGLOPHVLQHGHQL\OHGL÷HUKDWDODUÕQWHVSLWHGLOPHVLLoLQNDODQ]DPDQÕQVÕQÕUOÕROPDVÕ
olabilir. .DWÕOÕPFÕODU 80/ GL\DJUDP LoHUHQ GRNPDQODU LQFHOHGLNOHULQGH 80/
LoHUPH\HQGRNPDQDQD]DUDQGDKDID]ODVD\ÕGD|QHPOLKDWDEHOLUOHPLúOHUGLU ùHNLO 
)3 <DQOÕú3R]LWLI): $129$WHVWVRQXoODUÕ+DV80/GH÷LúNHQLQLQ)3]HULQGHDQ
ODPOÕ ELU HWNLVL ROPDGÕ÷ÕQÕ |QHUPLúWLU )3 )129,1=2,250, p=0,136). (Tablo 9).
.DWÕOÕPFÕODU80/GL\DJUDPODUGDKLOHGLOGL÷LQGHGDKDID]ODVD\ÕGD)3rDSRUODPÕúODUGÕU
ùHNLO 
AT(Harcanan Zaman): *|]GHQ JHoLUPH VUHFLQGH KDUFDQPDVÕ LoLQ EHOLUOHQHQ ]D
PDQÕQ VW OLPLWL ROPDVÕQD NDUúÕQ $129$ WHVW VRQXoODUÕ 80/ GL\DJUDPODUÕQ GDKLO
edilmesinin gözden geçirme sürecinde harcanan zaman üstünde pozitif ve anlamOÕELU
HWNLVLROGX÷XQX|QHUPLúWLU(F126,1=25,564, 0,000) (Tablo 10). (ùHNLO 
Tablo 3. RD ve CGPA-Group ANOVA
KT
GA

190,125

df

m

F

Tablo 4. RD ve CEGT-Total ANOVA

p

3 63,375 2,776 ,044

KT
GA

df

95,696

m

5 19,139

*ø

2625,152 115 22,827

*ø

3018,182 125 24,145

T

2815,277 118

T

3113,878 130

437

F

p

,793 ,557

Tablo 5. RD ve HasUML ANOVA
KT
GA

df

m

231,209

F

Tablo 65'YH6ÕUD$129$

p

KT

1 231,209 10,347 ,002

GA

df

608,957

m

*ø

2882,669 129 22,346

*ø

2506,921 129 19,433

T

3113,878 130

T

3113,878 130

1,00

F

p

1 806,957 31,233 ,000

2,00
A

25

RD

20

15
A
A
A

10
A

5

3,00

4,00

25

RD

20

S

15
A

A

A

A

A

10

5

S

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

HasUM L

HasUM L

ùHNLO 3$NDGHPLN3HUIRUPDQV*UXSODUÕYH+DV80/'H÷LúNHQOHUL%D]ÕQGD5'
0

1
A

25

RD

20

15
A

10

A
A
A

5

1

2

1

Order

2

Order

ùHNLO 46ÕUD(Order) YH+DV80/%D]ÕQGD5'
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'HQH\VRQUDVÕ\DSÕODQDQNHWHJ|UHNXOODQÕODQPDWHU\DOQH]RUQHGHNROD\GÕU, süre
X\JXQGXU .DWÕOÕPFÕODU 80/ GL\DJUDPODUÕQ J|]GHQ JHoLUPH VUHFLQGH ID\GDOÕ
ROGXNODUÕQÕEHOLUWPHOHULQHNDUúÕQGL\DJUDPODUÕD\UÕQWÕOÕRODUDNLQFHOHPHPLúOHrdir.

df

98,761

m

F

A

p

7,5

1 98,761 7,253 ,008

*ø

1756,415 129 13,616

T

1855,176 130

HSD

KT
GA

KT

df

3,267

m

1

*ø

672,901 129

T

676,168 130

F

3,267

p

df

27,749

GA

A

A

0,0

,626 ,430

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

HasUML

5,216

ùHNLO+DV80/%D]ÕQGD+6'

Tablo 9. FP ANOVA
KT

5,0

2,5

Tablo 8. HSD ANOVA

GA

A

10,0

Tablo 7. CDD ANOVA

m

F

p

15,00

1 27,749 2,250 ,136

1591,228 129 12,335

T

1618,977 130

A

FP

*ø

A

20,00

10,00

5,00
A
A

0,00

1600

0,00

0,25

0,50

A

0,75

1,00

HasUML

Time

1200

ùHNLO+DV80/%D]ÕQGD)3

A

800

TABLO 10. AT ANOVA
400

KT
0

1

HasUML

ùHNLO. +DV80/%D]ÕQGD$7

GA

4573363

df

m

*ø

22540886 126 178895,924

T

27114250 127

439

F

p

1 4573363,200 25,564 ,000

dDOÕúPD6RQXoODUÕQÕQ.DUúÕODúWÕUÕOPDVÕ
g]JQ oDOÕúPDGD ROGX÷X JLbi 80/ GL\DJUDPODUÕQÕQ JHUHNVLQLP GRNPDQÕQD
HNOHQPHVLQLQUDSRUODQDQKDWDVD\ÕVÕVWQGHDQODPOÕ ve pozitif etkisi gözlemlenmiúWLU.
g]JQ oDOÕúPDGD +DV80/¶LQ &'' GH÷LúNHQL VWQGH DQODPOÕ ELU HWNLVL EXOXQ
PDPÕúWÕUreplikasyonda ise +DV80/LOH&''DUDVÕQGDDQODPOÕLOLúNLJ|]OHPOHQPLúWLU
5HSOLNDV\RQ oDOÕúPDVÕQGD WDQÕPODQDQ +6' YH )3 GH÷LúNHQOHUL VWQGH +DV80/
GH÷LúNHQLQLQDQODPOÕHWNLVLJ|]OHPOHQPHPLúWLUgWH\DQGDQ+DV80/GH÷LúNHQLQLQ$7
GH÷LúNHQLVWQGH pozitif ve DQODPOÕHWNLVLYDUGÕU
Akademik not orWDODPDVÕED]ÕQGDWPJUXSODU80/GL\DJUDPÕLoHUHQGRNPDQODUÕ
NXOODQGÕNODUÕQGD GDKD ID]OD VD\ÕGD KDWD UDSRUODPÕúODUGÕU 5DSRUODQDQ KDWD VD\ÕODUÕ
DUDVÕQGDNL IDUN DNDGHPLN SHUIRUPDQVÕ HQ GúN RODQ JUXSWD HQ \NVHNWLU $NDGHPLN
SHUIRUPDQVÕHQ\NVHNRODQJUXpta ise bu fark minimumdur.

5

Geçerlilik Tehditleri

øo JHoHUOLOLN ELU oDOÕúPDQÕQ VRQXoODUÕQÕQ WDVDUÕPÕQGDNL KDWDODUD GH÷LO GH PDQLSOH
HGLOHQ ED÷ÕPVÕ] GH÷LúNHQOHUH ED÷ODQDELOPH GHUHFHVL GÕú JHoHUOLOLN JHQHOOHúWirme ile
ilgilidir [34]. <D]ÕOÕPPKHQGLVOL÷LLOHLOJLOLoDOÕúPDODUGD|÷UHQFLOHULQNDWÕOÕPFÕROPD
ODUÕ\D\JÕQGÕU>@ g÷UHQFLOHULQNDWÕOPDVÕQÕQFLGGLELUWHKGLWROPDGÕ÷ÕQÕGúQ\RUX]
.DWÕOÕPFÕODU DODQ ELOJLVL \HULQH 80/ PRGHOOHPH ELOJLVLQH WDQÕGÕN ELUH\OHUGLU g]JQ
GHQH\OH UHSOLNDV\RQ oDOÕúPDVÕ DUDVÕQGDNL HQ |QHPOL IDUNÕQ L\LOHúWLUPHQLQ  NXOODQÕODQ
PDWHU\DOOHU E\NON YH NDUPDúÕNOÕN  NDWÕOÕPFÕODUÕQ DODQ ELOJLVLQH RODQ \DNÕQOÕNODUÕ
YHGHQH\|QFHVLQGHYHULOHQH÷LWLPLOHGHQH\VRQUDVÕYH|QFHVL\DSÕODQWHVWOHUROGX÷XQX
bildirmeliyiz. Replikasyon çDOÕúPDVÕQGDNL PDWHU\DOOHU |]JQ oDOÕúPDGDNLQGHQ
IDUNOÕGÕU )DUNOÕPDWHU\DOOHULQNXOODQÕOPDVÕGÕúJHoHUOLOL÷LQLQDUWÕUÕOPDVÕQGD\DUGÕPFÕGÕU.
2NXPDWHNQL÷LJ|]GHQJHoLUPHVUHFLQLQHWNLQOL÷LQGH|QHPOLELUGH÷LúNHQGLU>
8, 10]. )DUNOÕELU RNXPDWHNQL÷LQLQNXOODQÕOPDVÕJHoHUOilLNWHKGLWOHULQLD]DOWDFDNWÕU
dDOÕúPDX\JXODPDVÕQGDGHQH\LWDVDUOD\DQYHVRQXoODUÕQÕGH÷HUOHQGLUHQ\D]DUGÕúÕQ
GD oDOÕúPD\OD GR÷UXGDQ LOJLVL ROPD\DQ J|QOO LNL IDUNOÕ |÷UHWLP HOHPDQÕQÕQ görev
DOPDVÕ deneyi yaSDQ NLúL |Q\DUJÕVÕQÕ D]DOWPÕúWÕU. Ö÷UHWLP HOHPDQODUÕ ve NDWÕOÕPFÕlar
|÷UHQFLOHUoDOÕúPDQÕQKLSRWH]OHULYHDUDúWÕUPDVRUXODUÕKDNNÕQGDELOJLVDKLELGH÷LOGLUOHU
<DSÕVDOJHoHUOLNLOHLOJLOLRODUDNLNLQFLDúDPDGD|÷UHQFLOHULQELUNÕVPÕQÕQGHQH\L erken
WDPDPODPDH÷LOLPGHROPDVÕJ|]OHPOHQPLúWLU

6

6RQXoYH*HOHFHNdDOÕúPDODU

dDOÕúPDVRQXoODUÕ|]JQoDOÕúPDGDUDSRUODQDQKDWDVD\ÕVÕ GH÷LúNHQLLOHLlgili bulguODUÕGHVWHNOHUNHQGR÷UXEHOLUOHQHQKDWDVD\ÕVÕ GH÷LúNHQLLOHLOJLOLEXOJXODUODoHOLúPHNWH
dir. 'RNPDQ KDFPLQGH GL\DJUDPODUÕQ GDKLO HGLOPHVL\OH DUWÕúD NDUúÕQ D\QÕ ]DPDQGD
EXOXQDQGR÷UXKDWDVD\ÕVÕGL\DJUDPODUÕQGDKLOHGLOGL÷LGXUXPODUGDGDKDID]ODGÕURepOLNDV\RQGD \HQL GH÷LúNHQOHU KDWD WLSOHUL |QHP GHUHFHOHUL \DQOÕú KDWD VD\ÕVÕ YH
NXOODQÕODQ ]DPDQ GD LQFHOHQPLúWLU dDOÕúPDGD J|]GHQ geçirenlerin etkinlikleri inceleQHQ GRNPDQ 80/ LoHUGL÷LQGH DQODPOÕ RODUDN DUWDUNHQ YHULPOLOLNOHUL DQODPOÕ RODUDN
D]DOPÕúWÕU.DWÕOÕPFÕODU80/LoHUHQGRNPDQLQFHOHPHOHULQGHGDKDID]OD]DPDQKDU
FDPÕúYHGDKDID]ODVD\ÕGDKDWDUDSRUODPÕúODUGÕU(WNLQOLNDUWÕPÕ80/¶OHULQJHUHNOHULQ
DQODúÕOPDODUÕQD RODQ NDWNÕODUÕ LOH LOLúNLOHQGLULOHELOLUNHQ YHULPOLOLNWHNL D]DOPD GD GL

440

\DJUDPODUÕQ RNXQPDVÕ LoLQ KDUFDQDQ HN ]DPDQ NXOODQÕPÕ LOH DoÕNODQDELOLU Kesin ve
JHQHOOHúWLUHELOLUsonuçlar elde edilmesi için daha fazla sayÕGDYHIDUNOÕortamlarda repOLNDV\RQ oDOÕúPDODUÕQÕQ \DSÕOPDVÕ JHUHNPHNWHGLU dDOÕúPDGD NXOODQÕODQ PDWHU\DOOHULQ
TürNoHYHøQJLOL]FHYHUVL\RQODUÕLoLQ\D]DULOHED÷ODQWÕ\DJHoLOPHVLQL|QHUL\RUX]
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Özet Yazılım geliştirme, test ve kabul safhalarında, test altındaki yazılım birimlerinin haberleştiği gerçek birimlerin benzetimini yapabilen
test uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Test uygulaması geliştirme
sürecindeki tekrarlanan örüntüleri ortaklayarak, harcanan mühendislik
uğraşını azaltmak üzere geliştirilen Cobalt, öntanımlı haberleşme protokollerindeki karmaşık veri tipleri için, genişletilebilir bir görüntüleme, düzenleme, serileştirme ve ayrıştırma kütüphanesidir. Kütüphanenin temel
kullanım alanı, üçüncü taraﬂarca tanımlanmış haberleşme protokollerini
kullanan yazılım birimlerini test etmek için gerekli altyapıyı sunmaktır.
Bu makalede, Cobalt kütüphanesinin geliştirilmesinin ardındaki motivasyon, gerçeklenmesine ilişkin teknik detaylar ve kütüphanenin kullanımı
ile elde edilen faydalar anlatılmaktadır.
Anahtar Kelimeler Yazılım test, haberleşme protokolleri, serileştirme,
ayrıştırma, test uygulamaları, test bileşenleri, simülatör

1

Giriş

Yazılım ve donanım birimlerinin testlerinde, izole edilmiş bir test ortamı oluşturabilmek için, birimlerin veri alışverişi sağladığı çevre bileşenleri taklit eden
bir uygulama kümesinin (Test uygulamaları/Simülatörler) hazırlanması gerekmektedir. Gerçek birimlerin testler esnasında kullanılmasının maliyetli/imkansız
olduğu durumlarda ya da test vektörlerinin kontrollü bir biçimde test altındaki
birime beslenmesi, bu birimden alınan çıktıların elde edilmesi ve analizinde, test
uygulamaları önemli bir rol oynamaktadır. Test uygulamalarından beklenen temel özellikler, hızlı prototipleme ve anlık 1 testler için kullanıcı arayüzüne sahip
olması ve otomatik testlerin yürütülmesi için bir uygulama programlama arayüzü2 (API) sunmasıdır.
Test uygulamaları, yazılım ve sistem geliştirme süreçleri boyunca, şirket içerisinde test, yazılım, sistem mühendislikleri, üretim gibi bir çok bölüm tarafından kullanılmaktadır. Buna ek olarak, bu uygulamalardan, son kullanıcının
dahil olduğu kabul muayene testlerinde de yararlanılabilmektedir. Bahsedilen
1
2

Ad-hoc
Application Programming Interface - API
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test aşamalarında yer alan bu uygulamaların, test edilecek tüm birimlerin her
arayüzü için oluşturulması ve idame edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple bir çok
birimden oluşan büyük çaplı projelerde yüksek mühendislik maliyetleri ortaya
çıkmaktadır.
Cobalt kütüphanesinin geliştirilmesindeki amaç, test uygulaması geliştirme
sürecindeki tekrarlanan örüntüleri ortaklayarak, harcanan mühendislik eforunu
azaltmak ve söz konusu maliyetleri düşürmektir. Cobalt, öntanımlı haberleşme
protokollerindeki karmaşık ikili 3 veri tipleri için, genişletilebilir bir yapıya sahip
görüntüleme, düzenleme, serileştirme ve ayrıştırma kütüphanesidir.
Cobalt bir takım modern uygulama geliştirme kütüphaneleriyle paralel olarak, "kendini tekrar etme"4 [1] ve "genel geçer kurallar konﬁgürasyondan önce
gelir"5 prensipleri çerçevesinde geliştirilmiştir.
Kendini Tekrar Etme (DRY). Seri veri üretimi, ayrıştırılması, graﬁk arayüz üzerinde verilerin gösterimi ve düzenlenmesi işlevlerinin davranışları, sadece
protokol tanımına bağlı olarak değişmektedir. Cobalt kütüphanesi bu işlevlerin gerçeklenmesini protokol tanımından çıkarım yaparak geliştiricinin üzerinden almakta ve bir bilginin sadece bir kez ve en ilgili olduğu yerde bulunmasını
sağlamaktadır.
Genel Geçer Kurallar Konﬁgürasyondan Önce Gelir. Cobalt, kütüphane
genelinde geliştiriciye, varsayılan değer ve davranışları gerçekleyerek sunmaktadır. Bu sayede genel istekler çerçevesinde geliştirilecek test uygulamaları daha
hızlı ve hatasız biçimde oluşturulabilirken, genişletilebilir yapısı sayesinde özel
durumlar da desteklenmektedir.
Bu makalede Cobalt kütüphanesinin gerçeklenmesi ve kazanımlarına ilişkin
bilgi ve değerlendirmeler aktarılmıştır. Bölüm 2’de Cobalt’la benzer görevleri
yerine getiren çalışmalardan bahsedilmiştir. Bölüm 3’te Cobalt kütüphanesinin
teknik altyapısı, mimari tercihleri ve nedenleri anlatılmış, Bölüm 4’te Cobalt’ın
kullanımı ile elde edilen kazanımlara yer verilmiştir. Bölüm 5 ise sonuç bölümüdür.

2

Benzer Çalışmalar

Bugüne kadar çok sayıda ikili veri serileştirme/ayrıştırma teknolojisi geliştirilmiştir. Bunlar arasında bulunan Protocol Buﬀers[2], Thrift[3], CORBA[4],
ASN.1 (BER, CER, DER)[5] gibi teknolojiler, olgunlaşmış ve kendilerine yaygın
kullanım alanı bulmuşlardır. Ancak, haberleşme protokollerindeki kodlanmış veri
biçimlerini kendileri tanımladıkları için, özelleşmiş kodlamaya sahip ikili verileri
3
4
5

Binary
Don’t Repeat Yourself - DRY
Convention over conﬁguration
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ifade edemezler. Hedeﬁ, eski 6 veya performans odaklı, özelleşmiş protokolleri
gerçeklemek olan Cobalt ile bu noktada ayrılmaktadırlar.
Az sayıda olmasına karşın, özelleşmiş protokolleri destekleyebilen teknolojiler de bulunmaktadır. Ragel[6] gibi araçlar, serileştirme/ayrıştırma yeteneğini
kod üreterek elde ederken, construct[7] ve protlib[8] gibi kütüphaneler, Cobalt’a
benzer biçimde, bu yeteneği çalışma zamanında gerçekleştirmeyi tercih etmiştir.
Ancak bu teknolojiler verileri graﬁksel kullanıcı arayüzünde gösterme yeteneğine sahip olmadığından, test uygulaması geliştirme sürecinde istenen faydayı
sağlayamamaktadır.

3

Cobalt

Cobalt kütüphanesi, ikili verileri modellemek için bir ağaç yapısını temel almaktadır. Bu ağaç yapısı, ikili verilerin ayrıştırma ağaçlarının 7 bir taslağı/prototipi
niteliğindedir. Kütüphane aynı yapı üzerinden hem serileştirme, hem ayrıştırma,
hem de kullanıcı arayüzüne ilişkin gösterim ve düzenleme işlevlerini yerine getirmektedir. Bu bölümde, bu işlevlere ait teknik detaylara yer verilmiştir. Bölüm
3.1’de veri modeli açıklanmıştır. Bölüm 3.2’de seri veri üretimi ve ayrıştırılmasından bahsedilirken, Bölüm 3.3’te graﬁk arayüz gerçeklemesi anlatılmıştır. Bölüm
3.4’te ise üçüncü taraﬂarca geliştirilmiş uzaktan metod çağırma benzeri teknolojiler ile Cobalt’ı entegre edebilmek için tasarlanan POJO/POJI eşleyiciye yer
verilmektedir.
3.1

Veri Modeli

Cobalt ile geliştirilen test uygulamalarında, üzerinde işlem yürütülen verilerin
CNode adı verilen düğümlerden oluşan sıralı bir ağaç yapısı şeklinde ifade edilmesi benimsenmiştir. Yaprakları temsil eden CValue ve başka CNode düğümlerini
içerebilen CComposite yapısı, bu CNode tipinden türetilmiştir. CValue düğümleri genelde tam sayı, kayan noktalı sayı, karakter gibi ilkel ya da karakter dizisi,
çoklu seçim alanı gibi daha karmaşık veri tipleri olarak kendini göstermektedir.
CComposite yapısı ise sabit ve değişken uzunlukta listeler, veri desteleri gibi
yapılara karşılık gelmektedir.
Her düğüm isim, tip ismi, açıklama gibi meta-bilgileri temin etmenin yanı
sıra ebeveyn düğümün atanması/elde edilmesi, dinleyici eklenmesi/çıkarılması
gibi işlevleri de yerine getirmektedir.
Cobalt’ın yapısına dair genel bir ﬁkir oluşturmak adına, kütüphaneye ait
UML sınıf diyagramı Şekil 1’de verilmiştir. Bu şekil, Cobalt bünyesindeki tüm
sınıﬂarı, sınıf metodlarını ve sınıf üye değişkenlerini kapsamamakta, bunların
örnek bir alt kümesini sunmaktadır.
Kütüphanenin içerisinde ön tanımlı bir çok veri tipi bulunmakla birlikte, ihtiyaç duyulduğu takdirde yeni veri tipleri, kütüphane içerisinde bulunan soyut
6
7

Legacy
Parse tree

445

4

Cobalt: Test Uygulamaları için Protokol Kütüphanesi

Şekil 1. Cobalt kütüphanesi sınıﬂarının örnek bir alt kümesinin diyagramı
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sınıﬂar kullanılarak genişletilebilmektedir. Bu genişleme noktaları Bölüm 3.2 ve
3.3’de bahsedilen seri veri üretimi/ayrıştırılması ve görüntüleme/düzenleme davranışlarının belirlenmesinde geliştiricilere esneklik sağlamaktadır.
3.2

Seri Veri Üretimi ve Ayrıştırılması

Tüm haberleşme kanalları, seri haldeki veri ile çalışmakta olduğundan, Cobalt
veri ağacının serileştirilmesi gerekmektedir. Cobalt kütüphanesi geliştirilmeden
önce, test uygulamalarında kullanılan verilerin uygulama içerisindeki gösterimleri olan modellerin haberleşme kanalına uygun hale getirilmesi işlemi, modele
özelleştirilmiş kodların hazırlanmasını gerektirmekteydi. Bu yöntem, yukarıda
bahsedilen DRY prensibi ile çelişerek, protokol üzerinde yapılan değişikliklerin
hem modelde, hem de serileştirme/ayrıştırma mekanizmasında güncellenmesi ihtiyacını doğurmaktaydı. Bahsedilen işlemin otomatik olarak modelden türetilerek yürütülmesi, geliştirme/idame sürecini kısaltırken, geliştirici kaynaklı hataları da azaltan sağlıklı bir çözümdür.
Cobalt kütüphanesinde, düğümlerin kendi seri veri üretimi ve ayrıştırmasından sorumlu olduğu bir mimari benimsenmiştir. Yaprak düğümleri sadece taşıdığı veriyi serileştirirken, birleşik yapılar bu işlemi özyineli olarak çocuklarına delege etmektedir. Bu sayede, kök düğüm üzerinde yapılan serileştirme/ayrıştırma
isteği tüm ağaç yapısına yayılmakta ve düğümler tarafından haberleşme kanalına
doğru sıra ile iletilmektedir.
Fiziksel Haberleşme Protokolü Bağımsızlığı. Veri ağacı üzerindeki düğümler, serileştirme ve ayrıştırma işlemleri için, Cobalt kütüphanesi içerisindeki COutProducer ve CInConsumer arayüzlerini gerçekleyen sınıﬂara ihtiyaç
duymaktadır. Bu sınıﬂar haberleşme katmanının soyutlaması olup, veri modelinin serileştirme ve ayrıştırma işlemini, ﬁziksel haberleşme protokolünden8 ve
bu protokolün bayt sıralaması 9 gibi ayrıntılarından bağımsız hale getirmektedir. Java platformunda haberleşme işlemleri için ﬁili standart olarak kullanılan
InputStream ve OutputStream arayüzlerini saran sınıﬂar kütüphane içerisinde
sağlandığından, varolan ﬁziksel haberleşme katmanları kolayca entegre edilebilmektedir.
Serileştirme/Ayrıştırma Genişletilebilirliği. Cobalt kütüphanesi içerisinde
geniş bir öntanımlı veri tipi seti bulunmakla birlikte, öngörülemeyen serileştirme/ayrıştırma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bazı yöntemler sunulmaktadır.
Bu yöntemlerden en çok kullanılanı, CAbstractComposite soyut sınıfı temel
alınarak birleşik veri tiplerinin oluşturulmasıdır. Bu yöntem esasen Cobalt ile
veri tanımlamanın bel kemiğini oluşturmakta, iç içe uygulandığında karmaşık
veri tiplerinin ifade edilmesine olanak tanımaktadır.
8
9

Ağ haberleşmesi, dosya okuma/yazma, seri kanal, vb.
Endianness
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Yöntemlerden bir diğeri ise, yeni ilkel tip ihtiyaçlarını hedeﬂer ve Cobalt ilkel tip sınıﬂarından birinin kalıt alınması ile gerçekleştirilir. İstenen ihtiyaca en
yakın sınıfa ait parse ve generate metodlarının varsayılan davranışları değiştirilerek ya da CValue soyut arayüzünün gerçeklenmesi suretiyle, istenen veri
tipinin elde edilmesine olanak tanınmaktadır. Örneğin, değişken uzunlukta kodlamalı tam sayılar10 [9] Cobalt kütüphanesi içerisinde yer almamakta, ancak kolayca eklenebilmektedir. Diğer bir örnek olarak, bit duyarlılığında veri yapıları
Cobalt’ın ilk versiyonlarında desteklenmemesine karşın, doğan ihtiyaçlar doğrultusunda kütüphane genişletilerek gerçeklenebilmiş ve daha sonraki versiyonlarda
kod tabanına dahil edilmiştir.
Ziyaretçi Örüntüsü. Tüm ağaç yapısının harici/merkezi bir algoritma ile dolaşılması ihtiyacı göz önünde bulundurularak Cobalt kütüphanesinde düğümlere
ziyaretçi örüntüsü desteği eklenmiştir. Böylelikle var olan sınıﬂar ve davranışları
değiştirilmeden, ağaç üzerinde gerçekleştirilecek yeni bir işlemin tanımlanabilmesi sağlanmıştır.
Örnek olarak, C/C++ içerisinde tanımlanan struct ve class’ların hafıza
içerisindeki yerleşimlerinde, platforma ve derleyiciye bağlı olarak anlamlı veri
alanları dışında hafıza bölgeleri eklenmektedir11 . Eklenen bölgelerin hesaplanması için model ağacı üzerinde serileştirme ve ayrıştırmadan önce analiz yapılması ve veri tiplerinden hizalama bilgilerinin alınması gereklidir. Cobalt’ın ilk
versiyonlarında bu durum öngörülememesine karşın, ziyaretçi örüntüsü kullanılarak bahsedilen yetenek gerçeklenebilmiş ve daha sonra da Cobalt kod tabanına
eklenmiştir.
Ziyaretçi örüntüsü yukarıda belirtilen analiz işlemleri için kullanılabileceği
gibi serileştirme/ayrıştırma yeteneğinin tamamen farklı bir biçimde yönetilmesi
amacıyla da kullanılabilir. Örneğin bir düğümün XML veya JSON formatına
aktarılması ve bu formattan okunması kolaylaştırılmıştır.
3.3

Graﬁksel Kullanıcı Arayüzü

Yazılım geliştirme/idame sürecinde en fazla zaman ve efor gerektiren mühendislik kalemlerinden biri de graﬁksel kullanıcı arayüzü geliştirme safhasıdır [10].
Bu durum elle geliştirilen/idame edilen kullanıcı arayüzüne sahip test uygulamaları için de geçerlidir. Bu şekilde geliştirilen test uygulamalarında, gönderilecek/alınacak verilere ait her bir alanın düzenlenmesi ve görüntülenmesi için
ayrı ayrı arayüz elemanlarının oluşturulması gerekmektedir. Listeler ve iç içe geçmiş, yüksek seviyede hiyerarşiye sahip veriler gibi karmaşık yapılar göz önüne
alındığında bu durumun maliyete etkisi daha iyi anlaşılmaktadır.
Bölüm 3.2’ye benzer biçimde, graﬁksel kullanıcı arayüzü de haberleşme protokolüne bağımlıdır. Elle hazırlanan/idame edilen graﬁksel kullanıcı arayüzleri
için, protokolde yapılan herhangi bir değişiklik, hem model hem de kullanıcı arayüzünün mükerrer güncellemelerini zorunlu kılmaktadır. Bu durum, geliştirme
10
11

Google, Protocol Buﬀers, varint gerçeklemesi
Padding
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maliyetlerini arttırmakla kalmayıp, geliştirici kaynaklı hataların da çoğalmasına
sebep olmaktadır. Ayrıca son kullanıcıya teslim edilmeyen test uygulamalarında,
hızlı geliştirme adına, kötü kodlama alışkanlıkları ve anti-örüntülere göz yumulabilmekte ve sonuç olarak geniş kod tabanına sahip olabilen test yazılımlarının
idamesi zorlaşmaktadır.
Cobalt’ta, haberleşme protokolünü tanımlayan veri modelinin çalışma zamanında analizi ile kullanıcı arayüzü otomatik olarak oluşturulmaktadır. Kullanıcı
arayüzünün geliştirici veya kullanıcı müdahalesine ihtiyaç duyulmadan ortaya
çıkması, DRY prensibi çerçevesinde, kodun değişen kısmını protokolün tanımlandığı yere hapsetmekte, model-graﬁk arayüzü arasındaki bağlaşımı ortadan
kaldırmaktadır. Böylece, yukarıda bahsi geçen olumsuzlukların önüne geçilmektedir.
Cobalt veri ağacının görüntüleme ve düzenleme işlevleri, kütüphane içerisinde
bulunan CNodeExplorer bileşeni kullanılarak yapılabilmektedir. Bir ağaç-tablo 12
gerçeklemesi olan CNodeExplorer, verinin ağaç yapısını birebir yansıtmaktadır.
Düğümlere ait veri ve meta-verilerin görüntülenmesini ve ilgili alanların düzenlenmesini sağlayan bu bileşen, kullanım ve görünüm açısından modern bütünleşik
geliştirme ortamlarında bulunan hata ayıklama pencerelerini anımsatmaktadır.
CNodeExplorer bileşeninin sağladığı bir diğer avantaj da, geliştirilen test uygulamalarının aralarında birörnek 13 olmasıdır. Böylelikle görüntüleme ve düzenleme ekranlarının geliştiriciden geliştiriciye büyük farklılık göstermesinin önüne
geçilmiş, kullanıcı adaptasyonu kolaylaştırılmıştır.
Kullanıcı Arayüzü Genişletilebilirliği. Cobalt’ın çekirdek yeteneklerinin dışında bir görüntüleyici veya düzenleyici ihtiyacı doğduğunda, istenen herhangi
bir veri tipi için özelleşmiş yerinde 14 arayüz bileşenleri eklenebilmektedir. Örneğin renk verisi taşıyan bir CNode’un yerinde bir renk editörü ya da bir renk
dialogu ile düzenlenmesi sağlanabilmektedir.
3.4

POJO/POJI Eşleyici

Cobalt, Bölüm 3.2’de bahsedildiği biçimde özelleştirilmiş protokoller için serileştirme/ayrıştırma yapabilmesinin dışında, bu yeteneğin hali hazırda gerçeklendiği veya buna ihtiyaç duyulmayan bazı teknolojiler için de görüntüleyici ve
düzenleyici olarak kullanılabilmektedir. CORBA, RMI, Thrift, OSGi gibi uzaktan metod çağırma/servis yönelimli mimari ara katman teknolojileri, haberleşme
soyutlaması olarak Java arayüzlerini ya direkt, ya da bir arayüz tanımlama dili 15
vasıtasıyla üreterek kullanmaktadır. Cobalt, bu arayüzlerin hangi protokolü kullandığına bakmaksızın, platformun sağladığı tip içgözlemi 16 ve yansıtma 17 yetenekleri ile bu arayüzleri ve bahsedilen arayüzlerin metod argümanları ve dönüş
12
13
14
15
16
17

TreeTable
Uniform
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Interface Description Language - IDL
Type introspection
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parametrelerine ait objeleri analiz ederek görüntüleyebilmekte ve düzenleyebilmektedir.
Herhangi bir Java konvansiyonunu takip etmeyen arayüz ve nesneler, yalın
eski Java arayüzü (Plain Old Java Interface - POJI) ve yalın eski Java nesnesi
(Plain Old Java Object - POJO) olarak adlandırılmaktadır. Cobalt bu arayüz ve
nesneler üzerinde herhangi bir kısıtlamayı zorunlu tutmadığından ve bu obje ve
arayüzleri daha önce bahsedilen CValue ve CComposite düğümlerine eşlediğinden
bu yetenek POJO/POJI eşleyici olarak adlandırılmıştır.
POJO/POJI eşleyici, karşı taraftan çağırılan metodları analiz edebilmek için,
çalışma zamanında, ilgili servis arayüzünün gerçeklemesi olan bir vekil nesnesi oluşturmaktadır. Bu vekil nesne kendisine yapılan metod çağrılarında kütük tutma 18 veya kendisini dinleyen sınıﬂarı uyarma işlemini yürütmektedir. Bu
yöntem sadece "somut olmayan" arayüzlere uygulanabilir ancak uzaktan metod
çağırma/servis yönelimli mimari teknolojileri, karşı tarafa ait, çağırılacak metodlar için "somut" bir vekil nesne oluşturmaktadır. Dolayısıyla, karşı taraftan
çağırılan metodlar için izlenen yöntem bu durumda izlenememektedir, fakat yine
de vekil nesneye yapılan metod çağrılarında araya girmek gerekmektedir. Aslında bir bağımlılık enjeksiyonu 19 kütüphanesi olan Guice[11], çalışma/yükleme
zamanı dikişi 20 ile ilgiye yönelik programlama 21 da yapabildiği için bahsedilen
araya girme işlemini gerçekleştirebilmektedir. Yukarıda bahsedilen iki yöntem
kullanılarak, bir sarmalayıcı 22 vasıtasıyla tekörnek biçimde, gönderilen ve alınan mesajlar (karşı taraftan çağırılan ve karşı tarafta çağırılacak metodlar) için
istenen davranış kolayca belirlenebilmektedir.
POJO/POJI eşleyici, eşleme işlemini otomatik olarak yaptığından dolayı,
çağırılan veya çağırdığı metodların değişmesi durumunda, herhangi bir geliştirici
veya kullanıcı müdahalesine gerek duymamaktadır.
3.5

Örnek Kullanım

Cobalt kullanılarak tanımlanmış bir veri tipinin kaynak kodları aşağıda verilmiştir.
public class AracTipi extends CEnum {
public static final Int8 KARA = new Int8("Kara", 0);
public static final Int8 DENIZ = new Int8("Deniz", 1);
public static final Int8 HAVA = new Int8("Hava", 2);
public AracTipi() {
super("Araç tipi", KARA, DENIZ, HAVA);
}
}
18
19
20
21
22

Logging
Dependency Injection - DI
Runtime/Loadtime Weaving
Aspect Oriented Programming- AOP
Wrapper
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public class Konum extends CAbstractComposite {
protected CDouble enlem = new CDouble("Enlem");
protected CDouble boylam = new CDouble("Boylam");
public Konum() {
setParams(enlem, boylam);
}
}
public class AracBilgileri extends CAbstractComposite {
protected NullTerminationString aracAdi =
new NullTerminationString("Araç adı");
protected AracTipi aracTipi = new AracTipi();
protected Konum konum = new Konum();
protected CFloat hız = new CFloat("Hız");
protected Int32 listeUzunlugu = new Int32("Liste uzunluğu");
protected VariableLengthList<Konum> kntrlNoktalari =
new VariableLengthList<Konum>
("Kontrol noktaları", listeUzunlugu, Konum.class);
public AracBilgileri() {
setParams(aracAdi, aracTipi, konum, hız,
listeUzunlugu, kntrlNoktalari);
}
}
Bu veri tipinin, CNodeExplorer bileşenindeki gösterimi Şekil 2’de sunulmaktadır. Bu graﬁksel kullanıcı arayüzü bileşeni, Bölüm 3.3’de anlatıldığı üzere hem
düzenleyici, hem de görüntüleyici olarak kullanılmaktadır.

4

Kazanım

Cobalt kütüphanesi, test uygulamalarının kod tabanını küçülterek, zaman ve efor
tasarrufu sağlamaktadır. Cobalt ile oluşturulan yazılım ürün hattı kazanımları
Ergül’ün çalışmasında [12] incelenmiş ve nicel ölçümler alınmıştır. Bu bölümde,
bu çalışmaya ait ölçüm ve değerlendirmeler, endüstriyel deneyimler ve kontrollü
deneyler olmak üzere iki aşamada verilmektedir.

Endüstriyel Deneyim Sonuçları. Bu aşamada altı ayrı test uygulamasına
ilişkin ölçümler alınmıştır. Her biri benzer ama farklı gereksinim seti ve geliştirme maliyetlerine sahip, test edilecek uygulamalarla TCP/IP protokolü ile haberleşmekte olan bu test uygulamaları, gerçek testlerde kullanılması amacıyla
oluşturulmuştur. Tablo 1’de Cobalt’tan yararlanılmadan geliştirilmiş A, B, C
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Şekil 2. Cobalt kullanılarak tanımlanmış bir veri tipinin graﬁksel kullanıcı arayüzünde
gösterimi ve düzenlenmesi

ve Cobalt ile geliştirilmiş D, E, F test uygulamalarına ait kod yeniden kullanım oranları verilmiştir. Yeniden kullanım oranı, yorum23 ve anahtar kelimeler24
içermeyen mantıksal kod satırları25 içerisinde, tüm projelerde var olan kod satırlarının tüm kod satırlarına oranı olarak hesaplanmıştır.
Kontrollü Deney Sonuçları. İkinci aşamada, dört farklı test uygulaması kontrollü bir ortamda geliştirilmiş ve ölçümler alınmıştır. Tablo 2’de sunulan X ve Y
test uygulamaları Cobalt kullanılmadan, Xcobalt ve Ycobalt uygulamaları ise Cobalt’tan faydalanılarak geliştirilmiştir. X ve Xcobalt ile Y ve Ycobalt uygulamaları
kendi aralarında aynı gereksinim setlerine sahiptir.
İki Yönlü Geliştirme. Aselsan’da tasarlanan sistemler, birbiri ile haberleşebilen birden fazla yazılımdan oluşmakta ve bu yazılımların her birinin ayrı ayrı
test edilmesi gerekmektedir. Bu yazılımlardan, aralarında veri alışverişi bulunan
23
24
25

Comment
Keywords. Ör: else, break, try, vs...
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Tablo 1. Cobalt kütüphanesi kazanımlarını inceleyen endüstriyel deneyim sonuçları

Kod yeniden kullanımı
A
B
C

%6
%14
%22

D
E
F

%85
%89
%94

Tablo 2. Cobalt kütüphanesi kazanımlarını inceleyen kontrollü deney sonuçları
İdame işçiliğia
A
B

Kod yeniden
kullanımı

Hata
sayısı

Geliştime
işçiliğib

X
Y

%55
%79

12
4

11,73
1,5

33
29

47
75

51

Xcobalt
Ycobalt

%96
%97

2
2

2,58
0,38

9
26

30
45

91

a
b
c

Kullanıcı
memnuniyetic

Dakika cinsinden, geliştirici A ve B’ye ait idame maliyeti.
Adam-Saat cinsinden.
Simülatörlerin ortalama anket sonuçları.

her bir yazılım çifti için, aynı haberleşme protokolünün taraﬂarını gerçekleyen
iki test uygulamasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Yukarıda verilen sonuçlar, tekil test uygulamaları için geçerlidir. Cobalt’ın
güçlü özelliklerinden biri de protokol tanımı üzerinden haberleşme mekaniğinin
çift yönlü oluşturulabilmesi ve karşılıklı haberleşen iki test uygulamasının tek
seferde ortaya çıkmasıdır. Bu sayede sistem geliştirme içerisindeki toplam efor
yarıya inmektedir. Ayrıca bu özellik ile, geliştirilen test uygulamalarının kendi
aralarında test edilebilirliği de kolayca sağlandığından, oluşturulan uygulamaların kalitesi artmaktadır.

5

Sonuç

Cobalt kütüphanesi, yazılım ve sistem testlerinde kullanılan test uygulamalarının
geliştirme ve idame maliyetlerini düşürmek için tasarlanmış bir yapıtaşıdır. Bu
kütüphanenin kullanımı öncesinde, son kullanıcıya ulaşmaması ve zaman endişeleri sebebiyle mimari tasarımlarına dikkat edilmeden hazırlanan test yazılımları,
hem geliştirme, hem de idame esnasında fazla zaman ve uğraşa mal olmaktaydı.
Cobalt kullanımı ile, bu uygulamaların oluşturulması ve güncellenen gerekler
doğrultusunda değiştirilmesi kolaylaşmış ve hızlanmıştır.
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Cobalt, Aselsan içerisinde 2010 yılından bu yana, 70’in üzerinde test uygulamasının geliştirilmesinde ve 30’un üzerinde yazılım/sistem testinde kullanılmıştır. Bölüm 2’de bahsedilen çözümlerle giderilemeyen ihtiyaçları karşılayarak
şirket bünyesinde kabul görmüştür. Bununla birlikte, zamanla ortaya çıkan farklı
gereklerin gerçeklenmesi ve hataların giderilmesi ile yeterli olgunluğa ulaşması
sağlanmıştır. Özelleşmiş protokollerin tanımlanabilmesini sağlamanın yanı sıra,
POJO/POJI eşleyici kullanılarak üçüncü taraﬂarca geliştirilmiş ara katman teknolojileri ile entegre olabilen, aktarılan verilerin gösteriminin ve düzenlenmesinin
kolayca yapılabildiği, genişletilebilir bir kütüphane ortaya çıkmıştır.
Serileştirme ve ayrıştırma mekaniklerinin ve kullanıcı arayüzünün standardizasyonu, test uygulaması kalitesini arttırarak geliştirici kaynaklı hataların minimizasyonunu sağlamıştır. Ayrıca, birden fazla kişi tarafından gerçeklenen test
uygulamalarında, geliştiriciler arasında ortak bir dil oluşturulmasına yardımcı
olmuştur. Geliştirici faydalarının yanı sıra, az hatalı, homojen kullanıcı arayüzleri ve API katmanları ile kullanıcılarından da pozitif geribildirim alan Cobalt’la
geliştirilmiş test uygulamaları, hızlı geliştirilebilmeleri sebebi ile test altındaki
yazılımların hatalarının erken safhada bulunmasını sağlamıştır. Bölüm 4’te de
nicel sonuçların gösterdiği üzere Cobalt kullanımı ile kaliteli, yüksek yeniden
kullanımlı, geliştirme, idame ve test aşamaları kısalmış test uygulamaları elde
edilebilmektedir.
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Özet. Yazılımlar yaşam süresince müşteri istekleri, gereksinimler ve tasarım
kararlarına göre değişiklik gösteren dinamik bir yapıdadır. İlgili bu
güncellemelerin uygulamaya etkileri gözetilerek değişikliklerin kontrol edilmesi
gerekilmektedir. Güncellenen yazılımlarda değişen modüllerin tekrar testlerinin
yapılması bakım aşamasının en maliyetli süreçlerinden biridir. Bu sürecin bir
parçası olan regresyon testinde testler önceliklendirilerek en hızlı şekilde
hataların tespiti sağlanıp bakım sürecinin maliyeti azaltılmaktadır.
Çalışmamızda 1000 farklı hata ve bu hataları tespit eden 100 farklı testin,
testlerin hataları belirleme oranına göre sıralanması hibrid algoritma ve ısıl
işlem algoritmasıyla gerçeklenmiş ve bu algoritmaların sonuçları rassal sıralama
yöntemiyle karşılaştırılarak ciddi bir performans arttırımı gerçeklendiği
gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Test kümesi önceliklendirme, Regresyon testi, Yazılım
test mühendisliği, Yazılım tekrar kullanım

1. Giriş
Yazılım geliştirme süreci durağan olmaktan öte aktif bir süreçtir. Bu süreçte müşteri
odaklı veya ihtiyaç odaklı modüler değişikler gerçekleşebilmektedir. Yapılan bu
değişiklerin kontrolü ve testinin yapılması çok önemlidir. Yazılım geliştirme
sürecinde en maliyetli süreç bakım ve onarım kısmıdır. Bakım ve onarım sürecinde
tasarımın düzgün yapılamaması, süreçlerin düzgün tanımlanamaması, yanlış yazılım
mimarisi seçimi, değişiklik kontrolünün yapılmaması gibi pek çok etmen
bulunmaktadır.
Uygulamada ve uygulama ortamlarında gerekli değişiklikler, testler ve sabitlemeler
yapıldıktan sonra kontrol için yeniden yapılan testlere regresyon testi denilir.
Regresyon testiyle önceki testlerde belirlenen sorunların giderildiğinden ve
değişiklikler sonucunda yeni hatalar oluşup oluşmadığı incelenir. Uygulamanın kaç
kez yeniden test edilmesi gerektiğini belirlemek güçtür ve bu nedenle özellikle
uygulama geliştirme döneminin sonlarına doğru yani bakım aşamasında daha sıklıkla
regresyon testleri yapılmaktadır. Bakım aşaması tüm yazılım geliştirme sürecindeki
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tüm maliyetin %40 ile %80 arasına değişen bir yüzdeye denk geldiği için [1]
regresyon testlerinin önemi ortaya çıkmaktadır.
Rothermel ve arkadaşları [2] regresyon testini, değişiklik yapılmış yazılımda yeni
hataların ortaya çıkıp çıkmadığının ve değişiklerin uygunluğunun kontrolü olarak
tanımlamıştır. Regresyon testlerinin uygulanması, regresyon testinin hangi sıklıkla
tekrarlanması gerektiği aynı zamanda problematiktir. Yazılımdaki her bir
değişiklikten sonra yazılımın tüm fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimleri
karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek anlamlı olmayabilir. Bu açıdan yapılan
değişikliklerin kontrolünün nasıl ve ne sıklıkla gerçekleştirilmesi gerektiğini
belirlemek önemli bir iştir. Harrold var olan testlerle ve yazılımda değişiklik
yapıldığında bu değişikliklerden etkilenecek bölümlerin bulunmasıyla regresyon
testinin maliyetinin azaltılacağını belirtmiştir [2,3]. Son yıllarda en az sayıda test ile
hata bulma oranını arttırmaya yönelik pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar aynı
zamanda regresyon testinin maliyetini düşürmeyi hedeflemektedir.
Regresyon test seçme teknikleri, tüm yazılım testleri içerisinden yazılımın en son
güncellenmiş sürümündeki hataları, değişiklikleri en iyi şekilde belirleyen alt bir test
kümesi belirlemeye çalışmaktadır [4,5]. Test kümesi azaltma teknikleri [6] ise test
seçme tekniğinden farklı olarak en iyi alt küme yerine hata ve değişiklik takibi
yapamayan testlerin elenmesi işlemini gerçekleştirmektedir. Test seçme ve test
kümesi azaltma teknikleri en iyi hataları keşfeden alt kümeler üzerinde çalışırlar, bu
nedenle test kümesinin hata bulma yüzdesini düşürebildikleri gözlemlenmiştir [7,8].
İlgili tekniklerdeki problemler yüzünden Yazılım Test Önceliklendirme (YTÖ)
teknikleri araştırmacıların ilgi alanı haline gelmiştir. Yazılım test önceliklendirmeyle
test kümesindeki testler belirli bir sırada uygulanırlar. Önceliklendirmedeki amaç test
kümesinde yer alan çok sayıda test içerisinde en son değiştirilmiş yazılımdaki hataları
en yüksek oranda belirleyen testlerin öncelikli olarak belirlenerek ilk bu testlerin
uygulanmasıdır. Böylece test süresince hızlı bir şekilde hata keşfi yapılmaktadır [9].
Son yıllarda bu alanla ilgili yapılan çalışmalarda özellikle meta-sezgisel yöntemler
özellikle daha çok tercih edilmektedir [10]. Bu yöntemler kullanılarak yazılımda yer
alan hataları en yüksek oranda belirleyen testler önceden uygulanarak hataların erken
keşfi sağlanmaktadır.
Çalışmamızda bir program parçasında yer alan 1000 farklı hata ve bu program
parçasındaki hataları tespit eden 100 farklı test kümesi rassal olarak oluşturulmuştur.
Her bir hata birden çok test tarafından veya sadece tek bir test tarafından kontrol
edilebilmektedir. Her bir testin hangi hataları kontrol ettiği önceden bilindiği
düşünülmekte ve böylece optimal bir test kümesi ile çalışılmaktadır.
Çalışmamız kapsamında hangi hataları tespit edebildiği önceden belirli olan testler
rassal olarak tanımlanmıştır. Bir hatayı belirleyen birden fazla testin olabileceği göz
önüne alınmıştır. İlgili hataları test eden testler iyileştirilmiş genetik algoritma ve ısıl
işlem algoritması yöntemleri kullanılarak önceliklendirilmiştir. Böylece hataları test
eden testlerin ilk olarak test aşamasından uygulanmasıyla regresyon testi süresinin
azaltılması ve az sayıda test ile ilgili hataların tespit edilmesi amaçlanmaktadır.
Çalışmamızda bölüm 2’de sistem tasarımına, bölüm 3’te ise deneysel sonuçlara ve
değerlendirmelere yer verilmiştir.
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2. Sistem Tasarımı
Bu bölümde farklı sayıdaki hataları belirleyen testlerin iyileştirilmiş hibrit algoritma
ve ısıl işlem algoritması ile ne şekilde önceliklendirildiği üzerinde durulmuştur.
Yaptığımız çalışmada, bir yazılımda 1000 farklı hata olduğu ve bu hataların tamamını
belirleyebilen 100 farklı test olduğu varsayılmıştır. Her hatanın önemliliği farklı
olacağından bu hatalara 1 ile 10 arasında önem değerleri verilmiştir. Hangi hatanın
hangi test tarafından belirlendiği ise rassal olarak belirlenmiştir. Tablo 2.1’de hatalar
ve bu hataları belirleyen testler örnek olarak verilmiştir.
Tablo 2.1 Hatalar ve Hataları Tespit Eden Testler

Test
T1
T2
T3
.
.
.
T100

Hatalar
1
2 3
x
x x
x
x
x

… 99

100

… 999
x

x

1000
X

x
x

x
X

Yaptığımız çalışmada elde ettiğimiz önceliklendirmede tüm test kümesi
uygulanmaktadır, fakat önemlilik derecesi yüksek testler daha önce uygulanarak daha
kısa zamanda önemli hatalardan daha fazlasının tespit edilmesi sağlanmaktadır.
Yazılım test önceliklendirmesi için uygulanan iyileştirilmiş genetik (hibrid)
algoritmanın işleyişi Şekil 2.1’de verilmiştir.
Yazılım test önceliklendirmedeki ana fikir testleri hata bulma oranlarına göre
sıralanmaktır. Şekil 2.1’de görüldüğü üzere iyileştirilmiş genetik algoritmanın ilk
adımı ilk popülasyonun oluşturulmasıdır. Bu popülasyon rassal olarak belirlenmiştir.
İyileştirilmiş genetik algoritma kullanılarak en iyi durum bu popülasyondan
üretilmiştir.
İyileştirilmiş genetik algoritmanın popülasyon modeli kararlı durumdur (Steady
State ). Kararlı duruma göre popülasyondaki birey sayısı her bir jenerasyonda sabittir.
Çalışmamızda popülasyondaki birey sayısı 50 olarak belirlenmiştir ve permütasyon
gösteriminden yararlanılmıştır.
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Tablo 2.2 İlk Popülasyon Örneği

Bireyler
Test Kümesi 1
Test Kümesi 2
.
.
.
Test Kümesi 50

Testlerin Uygulanış Sırası
T47, T14, T61, …,T11,
T7,..,T91,T3
T9, T21, T1, …,T88,
T91,..,T74,T32
T33, T65, T52,
T17,..,T94,T25

…,T8,

T34,
T54,

T4,

Tablo 2.2’de gösterildiği gibi 50 farklı test kümesi ve bu test kümesindeki testler
rassal öncelik değerlerine göre belirlenerek ilk popülasyon 50 birey ile ( 50 farklı test
kümesiyle) oluşturulmuştur.

Şekil 2.1 İyileştirilmiş Genetik Algoritma İle Yazılım Test Önceliklendirme Adımları

Tablo 2.2’de örnek olarak verilmiş ilk birey yani ilk test kümesi incelendiğinde
100 test içerisinden ilk uygulanan testin 47’inci test olduğu, bu testi 14’üncü testin
takip ettiği ve en son uygulanan testin ise 3’üncü test olduğu gözükmektedir.
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Şekil 2.1’deki sistem tasarımımıza göre ilk popülasyon oluşturulduktan sonra
turnuva seçim yöntemine göre ebeveyn seçimi yapılmaktadır. Popülasyondaki 50
birey arasından rassal olarak seçilen 5 bireyin içerisinden en uygun birey ilk ebeveyn,
aynı işlem tekrarlanarak seçilen ikinci birey ise ikinci ebeveyn olarak
belirlenmektedir.
Tablo 2.3 Testler ve Testlerin Belirlediği Hatalar

Testler
T1
T2
.
.
.
T100

Testlerin Belirlediği Hatalar
H13, H743, H530,H 403, H21,H4
H6,H134,H318,H489,H614,H777,H910
H11,H109,H222,H578,H729

Genetik algoritmalarda uygunluk fonksiyonunun (Fitness Function) doğru olarak
belirlenmesi çok önemlidir. Çalışmamızda bireylerin uygunluğu ( test kümesindeki
testlerin sıralanışlarının uygunluğu), önceliklendirme yapılan testlerin belirlediği hata
sayısına, testin uygulanış sırasına ve hatanın öncelik değerine bağlıdır.
Tablo 2.3’te rassal olarak hatalar ve bu hataları belirleyen testler birlikte
gösterilmiştir. Buna göre örneğin test 1 13’üncü hata, 743’üncü hata gibi yazılım
hatalarını belirleyebilmektedir. Yazılımdaki her bir hatanın önemi farklı olabileceği
için hataların önem sıraları yine rassal olarak 1 ile 10 arası ağırlıklandırılmıştır. Bun
göre uygunluk fonksiyonu popülasyondaki bireyler için aşağıdaki şekilde
tanımlanmaktadır.
ଽଽ
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Şekil 2.2 Uygunluk Fonksiyonu

Şekil 2.2’de verilen denkleme göre test kümesinde ilk sırada olan yani en öncelikli
olarak belirlenen testin alacağı ilk test sırası katsayısı 100 olacaktır, ikinci testin 99,
sonuncu testin ise 1 olacaktır. Uygunluk fonksiyonunun ikinci çarpanı ise her bir
testin belirlediği hata ve bu hataların önem katsayılarını kullanarak teste ait hata
belirleme değeridir. Uygunluk fonksiyonunun nasıl hesaplandığına dair küçük bir
örnek vermek gerekirse:
x Farklı şekilde dizilmiş ve 1000 hata içerisinden rassal olarak oluşmuş 100 hatanın
testler tarafından bulunmasının istendiğini düşünelim ve testlerin sırayla test 47,
test 13, test 43… test 55 olarak dizilsin. (Uygulama sırasına göre 100 tane testin
dizilişi )
x Test 47’nin, 100 test arasında ilk uygulanan test olmasından dolayı ilk çarpan 100
olacaktır.
x Test 47’nin 100 hata içerisinden belirlediği hata sayısı 3 olsun ve hataların önem
sıraları 1-10 arası değerler olan 4,1,9 olarak verilsin. İkinci çarpan olarak elde
edeceğimiz değer bu önem değerlerinin toplamı olan 14’tür. Bu nedenle ilk test
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47 olarak belirlendiğinde 47’inci testten elde edilen uygunluk değer
14*100=1400’dür. Bunun gibi tüm 100 test için uygunluk değeri hesaplanarak
önem sırasına göre sıralamış test kümesinin toplam uygunluk değeri bulunur.
Turnuva seçiminde uygunluk değerlerine göre belirlenen ebeveynler bu aşamadan
sonra çaprazlama (crossover) ve mutasyon işlemlerine tabi tutularak ebeveynlerden
farklı 2 çocuk elde edilmektedir. Çalışmamızda çarprazlama olasılığı 0.7, mutasyon
olasılığı ise 0.15 olarak belirlenmiştir. Sıfır ile bir arasında rassal bir sayı üretildiğinde
üretilen sayı çaprazlama aşamasında 0.7’den küçükse çaprazlama işlemi, mutasyon
aşamasında rassal olarak üretilen sayı ise 0.15’ten küçük ise mutasyon işlemi
gerçekleştirilmektedir.
Çalışmamızda sıra tabanlı çaprazlama yaklaşımı çaprazlama aşamasında
kullanılmıştır.
Tablo 2.4’te sıra tabanlı çaprazlamayla ilgili küçük bir örnek verilmiştir. Bu
örnekte test sayısı olarak ilk 8 test gösterim amaçlı alınmıştır.
Tablo 2.4 Çaprazlama ve Mutasyon

Sıra Tabanlı Çaprazlama
Ebeveyn
Çocuk
T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8 T1,T7,T3,T4,T5,T2,T6,T9
T6,T9,T1,T7,T4,T3,T2,T5
T3,T5,T1,T7,T4,T6,T8,T2
Takas Mutasyonu
Orijinal Kromozom
Mutasyona Uğramış Kromozom
T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8
T1,T2,T7,T4,T5,T6,T3,T8
Sıra tabanlı çaprazlamada ilk ebeveynin ilgili kesme noktalarındaki genleri ilk
çocuğa aynen aktarılır, diğer genler ise ikinci ebeveynden ilk çocuğa aktarılır. İkinci
ebeveynden ilk çocuğa kopyalanan genler ilk çocukta bulunuyorsa ikinci ebeveynde
yer alan sıradaki gen ikinci çocuğa aktarılır ve ilk çocuktaki 100 genlik kromozom
tamamlanana kadar bu işlem gerçekleştirilir. Aynı işlemler ikinci çocuk içinde
gerçeklenir ve iki farklı çocuk sistem tarafından belirlenmiş olur.
Çaprazlama işleminden sonra bir diğer uygulanan operatör mutasyon işlemidir.
Çalışmamızda mutasyon tipi olarak takas çaprazlama (Swap Mutation) yöntemi
kullanılmıştır. Permütasyon gösteriminde takas çaprazlama iki genin kendi arasında
değişimin göstermektedir.
Tablo 2.4’te 3’üncü ve 7’inci testlerin sırası kendi aralarında değişmiş ve böylece
takas mutasyonu gerçeklenmiştir.
Çalışmamızda buraya kadar gördüğümüz adımları klasik genetik algoritma
adımları olmakla birlikte genetik algoritmalarda yerel arama teknikleri kullanarak
daha iyi sonuçlar alınabilir. Yerel arama teknikleri ilk popülasyon belirlemede,
çaprazlamadan sonra, mutasyon işleminden sonra gibi farklı adımlardan sonra
uygulanabilir. Çalışmamızda genetik algoritmayı iyileştirmek için mutasyon
aşamasından sonra elde edilen 2 çocuk bireyin 20 farklı komşusuna bakılarak
bireylerden daha yüksek uygunluk değeri olan komşu çocukların yerine popülasyona
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eklenmektedir. Komşuluk fonksiyonu olarak çalışmamızda takas mutasyonun aynısı
uygulanmıştır. Takas mutasyonu sadece iki gen arasında değişim sağladığı için aynı
zamanda orijinal kromozomun komşusu olarak da değerlendirilebilir. Eğer bir
çocuğun komşularının uygunluk değeri çocuğun uygunluk değerinden küçükse
popülasyona yine çocuk eklenmektedir.
Bölümün başında sistemimizin kararlı durum olduğunu belirtmiştik. En iyi
komşusu bulduğumuz iki çocuk popülasyonda yer alan en kötü uygunluk değerine
sahip iki bireyin yerine konmakta ve böylece hayatta kalan seçimi yapılmaktadır.
Isıl işlem algoritması, genetik algoritma ve diğer olasılıksal yaklaşımlar gibi en
kısa zamanda doğru çözümü bulmayı amaçlar. Özellikle matematiksel formüllerle
çözülemeyen kombinasyonel problemlerin en iyi çözümlerini bulmak için tercih
edilmektedir [11,12,13]
Isıl işlem algoritması ile maksimizasyon problemlerini çözmek için kullanılan
yöntemde sistemin yüksek bir sıcaklıktan yavaşça soğuduğu kabul edilmektedir.
Soğudukça sistem maksimum noktaya doğru yaklaşmaktadır. Yaklaşılan noktanın
yerel maksimum noktası olma ihtimali yüksek olduğu için sıcaklık değeri daha
belirlenen eşik değerinin altına düşmemiş ise erişilen nokta rassal olarak başka bir
nokta seçilmektedir. Bu rassallık sıcaklık düştükçe daha az uygulanarak maksimum
noktasına erişilebilinmektedir.
Yaptığımız çalışmada ısıl işlem algoritmasını komşuluk kontrolü ile birlikte
uygulayarak daha az iterasyon ile daha efektif sonuçlar elde edilmiştir. Sistem her
iterasyonda bulduğu noktanın N kadar komşusuna da bakarak eğer kendisinden daha
iyi bir komşusu var ise en iyi notkayı bulunan komşu ile değiştirmektedir.
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Şekil 2.3 Isıl İşlem Algoritması

Isıl işlem algoritması Şekil 2.3’te verilmiştir. İlk adımda başlangıç çözümü ve
başlangıç sıcaklığı belirlenir. İterasyon sayısı, kaç komşuya bakılacağı ve sıcaklık
değerini düşürecek çarpan katsayı da belirlenir. Daha sonra iterasyon sayısı kadar
işlem yapılır. Her işlemde bulunan ilk en iyi komşu ile eldeki en iyi çözüm
güncellenir. Eğer hiçbir komşu daha iyi değilse yerel maksimum noktasına gelinme
ihtimali olduğu için sistem bu noktadan çıkarılmalıdır. Bunun için bir rassal değer
oluşturulur. Aynı zamanda her iterasyonda biraz daha düşürülen sıcaklığa göre
belirlenen delta değeri oluşturulur. Eğer rassal değerden daha küçük bir delta oluşmuş
ise sistem en iyi çözümünü değiştirir. Her iterasyon adımında sistem sıcaklığı
soğuma katsayısı ile çarpılarak soğutulur. İterasyona devam etmek için şart, sıcaklığın
minimum sıcaklık altına düşmemiş olması ve iterasyon sayısının aşılmamış olması
gerekmektedir.
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Çalışmamızda durma kriteri her iki algoritma için de 105 iterasyon (jenerasyon)
olarak belirlenmiştir, değerlendirmeler bu sonuçlara göre yapılmıştır.

3. Deney ve Sonuçlar
Yaptığımız çalışmada 100 test ve bu testlerin tespit edebildiği 50, 100 ve 200 farklı
hata durumları bulunmaktadır. Hangi hatanın hangi test tarafından tespit edildiği
rassal olarak belirlenmiştir.
Çalışmamızda 50, 100 ve 200 rassal olarak belirlenmiş hata ayrı ayrı sistem
tarafından test edilmiştir. Buna göre sistemimiz her bir durum için farklı ilk
popülasyon değerleriyle 30 kere çalıştırılarak ortalama sonuçlar üzerinden
değerlendirme yapılmıştır. Çalışmamızda sistemin başarısını karşılaştırabilmek adına
3 farklı yaklaşım kullanılmıştır. İlk yaklaşım ortaya çıkan hataların tamamı rassal
olarak sıralanmış bir test kümesi tarafından kaçıncı test uygulandıktan sonra
belirlendiğine dair olan yaklaşımdır ( Yöntem 1, TTT). Yöntem 1’de
önceliklendirmeler rassal olarak yapılmaktadır. Yöntem 2’de yerel arama ile
iyileştirilmiş
genetik
algoritmayla
(İGA)
hataları
belirleyen
testler
önceliklendirilmiştir. Yöntem 3’te ise ısıl işlem algoritması (IİA) ile tespit edilen en
iyi test kümesinin önceliklendirme sonuçları elde edilmiştir.
Tablo 3.1’de uyguladığımız senaryonun sonuçları verilmektedir. Senaryoya göre
50, 100 ve 200 hata durumları oluşmuştur. Uygulanan ilk 20, 40, 60 ve 80 test ile ne
kadar hatanın tespit edildiği gösterilmiştir. “Tümü” sütununda ise ilk kaç test ile tüm
hataların tespit edildiği gösterilmiştir. Elde edilen veriler programın 30 kere
çalıştırılması sonucunda elde edildiği için sonuçların ortalama değerlerini
göstermektedir.
Tablo 3.1’deki sonuçlar incelendiğinde ratsgele test kümesinin oluşturulmasıyla 50
hata, 100 test içerisinde ortalama 94 test ile belirlenirken, iyileştirilmiş genetik
algoritma ile bu ortalama değer 50,4’e, ısıl işlem algoritması ile 60,5 e düşmektedir.
Elde edilen kazanımlar değerlendirildiğinde, 50 hata için, İGA ile ilk 40 test
uygulandığında 45,3 hata tespiti yapılmaktadır. Aynı durumda IİA ile ilk 40 test
uygulandığında 44,8 hata tespiti yapılmaktadır. Fakat rassal olarak belirlenen kümede
ise bu değerin ortalaması 33 testte kalmaktadır. Tümü satırındaki sonuçları da
doğrulayıcı veriler bu şekilde elde edilmiştir.
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Tablo 3.1 Test Sayısı ve Belirlenen Hatalar

20
TTT
İGA
IİA

20,9

TTT
İGA
IİA

40,7
60,6
59,5

TTT
İGA
IİA

79,2
112,9
107,3

33,83
33

Test Sayısı
40
60
80
50 Hata Durumu
33
41
46,1
45,3
49,9
50
44,8
49,5
49,9
100 Hata Durumu
63,8
80,7
91,1
84,4
95,5
99,9
82,1
94,4
99,2
200 Hata Durumu
123,7 155,3 179,1
161,2 186,4 197,9
158,2 184,9 196,8

Tümü
94
50,4
60,5
96,1
69,6
80,2
98,1
82,8
87,7

100 hata tanımlandığı durumda elde edilen ortalama verilere göre, rassal sıralama
ile oluşturulan dizilimlerde 100 testten 96,1 test uygulandığında tüm hatalar tespit
edilebilmektedir. İGA ile önceliklendirilme yapıldığında bütün hatalar ilk 69,6 test,
IİA ile önceliklendirilme yapıldığında ise hataların tamamı ilk 80,2 test
uygulandığında tespit edilebilmektedir. İlk 60 test uygulandığında İGA’nın 95,5, IİA
ise 94,4 hatayı tespit edebildiği görülmektedir. Her ne kadar yakın olsalar da tüm
hataların tespit edilmesi için önerilen çözümlerde ısıl işlem algoritmasının çözüm 80,2
test, genetik algoritmanın önerdiği çözüm 69,6 test uygulandığında başarılı
olmaktadır. Buradan da genetik algoritmanın en başarılı sonucu üretebildiği
gözlemlenmiştir.
Benzer şekilde 200 hata tanımlandığında rassal dizilim bütün hataları ortalama
olarak 98,1 test ile tespit etmektedir. Genetik algoritma ile elde edilen önermede 82,8
test, ısıl işlem algoritması ile 87,7 test uygulandığında bütün hataların kontrolü
sağlanabilmektedir. Algoritmaların bulduğu önermelerde, ilk 40 testin sonuçları ele
alındığında, İGA ile 161,2 hata tespit edilirken, IİA ile 158,2 hatanın tespiti
yapılabilmektedir.
Tablo 3.1’deki sonuçlar değerlendirildiğinde iyileştirilmiş genetik algoritma ile
elde edilen değerlerde, ısıl işlem algoritmasına yakın sonuçlar elde edilmiş olsa da
sürekli olarak daha iyi değerler üretebildiği gözlemlenmiştir.
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Tablo 3.2 Uygulanan Testlere Göre Kazanım Yüzdeleri

Uygulanan Test Sayısı
40
60
50 Hata Durumu
(Değerlik 278,97)
43,50
67,81
83,34
95
99,97
73,46
93,77
99,71
73,01
100 Hata Durumu
(Değerlik 543,9)
42,13
65,05
81,78
63,99
88,22
98,11
62,93
85,73
96,75
200 Hata Durumu
(Değerlik 1108,3)
40,07
62,28
78,10
59,11
82,91
94,59
55,80
80,91
93,72
20

TTT
İGA
IİA

TTT
İGA
IİA
TTT
İGA
IİA

80
92,95
100
99,95

91,76
99,99
99,64
89,95
99,56
98,68

Tablo 3.2’de ise tespit edilen hata sayıları Tablo 3.1’de belirtilmiş olan TTT, İGA
ve IİA uygulanmalarından sonra elde edilen en iyi genlerin toplam hata
değerliliklerinden yüzde kaçını kapsadığı bilgisi yer almaktadır. Tablodaki verilere
göre 50 hata bulunan senaryoda ilk 20 test uygulandığında TTT ile tüm hata
değerliklerinin %43,50’si tespit edilirken, aynı durumda İGA ile %73,46’sı, IİA ile
%73,01’i tespit edilebilmektedir.
Tablo 3.1 ve Tablo 3.2’de bulunan verilerin tamamı incelendiğinde rassal
sıralamaya göre IİA ve İGA yöntemlerinden ikisinin de çok başarılı olduğu
anlaşılırken bu iki faydalı yöntem arasından İGA’nın sürekli olarak daha yüksek
kazanım sağladığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte hem iyileştirilmiş genetik
algoritma hem de ısıl işlem algoritması ile elde edilen sonuçlar rassal yöntemden elde
edilen sonuçlara oranla oldukça iyidir. Hata sayısı arttıkça İGA ve IİA’nın da doğal
olarak performansı düşmektedir. Örneğin İGA 50 hatayı ortalama ilk 50,4 test ile
tespit ederken, hata sayısı 4 katına çıktığında yani 200 olduğunda bu değer 82,8’e
çıkmıştır; IİA ile 50 hata 60,5 test ile tespit edilebilirken, 200 hata 87,7 test ile tespit
edilebilmektedir. Bu durum aynı zamanda rassal yöntem için de geçerlidir.
Bir sonraki çalışmada uygunluk fonksiyonunu iyileştirerek daha az sayıda test ile
hata tespiti yapılmaya çalışılacaktır. Çalışmamızda uygunluk fonksiyonu en çok
hatayı bulan testin ilk sıralarda uygulanma prensibine dayanmakla birlikte bulunan
hatalar çıkarıldıktan sonra testlerin aynı prensibe göre sıralanmasıyla performansın
artacağı düşünülmektedir.
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Özet. Günümüzde robot ve oyun teknolojilerindeki geliúmelerin yanı sıra,
arttırılmıú gerçeklik teknolojisinin yaygınlaúmasının bir sonucu olarak anime
karakterler geliútirilmekte, dokunulabilir ekranlar vasıtasıyla kullanıcı etkileúimi
sa÷lanabilmektedir. Bu teknolojilerde kullanılan duygu ve davranıú modelleme
konusu hala çözülememiú bir sorundur ve mevcut çözümler mekanik düzeyde
kalmaktadır. Bu çalıúmada oyun karakterlerinin kiúisel özelliklerinin, oyunun
anlık durumunun ve di÷er çevresel etmenlere iliúkin parametrelerin göz önünde
bulundurulmasıyla oyun karakteri için duygu ve eylem önerebilecek bir sistem
önerilmiútir. Duygu ve eylemlerin parametrik olarak üretilmebilmesi, karakterin
o duyguyu emir olarak alması yerine, içinde bulundu÷u duruma ba÷lı olarak
kendisinin üretmesi ve bu duyguya karúılık gelecek eylemi kendisinin seçmesi
ile mümkün hale gelir. Duygusal yetenek, oyun senaryolarını da etkileyecek bir
faktördür. Oyun karakterlerinin senaryoda yazıldı÷ı kadarıyla sınırlı olan duygu
ve davranıúları, senaryodan ba÷ımsız hale getirilerek esneklik sa÷lanabilecektir.
Oyun karakterlerimne duygusal nitelik kazandırılmasını sa÷lamak amacıyla,
önceden belirlenmiú etki - tepki ve senaryo ba÷ımlı akıúlar yerine, algılama üretme - analiz ve de÷erlendirme - sonuç adımlarından oluúan bir akıú
tasarlanmıútır. Önerilen sistem ontoloji altyapısında hiyerarúik olarak duygu
modelini saklamaktadır. Gerçek dünyadan sensörler yardımıyla alınan verilerin
iúlenmesiyle elde edilen etmenler bu altyapı üzerinde sorgulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Robotik, duygu analizi, ontoloji.

1

Giriú

Robotik ve oyun teknolojilerinde, robotların ve oyun karakterlerinin duygu ve
hareketlerinin yönetilebilmesi için sınırlı sayıda etmen göz önünde bulundurularak bu
etmenlerin gerçekleúmesi durumunda oluúacak duygu ve duyguya ba÷lı eylemler
belirlenmektedir. Etmenlerin sayılarının kısıtlı olması, oluúacak duygu ve eylemin
belirlenmesinde tüm parametrelerin göz önünde bulundurulmaması, karakterin duygu
ve eylemlerinin kısıtlı olmasına neden oldu÷u için yapay sinir a÷ları ve bulanık mantık
teknikleriyle insan ö÷renmesinin bir noktaya kadar taklit edilmesi sa÷lanmaktadır.
Oyun teknolojileri alanında karakterlerin insan taklidi yetene÷inin artırılması ve
sadece mekanik anlamda de÷il, duygusal anlamda da tepkiler üretilebilmesi, oyunlara
daha esnek senaryolar yazılabilmesinin yolunu açacak önemli bir faktördür. Sunulan
çalıúmada, oyun karakterlerinin kiúisel özellikleri, senaryoya iliúkin özel durumlar,
oyunun o anki durumu gibi parametreler baz alınarak duygu analizi yapabilecek; tespit
edilen duygular neticesinde hangi eylemlerin yapılabilece÷ine karar verecek bir
ontoloji ve sistem önerilmiútir.
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ønsan, duygularını kullanma yoluyla sosyal etkileúim sa÷ladı÷ı ve di÷er insanların
duygularını algılama yetene÷ine sahip olması nedeniyle, duygusal olarak
nitelendirilebilecek bir canlıdır. Sosyal nitelikli ve humanistik bilgi sistemleri
geliútirilirken duygular mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bilgi sistemleri
kapsamında kullanılan biliúsel hesaplamalar, kullanıcıların duygularını algılayarak bu
duygulara uygun cevaplar verebilme üzerine çalıúmaktadır [1]. Biliúsel hesaplama
sunan uygulamaların mimarisinin temelinde duygu modelleri yer almaktadır.
Literatürde birbirinden farklı birçok duygu modeli bulunmaktadır. Bu farklı
modellerin uygulanmaları, birçok farklı teknolojinin kullanımını gerektirmektedir.
Duygular birçok ortak özelliklere sahiptir; ancak yine de evrensel nitelikte de÷ildirler.
Di÷er bir deyiúle, duygular, farklı kültür ve dillerde farklı úekillerde ifade edilirler.
ønsandan insana de÷iúiklik gösterecek ölçüde bireysel olabilirler. Duyguların tüm bu
özellikleri göz önünde bulunduruldu÷unda, tüm problemlere çözüm üretebilecek ve
tüm gereksinimleri karúılayabilecek tek bir model elde edilmesinin oldukça zor oldu÷u
görülmektedir [1]. Bu nedenle, geniú bir kullanıcı kitlesinin hedeflendi÷i duygu temelli
uygulamalar geliútirilmesi söz konusu oldu÷unda esnek bir tasarım oluúturulmalıdır.
Etkin bir kullanıcı etkileúiminin sunulabilmesi ve geniú bir kullanıcı kitlesine
ulaúılabilmesi için olabildi÷ince kiúiselleútirme gerçekleútirilmelidir.
1.1

Bilgisayar Yoluyla Duygu Analizi

ønsanların do÷al yollardan gerçekleútirebildi÷i insan duygularını anlama yetene÷inin
bilgisayarlara kazandırılması, gün geçtikçe daha fazla ilgi gören bir alandır (affective
computing – duygusal hesaplama, cognitive infocommunications) [2, 3]. ønsanların
duygularına do÷rudan eriúerek algılamak mümkün de÷ildir. Bunun yerine kiúinin dıúa
vurdu÷u ifadeler incelenerek yorum yapılmaktadır. Dıúa vurulan ifadeler arasında, yüz
ifadeleri [4] oldukça önem taúımaktadır. Ayrıca o kiúi hakkında önceden sahip olunan
bilgilerin de yoruma katkısı vardır. Duygular konusunda birbirinden farklı ve birbirine
ters birkaç teori bulunmaktadır [5, 6, 7]. Sunulan çalıúmada, iki faktör teorisi
kullanılmıútır [8]. øki faktör teorisi, bir kiúiye dıúarıdan bir uyarıcı verildi÷inde (bir
gerçek dünya nesnesi), kiúide anında bir vücut tepkisi oluúmasını, ardından duygunun
tanımlanabilmesi için vücut ifadesi ve biliúsel de÷erlendirme kullanan biliúsel bir süreç
baúlamasını önermektedir.
Duygu analizi konusunda günümüze dek yapılan çalıúmalar, insan görüntülerinin bir
video kamerasıyla alınıp görüntü iúleme teknolojisiyle analiz edilmesini içermektedir.
Bu analizler kapsamında, insan vücudunun kısmi analizi, insan vücudunun bütün
analizi, el kol hareketlerinin analizi, jest ve mimik analizi, iskelet yapısı analizi, yüz
belirleme ve duygu okuma iúlemleri gerçekleútirilmektedir.
Bu analizleri gerçekleútiren algoritmalar temel olarak mimik ve jestlerin analiz
edilmesi ve sınıflandırılması aúamalarını içermektedir. Analiz ve sınıflandırma
aúamalarında kullanılan teknikler; görüntü iúleme tekniklerini uygulayan algoritmalar
ve birkaç farklı bileúeni bir arada de÷erlendirerek sonuç üreten yöntemlerdir. Bu
bileúenler; insan yüzü ifadeleri (facial expressions), vücut hareketleri, baú
hareketleridir.
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Robotik ve oyun teknolojilerinde ihtiyaç duyulan yöntemler ise bir olayın (girdi)
insanda hangi duyguyu oluúturaca÷ı, bu duygunun insan bedeninde nasıl bir tepkiye
neden olaca÷ının belirlenmesidir. Günümüze dek insan hareket ve davranıú analizi ile
duyguların belirlenmesine yönelik olarak yapılan çalıúmalar, görüntü iúleme
tekniklerinin geliúmesi ve arttırılmıú gerçeklik teknolojisi sayesinde robotların insan
taklidi yeteneklerinin geliúmesine olanak sa÷lanmasına dayanarak olaydan duygu
belirlenmesi ve duyguya yönelik davranıú ve hareket üretilmesi konusunda çalıúmalar
yapılması gereksinimini do÷urmuútur.
1.2

ønsan Duygu Durumu ve Veri Edinimi

Kiúilerin duygu durumlarında, kalp ritimlerinde ve davranıúlarında de÷iúime neden
olacak etmenler, dıú dünya kapsamındaki çevre ve di÷er insanlarla olan
etkileúimlerinden kaynaklanır. Bu de÷iúimlerin belirlenebilmesi için öncelikle dıú
etmenin ne oldu÷unun belirlenmesi ve analiz edilmesi gereklidir. Dıú dünyada
gerçekleúen olayların algılanması için, görsel veriler bir video kamera aracılı÷ıyla,
iúitsel veriler ses dinleme yoluyla, yazı verileri bir foto÷raf kamerası aracılı÷ıyla
saklanır. Elde edilen veriler üzerinde görüntü iúleme, ses tanıma, yüz tanıma, kiúi
tanıma gibi teknikler uygulanarak veri analizi gerçekleútirilir.
1.3

Ontoloji ve Duygular

Ontoloji kavramı için günümüze kadar birçok farklı tanım yapılmıútır. 1998 yılında
Studer, daha önce yapılmıú olan ontoloji tanımlarını bir araya getirmiú ve “farklı
alanlara iliúkin olabilecek özellikler gruplarının açıkça ortaya konulmuú ortak biçimsel
bir spesifikasyonu” úeklinde bir tanım oluúturmuútur [9]. Ontolojiler, insanların biliúim
uygulamaları ile iletiúim kurabilmesini sa÷layabilen yaygın ve ortak bir platform olarak
görülmektedir. Studer’in yaptı÷ı tanım dikkate alındı÷ında;
•
•
•
•

Biçimsel: Gerçek dünyanın soyut bir modeline karúılık gelir.
Açık spesifikasyon: Sistemler tarafından okunabilir ve anlaúılabilir.
Ortak: Fikir birli÷ine karúılık gelir.
Spesifikasyon: Özellikler ve kavramlara karúılık gelir.

Ontoloji oluúturmanın ilk adımı kavram geliútirmedir. Belirli kavramlara yönelik
olarak geliútirilmiú ve literatürde iz bırakmıú bazı ontolojiler mevcuttur. Mathieu
tarafından kelime analizi alanında geliútirilmiú ontoloji ile his ve duygular üzerine bir
semantik sözlük oluúturulmuútır [10, 12]. Sözlükte bulunan kelimeler, duygusal açıdan
de÷erlendirilerek pozitif, negatif ve nötr olarak iúaretlenmiúlerdir. Ontoloji inúa etme
iúleminin birincil adımı, kavram geliútirme ile ilgilidir. Galunov ve arkadaúları,
konuúma kavramına iliúkin olarak, ses sinyallerinin insan duygularının da hesaba
katılması ile tanınması ve sentezine yönelik bir ontoloji sunmuúlardır. Benta ve
arkadaúları, duygusal durumlar ve di÷er kavramlar arasındaki karmaúık iliúkilerin ifade
edilmesini sa÷layan bir ontoloji sunmuúlardır [11]. ønsan duygularına yönelik olarak
tek bir yöntem geliútirilmesi noktasında ise eksiklikler bulunmaktadır. Bu amaçla
duyguları tanımlamaya yönelik, çok modelli ontolojiler geliútirilmiútir. Bu ontolojilere
örnek olarak, Obrenovic ve arkadaúları tarafından geliútirilen ve duygu modellemesi
için farklı kaynaklardan elde edilen özellikleri kullanan, duygusal iúaretlere dayanan
ontoloji verilebilir [13]. Sunulan çalıúma kapsamında geliútirilen ontoloji, bahsedilen
örnek ontolojilerden ba÷ımsız olacak úekilde sıfırdan tasarlanmıútır.
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2

Yöntem

2.1

Önerilen Sistem ve Hedefi

Sunulan çalıúmada, robotların belirli etmenlere karúılık olarak üretebilecekleri duygu
ve gerçekleútirecekleri eylemleri modelleyen bir ontoloji geliútirilmiútir. Ontoloji
Action (Eylem), CogniteAppraisal (Biliúsel Algı), Emotion (Duygu), Person (Kiúi),
Stimulus (Etken) olmak üzere beú temel sınıftan oluúmaktadır. Oyun içerisinde oyun
karakterinin hangi seviyede oldu÷u ve ne kadar enerjisi oldu÷u parametrelerinin de göz
önünde bulundurulabilmesi için MinHealty (Minimum Sa÷lık) ve MinLevel
(Minimum Seviye) veri özellikleri oluúturulmuútur. Bu özellikler, ontoloji kapsamında
tanımlanan her eyleme atanır. Oyun içerisinde gerçekleútirilen aktivitelerin hangi
duyguları oluúturaca÷ı ve bu duygular neticesinde hangi eylemlerin yapılabilece÷i
sorularının cevaplanabilmesi için Reason (Neden) ve Result (Sonuç) isimli nesne
özellikleri oluúturulmuútur. Bu özellikler, ontoloji kapsamında tanımlanan her duyguya
atanır.
Önerilen sistem, olayın ve durumun sensörler yardımıyla alındı÷ı, analiz edilerek
yorumlandı÷ı ve belirlendi÷i, belirlenen olay ve durum içerisindeki insan ve nesne gibi
detayların görüntü iúleme yöntemleri ile belirlendi÷i, elde edilen verilerin sentez
edilerek anlamlandırıldı÷ı, ontoloji altyapısını kullanan bir birim ile karara ba÷landı÷ı
farklı katmanlardan oluúmaktadır. Bu çalıúma kapsamında sadece ontolojiyi içeren
katman ele alınmıú, di÷er katmanlar hakkında sadece genel bilgi verilmiútir.
Uluslararası çapta kullanılabilirli÷inin ve geliútirilebilirli÷inin desteklenmesi için
ontoloji øngilizce dilinde tasarlanmıútır. Ulusal çapta yaygınlı÷ın sa÷lanabilmesi
amacıyla eú zamanlı olarak Türkçe tasarım da yapılmıútır.
Sunulan çalıúma ile oyun teknolojileri alanında senaryo geliútirme ve çalıútırma
aúamalarında ontolojilerin etkin bir úekilde kullanılabilmesinin temelinin atılması,
senaryolara esneklik kazandırılması, aynı tema üzerinde çalıúan tüm oyun
geliútiricilerin gereksinimlerini karúılayabilecek ortak bir ontoloji altyapısının
oluúturulması hedeflenmektedir.
2.1.1 Action Sınıfı
Action sınıfı, bir duygu neticesinde gerçekleútirilebilecek eylemleri temsil etmektedir. Kendi içerisinde Facial (Mimik), Physical (Fiziksel), Static (Statik) olmak üzere
üç alt sınıfa sahiptir. Facial sınıfı, sadece yüz ifadesi ile yapılabilecek aktiviteleri;
Physical sınıfı, fiziksel olarak hareket gerektiren aktiviteleri; Static sınıfı, hareketsiz
bir úekilde gerçekleútirilecek aktiviteleri temsil etmektedir. Eylemler ana sınıfının
fiziksel eylemler alt sınıfı için tanımlanan bireysel elemanlar Attack, Escape, Map,
Repeat, Retain, Run ve Vomit eylemleridir. Eylemler ana sınıfının yüz ifadeleri alt
sınıfı için tanımlanan bireysel elemanlar FacialAnger, FacialHappy ve FacialSad
eylemleridir. Eylemler ana sınıfının statik eylemler alt sınıfı için tanımlanan bireysel
elemanlar Cry, Groom ve Stop eylemleridir. Tablo 1’de duygu ve eylem eúleútirmelerine iliúkin örnek de÷erler gösterilmiútir.
Tablo 1. Örnek Duygu – Eylem Elemanları
Duygu
E÷lenme

Eylem
Tekrarlama

Korku

Kaçma

ùaúkınlık

Durma

Üzüntü

A÷lama
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Her bir aktiviteye minHealty ve MinLevel özellikleri atanarak yapılacak eylem
seçiminde karakterin o anki enerji ve sa÷lık seviyesinin seçim sırasında göz önünde
bulundurulması sa÷lanır.
2.1.2 CogniteAppraisal Sınıfı
Bir olay karúısında robotta ilk olarak oluúacak algının belirlenmesi için olası
seçenekleri sunan sınıftır. Bu sınıfa iliúkin bireysel elemanlar Abandonment, Danger,
Enemy, Examine, Friend, Poison, Possess ve WhatIsIt durumlarıdır. Bu sınıfa iliúkin
bireysel elemanlar Plutchik’in biliúsel de÷erlendirme kriterleri baz alınarak oluúturulmuútur [14].
2.1.3 Emotion Sınıfı
Ontoloji içerisindeki en kapsamlı sınıftır. Bu sınıfın modellenmesi sırasında
Plutchik’in duygu modeli kullanılmıútır. Bu duygu modeline göre altı temel duygu alt
sınıfı oluúturulmuú ve her bir alt sınıf kendi içerisinde yine alt sınıflara ayrılmıútır. Bu
sınıflar için oluúturulan her bireysel elemana Reason ve Result özellikleri atanarak
eylemler ve etkenler ile duygular arasında iliúki kurulması sa÷lanır.

ùekil 1. Plutchik Duygu Modeli
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ùekil 2. Ontoloji Genel Görünümü

2.1.4 Person Sınıfı
Oyun karakterine iliúkin bilgilerin tutulması görevini üstlenen sınıftır. Bu sınıf içerisinde robota iliúkin yaú, kiúilik özellikleri, özel durumları, cinsiyeti gibi bilgiler tutulmaktadır.
2.1.5 Stimulus Sınıfı
Duygu ve eylemlere neden olan etkenleri tutan sınıftır. Bu sınıf için sekiz farklı bireysel eleman oluúturulmuú ve tanımlanmıútır. Tablo 2’de duygu ve etmen eúleútirmelerine iliúkin örnek de÷erler gösterilmiútir.
Tablo 2. Örnek Duygu – Etmen Elemanları
Etmen

Duygu
Korku

Tehdit

Üzüntü

Kayıp

ùaúkınlık

Beklenmedik Durum

Farklı senaryolar ve kullanım alanları için her bir sınıf yeni alt sınıflarla beslenebilir
ya da ontolojiye birçok yeni bireysel eleman eklenebilir. Duygu ve eylemlerin belirlenmesi için kullanılacak yeni parametrelerin oluúması durumunda ontolojiye yeni
sınıflar eklenebilir. ùekil 2’de oluúturulan ontoloji görülmektedir.
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Duygu iúleme sürecinde, ortamdan sensörler yardımıyla alınan veriler iúlenerek veri
analizi iúlemi gerçekleútirilir ve etmenin belirlenmesine çalıúılır. Etmenin belirlenmesinin ardından ontoloji yardımıyla bir duygu ve eylem havuzu oluúturulur. Karar
merkezinde, oyun ve karaktere iliúkin özel parametre de÷erleri de göz önünde bulundurularak en iyi ve gerçe÷e en yakın duygu ve eylemin bulunması sa÷lanmıútır. ùekil
3’te bu süreç gösterilmiútir.

ùekil 3. Duygu øúleme Süreci

Sistemin 4 temel bileúeni; gerçek dünya olayı, etken, biliúsel de÷erlendirme ve
duygu / eylem sonuçları olarak özetlenebilir. Bu bileúenler arasındaki iliúkiler úekil
4’te gösterilmiútir.
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ùekil 4. Sistemin Dört Temel Bileúeni

3

Sonuçlar

Oluúturulan ontolojinin do÷rulanması aúamasında, gerçek dünyadan sensörler ile
alınan verilerin iúlenmesiyle ortamda bir tehdit algılandı÷ı durum göz önünde
bulundurulmuútur. Tehdit etmeninin söz konusu oldu÷u durumda oluúabilecek
duygular ontolojide Fear ve Horror olarak tanımlanmıútır. Fear ve Horror duygularına
Reason ve Result özellikleri için sırasıyla (Threat, Escape) ve (Threat, Attack)
de÷erleri atanmıútır. Tehdit karúısında oluúacak duyguların ve gerçekleútirilebilecek
eylemlerin sorgulanması için aúa÷ıdaki sorgu oluúturulmuú ve sorgu sonucunda Fear /
Horror duyguları elde edilmiútir.

ùekil 3. Tehdit Sonucunda Oluúan Duyguların Sorgulanması
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Fear duygusunun sonucunda oluúacak eylem Escape, Horror duygusu sonucunda
oluúacak eylem ise Attack olarak ontolojide tanımlanmıútır. Bu iki eylem arasında
seçim yapılabilmesi için ilave parametrelere gereksinim vardır. Örnek olarak oyunda o
an bulunulan seviye kullanılabilir. Oyunda ikinci seviyede oldu÷u düúünülürse, sonuç
havuzundaki eylemler listesinden sadece bu seviyeye uygun olan eylemler
gerçekleútirilebilecektir. Ontolojide oyun seviyesi özelli÷i Attack eylemi için 1,
Escape eylemi için 2 olarak atanmıútır. Ikinci seviye için bir sorgulama yapılacak
olursa, sonuç olarak Escape eylemi elde edilir. Bu eylem ile neticelenecek olan duygu
da Fear duygusudur.

4

Tartıúma

Ortamdaki etmenin ve oyun seviyesi parametresinin göz önünde bulundurulmasıyla
oyun karakteri için o an uygun olan duygu ve eylemin seçilmesi sa÷lanmıútır. Oyun
senaryosu gibi esnek ve yüksek derecede parametrik olan durumlar söz konusu
oldu÷unda mantıksal akıúlar ile uygun seçenek havuzlarının üretilebilmesi ve
sonuçların belirlenebilmesi güç bir iúlemdir. Oyun teknolojilerinde girdiler (etmenler)
çok geniú bir havuzdan seçilmektedir. Ayrıca seçilen karakterin özellikleri çok
de÷iúken olabilmektedir; oyunun o anki durumu yapılacak eylemi etkileyebilmektedir.
Tüm bu parametrelerin iliúkisel veritabanında saklanması oldukça güçtür. Oyun
karakterinin anlık olarak de÷iúebilecek durumları, oyunun anlık durumu, birbiriyle
hiyerarúik anlamda iliúkide olan veriler, iliúkisel veritabanlarının bu gereksinimi
karúılayamamasına neden olmaktadır. Senaryo ve anlık verilerin hiyerarúik olarak
ontoloji yapısında tutulması ile esnek yapıda sorgulamalar oluúturulabilir ve sonuçlar
daha gerçe÷e yakın üretilebilir.
4.1

Çıkarımlar

Bu çalıúmada, belirli etmenlere karúı oluúabilecek duyguların ve bu duygu
neticesinde gerçekleútirilecek eylemin belirlenmesi, seçenek havuzlarından en gerçe÷e
yakın sonucun üretilebilmesi için anlık ve de÷iúken parametrelerin de÷erlendirilmesini
sa÷layan bir ontoloji veritabanı ve sistem geliútirilmiútir.
Duygusal tepkilerinin, gerçek dünyadan sensörler yardımıyla alınan verilerin
yorumlanmasıyla üretebilmesi, oyun teknolojilerinde senaryoya olan ba÷ımlılı÷ı
azaltarak, karakterlerin anlık olarak de÷iúken durumlara göre farklı duygular
üretebilmesini sa÷layacaktır. Bir duygu durumunda yapılabilecek eylemler havuzu
arasından, o anki duruma uygun parametrelere göre seçim yapılabilmesi, senaryolara
esneklik kazandıracaktır.
Oyun senaryoları kapsamında yapılacak her eylem ve sahip olunabilecek birçok
duygu bulunmaktadır. Insan duygu havuzunun geniúli÷i göz önünde
bulunduruldu÷unda, ontolojinin tamamlanması için detaylı bir çalıúma yapılması
gerekti÷i açık olarak görülmektedir.
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Özet. Şelale yöntemi, çevik yaklaşımlar gibi farklı yazılım geliştirme yaşam
döngülerinin ilk amacı nihai ürüne zamanında, eksiksiz ve kaliteli bir şekilde
ulaşmaktır. Nihai yazılım ürününe giden yolu kısaltmak ve bunu kaliteli bir
şekilde gerçekleştirmek için son kullanıcının ihtiyacını odak noktasında tutan
yöntemleri benimseyerek bazı çalışmalar yürütmekteyiz. Bankacılık alan
uzmanları ile yazılım geliştirme uzmanlarının birlikte çalıştığı ortamda alan
uzmanlarının belirlediği gereksinimlere yazılım uzmanları problemi kendi
evrenlerine taşıyarak çözüm bulmaya çalışırlar. Burada sunmaya çalıştığımız
yaklaşımda gereksinim kümesinin doğrudan yazılım geliştirme sürecini
tetiklemesini, problem evreninden çözüm evrenine geçişteki karmaşıklığı ve
yanlış anlaşılmaları en aza indirmeyi hedefliyoruz. Çalışmamızda bankacılık
alan uzmanlarının “bankacılık alanının doğal dilini” kullanarak gereksinimleri
geliştirme sürecine girdi olarak sağlamalarından sonra davranış güdümlü
geliştirme ilkelerinin otomatize edilebileceğini gösteriyoruz.
Anahtar Kelimeler: Temel Bankacılık, Davranış Güdümlü Geliştirme (BDD),
Doğal Dil İşleme (NLP), Bankacılık Alanının Doğal Dili

1

Giriş

Yazılım projelerinin zamanında bitirilememesi, müşterinin taleplerine doğru ve
zamanında cevap verilememesi günümüz bilişim dünyasının en önemli sorunlarından
biridir. Gereksinim analizinin doğru yapılması, paydaşların doğru belirlenmesi ve
paydaşlar arasındaki iletişim sadece bütçe ve takvimi değil, teslim edilen ürünün
kalitesini de doğrudan etkilemektedir. Gerçek ihtiyaç sahibinin gereksinimlerini kendi
ifade ettiği şekilde yazılım geliştirme sürecinde kodlamaya doğrudan sokması ve
kabul kriterlerinin aracısız olarak kaynak koda dönüşümünün sağlanması yukarıda
vurgulanan sorunlara çözüm olacaktır.
Davranış güdümlü geliştirme (DGG) yönteminde odak noktası, müşterinin (ihtiyaç
sahibinin) kabul test senaryoları olarak belirlediği davranışlardır. [1] Bu yöntemde
kabul kriterleri ön planda tutulmaktadır ve kabul kriterlerinden kaynak koda giden
süreç için bazı araçlar geliştirilmiştir. [2] Bu araçlar kabul test senaryolarının alana
özgü bir dille ifade edilmesinden sonra yazılım geliştiricinin üzerinde çalışabileceği
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koçanlar (stub) üretmektedir. Bankacılık alan uzmanlarının belirlediği kabul
kriterlerinin doğrudan kaynak koda dönüşmesini ve kaynak kodun koçandan ziyade
nihai ürüne yakın olması modelini öneriyoruz. Doğal dil ile ifade edilmiş ve kodlama
sürecine girdi olarak sağlanmış kabul kriterlerinin kaynak koda çevrilmesinde
kontrollü dil (controlled language) kullanılması ve bu dilin pasif cümle içermemesi
gibi kısıtlamalar önerdiğimiz modelin başarısını artıracaktır. Bu kontrollü dile
“bankacılık alanının doğal dili” olarak adlandırıyoruz. [3]
Önerdiğimiz modelde bankacılık alan uzmanının belirlediği senaryolar, yazılım
ürünün tesliminin sonrasında bile işlevsel testlerde kullanılabilir. Otomatik işlevsel
testler uygulanması Sürekli Tümleştirme (Continuous Integration)[4] kavramını farklı
bir boyuta taşıyacaktır.

2

Motivasyon

2.1

Daha Sağlıklı İletişim

Davranış güdümlü geliştirme sürecinde müşteri ile proje katılımcıları arasındaki
iletişim senaryolar üzerinden sağlanırken kabul test kriterleri de bu süreçte oluşmaya
başlar. Senaryoların oluşumunda kullanılacak dilin sadeliği iletişimin daha sağlıklı
olmasını sağlayacak ve oluşabilecek yanlış anlaşılmaların geliştirme sürecinin ön
fazlarında tespit edilip düzeltilmesini kolaylaştıracaktır.
2.2

Üretkenlik Artışı

Bankacılık alanının doğal diline özgü kelimeler senaryolarımızda sıkça yer
almaktadır; senaryoların kaynak koda dönüşümünde bu kelimelerin doğal dil işleme
sürecinde sözdizimsel çözümleyici (parser) tarafından doğru değerlendirilmesi daha
doğru sonuçlar elde etmek için önemli bir husustur. Senaryolardan otomatik kaynak
kod dönüşümü ile müşteri ve proje katılımcılarının üzerinde mutabık oldukları
senaryoları doğrudan kaynak koda dönüştürebilir, geliştirme eforlarını azaltarak
üretkenliği arttırabiliriz. Bu işlem sonucunda üretilen kaynak kod, genel olarak
tasarlanmak istenen sistemin yapısını karşılamakta ve test senaryolarını içermektedir.
2.3

Sürekli Tümleştirme

Literatürde sürekli tümleştirme kavramı daha çok birim testleri bağlamında
çalışılmaktadır. Fakat bu çalışmamızdaki modeli önerirken işlevsel testlerin de gerekli
durumlarda otomatik çalıştırılması sonucunda davranışsal sürekli tümleştirmenin
gerçeklenebileceğini öngördük. Davranışsal sürekli tümleştirme kapsamında yazılım
ürününde bir değişiklik yapıldığında, yeni bir davranış eklendiğinde veya
çıkarıldığında otomatik olarak tüm davranışlar test edilecek ve ürünün tüm
davranışlarının hala müşterinin belirlediği gereksinimlere uygun olduğu
doğrulanacaktır.

478

3

Model

Bu bölümde senaryo oluşumundan, doğal dil işleme sürecine ve senaryodan otomatik
kod dönüşümü kavramına yer verilecektir. Klasik yazılım geliştirme yöntemlerinde,
yazılım testi ve senaryo testi adımları yazılım geliştirme işlemiyle birlikte
başlatılmaktadır. Geliştirme aşamasında yazılım geliştiricileri tarafından birim testler
uygulanmakta, bileşenler ortaya çıktıktan sonra ise, senaryo testleri, test uzmanları
tarafından gerçekleştirilmektedir. Günümüzde uygulanmaya başlanan test güdümlü
yöntemlerle birlikte test süreçleri, yazılım geliştirme işlemi başlamadan hemen önce
başlatılabilmektedir. Bu yöntem, hem yazılım tasarımı hem de ürünün validasyonu
anlamında yazılım geliştirme sürecine büyük oranda fayda sağlamaktadır.
Çalışmamızda, bankacılık alanında oluşturulmuş senaryoları doğal dil işleme
bileşenleriyle çözümleyerek, uygulamanın iskelet kodunu oluşturacak yapıların,
otomatik bir şekilde üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu yapılar aracılığıyla hem yazılım
geliştiriciler bu bileşenleri koda yansıtabilecek, hem de test uzmanları test
senaryolarını çıkararak ürünün paydaşlar nezdinde doğrulanmasını sağlamış
olacaklardır (Şekil.1.)

Şekil. 1. Bankacılık Alanında Doğal Dil İşleme Destekli Davranış Güdümlü Geliştirme Modeli
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3.1

Senaryo Oluşumu

Bankacılık iş birimleri (müşteri) ve bankacılık alan uzmanları aralarında yapılan
çalışmalar sonucunda projeye ait senaryolar oluşturulur. DGG sürecinde kabul gören
senaryoları karşılayan kod yapıları oluşturulur ve her senaryoyu karşılamak üzere alt
test adım tanımları yer alır. Sürecin devamında kırmızı (test senaryolarından hata
alınması durumu), yeşil (test senaryolarının başarılı olması durumu) ve başarılı teste
ait olan kodun yeniden yapılandırmasına yönelik kod geliştirme faaliyetleri
bahsedildiği sıra ile ilerler. Bu süreç yeni senaryoların eklenmesiyle kendini
tekrarlayarak devam eder.
Paydaşların üzerinde anlaştığı senaryolar insan müdahalesini gerektirmeksizin kod
dönüşümü sağlayabilecek içeriğe sahiptirler [6]. Bankacılık alanına özgü doğal dil
işleme ile senaryodan kod dönüşüm adımı otomatikleştirilerek kod altyapısı ve test
adımları üretilebilir.
3.2

Doğal Dil İşleme Desteği

Yukarıda da bahsedildiği üzere klasik Davranış Güdümlü Geliştirme sürecinde doğal
dille yazılmış olan senaryolardan yazılım koduna ulaşılmaktadır. Yöntemin detayında
doğal diller kullanılarak yazılmış olan senaryodan ara tanımlar çıkarılmakta ve bu
tanımlardan kaynak kodun iskeletine, koçanına (stub) ulaşılmaktadır. Yazılım
geliştiriciler bu ara çıktı ile yazılım üretmekte ve nihai ürün elde edilmektedir.
Bahsi geçen tüm işlemlerin yazılım geliştiriciler tarafından yapılması, proje
çalışanları üzerine büyük bir yük oluşturmakla birlikte hataları da beraberinde
getirmektedir. Senaryolardan yazılım kodu iskeletlerine ulaşımın doğal dil işleme
yöntemiyle otomatik olarak yapılması, hem yazılım geliştiriciler üzerindeki yükü
hafifletecek hem de insan kaynaklı hataların engellenmesini sağlayacaktır.
Geliştirmede kullanılacak ara çıktıların, yazılım geliştirme öncesinde, kontrol
edilmesi süreç açısından yeterli olacaktır.
Kullanıcılar tarafından doğal dil kullanılarak yazılmış olan senaryolardaki her
cümlenin çözümlenmesi, projenin ilk gereklerinden biri olarak karşımıza çıkmıştır.
Bu kapsamda, Stanford Natural Language Processing (NLP) grubu tarafından
geliştirilen, açık kaynak kodlu Stanford Parser ürünü kullanımına karar verilmiştir.
Farklı dillere de adapte edilmiş bu ürün, ilgili dil yapısına göre, cümleleri
çözümlemekte ve her cümle için PST (phrase structure tree) ağacı oluşturmaktadır.
PST dairesel bir ağaç olmayıp cümlenin yapısına göre bileşenlerin çözümlenmesiyle
oluşturulmaktadır. Cümle ilk etapta isim ve fiil parçalarına, bu parçalar da alt parçalar
olan sıfat, zamir, isim, fiil, vb. gibi nihai atomik parçalara ayrılmaktadır. Sözbilimsel
çözümleyici, cümleyi atomik yapılarına ayırdığı gibi eş zamanlı olarak doğal dil
işlemede etkili bir şekilde kullanılan tip bağımlılıklarına da ayırmaktadır. Şekil.2’ de
Stanford Parser uygulamasının çıktıları gösterilmektedir. [5]
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(a). Sözbilimsel çözümleme

(b). Tip İlişkileri

Şekil. 2. “The customer has 100TL in her account.” Cümlesine Stanford Parser’ın
Uygulanması
Bankacılık Alanına Özgü Sözlük.
İlgili veri tabanı, bankacılık alanında kullanılan isim, fiil, sıfat, zamir vb. gibi
bileşenleri içermektedir. Bilişsel anlamdaşlarına göre gruplanmış olan alandaki her
sözcüğe ait bir kayıt yer almakta ve sözbilimsel çözümleyicinin ürettiği atomik
kelimeler bu sözlüğe girdi olarak verilerek anlamsal çıkarımların yapılması
sağlanmaktadır. Bu şekilde senaryoyu tanımlayan cümlelerden anlam çıkarılması
mümkün kılınmaktadır.
Atomik Bileşenler.
Senaryoları oluşturan cümleler sözbilimsel çözümleyiciden geçirilerek cümlenin
atomik bileşenlerine ayrılmaktadırlar. Bu cümlelerden ara tanımlar çıkarılması ve bu
tanımlardan yazılım kodu iskeletlerine ulaşılması kapsamında ilgili atomik
bileşenlerin anlamlandırılması gerekmektedir. İsimler, sistemdeki nesneler ve
özneleri, sıfatlar nesneler hakkında ek tanımları, fiiller ise senaryodaki aksiyonları
tanımlamaktadır. Nesneler sınıf diyagramlarındaki sınıflara, özneler sıralama
diyagramlarındaki aktörlere, sıfatlar sınıfların özelliklerine, fiiller ise sınıflardaki
metodlara dönüştürülmektedir. Bu eşleştirme neticesinde senaryodan UML sınıf ve
sıralama diyagramları oluşturulması mümkün olabilmekte ve yazılım geliştiricinin
hızlı ve doğru bir şekilde kodlamaya başlanması sağlanabilmektedir (Şekil.3.)
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(a). Senaryo

(b). Test Adım Tanımı

(b). Kod Altyapısı

(b). Uygulama
Şekil. 3. DGG Örneği
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4

Sonuç

Yazılım geliştirme yaşam döngüsünde rol alan tüm paydaşların ortak ve yaygın bir dil
kullanması ve kodlama aşamasının doğrudan bu ortak ve yaygın dille beslenmesi bir
çok sorunu çözecektir. Önerilen modelde yazılım geliştirme sürecinin odak noktası
gerçek ihtiyaç sahibi müşterinin nihai yazılım ürününde görmek istedikleri olduğu
için nihai ürününde herhangi bir iş değeri (business value) vermeyen davranışların,
özelliklerin olması söz konusu olmayacaktır. Gereksinimlerin veya kabul test
senaryolarının tümüne davranış ismini verdiğimiz DGG yaklaşımına ek olarak
önerdiğimiz doğal dil işlemi desteği sayesinde yazılım ürününün daha kaliteli ve
planlanan takvim ve bütçe içinde teslim edileceğini öngörüyoruz.
Daha sağlıklı bir iletişim, yanlış anlaşılmaların azaltılması, daha kaliteli, takvim ve
bütçeye uygun teslim gibi önemli kazanımların yanında otomatik işlevsel testler ile
davranışsal sürekli tümleştirme sağlanacak ve herhangi bir anda yazılım ürününün
davranışsal doğruluğu korunacaktır. Bu sayede klasik anlamda birim testleri ile
sağlanan tümleştirme kavramını bir adım öteye taşımış olacağız.
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Tümleşik VoIP Sistemlerinde Test Stratejileri
Miraç Emektar1, Ömer Nabi Akdeniz1, Oğuzhan Yavuz1
1

Netaş Telekomünikasyon A.Ş, İstanbul, Türkiye
{emektar, oakdeniz, oyavuz}@netas.com.tr

Özet. Bu çalışmada haberleşme sistemlerinin (VoIP, PSTN) yazılım tasarım süreçlerinde test stratejisi ve tekniklerine ilişkin Netaş’ın sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübe paylaşılmıştır. Netaş’ın yazılım Ar-Ge sorumluluğunu üstlendiği VoIP sistemleri oldukça karmaşık yazılıma sahiptir. Burada yapılan geliştirmeler mevcut yazılım üzerine yeni eklemeler şeklinde tasarlanmaktadır. Bundan dolayı tasarlanan yeni yazılımın ve tüm sistemin doğru test stratejisiyle test
edimesi elzemdir. TÜBİTAK TEYDEB tarafından desteklenmiş olan “Yüksek
Kapasiteli Yeni Nesil Merkezi Santral Tasarımı” isimli projenin test uygulaması
anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yazılım Süreçleri, Test Stratejisi, Test Teknikleri, VoIP
Sistemleri, Test Planlama

1

Giriş

Bir haberleşme sisteminde sağlıklı haberleşme, donanımsal alt yapı ve bu yapının
üzerinde çalışan yazılım ile sağlanmaktadır. Bununla birlikte bu sistemler üzerindeki
yazılım donanımdan bağımsız olarak tasarlanmaktadır. Ayrı bir ürün olarak ortaya
konan bu yazılımın belli haberleşme standartlarını ve kalitesini sağlaması gerekmektedir. Haberleşme sektöründe yazılım tasarım mevcut yazılım üzerine yeni eklemeler
yapılarak zuhur etmektedir. Bu yeni tasarlanan yazılım bloklarının tasarlanma amaçlarını yerine getirmesinin yanında mevcut sistemin çalışmasını olumsuz etkilememesi
gerekmektedir.
Yazılım Ar-Ge faaliyetlerinin en az tasarım kadar önemli olan fazı test evresidir.
Bu evrede yeterli yapılmayan testler, müşteri sahasından problem olarak geri dönmektedir. Bu durumda oluşan bu problemlerin çözümü oldukça maliyetlidir. Ayrıca ürünün yazılımının kalitesi ve Ar-Ge firmasına olan güven çok ciddi yara almaktadır.
Netaş’ın Ar-Ge sorumluluğunu yaptığı tümleşik VoIP sistemleri [1], Çekirdek
(Core), Ağ Geçidi (Gateway, GW), Ağ Geçidi Denetleyicisi (Gateway Controller,
GWC), Oturum Trank Sunucusu (Session Server Trunk, SST), İşletim Yönetim Birimi (OAM&P) gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Bununla birlikte bu sistem dünyadaki
neredeyse tüm haberleşme standartlarını desteklemektedir. Bu sebeplerden dolayı 41
milyon satır koddan oluşan bu yazılım oldukça karmaşıktır [1].
Şekil 1’de görülen Çekirdek (Core), aramanın kurulması, yönlendirilmesi ve sonlandırılması esnasındaki sinyalleşme gibi arama ve servislerle ilgili tüm kontrolleri
üstlenir. Ayrıca hizmet verdiği abonelerin tüm kayıtlarını, faturalandırma detayları
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gibi bilgileri oluşturur. Bunlara ek olarak üzerinde çok çeşitli ve zengin servisleri
barındırır. Ağ geçidi denetleyicisi (GWC) Çekirdek ile ağ geçitleri arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. Bir GWC 64 adet ağ geçidini destekleyebilmektedir. Çekirdek ile
bağlantı kopması durumunda kendisine bağlı ağ geçitler arasında aramanın kurumunu
yapabilmektedir. Ayrıca hatların durum güncellemeleri GWC tarafından Çekirdek’ e
sağlanmaktadır. Oturum Trank Sunucusu Session Initiation Protocol (SIP) [3] kullanarak santrali IP altyapıya bağlayan, diğer santraller ile bağlantıyı sağlayan birimdir.
SST, Çekirdek’e GWC üzerinden bağlanırken sisteme özel bir protokol kullanılır.

Şekil 1. Netaş Tümleşik Çözüm Mimarisi ve Protokoller

Bu karmaşık yazılım için Netaş’ın kullandığı test stratejisi bu çalışmada anlatılmaktadır.
Bu yayın dört bölümden oluşmaktadır. Bölüm 2’de tümleşik VoIP sistemlerinde
kullanılan test stratejisi anlatılmıştır. Bölüm 3’de “Yüksek Kapasiteli Yeni Nesil
Merkezi Santral Tasarımı” projesinde test stratejinin uygulanmasına değinilmiştir.
Son bölümde ise genel değerlendirmelere ve sonuçlara yer verilmiştir.

2

Yeni Nesil VoIP Sistemlerde Test Stratejisi

Netaş’ın ArGe faaliyetlerinden sorumlu olduğu yeni nesil VoIP santralinin karmaşıklığı oldukça yüksek olan bir sistemdir. Bu sistem üzerinde yapılan geliştirmeler var
olan yapıyı bozmadan sisteme yüklenmesini gerektirmektedir. Bu oldukça riskli ArGe faaliyetinin en önemli kısmı testler ve bu testlerin belirlenmesinde kullanılan test
planı ve stratejileridir. Ayrıca bu strateji doğrultusunda yapılan testler sonucunda
%99.9999 oranında başarı sağlanmadan tasarlanan geliştirme sahaya verilmemektedir.
Bu karmaşık sistemde tasarımın başarısını ölçmek için Şekil 2’de verildiği üzere birim test (BT, Unit Test; UT), özellik doğrulama (ÖD; Feature Verification, FV) ve
sistem doğrulama (SD, System Verification; SV) olmak üzere üç evrede test işlemi
uygulanmaktadır. Bunlara ek olarak, yapılan projenin büyüklüğüne ve karmaşıklığına
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göre şelale (waterfall) [3] veya çevik (agile)[4] proje yönetim teknikleri uygulanmaktadır.

Şekil 2. Birim test, sistem ve özellik doğrulama

Netaş’ın test strateji doğrultusunda her bir test tipi için farklı ekipler oluşturulmuştur. İlk test tipi olan BT’de amaç tasarlanan birimin doğruluğunun kontrol edilmesidir.
Burada, tasarımın performansını ölçmek, BT için ana amaç değildir. BT senaryoları
test uzmanlarınca değil yazılım tasarımcıları tarafından yazılır ve uygulanır. Burada,
tasarımın istenilen özellikleri yapabilirliği ve kodda izlediği yollar incelenir. Burada
yazılan test senaryoları Beyaz Kutu (White Box) [5] test tekniği kullanılarak oluşturulur. Beyaz kutu tekniği, tasarlanan yapının kod mantığı üzerindeki bilgiye bağlıdır ve
akış denetimleri, koşullar vb. elemanlar sınanır. Oluşturulan test senaryoları, onay
sürecinin ardından, kalite takibi amacıyla HP’nin Kalite Merkezi (Quality Center)
adındaki araca aktarılır.
Yapılan BT ardından tasarım, ÖD adımı için genel yapıya hâkim, ağ, yazılım ve
sistem bilgisine sahip test mühendislerinden oluşan ekibe aktarılır. Bu ekip ÖD adımında, yazılım talepleri ve yazılan kod doğrultusunda uygulanacak test senaryolarını
ve test planını belirler. Bu adıma, Gri Kutu [6] ve Siyah Kutu [7] (Gray Box ve Black
Box) test teknikleri örnek verilebilir. Gri kutu testlerinde, test tasarımı sırasında sadece testini yaptığımız fonksiyonun yazılımsal anlamda içeriğinin bilinmesini gerektirir.
Yani büyük resme bakmayıp, sadece yazılımın bir parçası hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir.
Kara Kutu test uygulaması yazılımın tipine bakmaksızın seçtiği test yöntemini uygulayan yazılım test tekniklerinden oluşur. Kara Kutu test tekniğine girdi olarak uygulanabilir bir yapı taşı (Component) ve bir varsayımla işe başlanır [7]. Her program
girdisinden sonra oluşan çıktı kontrol edilir, hata meydana gelmiş ise bu teknik aracılığı ile belirlenir. ÖD takımı tarafından hazırlanan test senaryoları ve test planı, yazılım mimarları ve Netaş’ın uluslararası iş ortakları ile yapılan görüşmeler neticesinde
onaylatılarak, test işlemi sürecine başlanılır. Hazırlanan dokumanlar kalite merkezi
aracında ve ortak paylaşım dizininde konumlandırılır.
ÖD ekibi, yapılan test aktivitelerini;
 Kaynak Testi (Sourcing Test): Yeni sürüm için hazırlanan yazılımın test
edildiği aktivite çeşididir. Burada önceki sürümlere uygulanacak yükseltme
testleri de yer almaktadır.
 Yama Testi (Patching Test): Önceki sürümlere yama olarak hazırlanan yazılımların testleridir. Müşteri tarafından yaşanan bir soruna veya müşterinin
acil taleplerine cevap verebilmek için hazırlanan yamalar, kaynak testlerindeki yükseltme testlerine karşın tablo transfer testlerini daha yoğun içerir.
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iki ana baslık altında ele alır. Testin nasıl yapılacağı “ÖD Test Plan” dokümanında
yer alır. Burada aktivitede ne yapılmak istenildiği ve neden yapılmak istendiğine dair
bilgiler yer almaz. “Proje Genel Bakış” başlığında kısaca konu özetlense de aktivitenin ne yaptığını anlatan Fonksiyonel Tanım, (FT, Functional Description) dokümanıdır. Ayrıca müşteri talepleri özellik gereksinim spesifikasyon (ÖGS, Feature Requirements Specification) dokümanında toplanır. Bu taleplere karşılık özellik teknik
spesifikasyon (ÖTS, Feature Technical Specification; FTS) dokümanı hazırlanır ve
hangi taleplerin tasarıma uygunluğu gerekçeleri ile birlikte bu dokümanda, müşteriye
sunmak üzere yer alır. ÖTS doğrudan olarak müşteriye ile paylaşılacağı için buradaki
her cümle ÖD adımında test edilmelidir.
Bunlarla birlikte ÖD test plan dokümanında, yapılan aktivitenin nereleri etkileyeceği, nereler üzerinde tasarım yapıldığı ve nerelerde kod değişikliğine gidildiği bilgileri tasarım ve test grupları tarafından saptanarak “Etkilenen Ağ” (Impacted Network)
başlığı altında toplanır.
Haberleşme alanında, teknoloji bir öncekinin üzerine eklenerek ilerlediğinden,
ürün için geliştirilmiş birden fazla platform mevcuttur. Xa-Core, Compact, aTCA
mimarileri telekom alanında geliştirilen platformlara birer örnektir. Tüm bu sürüm ve
platform farklılıkları, farklı yazılım ve kapasitelere sahip yapılar oluşturmuştur. Aktivitenin, müşterinin konumu, mevcut platformu ve hangi yapılarda sürüme ekleneceği
saptanarak test ortamları belirlenir. Testi yapılan aktivitenin desteklendiği platformlar,
ÖD dokümanında “Platform Verificaion” baslığı altında belirtilir. Değişik bileşenlerden oluşan VoIP sistemleri için özelleşmiş tasarım grupları vardır. İlgili aktivitede
hangi grupların çalıştığı, görev paylaşım ve çalışma zamanının bilgileri “Focus Area”
baslığı altında anlatılır. Bu bilgiler, ÖD grubundaki test mühendislerinin yol haritalarını çıkarmasında önemli bir yeri vardır.
Sahada karşılaşılabilecek durumların senaryolarını ve müşteri kabul testlerini içeren, tasarımın geliştirme detaylarından ve yazılan koddan bağımsız, test adımı SD
mühendisleri tarafından oluşturulur. Bu tip testler kara kutu olarak bilinmektedir.
Yeni tasarımın genel sistemde neleri etkilediği bu adımda detaylı olarak incelenir.
Müşteriye sunulacak hale getirilmiş olan tasarımın testi bu adımda yapıldığından,
bulunabilecek her hata veya eksiklik müşteri gözüyle incelenir. Bu adım diğer testleri
gerçekleştiren ve kodun etkilerini bilen mühendislerden ayrı bir grup tarafından koşulur. Tespit edilen eksiklilikler müşterinin proje iptaline ve anlaşma feshine kadar gidecek durumları önceden engellemek adına büyük önem taşır.
Bunlara ek olarak buradaki test senaryoları tümleşik VoIP santralinin değişik bileşenlerinde PROTEL[8], C++ ve Java gibi çeşitli dillerde yazılmaktadır.
Gereksinimler doğrultusunda hazırlanan test senaryoları uygun test alanları altında
gruplandırılır. Bir önceki sürümün, geliştirilen yeni özelliklerle birlikte, çalıştığını
kontrol etmek için “backwards” adı verilen test senaryoları uygulanmaktadır. Yeni
tasarlanan sistemin limitlerini belirlemek için “Capacity & Stress” test senaryoları
kullanılmaktadır. Ayrıca tasarım gereksinimleri bu test senaryoları sonucunda belirlenebilmektedir. Haberleşme sistemlerinde standartlara uyumluluk oldukça önemlidir. Bunun kontrolü “Compliance” test senaryoları altında yapılmaktadır.
Sistemin istenildiği şekilde çalışmasını sağlayan biçimlendirme ve tanımlamaları
belirlemek için “Configuration & Provisioning” test senaryoları sisteme uygulanmak-
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tadır. Müşteri dokümanlarındaki bilgileri doğruluğunu tespiti için “Documentation”
testleri gerçekleştirilmektedir.
Genellikle tasarımın yapması beklenen işlemleri test edilmektedir. Hâlbuki sistemin en önemli davranışı beklenmeyen durumlarda gösterdiğidir. Bunları belirlemek
için “Error Path & Negative Scenarios” test senaryoları kullanılmaktadır. Buradaki
temel amaç, sitemin çalışmasını bozan “trap” olarak bilinen ve çözüm maliyeti oldukça yüksek olan bozucu etkilerin belirlenmesine çalışmaktır. Bununla birlikte ön görülen hatalar karşısında sistem hata bilgisini ilgili birime ve müşteriye iletmesi gerekmektedir. Bu durum karşılaşılan hatanın çözümü için oldukça önemlidir ve kritik bir
uygulamadır. Hata karşısında doğru hata kodlarının gönderilmesi “Fault Management” test senaryoları ile kontrol edilmektedir.
Tasarım sonucunda elde edilen yazılım beklenenleri gerçekleştirdiği operasyonel
testler ile belirlenmektedir. Bu testler, ÖD’nin üzerinde yoğunlaştığı bir alandır. Başka bir deyişle test deyince ilk akla gelen test senaryosu bu tip senaryolardır. Bununla
birlikte sistemin bir önceki sürüme veya bir sonraki sürümlere güncellenmesinde
mevcut geliştirilen yazılımın etkisi “Upgrade & Backup” senaryoları kontrol edilir.
Ayrıca tasarımın var olan sürümdeki modüller arasındaki etkileşimler ve uyumlu
çalışması “Release FIT” senaryoları ile test edilir. Bu test senaryoları sürümün güvenirliğinin belirlenmesi açısında oldukça önemlidir.
Belli senaryolar ve yük altında sistemin performansı (arama kurulma zamanı, başarısız arama sayısı…), performans testleri ile kontrol edilir. Elde edilen sonuçlar bir
önceki sürümlerin sonuçları ile karşılaştırılır. Şekil 3’te tümleşik VoIP sistemininin
yeniden başlatma sürelerine ilişkin performans değerleri gösterilmiştir. Ayrıca bu
testler için sistem performans ölçüm grubu mevcuttur. Bunlarla birlikte yeni sürümle
güncellenen ürünün mevcut altyapıdaki diğer ürünlerle olan çalışması “Interoperability & Interworking” altında test edilmektedir.

Şekil 3. Arama trafiği altındaki sistemin, yüksek kapasiteli santral tasarım projesinin haftalara
göre, yeniden başlatılma performans değerleri grafiği.
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3

Yüksek Kapasiteli Santral Tasarım Projesi Test Stratejisi

Bu bölümde “Yüksek Kapasiteli Yeni Nesil Merkezi Santral Tasarımı” projesinde
izlenilen test yöntemleri ve edinilen deneyimlere binaen uygulanan metotlar anlatılmaktadır.
Kapasite artırımı esnasında, sistem performansı, test takımının dikkat etmesi gereken en önemli parametredir. Sistem performansının karsılaştırmalı veriler ile ölçülmesi yöntemi klasik fakat etkili bir yöntem olduğundan, test mühendisleri bu yöntemden
de Şekil 3’teki gibi faydalanmışlardır. Sistem performansları, performans değerleri
elde edilerek, bunların değerlendirilmesiyle ölçülmektedir. VoIP sistem bileşenlerinin
tasarıma başlamadan önce performans değerleri elde edilmiştir.
Bunlara ek olarak, yapılan tasarımın test edilmesi için, konfigürasyon için gerekli
XML ve SOS işletim sisteminin konfigürasyon dosyalarını otomatik hazırlayan araçlar geliştirilmiştir. Bash scripting ile Linux ortamında geliştirilen bu araçlar sayesinde
gerekli konfigürasyon dosyaları hatasız ve çok kısa sürede tamamlanabilmiştir.
Ayrıca, test mühendisleri yapılan testlerin sonuçlarını ve etkiledikleri alanları daha
ayrıntılı gözlemleyebilmek adına sistem hata kayıtlarından faydalanmaktadır. Kapasite artırımıyla birlikte gelen büyüme, santrallerin hata kodlarını okumayı ve o kodlarla
ilgili elemanların tespitini zorlaştırmıştır. Bu karmaşıklık test mühendislerinin hata
anındaki kodları okurken, her seferinde 5-6 adımdan oluşan bir dizi işlemleri yapmasına sebep olur. Bu işlemleri her defasında yapmak, önemli bir zaman sarfiyatı ve iş
yüküdür. Test mühendisleri, Şekil 4’te gösterilen artan hat grup isim bilgilerini daha
kolay takip edebilecekleri bir metodu, hazırladıkları tüm konfigürasyon araçlarında
uygulamışlardır.

Şekil 4. Hat grup ismi bilgi formatı

Şekil 4’te verilen hat grup isim bilgisini daha anlaşılır yapan metotta ise, taraf ismi
yerine GXXX şeklinde G ve 3 rakamdan oluşan bir format tercih edilerek ilgili
LGRP’nin hangi ağ geçidi denetleyicisinin altında bulunduğu belirtilmiştir. Böylelikle
1milyon aktif son kullanıcı konfigürasyonuna sahip tümleşik VoIP santral kayıtlarını
okumada büyük kolaylık sağlanmıştır. Hat grup isimlerine ait taraf ismi bilgisi kısmi
olarak bilgi verse de, arıza yerini net olarak söylememektedir. Çerçeve ve birim numara bilgilerindeki toplam 4 karakter kullanılarak, eleman tespitinin başka kontrollere
gerek kalmadan direkt kayıtlar üzerinde okunarak yapılması sağlanmıştır. Örneğin,
ismi G116 01 64 şekilde olan bir hat grubun, ağ geçidi denetleyicisi 116’nın altındaki
164. ağ geçidi olarak anlaşılması sağlanmıştır. Bir ağ geçidi denetleyicisi altına en
fazla 254 ağ geçidi tanımlanabilmektedir. Sağdan itibaren ilk 3 rakam hangi ağ geçidi
kontrolü olduğunu anlatmış en soldaki rakam da test hat grupları kullanılmıştır.
Kapasite artırımında, kullanıcıları ulaşılabilir hale getirmek kadar, aynı anda yapılabilen arama sayısını artırmakta büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda “Capacity
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& Stress” testleri sistemde uygulanmıştır. Çizelge 1’de, bulunan hata senaryolarının
hangi alanlara ait olduğunu görebilirsiniz. En çok hatanın tespit edildiği alanlar, en
riskli alan olarak kabul edilmemektedir. Hata yolları ve negatif senaryo testlerindeki
hata sonuçları sistemin alt seviyelerine veya belleklerine ait hatalar olabileceğinden
bu alanda bulunan hataların önceden tespiti büyük önem taşımaktadır. Operasyon
alanında, elde edilen sistemin gereksinimleri ne oranda gerçekleştirdiği test edilmektedir. Müşterinin kabul testleri, operasyon testleri ile benzer olabilmektedir. Bu alanda
yapılan testlerin kalitesi, ürün tesliminden sonra ki süreçte müşteri memnuniyeti ile
doğru orantılı olmaktadır. Provisioning testleri, girilen kodların sistem konfigürasyonları üzerindeki etkisini ölçmektedir. Sistemin istenilen özelliklere sahip olabilmesi,
öncelikle konfigürasyonların eksiksiz yapılmış olmasına bağlıdır. Hataların bu test
adımında tespit edilmemesi, müşterinin kabul testlerine bile başlayamaması anlamına
gelir. Bu durum test mühendisleri için büyük saygınlık kaybı anlamına gelir.
Müşterilere, VoIP santral kalite taahhütlerini sunabilmek ve sistem kapasitesindeki
etkiyi saptayabilmek için, ÖD ve SD adımlarındaki testlerin arama trafiği altında
gerçeklenmesi ve trafik altında alınmış performans değerlerine ihtiyaç vardır. Yapılan
son kullanıcı tanımlamalarını kullanılabilir hale getirmek ve son kullanıcıların arama
yapabilmesini sağlamak için her son kullanıcının bir hat gruba bağlanması gerekmektedir.
Netaş ÖD grubu test mühendisleri, test durumlarını sağlamak ve otomatik arama
trafiği oluşturmak adına Şekil 5’te gösterilen “Hurricane” adı verilen Linux tabanlı
simülasyon araçlarını kullanmaktadır. Bu simülasyon aracıyla yapılan son kullanıcı
tanımlamaları çalışır hale getirilerek, kullanıcıların bir birilerini aramaları sağlanmaktadır. Fakat VoIP santralin kapasite artırımı gibi bir aktivitesini test edebilmek ve bu
yönde zorlama testlerini gerçekleştirebilmek için, çok sayıda ağ geçidini simüle edebilecek “Hurricane” sunuculara ihtiyaç duyulmaktadır. Kullanılan benzetim araçlarını
kurmak, üzerlerinden arama trafiği başlatmak ve gerektiğinde kapatabilmek adına
bash script’ler ile otomasyon araçları geliştirilmiştir. ÖD grubu bu araçları geliştirerek
büyük zaman kayıplarından kurtulmuş ve mevcut zamanı daha verimli kullanabilmiştir.
Projede, büyüklüğü ve etkilediği alanların çok olması sebebiyle, çevik yöntem tercih
edilmiştir. Testi yapılan ürün her hafta güncellenmiş ve mevcut etkileşim testlerinin
tekrarlanması gerekli hale gelmiştir. Bu kapsamda test sürecinin sonunda “Regression” adı verilen dönüş testleri ile onaylanan test senaryoları tekrar koşulmuştur. Böylelikle testten sonra girilen kodların bozduğu alanlar tespit edilmiş, gerekli düzeltmeler yapılarak “Regression” testleri sayesinde kodda istenilen kalite yakalanmıştır.

4

Sonuçlar

Çok bileşenli, üzerinde 1300 civarı hizmet ve uygulama bulunduran ve nerdeyse tüm
dünyadaki haberleşme standartlarını destekleyen Netaş’ın Ar-Ge sorumlusu olduğu
tümleşik VoIP sisteminin karmaşık yazılım bloklarının kalitenin korunması adına iyi
test edilmesi gerekmektedir. Bu sistemin testi, Netaş’ın test stratejisi doğrultusunda
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yapılmaktadır. Bu test stratejisi gereğince her 1000 satır kod için en az bir problem
raporlanmalıdır. Aksi durumda yapılan test sorgulanmaktadır.
Yüksek kapasiteli santral tasarımında yukarıda verilen test stratejisine ek olarak
yeni yaklaşımlar kullanılmıştır. Bu yaklaşımlar sonucunda uzun sürede yapılacak
testler çok kısa sürede tamamlanmıştır. Ayrıca bu süredeki tasarrufun yanında tasarımdaki tüm riskli noktalar sınanmıştır. Bununla birlikte alanlara göre test senaryoları
yazılarak tüm sistemi kapsayan testler yapılmıştır ve sistemi etkilemesi muhtemel
problemlerin tespiti gerçekleştirilmiştir. Bu sistemin kalitesini artırırken maliyetleri
düşürmüştür.
Çizelge 1. Yüksek kapasiteli santral tasarım projesinin test senaryo dağılımı ve hata tespiti
yapılan alanlar grafiği

.

Şekil 5. Hurricane aracının simüle ettiği yapı

Bu çalışmada verilen test stratejisine ve yeni yaklaşımlara, plan aşamasında olan
test otomasyonunun da eklenmesiyle daha etkin hale gelecektir. Bu konuda çalışmalara başlanmıştır.
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Fatih Ayvaz1, Selçuk Mitmit1, Aycan Demirsoy1, Ayşe Belma Şahin-Kaya1, Ali
Yıldırım1, Oğuzhan Yavuz1
1
Netaş Telekomünikasyon A.Ş, İstanbul, Türkiye
{fayvaz, smitmit, aycan, belmas, aliyil, oyavuz}@netas.com.tr

Özet. Bu çalışmada haberleşme sistemlerinde (VoIP, TDM) yazılım süreçlerinde gereksinim analizi yapılması ve oluşturulan yazılım mimari tasarım doğrultusunda tasarım maliyet hesaplarının yapılışına ilişkin Netaş’ın sahip olduğu
bilgi birikimi ve tecrübe paylaşılmıştır. TÜBİTAK TEYDEB tarafından desteklenmiş olan “Yüksek Kapasiteli Yeni Nesil Merkezi Santral Tasarımı” isimli
projenin tasarım maliyet tahmininin yapılması anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yazılım Süreçleri, Gereksinim Analizi, Tasarım Maliyet
Tahmini, VoIP Sistemleri, Proje Planlama

1

Giriş

Bir haberleşme ağının çalışması donanımsal alt yapının yanında onun üzerine çalışan
yazılım ile sağlanmaktadır. Haberleşme sistemlerinde yapılan değişiklikler donanımdan çok yazılım üzerinde yapılmaktadır. Bunun nedeni operatörlerin sistemlerini yüksek maliyetleri nedeniyle donanımsal olarak değiştirmekten çekinmeleridir. Bu yüzden yeni nesil teknolojileri destekleyen donanımların yanında hala eski nesil teknolojileri destekleyen donanımlar da ağ içerisinde kullanılmaktadır.
Haberleşme sistemlerindeki ArGe faaliyetleri genel olarak mevcut donanım üzerinde yazılım geliştirmelerini kapsamaktadır. Mevcut kaynakların daha iyi kullanımı,
pazar stratejileri, rekabet, teknolojik gelişmeler, büyüme isteği ve tüketici tercihlerinin değişmesi gibi nedenlerle yeni gereksinimlere ihtiyaç duyulur. İnternet Üzerinden
Ses İletişimi (Voice over Internet Protocol, VoIP) sistemleri [1] karmaşık bir yazılım
mimarisine sahiptir. Bunun sebebi Çekirdek (Core), Ağ Geçidi (Gateway, GW), Ağ
Geçidi Denetleyicisi (Gateway Controller, GWC), Oturum Trank Sunucusu (Session
Server Trunk, SST) ve İşletim Yönetim, Bakım ve Yapılandırma Birimi (Operations,
Administration, Maintenance and Provisioning, OAM&P) gibi bileşenlerden oluşan
tümleşik bir sistem olmasıdır [2]. Bu sebeple yazılım geliştirme projelerinde gereksinimlerin açık ve net bir şekilde belirlenmesi ve mimariye uygunluğunun ölçeklendirilebilmesi büyük önem taşımaktadır. Oldukça zor bir alan olan yazılım geliştirme projelerinin gereksinimlerinin –zaman, çalışan- belirlenmesi ve risk analizlerinin yapılmasında Netaş zengin bir bilgi birikimine sahiptir. Bu çalışmada Netaş’ın yazılım
geliştirme projelerinin uyguladığı yöntemler ve tecrübeleri paylaşılmıştır.
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Bu yayın dört bölümden oluşmaktadır. Bölüm 2’de tümleşik VoIP sistemlerinde
gereksinimlerin belirlenmesi ve yazılım geliştirme süreçleri anlatılmıştır. Bölüm 3’te
tümleşik VoIP sistemlerinde gereksinim analizi ve tasarım maliyet tahmini deneyimine yer verilmiştir. Son bölümde ise genel değerlendirmelere ve sonuçlara değinilmiştir.

2

Tümleşik VoIP Sistemlerinde Gereksinimlerin Belirlenmesi
ve Yazılım Geliştirme Süreçleri

Gereksinim, bir sorunu çözmek ya da bir hedefe ulaşmak için müşteriler tarafından
ihtiyaç duyulan bir koşul ya da yetenektir. Diğer bir ifadeyle gereksinim, bir sözleşmeyle tanımlanan ve bir ürün veya ürün bileşeni tarafından karşılanması ya da sahip
olunması gereken bir durum, yetenek, standart, şartname ya da diğer resmi belgelerdir
[4].
Tümleşik VoIP sistemlerinin müşterileri dünya genelindeki büyük operatör ve
hizmet sağlayıcı firmalardır. Bu firmalar mevcut kaynakların daha iyi kullanımı, pazar stratejileri, diğer firmalarla rekabet, teknolojik gelişmeler, büyüme isteği ve tüketici tercihlerinin değişmesi gibi nedenlerle yeni gereksinimlere ihtiyaç duyarlar. Tümleşik VoIP sistemleri karmaşık bir yazılım mimarisini sahiptir ve bu sebeple yazılım
geliştirme projelerinde gereksinimlerin açık ve net bir şekilde belirlenmesi ve mimariye uygunluğunun ölçeklendirilebilmesi büyük önem taşımaktadır.
Bu sebeple tümleşik VoIP sistemlerinde, geleneksel yazılım geliştirme süreçlerinden biri olan Şelale süreci (Waterfall process) [5] uygulanmaktadır. Şelale süreci,
Şekil 1’de görüldüğü gibi birbirini takip eden ardışık fazlardan oluşmaktadır ve sonraki faz bir önceki faz tamamlanmadan başlamamaktadır.

Şekil 1. Şelale Süreci

Şekil 2’de bir tümleşik VoIP sisteminde yer alan yazılım süreçleri gösterilmiştir.
Bu süreçlerde iş geliştirme (business development) ekipleri geliştirilecek ürünün pazarda tercih edilebilirliğini ve pazar payını artırmanın yollarını ararlar. Ayrıca rakip
firmalar içerisinde öncü ve yenilikçi olmak ve şirketin kazancını ve sürekliliğini ar-
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tırmak için süreç boyunca çalışmalarını sürdürürler. Tasarım ekipleri ise müşterilerden gelen gereksinimlere uygun mimari tasarımlar yapar, uygular ve sistem doğrulamalarını gerçekleştirirler.

Şekil 2. Tümleşik VoIP Sistemlerinde Yazılım Geliştirme Süreçleri

Şekil 2’de görüldüğü gibi tümleşik VoIP sistemlerinde yazılım geliştirme ardışık
iki temel süreçte ilerlemektedir:
2.1

İş Planlama Süreci

İş planlama sürecinde, ürün müdürleri, satış müdürleri ve çözüm mimarları, müşterilerle görüşerek, gereksinimleri ve müşterilerin ihtiyaçlarına katkıda bulunacak yeni
teknolojik çözümleri ve fikirleri belirlerler. Bu süreçte “planlama” seviyesi tasarım
maliyet tahmini (TMT) yapılır ve belirlenen tüm gereksinimlerin teknik olarak yapılabilir olup olmadığı; eğer yapılabilir ise insan kaynağı ve donanım maliyet dereceleri
düşük (2 adam-yıldan az), orta (5 adam-yıldan az) veya yüksek (5 adam-yıldan fazla)
olmak üzere ortaya çıkarılır. Bu süreçte tasarım ekipleri rol almamaktadır.
2.2

Yazılım Sürüm Planlama ve Geliştirme Süreci

İş planlaması yapılan gereksinimler sürüm planlama ve geliştirme sürecine sokulur.
Bu süreçte iş geliştirme ve tasarım ekipleri birlikte çalışır ve her iki ekibin de kendilerine özgü ardışık süreç fazları ve her fazda elde ettikleri çıktılar vardır.
Fikir Fazı (Idea Phase): Müşteri ve pazarın ne istediğinin ve problemin iş (business) bakış açısıyla tanımlandığı fazdır. Ürün müdürleri tarafından fikir seviyesi özellik gereksinim dokümanı (ÖGD) hazırlanır. Bu fazda tasarım ekiplerinde yer alan
yazılım mimarları tarafından ÖGD’de yazılan gereksinimlerin “anlaşılmış” (understood) olması gerekmektedir. Tanımlanan gereksinimlerin müşteri istekleri ve beklenti-
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leri doğrultusunda önceliklendirilmesi yapılır. Önceliklendirilmiş gereksinimler iş
paketlerine dönüştürülür ve çıkarılacak olan yazılım sürümüne “aday bir içerik listesi”
(candidate content list, CCL) olarak dâhil edilir.
Fikir fazı tamamlandığında Sürüm Başlangıcı (SB) deklare edilmiş olur. Bu fazda
yazılım mimarları tarafından yapılan analizler sonucu ±%50 yanılma oranlı adam-ay
(staff month, SM) ÖGD seviyesi TMT dokümanını hazırlanır. Çıkan maliyete göre
aday içerik listesinde yer alan gereksinimlerin yazılım sürümünde yer alıp almamasına tasarım ekiplerindeki insan kaynağının uygunluğuna göre karar verilir ve önceliği
düşük olanlar listeden çıkartılır.
Fırsat Fazı (Opportunity Phase): Tasarım ekipleri gereksinimler üzerinde mimari
tasarım ve analiz çalışmalarına başlarlar. Gereksinimler ürün özelliklerine göre şekillendirilir ve yeni türetilmiş (derived) gereksinimler oluşturulur. Bu fazda tüm gereksinimlerinin tasarım ekibi tarafından “tanımlanmış” (defined) olması ve ürünle uyumlu
olup olmadığının belirlenmiş olması gerekmektedir. Tanımlanması yapılmış ve ürünlere uyumluluğu incelenmiş gereksinimler fırsat seviyesi özellik teknik dokümanında
(ÖTD) toplanır. Yazılım sürümüne dâhil edilecek iş paketlerinin listesi (Plan of Intent, POI) bu fazda belirlenmiş olur.
Yazılım mimarları tarafından oluşturdukları mimari tasarım alternatifleri ile birlikte ileri seviye tasarım (İST) dokümanında belgelenir ve çözüm mimarları ve sistem
mimarları ile tartışılır. Sürecin tamamlanması için doküman onayının alınması gerekmektedir. Yazılım mimarları onay alınan mimari tasarım için ±%20 yanılma oranlı
adam-ay (staff month, SM) tasarım maliyet tahminini (design estimation) belirlerler.
Bu amaçla ÖTD seviyesi tasarım maliyet tahminini (TMT) dokümanını hazırlanır.
Proje müdürleri tarafından ÖTD seviyesi TMT’deki maliyete göre proje planları oluşturulur ve tasarım müdürleri ile koordineli çalışılarak tasarım yapacak olan yazılım
mühendisleri belirlenir.
Tasarım ekipleri bu fazı Tasarım Fazı 0 (TF0) olarak adlandırır. Fırsat Fazı tamamlandığında iş geliştirme ekiplerinde Pazara Hazırlık (PH) tasarım ekiplerinde ise TF0
deklare edilmiş olur.
Tanımlama Fazı (Definition Phase): Tasarım ekipleri belirlenen mimari tasarım
ile ilgili detaylı teknik analizler ve araştırmalar yaparlar. Bu fazda yapılan detaylı
çalışmalar neticesinde gereksinimlerin müşteriye “tahaddüt” (committed) edilmesi
gerekmektedir. Fırsat fazında yazılmış olan ÖTD güncellenir. Yazılım sürümüne dâhil
edilecek “onaylı” iş paketlerinin listesi (Plan of Record, POR) bu fazda belirlenmiş
olur.
Tasarım ekipleri tarafından müşteriye sunulmak üzere İşlevsel Tanım (Functional
Description, FD) dokümanı yazılır. Daha önceki fazlarda tanımlanmış gereksinimlerle
ilgili herhangi ve değişiklik veya yeni bir istek olursa bu doğrultuda içerik listesi ve
tahmini tasarım maliyeti ±%5 yanılma oranlı olarak güncellenir. Yazılım test ekipleri
bu fazda devreye girerler ve İşlevsel Tanım dokümanında belirlenen kapsama göre
test stratejilerini (laboratuvar ortamı, kurulum, teçhizat tedarik vb.) belirlerler.
Tasarım ekipleri tarafından tanımlama fazı Tasarım Fazı 1 (TF1) olarak adlandırılır. Tanımlama Fazı tamamlandığında iş geliştirme ekiplerinde Ticari Hazırlık (TH)
tasarım ekiplerinde ise TF1 deklare edilmiş olur.
Uygulama Fazı (Implementation Phase): Bu fazda tasarım ekipleri proje müdürlerinin liderliğinde kodlama çalışmalarına başlarlar. Yazılan ve kod kapsam (code
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coverage) testleri yapılmış kodlar yazılım mühendisleri tarafından organize edilen
toplantılarda (code inspection) yazılım mimarları tarafından detaylı bir şekilde incelenir; onaylanan kodlar kod deposuna (code repository) yüklenir. Kod deposuna yüklenen kodlar haftalık olarak derlenir ve laboratuvar ortamında kullanılmak üzere yazılım yükü oluşturulur. Yazılım mühendisleri yazdıkları kodların birim testlerini (unit
test) bu laboratuvarlarda koştururlar. Yazılım test mühendisleri test edecekleri alanları
ve senaryoları detaylandırarak işlevsel doğrulama (Functional Verification, FV) dokümanlarını hazırlarlar.
Tasarım ekipleri tarafından iş paketindeki kodlama ve birim testler tamamlandığında Tasarım Fazı 2 (TF2) deklare edilir. Yazılım test mühendisleri işlevsel doğrulama testlerini başlatarak kapalı kutu (black box) olarak iş paketininin işlevselliğini
test ederler. Testler sonucu raporlanan problemleri çözmek için yazılım mühendisleri
tarafından yeni kod değişikleri yapılır.
Tasarım ekipleri tarafından iş paketindeki işlevsel doğrulama tamamlandıktan sonra Tasarım Fazı 3 (TF3) deklare edilir. Sistem doğrulama ekipleri iş paketinin sürümdeki diğer iş paketleri ve mevcut sistem davranışına etkilerini test etmek için sistem
doğrulama testlerine başlarlar ve buldukları problemleri, sürümdeki diğer iş paketleri
ile etkileşimlerini ve sistem davranışlarına uyuşmayan durumları web tabanlı JIRA
[6] izleme aracı üzerinden kayıt açarak yazılım mühendislerine raporlarlar. Yazılım
mühendisleri raporlanan problemleri kod deposuna sistem doğrulama mühendisinin
açığı JIRA numarası ile girer. Sistem doğrulama mühendisi girilen kod ile derlenmiş
yazılım yükünü laboratuvar ortamına yükleyerek test eder. Eğer sorun çözülmüş ise
açılan JIRA kapatılır. Sistem doğrulama ekibi tüm testler tamamlandıktan ve problemler çözüldükten sonra test ilk geçiş (test first pass) ilan ederler. Test ilk geçiş sonrası raporlanan problemler ve kritik test senaryoları tekrar koşturulur. Sistem doğrulama problemsiz bir şekilde tamamlandığında ve tüm JIRA’lar kapandıktan sonra tüm
yazılımın son derlemesi (Final Compile) yapılır ve sürüm kod girişine kapatılır ve
tasarım ekipleri tarafından Sistem Doğrulama Fazı-1 (SD1) deklare edilir.
Sistem doğrulama mühendisleri son derleme sonrası oluşturulan yazılım yükü ile
nihai değerlendirme (final assessment) testleri yaparlar ve bulunan problemler web
tabanlı JIRA izleme aracı ile yazılım mühendislerine raporlanır. Yazılım mühendisleri
raporlanan problemler için buldukları kod çözümlerini derleme yapılamadığı için
sürüme yazılım yaması (software patch) olarak yazarlar. Nihai değerlendirme testleri
problemsiz bir şekilde tamamlandığında ve yazılım yamaları yazılarak tüm JIRA’lar
kapandıktan sonra, tasarım ekipleri tarafından Sistem Doğrulama Fazı 2 (SD2) deklare edilir ve uygulama fazı tamamlanmış olur.
Müşteri Maruziyet Fazı (Customer Exposure Phase) ve Yayılım Fazı (Deployment Phase): Uygulama fazının sonlanması İş geliştirme ekipleri tarafından İlk Müşteri Maruziyet (İMM) deklarasyonu ile birlikte müşteri maruziyet safhasına geçilir ve
sistem doğrulaması yapılmış yazılım sürümünün müşterilere sunulması için hazırlık
sürecidir (personel, teçhizat tedarik, saha destek vs.). Bu faz tamamlandıktan sonra
yazılım sürümü için Genel Kullanılabilirlik (GK) deklare edilir ve müşterilere yayılımı (deployment) yapılır.
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3

Tümleşik VoIP Sistemlerinde Gereksinim Analizi ve Tasarım
Maliyet Tahmini Deneyimi

Bu çalışmada TÜBİTAK TEYDEB tarafından 3130632 proje numarası ile desteklenerek yürütülen “Yüksek Kapasiteli Yeni Nesil Merkezi Santral Tasarımı” isimli projenin TF0 deklare edilene kadar olan Netaş deneyimleri anlatılmaktadır.
Şekil 3’te görüldüğü gibi “Yüksek Kapasiteli Yeni Nesil Merkezi Santral Tasarımı” projesi müşteri gereksinimlerinin doğrultusunda altı iş paketine dönüştürülmüştür.

Şekil 3. Yüksek Kapasiteli Merkezi Yeni Nesil Santral Tasarımı İş Paketleri

3.1

Gereksinim Analizi

Fikir fazında ürün müdürler tarafından her bir iş paketinin fikir seviyesi ÖGD dokümanları hazırlanmıştır. Yapılan ÖGD’deki tüm gereksinimler önceliklendirilmiş ve
tasarım ekibi tarafından anlaşılmıştır. Şekil 4A’da iş paketine göre ÖGD gereksinimleri listelenmiştir.
Fırsat fazlarında fikir fazında belirlenen gereksinimler ile ilgili kodsal teknik analizler yapılmış ve bu analizler sonucu iş paketlerinin mimari tasarımlarının;
 İş paketi 1, 2 ve 3’ün PROTEL/PROTEL2 [7] programlama dilini kullanan
çekirdek bileşeninde,
 İş paketi 4 ve 5’in C/C++ programlama dilini kullanan SST bileşeninde,
 İş paketi 6’nın JAVA programlama dilini kullanan CMTg bileşeninde,
olacağı belirlenmiştir. Bu fazda fırsat seviyesi ÖTD’ler hazırlanmıştır. ÖTD’de müşteri gereksinimlerinin yanında türetilmiş gereksinimler de listelenmiştir. Şekil 4A ve
4B’de iş paketine göre ÖTD gereksinimleri gösterilmiştir.
Şekil 4A’da verilen grafik önceliğe göre listelenmiş fikir seviyesi ÖGD gereksinimlerini içermektedir. Grafikte görüldüğü gibi en fazla gereksinim iş paketi 6’dadır.
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Bunun sebebi iş paketi 6’nın ağırlıklı olarak grafik arayüz tabanlı bir çözüm olması ve
kullanıcıya görünür çok fazla gereksinimin belirlenebiliyor olmasıdır. Diğer iş paketlerinde yapılacak tasarımlar ilgili bileşenlerin altyapısında olduğundan iş (business)
bakış açısıyla belirlenen gereksinimlerin sayısı azdır.
Şekil 4B’de verilen grafik önceliğe göre listelenmiş fırsat seviyesi ÖTD gereksinimlerini içermektedir. Zorunlu gereksinimlere sayıları iş paketi 1’de %51, iş paketi
2’de %166, iş paketi 3’te %100, iş paketi 4’te %118, iş paketi 5’te %205 iş paketi
6’da ise %34 artmıştır. Diğer gereksinimlerde de kayda değer artışlar olmuştur.

Şekil 4. Yüksek Kapasiteli Merkezi Yeni Nesil Santral Tasarımı Gereksinim Analizleri

Şekil 4C’de verilen grafikte, türüne göre listelenmiş gereksinimler belirtilmiştir.
Ürünün altyapısında tasarım yapacak olan iş paketlerinde türetilmiş gereksinimlerin
oranının daha fazla olduğu dikkat çekmektedir. Özellikle iş paketi 1’de %74 iş paketi
5’te ise %378 oranında gereksinim artışı olmuştur.
Şekil 4D’de verilen grafikte, ÖGD-ÖTD karşılaştırması yapılmış ve yine ürün altyapısında tasarım yapılacak iş paketlerinde gereksinim artışı dikkat çekmektedir.
3.2

Tasarım Maliyet Tahminleri

Çözüm mimarları iş planlaması sürecinde proje kapsamında yer alacak gereksinimlerin tahmini maliyetinin yüksek (5 adam-yıldan fazla) olduğu belirlenmiştir. Yazılım
sürüm planlama ve geliştirme sürecinde ise yazılım mimarları tarafından Şekil 5’te
belirtilen akış doğrultusunda tasarım maliyet tahmini belirleme çalışmaları yapılmıştır. Fikir seviyesinde yazılım mimarları, ürün müdürleri ve çözüm mimarları ile anlaştıkları gereksinimler doğrusunda ÖGD seviyesi TMT dokümanını hazırlamışlardır.
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Fırsat seviyesinde ise yazılım mimarları, İST sonrası oluşan gereksinim ve TMT değişikliklerini tasarım müdürleri, ürün müdürleri ve çözüm mimarları ile anlaşarak tasarım maliyet güncellemesi yaparak ÖTD seviyesi TMT dokümanını hazırlamışlardır.

Şekil 5. Fikir ve Fırsat Fazı Tasarım Maliyet Tahmini Belirleme Akış Diyagramı

Fikir ve fırsat fazlarında hazırlanan TMT dokümanlarında belirlenen tahmini tasarım maliyetlerinin iş paketi bazında yüzde dağılımları Şekil 6’da verilmiştir.

Şekil 6. Yüksek Kapasiteli Merkezi Yeni Nesil Santral Tasarımı Tasarım Maliyet Tahminleri
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Şekil 6A’da verilen grafikte ÖGD seviyesi TMT ile ÖTD seviyesi TMT arasındaki
değişimler verilmiştir. ÖTD ile gelen türetilmiş gereksinimler ve yapılan teknik analizler neticesinde iş paketi bazında tahmini tasarım maliyetlerinde değişimler olmuştur. Tasarım maliyetinde yüzdesel olarak en fazla artırım iş paketi 1’de %9.12 oranında yapılırken en fazla azaltma ise iş paketi 5’te %6,90 oranında yapılmıştır.
Şekil 6B ve 6C’de iş paketlerinin ÖGD ve ÖTD seviyesi tahmini tasarım maliyetlerine yüzdesel dağılımı gösterilmiştir. Grafikten de görüleceği gibi ürün altyapısında
tasarım gerektiren iş paketlerindeki maliyet oldukça yüksektir. Özellikle iş paketi
1’deki maliyet dikkat çekmektedir. Bunun sebebi iş paketi 1’deki yapılacak olan kodlamaların sistem altyapısında köklü değişiklikler yapmasıdır. Kodlama ile birlikte
işlevsel ve sistem doğrulama anlamında da yüksek bir maliyet vardır. Çekirdek bileşeninin karmaşıklığı ve tüm sistemi etkileyen riskler nedeni ile tasarım maliyeti bu
şekilde belirlenmiştir.

4

Sonuçlar

Bu çalışmada anlatılan “Yüksek Kapasiteli Yeni Nesil Merkezi Santral Tasarımı”
projesinin proje planlaması, TF0 sonunda belirlenen adam-ay türünden belirlenen
tasarım maliyet tahminine göre yapılmıştır. Fırsat fazında yazılım mimarları tarafından yapılan mimarı tasarım, teknik analizler ve belirlenen riskler neticesinde; fikir
fazından belirlenen yazılım tasarım maliyeti %5.06 oranında artış göstermiştir. Proje
müdürleri müşterilerin beklentileri ve tasarım ekiplerindeki mevcut insan kaynaklarının uygunluğunu ve yazılım mimarları tarafından belirlenen teknik riskleri göz önünde bulundurularak, projenin başlangıcından SD2 deklare edilene kadar geçen süreyi
19 ay olarak planlamıştır. Bu proje sistem kapasitesinde ve altyapısında ciddi değişikliklere neden olduğu için; yapılan planlama, müşteriler tarafından makul karşılanmış
ve sürüm geçiş planlamalarını bu doğrultuda yapmışlardır. Ancak teknolojik eğilimler
ve pazarda rekabet doğrultusunda bazı gereksinimlerin daha hızlı bir şekilde sağlanmasını istenebilmektedir. Bu tarz projelerde farklı yazılım tasarım süreçleri uygulanmaktadır.
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ED÷ODPÕQGDYHQHVQH\|QHOLPOLDQDOL] WDVDUÕP kabulleri ekseninde WHNUDUNXOODQÕODELOLU
EDVLW X\DUODQDELOLU JHOLúWLULOHELOLU YH WDVDUÕPD ÕúÕN WXWDQ NDYUDPVDO PRGHOOHU RUWD\D
NR\PD\Õ YH EDQNDFÕOÕN NUHGL DODQÕ LoLQ DQDOL] GHVHQOHULQLQ \DUDUODUÕQÕ J|VWHUPH\L
KHGHIOHPHNWHGLU %X DPDoOD ELU EDQNDQÕQ  \D]ÕOÕP JHUHNVLQLP EHOLUWLP 656 
GRNPDQÕLQFHOHQPLúYHEDQNDFÕOÕNNUHGLDODQÕLoLQELUNDYUDPVDOPRGHOWDQÕPODQPÕúWÕU
%X WDQÕPODQDQ GHVHQLQ GL÷HU NUHGL YHUHQ RUJDQL]DV\RQODUÕQ Lú DODQÕ LoLQ GH JHoHUOL
ROGX÷XQX GR÷UXODPDN LoLQ  IDUNOÕ RUJDQL]DV\RQXQ NUHGL DODQÕ Lú LKWL\DoODUÕ RUWD\D
oÕNDUWÕOPÕú YH KHU RUJDQL]DV\RQXQ DODQ PRGHOOHUL D\UÕ D\UÕ WDQÕPODQÕS ELUELUOHUL\OH
NDUúÕODúWÕUÕOPÕúWÕU0RGHOOHUDUDVÕQGDNLIDUNODUJ|]|QQGHEXOXQGXUXODUDNRUWDNELUDODQ
PRGHOLHOGHHGLOPLúYHEXPRGHOLQJHoHUOLOL÷L \DUDUODUÕYH\D]ÕOÕPWDVDUÕPÕ\ODX\XPX
LQFHOHQPLúWLU
Anahtar Kelimeler: $QDOL]'HVHQOHUL$ODQ0RGHOL%DQNDFÕOÕN.UHGL$ODQÕ

1 *LULú
<D]ÕOÕPPKHQGLVOL÷LQGHNL³GHVHQ´WHULPLPLPDUOÕNDODQÕQGDQJHOPHNWHGLU%XWHULPL
\ÕOÕQGD GHVHQOHU KDNNÕQGD birçok teorisi olan Amerikan mimar Christopher Alexander
ND]DQGÕUPÕúWÕU$OH[DQGHUGHVHQLVÕNOÕNODROXúDQELUSUREOHPLQ\HQLGHQNXOODQÕODELOLUWHPHO
o|]P RODUDN WDQÕPODPÕúWÕU>@ 'DKD VRQUD GHVHQOHU GL÷HU ELUoRN DODQD X\DUODQPÕúWÕU
0LPDUOÕNWDNL úHKLU YH ELQD WDVDUÕPODUÕQGD NXOODQÕODQ GHVHQOHU JLEL \D]ÕOÕP DODQÕQGD GD
GHVHQOHUoR÷XQOXNODWDVDUÕPSUREOHPOHULQGHNXOODQÕOPDNWDGÕU'HVHQlerde sunulan problemo|]PoLIWOHULQHVQH\|QHOLPOLWDVDUÕP NDOLWHVLQLDUWÕUPDNWDJHOLúWLUPH]DPDQÕQÕNÕVDOWPDNWD
ve \D]ÕOÕPJHOLúWLULFLOHUDUDVÕQGDNLLOHWLúLPLNROD\ODúWÕUPDNWDGÕU
1HVQH\|QHOLPOLJHOLúWLUPHGH\DOQÕ]WDVDUÕPGH÷LODQDOL]GHVHQOHULGHID\GDVD÷ODPDNWDGÕU
>@³$QDOL]GHVHQOHULLúPRGHOOHPHVLQGHRUWDN\DSÕ\ÕWHPVil eden kavramlar grubudur” [2].
<D]ÕOÕP PKHQGLVOL÷LQGHNLDQDOL]GHVHQOHULDODQPRGHOOHUL\DUDWÕUNHQNXOODQÕOPDNWDGÕU$ODQ
PRGHOOHUL SUREOHP DODQÕQÕQ NDYUDPVDO Lú PRGHOOHULGLU $ODQ PRGHOOHUL \D]ÕOÕP
JHUoHNOHúWLULPOHUL\OH GR÷UXGDQ LOLúNLOL GH÷LOGLU DQFDN WDVDUÕPÕ HWNLOHPHNWHGLU %X DoÕGDQ
alDQPRGHOOHULQHVQH\|QHOLPOLDQDOL]GHNLHQ|QHPOLPRGHOOHUGLU%XQODU³LOJLOLLúDODQÕQGDNL
JHUoHNGXUXPNDYUDPVDOVÕQÕIODUÕQÕQJ|UVHOWHPVLOLGLU´>@$ODQPRGHOOHULDODQQHVQHOHULQL
NDYUDPVDO VÕQÕIODU DUDVÕQGDNL ED÷ODUÕ YH NDYUDPVDO VÕQÕIODUÕQ |]HOOLklerini içermektedir.
7DVDUÕPODUD JLUGL ROPDNWD SUREOHP YH o|]P DUDVÕQGDNL EHQ]HUOL÷L DUWÕUPDNWDGÕU %X GD
QHVQHWHNQRORMLVLQLQDUNDVÕQGDNLWHPHOGúQFHGLU<D]ÕOÕPVÕQÕILVLPOHULGH genellikle alan
modelinden esinlenerek verilmektedir.
7DVDUÕPGHVHQOHUL\D]ÕOÕPJHUoHNOHúWLULPOHULLoLQWHNUDUNXOODQÕODELOHQ\D]ÕOÕP\DSÕODUÕ\NHQ
DQDOL]GHVHQOHUL\D]ÕOÕPLKWL\DoODUÕQÕQRUWD\DoÕNDUWÕOPDVÕYHWHPVLOHGLOPHVLLoLQJHUHNOLRODQ
WHNUDU NXOODQÕODELOLU VR\XWODPDODUGÕU >@ $QDOL] GHVHQOHUL, ilgili kavramlar vH RQODUÕQ
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|]HOOLNOHULQGHQROXúPDNWDGÕU $QDOL]GHVHQOHUL KDNNÕQGDWHPHOROXúWXUDQ NLWDEÕQ>@ \D]DUÕ
0DUWLQ )RZOHU GHVHQL ³ELU SUDWLN ED÷ODPGD ID\GDOÕ RODQ YH E\N LKWLPDOOH GL÷HU
ED÷ODPODUGDGD\DUDUOÕRODFDNRODQILNLU´RODUDNWDQÕPODPDNWDGÕU)RZOHUD\UÕFD³GHVHQOHU
ELU EDúODQJÕo QRNWDVÕGÕU YDUÕú GH÷LO´ GL\HUHN GHVHQOHULQ R DODQGDNL \HQL WDOHSOHUH J|UH
JHOLúWLULOHELOLUYHX\DUODQDELOLUROGX÷XQXYXUJXODPDNWDGÕU
øú NXUDOÕ \R÷XQ olan VLVWHPOHUGH DODQ ELOJLVL KD\DWL |QHP WDúÕPDNWDGÕU %X VHEHSOH
banNDFÕOÕNVHNW|UQGHNL,7VLVWHPOHULgibi birçok LúNXUDOÕQÕQEWQOHúPLúROGX÷X sistemler
JHOLúWLULOLUNHQLúDQDOLVWLRODUDNVDGHFH\D]ÕOÕPPKHQGLVOHULGH÷LO\NVHNDQDOLWLNEHFHULOHUH
VDKLS DODQ X]PDQODUÕ GD LVWLKGDP HGLOPHNWHGLU (÷HU \D]ÕOÕP JHOLúWLULFLOHUL EDQNDFÕOÕN
DODQÕQGDNLWHPHONDYUDPODUÕELOLUVHVRQNXOODQÕFÕ\ODLOHWLúLPNXUPDNLoLQRUWDNELUGLOEXOPDN
YHDVÕOLKWL\DoODUÕHOGHHWPHNGDKDNROD\ROXU%XGD\D]ÕOÕPLKWL\DoODUÕQÕQRUWD\DoÕNDUWÕOPDVÕ
YH WHPVLO HGLOPHVL LoLQ KDUFDQDQ HIRUX GúUPHNWH o|]P DODQÕQGD \D]ÕOÕP VÕQÕIODUÕQÕQ
WDQÕPODQPDVÕQÕ GD NROD\ODúWÕUPDNWDGÕU %X QHGHQOH H÷HU EDQNDFÕOÕN DODQÕ LoLQ J|]GHQ
NDoÕUÕOPDPDVÕJHUHNHQNDYUDPODUÕLoHUHQELUDQDOL]GHVHQLHOGHHGLOLUVHEXVHNW|ULoLQ\D]ÕOÕP
JHOLúWLULOLUNHQDQDOL]OHULoLQID\GDOÕELUEDúODQJÕoQRNWDVÕVD÷ODQPÕúRODFDNWÕU
%XoDOÕúPDQÕQDPDFÕEDQNDFÕOÕNNUHGLLúDODQÕQGDJHOLúWLULOHELOHQWHNUDUNXOODQÕODELOLUEDVLW
X\DUODQDELOLU YH WDVDUÕP LOH ED÷GDúDQ NDYUDPVDO DQDOL] GHVHQOHUL RUWD\D NR\PDNWÕU %X
ELOGLULGHDúD÷ÕGDNLVRUXODUDFHYDSEXOXQDFDNWÕU
 1HVQH\|QHOLPOLDQDOL] WDVDUÕPNDEXOOHULHNVHQLQGHNUHGLDODQÕLoLQEDQNDFÕOÕN
DQDOL]GHVHQLWDQÕPODQDELOLUPL"
 (÷HUEXDQDOL]GHVHQLWDQÕPODQDELOLUVHGHVHQQDVÕOROPDOÕGÕU"
 .UHGLDODQÕLoLQDQDOL]GHVHQLQLQID\GDODUÕRODFDNPÕGÕU"
%XELOGLUL\HNRQXRODQoDOÕúPDQÕQNDSVDPÕNUHGLDODQÕLOHVÕQÕUODQGÕUÕOPÕúWÕU.UHGLOHUHDLW
LúOHPOHU EDQNDFÕOÕNWD PHY]XDWÕ YH Lú NXUDOODUÕ HQ \R÷XQ RODQ YH EDQNDODUD HQ oRN JHOLU
JHWLUPH JF RODQ LúOHPOHUGLU  %DQNDFÕOÕNWD NUHGL DODQÕ WHOOHU RSHUDV\RQODUÕ YH\D EDQND
NDUWODUÕ JLEL EDQNDQÕQ UH]HUYLQL ROXúWXUDQ SDVLI EDQND RSHUDV\RQODUÕQGDQ oRN GDKD
NDUPDúÕNWÕU >@ %X DODQ LoLQ VLVWHP JHOLúWLUPHN GDKD ]RUGXU YH EX DODQGD GDKD oRN
DUDúWÕUPD\DLKWL\DoYDUGÕU
dDOÕúPDGDELUEDQNDQÕQJD\ULQDNGLNUHGLOHULNDSVDPGÕúÕEÕUDNÕODUDNWLFDULYHELUH\VHORODQ
QDNGLNUHGLOHULQHDLWLKWL\DoGRNPDQÕDQDOL]HGLOPLúYHEXGRNPDQODUDJ|UHDODQPRGHOL
WDQÕPODQPÕúWÕU7DQÕPODQDQPRGHOLQGL÷HUNUHGLYHUHQNXUXOXúODUÕQLúDODQÕLoLQJHoHUOLOL÷LQL
GR÷UXODPDNLoLQ EDQNDQÕQNUHGLVLVWHPOHULQLJHOLúWLUHQ\D]ÕOÕPILUPDVÕLOHD\UÕNUHGLW|U
RUJDQL]DV\RQXQ oDOÕúDQODUÕ\OD J|UúPHOHU \DSÕOPÕú WRSODPGD  RUJDQL]DV\RQXQ NUHGL
VLVWHPOHULDQDOL]HGLOPLúELOGLULGHDQDOL]VRQXoODUÕQD\HUYHULOPLúWLU
%LOGLUL úX úHNLOGH \DSÕODQGÕUÕOPÕúWÕU øNLQFL E|OPGH \D]ÕQGDNL LOLúNLOL oDOÕúPDODUD \HU
YHULOPHNWHGLU hoQF E|OPGH oDOÕúPDQÕQ \|QWHPL GHWD\ODQGÕUÕOPÕúWÕU '|UGQF
E|OPGH NUHGL DODQODUÕ LoLQ WDQÕPODQDQ DQDOL] GHVHQOHUL VXQXOPXú EHúLQFL E|OPGH HOGH
HGLOHQPRGHOLQGH÷HUOHQGLULOPHVL\DSÕOPÕúWÕU$OWÕQFÕE|OPGHEXOJXODUWDUWÕúÕOPDNWD\NHQ
\HGLQFLE|OPGHVRQXFD\HUYHULOPLúoDOÕúPDYHNÕVÕWODUÕWRSDUODQPÕúWÕU6RQE|OPGHLVH
JHOHFHNWHNLRODVÕoDOÕúPDNRQXODUÕEHOLUWLOPLúWLU
2

øOLúNLOLdDOÕúPDODU

/LWHUDWUGHúLUNHWILQDQVPDQÕRUJDQL]DV\RQ\DSÕODUÕVWRN\|QHWLPLSODQODPDYHDOÕP-VDWÕP
>@ >@ J|]OHPOHU YH |OoPOHU>@ VLSDULú YH VHYNL\DW >@ >@ UH]HUYDV\RQ>@ KDVWD
tedavisi[18], sigorta sistemleri[11], e-Lú >@ YH EDQNDFÕOÕN>@ >@ >@ DODQODUÕ LoLQ ED]Õ
RUWDN DQDOL] GHVHQOHUL \HU DOPDNWDGÕU %X PDNDOHOHULQ oR÷XQGD )RZOHU¶ÕQ GHVHQOHUL ED]
DOÕQPDNWDYHVRPXWODúWÕUÕOPD\DoDOÕúÕOPDNWDGÕU
$QDOL]GHVHQOHULDODQÕQGD\D]ÕODQoRND]PDNDOHEXOXQPDNWDGÕU%D]Õ\D]ÕOÕPúLUNHWOHULYH
hatta üniversiteler gibi biUoRN DNDGHPLN oDOÕúPD RUWDPODUÕ ELOH DQDOL] GHVHQOHULQH DúLQD
GH÷LOGLU %XQXQ GD VHEHSOHUL ELOJL HNVLNOL÷L ILNULQ LúH \DUDPD]OÕ÷ÕQD LQDQPD YH DQDOL]
GHVHQOHULQLQROJXQODúPDPÕúOÕ÷ÕRODELOLU$QDOL]GHVHQOHULDODQÕGDKDoRNDUDúWÕUPD\DLKWL\Do
GX\PDNWDGÕU>16].
$QDOL] GHVHQOHUL WDQÕPODPD \DNODúÕPODUÕ KDNNÕQGD ED]Õ PDNDOHOHU EXOXQPDNWDGÕU %X
\DNODúÕPODUGLUHNW\DNODúÕP GLUHFWDSSURDFK VR\XWODPD\DNODúÕPÕ DEVWUDFWLRQDSSURDFK 
YHDQDORML\DNODúÕPÕGÕU DQDORJ\DSSURDFK 'LUHNW\DNODúÕPGDGHVHQOHUJHQHOOHúWLULOHPH]YH
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GL÷HU DODQODUD X\JXODPDN NROD\ GH÷LOGLU 6R\XWODPD \DNODúÕPÕQGD GHVHQOHU
VR\XWODúWÕUÕOPÕúWÕUYHGDKDJHQHOGLU%XGHVHQOHUL|UQHNOHPHLOHEHQ]HUDODQODUDX\JXODPDN
GDKD NROD\GÕU $QDORML \DNODúÕPÕQGD GHVHQOHU \LQH VR\XWODúWÕUÕOPÕúWÕU YH EHnzetime
GD\DQGÕUÕOPDNWDGÕU %X \DNODúÕPGD GHVHQ YH \HQL X\JXODPD DUDVÕQGD EHQ]HWLP \DSÕODUDN
\HQLGHQ NXOODQÕODELOLUOLN VD÷ODPDNWDGÕU %XQODUÕQ GÕúÕQGD NDUDUOÕ DQDOL] GHVHQOHUL VWDEOH
DQDO\VLV SDWWHUQV  PHWRGX EXOXQPDNWDGÕU 6UHNOL GH÷LúLPH YH X\JXQ ROPD\Dn soyutlama
VHYL\HVLQH NDUúÕ RODQ EX PHWRW GHVHQOHULQ DQD \DSÕVÕQÕQ NRUXQDUDN IDUNOÕ DODQODUD X\XP
VD÷OD\DELOPHVLQLDPDoODPDNWDGÕU>@>@
/LWHUDWUGH Lú DQDOL]L LoLQ PHYFXW RODQ ED]Õ DUDoODUÕQ DQDOL] GHVHQOHUL\OH
EWQOHúWLULOHELOHFH÷LQL EHOLUWHQ ED]Õ |QHULOHUL LoHUHQ oDOÕúPDODU GD EXOXQPDNWDGÕU $QFDN
oDOÕúPDODUGD DQDOL] GHVHQOHULQLQ RWRPDWLN RODUDN HNOHQHPH\HELOHFH÷L R DODQ LoLQ \RO
J|VWHULFLRODUDNNXOODQÕODELOHFH÷LEHOLUWLOPLúWLU>@
%D]ÕPDNDOHOHUGHDQDOL]GHVHQOHULQLQ]DPDQYHPDOL\HWWDVDUUufu, daha yüksek kalite, daha
D] ULVN VWDQGDUGL]DV\RQ VRQ NXOODQÕFÕ\OD YHULPOL LOHWLúLP WHNUDU NXOODQÕODELOLUOLN DODQ
GHWD\ODUÕQÕ NHúIHWPH DODQÕQ DQODúÕOPDVÕ YH LGDPHVLQLQ NROD\ODúWÕUÕOPDVÕ JLEL \DUDUODUÕ
EHOLUWLOPLúWLU >@ $QFDN GL÷HU ED]Õ PDNDOHOHrde ise analiz desenlerinin tüm fonksiyonel
LKWL\DoODUÕ NDUúÕODPDGÕ÷Õ JHUHNVL] PRGHOOHPHOHUH QHGHQ ROGX÷X GHWD\ LoHUPHGL÷L LVWH÷H
J|UH X\DUODPD LoLQ oRN ]DPDQ KDUFDQGÕ÷Õ PúWHULOHULQ IDUNOÕ J|VWHULPOHUL\OH
\RUXPODQGÕ÷ÕQGD \DQOÕú DQODúÕOPDODUÕQ GR÷GX÷X JLEL SUREOHPOHU \DUDWWÕ÷Õ YXUJXODQPÕúWÕU
[16].
%DQNDFÕOÕN VLVWHPOHUL YH ILQDQVDO VLVWHPOHU HQ oRN oDOÕúÕODQODU DUDVÕQGD ROPDVÕQD UD÷PHQ
OLWHUDWUGH EX DODQGD SHN ID]OD PDNDOH EXOXQPDPDNWDGÕU BDQNDFÕOÕN DQDOL] GHVHQOHUL
KDNNÕQGD \D]ÕOan makaleler de uyarlamak için çok genel ve soyuttur; ancak bütün bir
EDQNDFÕOÕN VLVWHPL JHOLúWLULOGL÷LQGH EX PDNDOHQLQ WDPDPOD\ÕFÕODUÕ RODELOLUOHU g]HOOLNOH
NDSVDP EDQNDFÕOÕN NUHGL VLVWHPOHUL\OH GDUDOWÕOGÕ÷ÕQGD OLWHUDWUGH EXOXQDQ PDNDOH VD\ÕVÕ
birkaç taneye inmektedir. OyVD EDQNDODU YH GL÷HU ILQDQVDO RUJDQL]DV\RQODU PHYGXDW YH
\DWÕUÕP VLVWHPOHUL\OH NDUúÕODúWÕUÕOGÕ÷ÕQGD HQ oRN JHWLUL\L NUHGL VLVWHPOHULQGHQ
VD÷ODPDNWDGÕUODU
6HVHUD ³7HPHO %DQNDFÕOÕN 'HVHQOHUL´ PDNDOHVLQGH GDU NDSVDPOÕ SUREOHPOHU LoLQ 
EDQNDFÕOÕN DQDOL] GHVHQL WDQÕPODPÕúWÕU >@ 6RQUDVÕQGD RNX\XFXODUÕQÕQ EX GHVHQOHULQ QDVÕO
ED÷ODQÕODFD÷ÕQÕ YH EX GHVHQOHULQ JHUoHN GQ\DGDNL EDQNDFÕOÕN VLVWHPLQH X\JXQ PX \RNVD
VDGHFH LGHDO EDQNDFÕOÕN VLVWHPLQLQ |]HOOLNOHULQL PL J|VWHUGL÷LQL VRUPDVÕ ]HULQH 6HVHUD
literatürdHNLNUHGLDODQÕLoLQDQDOL]GHVHQOHULQLGHWD\OÕFDEHOLUWHQWHNoDOÕúPDRODQ³$SSO\LQJ
)XQGDPHQWDO %DQNLQJ 3DWWHUQV 6WRULHV DQG 3DWWHUQ 6HTXHQFHV´ EDúOÕNOÕ PDNDOHVLQL >@
\D\ÕPODPÕúWÕU
6HVHUDNUHGLVLVWHPOHULQLQNDUPDúÕNROGX÷XQXYHELUoRNIRQNVL\RQVD÷ODGÕ÷ÕQÕEHOLUWPLúWLU
 .UHGLVLVWHPOHULKHVDSNRQWUDWÕ
 MúWHULUQOHULQL
 Ön uç sistemleri,
 EQWHJUHPúWHULJ|UQPQ
 Uygulama-onay ve olur durumu desenlerini içermektedir.
Sesera KHVDS NRQWUDW GHVHQLQGH ³.RQWUDW´ YH ³+HVDEÕ´ D\ÕUPÕúWÕU >@ Sesera’nin ön uç
VLVWHP GHVHQL DQD EDQNDFÕOÕN VLVWHPLQLQ EHOOL ELU IRQNVL\RQXQD RGDNODQDQ VDWÕúD KD]ÕU
VLVWHPOHULDOPD\ÕYH\DJHOLúWLUPH\LVD÷ODPDNWDGÕU6HVHUD¶QÕQGL÷HUPúWHUL-ürün deseni ise
>@UQOHULQWHNQLNGÕúFHSKHVLQLROXúWXUPDNWDGÕU6HVHUD¶QÕQHQWHJUHPúWHULJ|UQP
VD÷OD\DQGHVHQOHULDQD|]HOOLNOHUL\OHSRUWDOEHQ]HULPúWHULJ|UQPVD÷ODPDNWDGÕU>@
Uygulama-RQD\ GHVHQL X\JXODPD YHULVLQL RQD\ YHULVLQGHQ D\ÕUÕUNHQ Lú GXUXPODUÕ GHVHQL
ELUELULQGHQ D\UÕ YDUOÕNODUÕ LOLúNLOHUL YH GDYUDQÕúODUÕQÕ LoHUHQ Lú VUHo QHVQHOHULQL ELU DUD\D
getirmektedir.

3

Yöntem

%DQNDFÕOÕNNUHGLDODQÕDQDOL]GHVHQOHULQLWDQÕPODPDNLoLQLONRODUDNELUEDQNDQÕQ\D]ÕOÕP
LKWL\DoGRNPDQÕDQDOL]HGLOPLúWLU*L]OLOLNDQODúPDVÕQHGHQL\OHELOGLULQLQJHULNDODQÕQGDEX
EDQNDGDQ$%DQNDVÕRODUDNEDKVHGLOHFHNWLUøQFHOHQHQDQDOL]GRNPDQODUÕDúD÷ÕGDEHOLUWLOHQ
konularla ilgilidir:
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.UHGLUQOHULWDQÕPODPDJQFHOOHPH
.UHGLNDPSDQ\DODUÕ\|QHWPH
TeminatlarÕ\|QHWPH
0úWHULNUHGLOLPLWOHULQLWDKVLVHWPH
7LFDULWDNVLWOLNUHGLNXOODQÕPÕ
7LFDULWDNVLWOLNUHGLWDKVLODWÕ
%LUH\VHOWDNVLWOLNUHGLNXOODQÕPÕ
%LUH\VHOWDNVLWOLNUHGLWDKVLODWÕ
3HUVRQHONUHGLNXOODQÕPÕ
3HUVRQHONUHGLWDKVLODWÕ
<DEDQFÕSDUDWLFDULNUHGLNXOODQÕPÕYHWDKVLODWÕ
'L÷HUWLFDULNUHGL DGDWOÕ702JLEL NXOODQÕPODUÕ
'L÷HUWLFDULNUHGL DGDWOÕ702JLEL WDKVLODWODUÕ

øKWL\Do GRNPDQODUÕQGDQ NDYUDPVDO VÕQÕIODUÕ EXOPDN LoLQ  Lú VUHoOHUL RGDNOÕ DQDOL]OHUGH
NXOODQÕODQNDYUDPNDWHJRULOLVWHVLNXOODQÕOPÕúWÕU>@$\UÕFDNDYUDPVDOVÕQÕIODUYH|]HOOLNOHULQH
NDUDUYHUPHNLoLQLKWL\DoGRNPDQODUÕQGDNLLVLPOHUYHLVLPWDPODPDODUÕEXOXQPXúNDYUDP
YH |]HOOLNOHULQH NDUDU YHULOGLNWHQ VRQUD RUWDN LOLúNL OLVWHVL >@ göz önünde bulundurularak
VÕQÕIODU DUDVÕQGDNL ED÷ODU WDQÕPODQPÕúWÕU %X ED÷ODU EDQNDFÕOÕN NUHGL DODQÕQGD ELU VUH LoLQ
NRUXQPDVÕ JHUHNOL olan ³KDWÕUODQPDVÕ JHUHNHQ´ ED÷ODUGÕU $\UÕFD |]HOOLNOHU GH VDGHFH NUHGL
DODQÕLoLQKDWÕUODQPDVÕJHUHNHQELOJLOHULLoHUPHNWHGLU
7DQÕPODQDQNDYUDPVDOPRGHOLQGL÷HUNUHGLYHUHQRUJDQL]DV\RQODUÕQLúDODQODUÕLoLQJHoHUOLROXS
ROPDGÕ÷ÕQÕ GR÷UXODPDN LoLQ  RUJDQL]DV\RQXQ oDOÕúDQODUÕ\OD GDKD J|UúPHOHU \DSÕOPÕúWÕU
%XQODUGDQ  WDQHVL NUHGL YHUHQ RUJDQL]DV\RQODU  WDQHVL LVH EDúND  EDQND\D GDQÕúPDQOÕN
yapan bir \D]ÕOÕP úLUNHWLGLU %|\OHFH $ %DQNDVÕ LOH ELUOLNWH WRSODPGD  NUHGLW|U
RUJDQL]DV\RQXQNUHGLDODQÕLQFHOHQPLúWLUdDOÕúPD\DNDWÕODQNLúLYHRUJDQL]DV\RQODUÕQJHUoHN
LVLPOHULLOH\D]ÕOÕPJHUHNVLQLPGRNPDQODUÕJL]OLOLNDQODúPDVÕVHEHEL\OHSD\ODúÕODPDPDNWDGÕU
6DGHFH 7UNL\H¶GHNL DNWLYLWHOHUL J|] |QQGH EXOXQGXUXOGX÷XQGD NUHGLW|UOHULQ DNWLYLWH
UDSRUODUÕQD J|UH ¶GHNL \ÕOOÕN QHW JHOLUOHUL NXOODQGÕUGÕNODUÕ NUHGL UQOHUL YH NXUXOGX÷X
ONHOHU7DEOR¶GH\HUDOPDNWDGÕU
Tablo 1. *|UúOHQNUHGLW|URUJDQL]DV\RQODUÕQELOJLOHUL
Kreditör
$GÕ
A
%DQNDVÕ
B
%DQNDVÕ
C
%DQNDVÕ
Kreditör
D
Kreditör
E
Kreditör
F
G
%DQNDVÕ
H
%DQNDVÕ

¶GHNL<ÕOOÕN
Net Gelirleri

Kredi Ürünleri

.XUXOGX÷XhONHOHU

1,460,000,000 TL

Bireysel/ Ticari Krediler

Türkiye

3,000,000,000 TL

Bireysel/ Ticari Krediler

Türkiye

2,650,000,000 TL

Bireysel/ Ticari Krediler

Türkiye

2,262,000,000 TL

Bireysel/Ticari Otomobil
Kredileri

Suudi Arabistan

7,680,000 TL

Bireysel Konut Kredileri

362,360,000 TL

Bireysel Otomobil Kredileri

36,515,000 TL

Bireysel Krediler

ABD

57,011,000 TL

Ticari Krediler

Almanya

,%DQNDVÕ

82,000,000 TL

Ticari Krediler

Türkiye

-%DQNDVÕ

7,166,308 TL

Ticari Krediler

Türkiye

Türkiye-Almanya
RUWDNOÕ÷Õ
Türkiye-øWDO\D
RUWDNOÕ÷Õ

YD]ÕOÕPúLUNHWLQGHoDOÕúPDNWDRODQELUoDOÕúDQLOHGL÷HUNUHGLW|URUJDQL]DV\RQXQoDOÕúDQODUÕ
YH EDúND RUJDQL]DV\RQODUGDQ $ %DQNDVÕQD JHoHQ oDOÕúDQODUOD UHVPL ROPD\DQ J|UúPHOHU
\DSÕOPÕúWÕU *|UúOHQ NLúLOHULQ GHSDUWPDQODUÕ oDOÕúWÕ÷Õ úLUNHWOHU GHQH\LP \ÕOODUÕ mezun
ROGXNODUÕE|OPOHULVH7DEOR¶GHJ|UOHELOLU
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Tablo 2*|UúOHQNLúLOHULQELOJLOHUL
.DWÕOÕPFÕODU
.LúL

.LúL

dDOÕúWÕNODUÕ
Departmanlar
Genel Müdürlük,
BT-Uygulama
*HOLúWLUPH
BT-Uygulama
*HOLúWLUPH
BT-Uygulama
*HOLúWLUPH

dDOÕúWÕNODUÕ
ùLUNHWOHU

Deneyim
<ÕOÕ

Mezun Olunan
Bölüm

%%DQNDVÕ
$%DQNDVÕ

8

øVWDWLVWLN

&%DQNDVÕ
$%DQNDVÕ

12

Bilgisayar
0KHQGLVOL÷L

.LúL

Genel Müdürlük

Kreditör D

5

.LúL

Genel Müdürlük

Kreditör E

6

.LúL

BT-Uygulama
*HOLúWLUPH
BT-Uygulama
*HOLúWLUPH

<D]ÕOÕPùLUNHWL
X (F, G, H, I,
J’ye
GDQÕúPDQOÕN
$%DQNDVÕ

11

Endüstri
0KHQGLVOL÷L
Endüstri
0KHQGLVOL÷L
Bilgisayar
0KHQGLVOL÷L

*|UúOHQ NLúLOHULQ oDOÕúWÕNODUÕ úLUNHWOHUGHNL NUHGL VUHoOHUL |÷UHQLOPLú YH H÷HU oDOÕúDQ ELU
NUHGLW|URUJDQL]DV\RQGDQEDúNDVÕQDWUDQVIHUROGX\VDEXLNLNUHGLW|URUJDQL]DV\RQDUDVÕQGDNL
DODQ IDUNOÕOÕNODUÕ HOGH HGLOPH\H oDOÕúÕOPÕúWÕU 6RQ RODUDN \D]ÕOÕP úLUNHWLQGH oDOÕúDQ
NDWÕOÕPFÕ\D RQODUOD oDOÕúDQ KHU ELU NUHGLW|U RUJDQL]DV\RQ LoLQ IDUNOÕ VLVWHP JHOLúWLULS
JHOLúWLUPHGLNOHUL VRUXOPXúWXU $\QÕ VLVWHPL JHOLúWLUGLOHUVH EX VLVWHPLQ KDQJL
IRQNVL\RQODUÕQÕQKDQJLRUJDQL]DV\RQWDUDIÕQGDQNXOODQÕOGÕ÷Õ|÷UHQPH\HoDOÕúÕOPÕúWÕU
*|UúPHOHUVÕUDVÕQGDNDWÕOÕPFÕODUÕQRUJDQL]DV\RQODUÕQÕQNUHGLDODQÕLoLQDQODWWÕNODUÕQDJ|UH
DODQPRGHOOHULWDQÕPODQPÕúWÕUYHKHUJ|UúPHVRQXQGDEXPRGHOOHULoLQJ|UúOHQNLúLOHULQ
RQD\ÕDOÕQPÕúWÕU
*|UúPHOHUWDPDPODQÕQFDDODQPRGHOOHULELUELUL\OHNDUúÕODúWÕUÕOPÕúYHNDUDUOÕDQDOL]GHVHQL
PHWRGX NXOODQÕODUDN >@ >@ YH DUDODUÕQGDNL IDUNODU YH RUWDNOÕNODU J|] |QQGH
EXOXQGXUXODUDNRUWDNDODQPRGHOLHOGHHGLOPLúWLU
$QDOL] GHVHQOHUL WDQÕPODQÕUNHQ NDUDUOÕ DQDOL] GHVHQL PHWRGXQXQ NXOODQÕOPDVÕQÕQ VHEHEL
PHWRGXQSUREOHPLQDQDNDYUDPODUÕQÕ\DNDODPD\ÕYHJHOHFHNWHWHNUDUNXOODQPDN için uygun
VR\XWODPD VHYL\HVLQGH VXQXOPDVÕQÕ VD÷ODPDVÕGÕU 'L÷HU PHYFXW \DNODúÕPODU WDUDIÕQGDQ
JHOLúWLULOHQ GHVHQOHU NDUDUOÕ ROPDGÕNODUÕ LoLQ WHNUDU NXOODQÕP NDSVDPÕ GDUGÕU YH WHNUDU
NXOODQÕOPDVÕ LoLQ NDSVDPOÕ GH÷LúLNOLN JHUHNWLUPHNWHGLU .DUDUOÕ DQDOL] desenleri, ana
NDYUDPODUÕ KHUKDQJL ELU LúH |]HO NDYUDPGDQ D\ÕUPDNWD YH JHQLú \HQLGHQ NXOODQÕODELOLUOLN
NDSVDPOÕNDYUDPVDOPRGHOOHURUWD\DNR\PD\ÕVD÷ODPDNWDGÕU>@
.DUDUOÕDQDOL]GHVHQLPHWRGX
 'HYDPOÕøú7HPDVÕ (QGXULQJ%XVLQHVV7KHPHV-EBT),
 øú1HVQHOeri (Business Objects-BO) ve
 Endüstriyel Nesneler (Industrial Objects-IO) içermektedir.
'HYDPOÕøú7HPDVÕX\JXODPDQÕQNDUDUOÕDQDELOJLVLQLWHPVLOHGHQVÕQÕIODUGÕUøú1HVQHOHUL
GHYDPOÕLúWHPDODUÕQÕGDKDVRPXWQHVQHOHUOHHúOHúWLUPHNWHGLU%XQODU\DUÕNDYUDPVDOGÕUYH
GH÷LúHQLú LKWL\DoODUÕQDJ|UHX\GXUXODELOLUGLU(QGVWUL\HOQHVQHOHU ise LúQHVQHOHULQLIL]LNVHO
QHVQHOHUOHHúOHúWLUPHNWHGLU %NQ]ùHNLO 
7P NUHGLW|U RUJDQL]DV\RQODU LoLQ RUWDN RODQ DODQ PRGHOLQL GR÷UXODPDN DPDFÕ\OD DODQ
modellerinin yHQLLKWL\DoODUGDNLDQDNDYUDPODUÕLoHULSLoHUPHGL÷LQHEDNÕOPÕúEXQXQLoLQGH
$ %DQNDVÕ Lú ELULPOHULQLQ KHQ] DQDOL]L \DSÕOPDPÕú \HQL WDOHSOHUL LQFHOHQPLúWLU $\UÕFD
\DUDUODUÕQÕ DQODPDN LoLQ EX PRGHO NUHGL DODQÕQÕQ \D]ÕOÕP DQDOL]LQGHQ VRUXPOX  Lú
analiVWL\OH SD\ODúÕOPÕú YH RQODUD EX PRGHOLQ DQDOL]OHULQGH \DUGÕPFÕ ROXS ROPD\DFD÷Õ
VRUXOPXúWXU%XQXQ\DQÕVÕUD\ÕO|QFHQLYHUVLWHGHQPH]XQRODQYHLúH\HQLEDúOD\DQLú
DQDOLVWLQHGHLúELULPOHULQLQ\HQLWDOHELRODQYHNLúL-günlük efora ihtiyaç duyan bir talebin
DQDOL]LQLD\UÕD\UÕ\DSPDODUÕLVWHQPLúYHDODQPRGHOLVDGHFHWDQHVLQHYHULOPLúWLU6RQRODUDN
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GD DODQ PRGHOLQLQ WDVDUÕPOD X\XPXQX J|]OHPOHPHN LoLQ PRGHOGHNL NDYUDPODU LOH
SURJUDPGD NXOODQÕODQ VÕQÕI LVLPOHUL NDUúÕODúWÕUÕOPÕú YH NUHGL DODQÕQGD nesne yönelimli
SURJUDPODPD\DSDUDN\D]ÕOÕPJHOLúWLUHQSURJUDPFÕ\DEXPRGHOLQWDVDUÕPODUÕLoLQ\DUDUOÕ
ROXSROPD\DFD÷ÕVRUXOPXúWXU

ùHNLO1<D]ÕOÕP.DUDUOÕOÕN0RGHOL.DYUDPODUÕ>@

4

.UHGL$ODQøoLQ%DQNDFÕOÕN$QDOL]'HVHQL

A %DQNDVÕQÕQ  \D]ÕOÕP LKWL\Do EHOLUWLP GRNPDQÕQGDQ  DGHW VW VHYL\H NXOODQÕP
VHQDU\RVXWDQÕPODQPÕúWÕU %NQ]ùHNLO 
øKWL\DoEHOLUOHPHGRNPDQODUÕQGDQ$%DQNDVÕQÕQDODQPRGHOLWDQÕPODQPÕúWÕU$%DQNDVÕQGD
karar destek sistemleri (DSS) EXOXQPDPDNWDGÕU0úWHULQLQNUHGLELOLWHVLQHNDUDUYHUPHNLoLQ
PúWHULLVWLKEDUDWELOJLOHULNXOODQÕOPDNWDGÕU$QFDN$%DQNDVÕQÕQLúELULPOHULQLQNDUDUGHVWHN
VLVWHPOHULLOHLOJLOLWDOHSGRNPDQODUÕEXOXQPDNWDGÕU
%%DQNDVÕQGDKDUHNHWOHUPRELOEDQNDFÕOÕNNDQDOÕQGDQGDJHUoHNOHúWLULOPHNWHGLU0úWHULQLQ
NUHGLOLPLWLQHNDUDUYHULOPHVLLoLQGÕúELUNDUDUGHVWHNVLVWHPL .'6 PHYFXWWXU$\UÕFDNUHGL
VLVWHPOHULQGH³NRQWUDW´NDYUDPÕEXOXQPDNWDGÕU
.LúL-LOH\DSÕODQJ|UúPH\HJ|UH&%DQNDVÕQGD.'6YHHNELUNDQDOÕQ\DQÕVÕUD³PXDIL\HW´
NDYUDPÕ GD EXOXQPDNWDGÕU *HQHO PGUON \HWNLVL\OH ED]Õ PúWHULOHUH LQGLULP \D GD
D\UÕFDOÕN VD÷ODQPDNWDGÕU $\UÕFD Lú NXUDOODUÕ PúWHUL YH NUHGL WUQH J|UH IDUNOÕOÕN
göstermektedir.
Kreditör-' \DOQÕ]FDRWRPRELONUHGLOHULVDWPDNWDGÕU%XRUJDQL]DV\RQXQNUHGLDODQÕQGDGD
\LQH³NRQWUDW´NDYUDPÕEXOXQPDNWDGÕU7HNWHPLQDWDUDoUHKLQLGLU$UDoUHKLQLWHPLQDWODUÕ
PúWHULOHU LoLQ GH÷LO NRQWUDWODU LoLQ DOÕQPDNWDGÕU .UHGL KDUHNHWOHUL RWRPRELO ED\LVL
WDUDIÕQGDQ JHUoHNOHúWLULOPHNWHGLU $\UÕFD NDPSDQ\DOÕ UQOHU GH PHYFXWWXU %X QHGHQOH
WHPLQDWODU\DOQÕ]FDNRQWUDWODUODHúOHúWLULOPLúWLU
Kreditör-( \DOQÕ]FD NRQXW NUHGLVL VDWPDNWDGÕU 7HPLQDWODU VDGHFH LSRWHN RODELOPHNWH YH
NUHGL KDUHNHWOHUL VDGHFH úXEHOHUGHQ \DSÕODELOPHNWHGLU .UHGLW|U-E’nLQ \DOQÕ]FD ELUH\VHO
PúWHULOHUL YDUGÕU W]HO PúWHULOHU NUHGL NXOODQDPDPDNWDGÕU 7HPLQDWODU VDGHFH NUHGLOHUH
ED÷OÕGÕU $ EDQNDVÕ GÕúÕQGDNL WP GL÷HU NUHGLW|U RUJDQL]DV\RQODUGD ROGX÷X JLEL .'6
mevcuttur.
.LúL-<D]ÕOÕPùLUNHWL;LoLQoDOÕúPDNWDGÕU;úLrketi, Kreditör-)*%DQNDVÕ+%DQNDVÕ,
%DQNDVÕYH-%DQNDVÕLoLQNUHGLVLVWHPOHULJHOLúWLUPLúWLU.LúL-RUJDQL]DV\RQLoLQGHD\QÕ
VLVWHPLJHOLúWLUGL÷LQLYXUJXODPÕúWÕU6DGHFHUQOHUOHLOJLOLLúNXUDOODUÕNXOODQÕPYHWDKVLODW
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NDQDOODUÕYHWHPLQDWODUGH÷LúNHQOLNJ|VWHUPHNWHEXQODUÕQGÕúÕQGDEXRUJDQL]DV\RQVLVWHPLQ
D\QÕIRQNVL\RQODUÕQÕNXOODQPDNWDGÕU$\UÕFDNLúL-VDGHFHWLFDULNUHGLOHULQNXOODQGÕUÕOGÕ÷Õ+
, YH - %DQNDODUÕ LoLQ W]HO PúWHULOHULQ RUWDNODUÕQÕ NHILO RODUDN DOÕUNHQ GH ED]Õ IDUNOÕ Lú
NXUDOODUÕROGX÷XQXEHOLUWPLúWLU
ĂŶŬĂĐŦůŦŬ<ƌĞĚŝ^ŝƐƚĞŵŝ
&ĂƌŬůŦ<ĂŶĂůůĂƌĚĂŶ
<ƌĞĚŝ<ƵůůĂŶ

DƺƔƚĞƌŝ

&ĂƌŬůŦ<ĂŶĂůůĂƌĚĂŶ
<ƌĞĚŝǇĞPĚĞŵĞzĂƉ

<ƌĞĚŝ<ĂŵƉĂŶǇĂůĂƌŦ
zƂŶĞƚ

<ƌĞĚŝ>ŝŵŝƚŝdĂŚƐŝƐƚ

zĞƚŬŝ/DƵĂĨŝǇĞƚůĞƌŝ
zƂŶĞƚ
mƌƺŶdĂŶŦŵůĂƌŦŶŦ
zƂŶĞƚ

'ĞŶĞůDƺĚƺƌůƺŬWĞƌƐŽŶĞůŝ

dĞŵŝŶĂƚůĂƌŦzƂŶĞƚ

<ƌĞĚŝǇŝdĂŚƐŝůƚ
DƺƔƚĞƌŝ7ƐƚŝŚďĂƌĂƚ
ŝůŐŝůĞƌŝŶŝĞŒĞƌůĞŶĚŝƌ

bƵďĞWĞƌƐŽŶĞůŝ

&ŝƔƺǌĞŶůĞ

<<ĂŬƚƂƌ>>
ŦƔ
^ŝƐƚĞŵ

<ƌĞĚŝ<ƵůůĂŶĚŦƌ

bĞŬŝů2͗ĂŶŬĂƐŦŶŦŶϭϯ^Z^ĚŽŬƺŵĂŶŦŶĚĂŶĞůĚĞĞĚŝůĞŶŬƵůůĂŶŦŵƐĞŶĂƌǇŽůĂƌŦĚŝǇĂŐƌĂŵŦ

$\UÕFD KHU NUHGLW|U RUJDQL]DV\RQ LoLQ IDUNOÕ UQ WDQÕP SDUDPHWUHOHUL bulunmakta ve bu
SDUDPHWUHOHUDQDJUXSWDWRSODQPDNWDGÕU






gGHPHSODQÕ
0úWHUL
Kanal
Tahsilat
Teminat

7P RUJDQL]DV\RQODUÕQ UQ WDQÕPODUÕ EX  JUXSWDQ SDUDPHWUHOHU LoHUPHNWH DQFDN
SDUDPHWUHOHULQDOGÕ÷ÕGH÷HUOHUGH÷LúNHQOLNJ|VWHUHELOPHNWHGLU
10 RUJDQL]DV\RQXQ NUHGL VLVWHPOHUL LQFHOHQGLNWHQ VRQUD KHU ELUL LoLQ ROXúWXUXODQ DODQ
PRGHOOHULNDUúÕODúWÕUÕODUDNYHNDUDUOÕDQDOL]GHVHQLPHWRGXNXOODQÕODUDNEDQNDFÕOÕNNUHGLDODQÕ
analiz deseni DúD÷ÕGDNLúHNLOGH WDQÕPODQPÕúWÕU:





Öncelikle, tüm kreditörlerdHRODQ³GHYDPOÕLúWHPDVÕ´WDQÕPODQPÕúWÕU
Kontrat
øOJLOL³LúQHVQHOHUL´WDQÕPODQPÕúWÕU
7DUDIODUhUQ.DWDOR÷XhUQDoÕNODPDVÕ.UHGLhUQ)Lú+DUHNHW.UHGL/LPLWL.DQDO
Teminat ve Muafiyet
'HYDPOÕLúWHPDVÕYHLúREMHOHULDUDVÕQGDNLLOLúNLPRGHOOHQPLúWLU
6RQRODUDNGDHQGVWUL\HOQHVQHOHUWDQÕPODQPÕúWÕU
2UWDN7LFDUL0úWHUL%LUH\VHO0úWHUL0úWHUL3HUVRQHOùXEH3HUVRQHOL*HQHO
0GUON3HUVRQHOL'Õú.DUDU'HVWHN6LVWHPLùXEH$70,QWHUQHW0RELO%DQNDFÕOÕN
Otomobil Bayisi, Kredi KullaQÕPÕ7DKVLODWgGHPH3ODQÕ3HUVRQHO.UHGLVL%LUH\VHO
.UHGL7LFDUL.UHGL)L\DW.DPSDQ\DøQGLULPVWUDWHMLVL-1, 2 & 3

Endüstriyel nesnelerin belirlenmesiyle WDQÕPODQDQNDUDUOÕDQDOL]GHVHQLùHNLO’de
verilmektedir. Bu analiz deseni, alt desenler ve di÷HUNDYUDPVDOVÕQÕIODUÕLoHUGL÷LLoLQ
ELUOHúLN EDVLWROPD\DQ DQDOL]GHVHQLGLU
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7ůĞŽƌƚĂŬůŦŒŦǀĂƌĚŦƌ

ŝƌĞǇƐĞůDƵƐƚĞƌŝ

KůĂƌĂŬ-ƚĞŵŝŶĂƚĂĂůŝŶŝƌ

ŵĞĚĞŶŝ,Ăůŝ
ĐŝŶƐŝǇĞƚ
ŵĞƐůĞŬ
ŐĞůŝƌ

'ĞƌĐĞŬůĞƐƚŝƌŝƌ

*

*

dŝĐĂƌŝDƵƐƚĞƌŝ

ŵƵƐƚĞƌŝdŝƉŝ
ĨĂĂůŝǇĞƚůĂŶŝ
ĐŝƌŽ

*

ŽƌƚĂŬ/
ĂĚŦ
ŽƌƚĂŬůŦŬWĂǇŦ
ŚĂŬŝŵKƌƚĂŬ

KƌƚĂŬ

^ĂŚŝƉƚŝƌ

*

1

<ƌĞĚŝƚŽƌ-ŝůĞ-ǇĂƉĂƌ

^ĂŚŝƉƚŝƌ

1

ŵƵƐƚĞƌŝƵƌƵŵƵ
ŬƌĞĚŝďŝůŝƚĞEŽƚƵ
ŽĚĞŶŵĞŵŝƐŽƌĐdƵƚĂƌŝ

DƵƐƚĞƌŝ

1

*

DƵĂĨŝǇĞƚ

ƚĞŵŝŶĂƚ/
ƚĞŵŝŶĂƚdĂƌŝŚŝ
teminatTutari: Para

dĞŵŝŶĂƚ

ŵĂƌŬĂĚŦ
ŵŽĚĞůzŦůŦ

*

*

ĞůŝƌůĞƌ

ŝƉŽƚĞŬdŝƉŝ
ĞŬƐƉĞƌƚŝǌdĂƌŝŚŝ
ĞŬƐƉĞƌƚŝǌdƵƚĂƌŦ

7ƉŽƚĞŬ

7ĕŝŶ-ǀĞƌŝůŝƌ

*

1...4

<ƌĞĚŝ>ŝŵŝƚŝ

1

'ĂƌĂŶƚŝ-ĚĞƌ

KŶĂǇůĂƌ

ĚĞƉĂƌƚŵĂŶ

/ĐĞƌŝƌ

1

*

,ĂƌĞŬĞƚ

1…*

*

bƵďĞ

1

<ĂƉƐĂŵŝŶĚĂǇĂƉŝůŝƌ

<ĞƐĞƌ

*
*

*

<ŽŶƚƌĂƚ

*

1

1

ĂĚŝ

ĂĚŝ

/ŶƚĞƌŶĞƚ

Kanal

1...*

1…*

dĂŶŝŵůĂƌ

-Dan-ǇĂƉŝůŝƌ

<ĂǇĚĞĚĞƌ

dD

&ŝǇĂƚ
ŵĂƐƌĂĨdƵƚĂƌŝ
1…* ĨĂŝǌKƌĂŶŝ
ŬŽŵŝƐǇŽŶKƌĂŶŝ
ǀĞƌŐŝKƌĂŶŝ

dĂŶŝŵůĂƌ

ŬƌĞĚŝ,ĞƐĂƉ/
ŬƌĞĚŝdƵƚĂƌŝ͗WĂƌĂ
ŬƌĞĚŝĐŝůŝƐdĂƌŝŚŝ
ǀĂĚĞ^ŽŶƵdĂƌŝŚŝ
ĚƵƌƵŵ
ŬƌĞĚŝ<ĂƉĂŶŝƐdĂƌŝŚŝ
ŬĂůĂŶdƵƚĂƌ͗WĂƌĂ
ďĂŐůŝDĞǀĚƵĂƚ,ĞƐĂƉEŽ
ďĂŐůŝ^ƵďĞ<ŽĚƵ
ŵƵŚĂƐĞďĞŝůŐŝƐŝ
1

ŚĂƌĞŬĞƚdƵƚĂƌŝ͗WĂƌĂ
ŚĂƌĞŬĞƚdŝƉŝ
ŚĂƌĞŬĞƚdĂƌŝŚŝ
ƚĂŬƐŝƚ^ĂǇŝƐŝ
ŐĞĐŝŬĞŶdƵƚĂƌ
ŐĞĐŝŬŵĞdĂƌŝŚŝ

/ĐŝŶ-dĂŚƐŝƐĚŝůŝƌ

1

hƌƵŶdĂŶŝŵŝ
ĐƌĞĚŝƚWƌŽĚƵĐƚ/
ĐƌĞĚŝƚW
Ěŝ WƌŽĚƵĐƚ/
Ě /
ŬƌĞĚŝhƌƵŶƵ/
ŵŝŶƌĞĚŝƚŵŽƵŶƚ͗DŽŶĞǇ
ŵŝŶ<ƌĞĚŝdƵƚĂƌŝ͗WĂƌĂ
ŵĂǆƌĞĚŝƚŵŽƵŶƚ͗DŽŶĞǇ
ŵĂǆƌĞĚŝƚŵŽƵŶƚ͗
DŽŶĞǇ
ŵĂŬƐ<ƌĞĚŝdƵƚĂƌŝ͗WĂƌĂ
ƉĂǇŵĞŶƚWůĂŶĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ
ŽĚĞŵĞWůĂŶŝdĂŶŝŵŝ
ĐƵƐƚŽŵĞƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ
ŵƵƐƚĞƌŝdĂŶŝŵŝ
ĐŚĂŶŶĞůĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ
ŬĂŶĂůdĂŶŝŵŝ
ƉĂǇŵĞŶƚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ
ƚĂŚƐŝůĂƚdĂŶŝŵŝ
ĐŽůůĂƚĞƌĂůĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ
Ɖ
ŵƵŚĂƐĞďĞdĂŶŝŵŝ

1…*

<ĂƉƐĂƌ
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<ĂŵƉĂŶǇĂ

*

*

7ůĞ-^Ăƚŝůŝƌ

ŝŶĚŝƌŝŵKƌĂŶŝ
ŝŶĚŝƌŝŵdƵƚĂƌŝ

*

&ŝƐ

DŽďŝů
ĂŶŬĂĐŦůŦŬ

dĂŚƐŝůĂƚ

KƚŽŵŽďŝůĂǇŝƐŝ

1...*

-E-ŐŽƌĞ-ǇĂƉŝůŝƌ

ĨŝƐEƵŵĂƌĂƐŝ
ƚĂƌŝŚ
ĂůĂĐĂŬdƵƚĂƌŝ͗WĂƌĂ
1…* ďŽƌĐdƵƚĂƌŝ͗WĂƌĂ
ŵƵŚĂƐĞďĞ,ĞƐĂƉEƵŵĂƌĂƐŝ

*

<ƌĞĚŝ<ƵůůĂŶŝŵŝ

^ĂƚŵĂŬ-ŝĐŝŶŚĂǌŦƌůĂŶŦƌ

1

<ƌĞĚŝhƌƵŶƵ

ùHNLO 3.DUDUOÕEDQNDFÕOÕNNUHGLDQDOL]GHVHQL

ůŝŵŝƚ/
ůŝŵŝƚdƵƚĂƌŝ͗WĂƌĂ
1
* ŐĞĐĞƌůŝůŝŬdĂƌŝŚŝ
<ĂƌĂƌ-ǀĞƌŝƌ ůŝŵŝƚƵƌƵŵƵ

ƌĂĐZĞŚŶŝ

*

ŝƐ<ĂƌĂƌĞƐƚĞŬ^ŝƐƚĞŵŝ

*

ŬĞĨŝů/

*

1

1

'ĞŶĞůDƵĚƵƌůƵŬWĞƌƐŽŶĞůŝ

Personel

hƌƵŶ<ĂƚĂůŽŐƵ

ƐŝĐŝůEƵŵĂƌĂƐŝ
ƌŽůƵ
ƵŶǀĂŶŝ
ƚĞƌĨŝdĂƌŝŚŝ
ƉĞƌƐŽŶĞůdŝƉŝ

^ƵďĞWĞƌƐŽŶĞůŝ

ŵƵĂĨŝǇĞƚEŽ
ŵƵĂĨŝǇĞƚdŝƉŝ

<ĞĨĂůĞƚ

1

dĂƌĂĨ
ŵƵƐƚĞƌŝ/
ĂĚŦ
ĞŵĂŝů

0͕1

ŝƚĨĂWůĂŶŝdŝƉŝ
ŽĚĞŵĞƐŝǌŽŶĞŵ
ŽĚĞŵĞ^ŝŬůŝŐŝ
ƚĂŬƐŝƚ^ĂǇŝƐŝ
ƚĂŬƐŝƚdƵƚĂƌŝ͗WĂƌĂ
ƚĂŬƐŝƚdĂƌŝŚŝ

KĚĞŵĞWůĂŶŝ

dŝĐĂƌŝ<ƌĞĚŝ

ŝƌĞǇƐĞů<ƌĞĚŝ

WĞƌƐŽŶĞů<ƌĞĚŝƐŝ

/ŶĚŝƌŝŵ^ƚƌĂƚĞũŝƐŝϯ

/ŶĚŝƌŝŵ^ƚƌĂƚĞũŝƐŝ2

/ŶĚŝƌŝŵ^ƚƌĂƚĞũŝƐŝϭ

Bu bLUOHúLN NUHGL DQDOL] GHVHQLQGH WP IDUNOÕ NUHGL WUOHULQL LoHUHQ JHQHO ELU PRGHO
VXQXOPDNWDGÕU)RZOHU¶ÕQNLúLYH\DRUJDQL]DV\RQXJ|VWHULUNHQNXOODQGÕ÷ÕWDUDIGHVHQL 3DUW\
3DWWHUQ NXOODQÕOPÕúWÕU
)RZOHUWDUDIVÕQÕIÕQÕNLúL YHRUJDQL]DV\RQDOWVÕQÕIODUÕLOHPRGHOOHPHNWHGLU³7DUDI´ÕQIDUNOÕ
DODQODUGDoDOÕúDQLúYHUHQGRNWRUDQQHJLELIDUNOÕUROOHULRODELOPHNWHGLU>@ %NQ]ùHNLO).
)RZOHU¶ÕQ EX GHVHQL VD\HVLQGH EDQNDFÕOÕN NUHGL VLVWHPLQLQ KHU WU PúWHUL LoLQ LGDPHVL
VD÷lanabilmektedir.

bĞŬŝů4͘&ŽǁůĞƌ͛ŦŶƚĂƌĂĨĚĞƐĞŶŝ

.UHGLVHQDU\RODUÕELUELULQGHQoRNIDUNOÕGÕUYHEXGXUXPPRGHOLQHVQHNYHNDUPDúÕNROPDVÕQD
sebep olmXúWXU. Alan modeli WDQÕPODPDODUÕ için ayUÕFDEDQNDFÕOÕNNUHGLDODQÕQGDNXOODQÕOPDN
üzere NDYUDPNDWHJRULOLVWHVLRODUDNGDNXOODQÕODELOHFHNELUV|]ONKD]ÕUODQPÕúWÕU

5

0RGHO'H÷HUOHQGLUPHVL

7DQÕPODQDQ DQDOL] GHVHQLQL GR÷UXODPDN LoLQ $ EDQNDVÕ Lú ELULPOHULQLQ \HQL YH\D DQDOL]
HGLOPH\L EHNOH\HQ WDOHS GRNPDQODUÕ LQFHOHQPLúWLU 7DOHSOHULQ oR÷XQOXNOD \HQL SL\DVD\D
VUOHFHNRODQNUHGLUQOHULLOHLOJLOLROGX÷XYH\HQLLKWL\DoODUGDNLDQDNDYUDPODUÕQDQDOL]
GHVHQLQGH\HUDOGÕ÷ÕJ|UOPúWU0RGHO³WDNÕSoÕNDUÕODELOLU´NDYUDPODUGDQROXúWX÷XLoLQEX
GHVHQ J|] |QQGH EXOXQGXUXODUDN JHOLúWLULOHQ \D]ÕOÕPODU LoLQ VLVWHPL \HQL WDOHSOHUH DGDSWH
HWPHQLQoRNPDOL\HWOLROPD\DFD÷ÕVRQXFXQDYDUÕOPÕúWÕU
øNLQFLRODUDNLVHRUWDNDODQPRGHOL$%DQNDVÕQGDoDOÕúDQLúDQDOLVWLQHJ|VWHULOPLúYH¶L
JHOHFHN DQDOL]OHUL LoLQ EX PRGHOL \DUDUOÕ EXOGX÷XQX EHOLUWPLúWLU 'L÷HUOHULQGHQ GDKD
GHQH\LPOL RODQ  WDQHVL LVH EX PRGHOLQ DQDOL]OHUL LoLQ \DUDUOÕ ROPD\DFD÷ÕQÕ DPD WDVDUÕPÕ
NROD\ODúWÕUDFD÷ÕQÕ EHOLUWPLúWLU %X J|UúPHGHQ EX GHVHQLQ DODQD oRN WDQÕGÕN ROPD\DQ
analistlere daha oRN \DUGÕPFÕ ROGX÷X VRQXFXQD XODúÕODELOmektedir. Deneyimli analistler,
DODQÕQDQDNDYUDPODUÕQÕ]DWHQELOPHNWHGLUOHU
hoQFRODUDN\HQLLúHEDúOD\DQLúDQDOLVWLQHNUHGLWHPLQDWúDUWODUÕ\ODLOJLOLD\QÕDQDOL]
J|UHYLYHULOPLúWLU%XJ|UHYLoLQSODQODQDQHIRUNLúL-gündür ve bu alan modeli sadece 1
WDQHVLQHYHULOPLúWLU$ODQPRGHOLQLQYHULOGL÷LLúDQDOLVWLQLQPRGHOGHWDQÕPODQDQNDYUDPODU
VD\HVLQGH Lú ELULPOHUL LOH GDKD UDKDW LOHWLúLP NXUDELOGL÷L YH J|UHYLQL ]DPDQÕQGDQ HUNHQ
WDPDPODGÕ÷ÕJ|UOPúWUøKWL\DoODUÕQRUWD\DoÕNDUÕOPDVÕDODQPRGHOLROPD\DQLúDQDOLVWLLoLQ
GDKDoRN]DPDQDOPÕúWÕUDPDRGDJ|UHYLQL]DPDQÕQGDWDPDPODPÕúWÕU'HVHQOHUVRQNXOODQÕFÕ
LOHLOHWLúLPGHRUWDNELUGLOEXOPD\ÕVD÷ODPDNWDGÕU%XVHEHSOHLKWL\DoODUÕQRUWD\DoÕNDUWÕOPDVÕ
LoLQ KDUFDQDQ HIRUX GúUPHNWHGLU 6RQ NXOODQÕFÕ LOH D\QÕ GLOL NRQXúPDN \DQOÕú DQODúÕOPD
LKWLPDOOHULQLD]DOWPDNWD\D]ÕOÕPÕQNDOLWHVLQLDUWWÕUPDNWDGÕU
6RQ RODUDN $ %DQNDVÕQGD DODQ PRGHOLQLQ WDVDUÕPOD EHQ]HUOL÷LQL J|UPHN LoLQ NUHGL DODQ
LVLPOHUL YH VÕQÕI LVLPOHUL NDUúÕODúWÕUÕOPÕúWÕU dR÷X LVLPOHU Lú ELULPOHULQLQ NXOODQGÕNODUÕ
NDYUDPODUOD LOJLOL GH÷LOGLU %XQXQ VHEHEL GH NUHGL VLVWHPOHUL JHOLúWLULUNHQ DODQ PRGHOL
NXOODQÕOPDPDVÕ RODELOLU $\UÕFD $ %DQNDVÕQGD \D]ÕOÕP JHOLúWLUHQ  SURJUDPFÕ LOH
J|UúOPú KHSVL VR\XW VÕQÕIODUÕ EHOLUOHPHQLQ ]RU ROGX÷XQX YH H÷HU E|\OH ELU PRGHOOHUL
ROVD\GÕVR\XWVÕQÕIODUÕEHOLUOHPHQLQGDKDNROD\RODFD÷ÕQÕYHWDVDUÕPda daha az efora ihtiyaç
duyulaFD÷ÕQÕEHOLUWPLúWLU
%DQNDFÕOÕNVHNW|UQGHJHUHNVLQLPOHUVÕNVÕNGH÷LúPHNWHGLU6HNW|UGHUHNDEHWHGHELOPHNLoLQ
WDVDUODQDQ VLVWHPOHU GH÷LúHQ LKWL\DoODUD X\XP VD÷OD\DELOLU ROPDOÕGÕU 7DQÕPODQDQ GHVHQGH
DQDNDYUDPODUVDELWOHQPLúYHDOWHUQDWLIOHULoLQHVQHPHQRNWDODUÕVD÷ODQPÕúWÕU
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)RZOHU¶ÕQ WDUDI GHVHQL ELUH\VHO YH WLFDUL PúWHULOHUL WDQÕPODUNHQ Voyutlama
\DUDWPDN LoLQ NXOODQÕOPDNWD EX úHNLOGH KHU WLS PúWHUL VLVWHPGH LGDPH
edilebilmektedir.
DHVHQOHUGH\DSÕODQJHQHOOHúWLUPHOHUVD\HVLQGHJHOLúWLULOHFHNVLVWHPOHU
o
o
o
o



yeni kredi ürünlerinin piyasaya sürülmesine,
\HQLNDPSDQ\DWDQÕPODQPDVÕQD
yeni tePLQDWúDUWODUÕQÕQHNOHQPHVLQH
\HQLNDQDOODUGDQ\HQLLúOHPOHU\DSÕODELlmesine NDUúÕDGDSWHHGLOHELOLUROPDNWDGÕU

%XQODUÕQ\DQÕVÕUDNUHGLVUHFLLúDNÕúÕQDGD\HQLRQD\FÕSHUVRQHOUROELULPGDKLO
edilebilecektir.
0DUWLQ)RZOHUPRGHOOHULQGR÷UX\DGD\DQOÕúRODPD\DFD÷ÕQÕGDKDoRN\DGDGDKDD]
\DUDUOÕ RODELOHFH÷LQL V|\OHPHNWHGLU gQHPOL RODQ PRGHOLQ ID\GDODUÕGÕU YH EX GHVHQL
NXOODQPDQÕQ QHVQH \|QHOLPOL JHOLúWLUPHGH UHWNHQOL÷L DUWWÕUDFD÷Õ YH QHVQH \|QHOLPOL
ELOHúHQOHULQ \HQLGHQ NXOODQÕODELOLUOL÷LQL VD÷OD\DFD÷Õ GúQOPHNWHGLU %X ELOHúHQOHU
SUREOHPLGDKDD]NDUPDúÕN\DSPDNWDYHEDNÕPPDOL\HWLQLGúUPHNWHGLU

6

7DUWÕúPD

0DUWLQ)RZOHU ÕQLVPLLOHDQÕODELOHFHNNDEXOOHQPHOHUYH|QHUPHOHU bD÷ODPÕQGD ve nesne
yönelimli programlama ekseninde elde edilen alan modelini “desen” olarak
tDQÕPOD\DELOPHNLoLQ DODQPRGHOLNUHGLW|URUJDQL]DV\RQLoLQGR÷UXODQPÕúYHNDUDUOÕ
analiz deseni yöntemiyle bu genel model, X\DUODQDELOLUELU³GHVHQ´HG|QúWUOPúWU
Analiz desenleri, alan bilgisini modelleyen ve böylecHDODQPRGHOOHULQLQ\DUDWÕOPDVÕQÕ
NROD\ODúWÕUDQNDYUDPVDOPRGHOOHUGLU>@%XELOGLULGHVXQXODQNDYUDPVDOPRGHOOHUD\QÕ
]DPDQGD \D]ÕOÕP JHOLúWLUPHVLQL GH NROD\ODúWÕUPDNWDGÕU &KULVWRSKHU $OH[DQGHU¶ÕQ YH
0DUWLQ)RZOHU¶ÕQGHVHQWDQÕPÕ\ODX\XPOXRODUDNEX PRGHOEDQNDFÕOÕNNUHGLDODQÕLoLQ
RUWDNo|]PNDYUDPODUÕVXQPDNWDYHPRGHOGHNLHQGVWUL\HOQHVQHOHUG]HQOHQHUHNKHU
NUHGLW|URUJDQL]DV\RQXLoLQ\HQLGHQNXOODQÕODELOPHNWHYHX\DUODQDELOPHNWHGLU+DP]D
)D\DG¶ÕQWDQÕPÕQDX\JXQRODUDNRUWD\DoÕNDQGHVHQDOWGHVHQOHULoHUPHNWHYHJHQLú
NDSVDPOÕSUREOHPOHULPRGHOOHPHNWHROGX÷XLoLQEDVLWROPD\DQELUOHúLNELUGHVHQQLWHOL÷L
WDúÕPDNWDGÕU
$QDOL] GHVHQOHUL NDYUDPÕ X]XQ ]DPDQ |QFH RUWD\D DWÕOPÕú ROVD GD WDVDUÕP GHVHQOHUL
NDGDU \D\JÕQ GH÷LOGLU YH \D]ÕOÕP úLUNHWOHUL WDUDIÕQGDQ GD \D\JÕQ RODUDN
NXOODQÕOPDPDNWDGÕU%XQXQVHEHSOHULQGHQELUL\D]ÕOÕPJHOLúWLULFLOHULnin, analiz desenleri
VDGHFH VR\XWODPD VHYL\HVL \NVHN RODQ NDYUDPVDO PRGHOOHU VD÷ODGÕ÷Õ LoLQ YH
WDVDUÕPJHUoHNOHúWLULPGHWD\ODUÕEXGHVHQOHUGH\HUDOPDGÕ÷ÕLoLQDQDOL]GHVHQOHULQLQLúH
\DUDPD] ILNLUOHU ROGX÷XQX GúQPHleri olabilir. Ancak, analiz desenlerinin \D]ÕOÕP
DQDOL]HWNLQOL÷LVD÷OD\DUDNYHWDVDUÕPGHWD\ODUÕQÕEHOLUOHPHGHUROR\QD\DUDNJHOLúWLUPH
PDOL\HWLQL|QHPOL|OoGHGúUmesi beklenebilir.
<D]ÕOÕP JHOLúWLUPH VUHFLQLQ DQDOL] ID]Õ DODQ YH Lú VUHoOHUL KDNNÕQGD GDKD oRN ELOJL
sahibi olarak gerçek LKWL\DoODUÕQ NHúIHGLOPHVLQL VD÷ODPDNWDGÕU .UHGLW|U úLUNHWOHU D\QÕ
DODQGD ROVD ELOH IDUNOÕ LKWL\DoODUÕ RODELOLU YH EX GXUXPGD Lú DQDOLVWOHULQLQ JHUoHN
LKWL\DoODUÕ RUWD\D oÕNDUWPDVÕ JHUHNLU %X QHGHQOH DQDOL] GHVHQOHUL \HWHUOL GH÷LOGLU
analistler her bir IDUNOÕRUJDQL]DV\RQLoLQIDUNOÕLKWL\DoODUÕWRSODPDN]RUXQGDGÕU$QFDN
DQDOL] GHVHQOHUL DODQ ELOJLVL VXQGX÷X LoLQ KHP VRQ NXOODQÕFÕODUOD KHP GH DQDOL] YH
WDVDUÕP DUDVÕQGDNL EHQ]HUOL÷L NRUXPDVÕ VHEHEL\OH JHOLúWLULFLOHUOH D\QÕ GLOL NRQXúPD\Õ
VD÷ODPDNWD YH D\UÕFD o|]POHU KDNNÕQGD ELOJL VD÷ODPDNWDGÕU>@ $QDOL] GHVHQOHUL
VD\HVLQGHDQDOL]ULVNLGúUOHUHNGDKDNÕVDVUHGHGDKDJYHQLOLU\D]ÕOÕPLKWL\DoODUÕ
RUWD\D oÕNPDNWDGÕU >@ $QDOL] GHVHQOHUL NXOODQDQ JHOLúWLULFLOHU JHOLúWLUPH ]DPDQÕQÕQ
GúW÷Q JHOLúWLUPH NROD\OÕ÷ÕQÕ YH GDKD GúN EDNÕP PDOL\HWL VD÷ODGÕ÷ÕQÕ WHFUEH
etmektedir [6].
'L÷HU \DQGDQ GHVHQOHU DQFDN GHQH\LPOL ELU DQDOLVWLQ KHPHQ HOGH HGHELOHFH÷L WHPHO
G]H\LKWL\DFÕRDODQGDGHQH\LPLROPD\DQDQDOLVWOHULQGHKÕ]OÕFD\DNDODPDVÕQÕ, daha az
deneyimle daha yüksek kalitede sonuç DOÕQDELOPHVLQL VD÷ODPDNWDGÕU >@ g]HOOLNOH
EDQNDFÕOÕN NUHGL VLVWHPOHUL JLEL Lú NXUDOÕ \R÷XQ YH NDUPDúÕN VLVWHPOHUL DQODPDN YH
|÷UHQPH\H oDOÕúPDN \HULQH analistler için NDUDUOÕ YH NDUDUOÕ ROPD\DQ DQD NDYUDPODUÕ
bLOPHNGDKDYHULPOLROPDNWDGÕU'HVHQOHULúDODQODUÕQÕVWDQGDUGL]HHWPHNWHYH\HQLGHQ
NXOODQÕODELOLUOL÷HL]LQYHUPHNWHGLU(÷HULúDQDOLVWOHULDODQELOJLVLKDNNÕQGDGDKDoRNELOJL
VDKLEL\VH YH DODQ PRGHOLQGHNL WP NDYUDPODUÕ ELOL\RUVD GHVHQOHU RQODUD \DUGÕPFÕ
ROPDPDNWDGÕUEX analistler, zaten VRQNXOODQÕFÕODUODD\QÕGLOLNRQXúabilmektedir.
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%XoDOÕúPDNDSVDPÕQGDWDQÕPODQDQGHVHQOHUOHLOJLOLED]ÕNÕVÕWODUEXOXQPDNWDGÕU
 dDOÕúPD\D NDWÕODQ WP NUHGLW|U RUJDQL]DV\RQODUÕQ NXUXOXú ONHVL 7UNL\H
ROPDPDVÕQDUD÷PHQDQDOL]HGLOHQLúDODQNXUDOODUÕVDGHFH7UNL\H¶GHNLúXEHOHUL
NDSVDPDNWDGÕU 2\VD GL÷HU ONHOHUGHNL Lú NXUDOODUÕ YH VUHoOHUL IDUNOÕ
olabilmektedir. Analiz desenlerinin yerel resmi düzenlemelere göre
X\GXUXOPDVÕJHUHNHELOLU
 øNLQFLVL J|UúPH\H NDWÕODQ NLúLOHUH JL]OLOLN DQODúPDVÕ VHEHEL\OH oDOÕúPDQÕQ
VRQXQGDRUJDQL]DV\RQODUÕQDGÕYHGL÷HUELOJLOHULQLQSD\ODúÕOPD\DFD÷ÕV|\OHQVH
GH J|UúOHQ NLúLOHU oDOÕúWÕNODUÕ úLUNHWOHU KDNNÕQGD WP GHWD\ODUÕ YHUPHN
LVWHPHPLúRODELOLU$\UÕFD$%DQNDVÕ¶QGDQGL÷HUEDQNDODUDWUDQVIHURODQNLúLOHU
JLWWLNOHUL \HUGH JHOGLNOHUL \HUGHQ ELOGLNOHUL YH JHOLúWLUGLNOHUL VLVWHPOHUL \HQL
JHoWLNOHUL \HUGH GH JHOLúWLUPH\H oDOÕúÕ\RU RODELOLUOHU YH EX GD NUHGLW|U
RUJDQL]DV\RQODUDUDVÕQGDNLDODQPRGHOLEHQ]HUOL÷LQLQELUVHEHELRODELlir.
/LWHUDWUGH NUHGL DODQÕ\OD LOJLOL GHVHQ VXQDQ WHN \D]DU RODQ 6HVHUD¶QÕQ EDQNDFÕOÕN
GHVHQOHULQLQ>@GDKDoRNVUHFHYHPXKDVHEH\H\|QHOLNROGX÷XYHELUoRN|]HOOL÷LQ
GH EX GHVHQOHUH GDKLO ROPDGÕ÷Õ J|UOPúWU %X VHEHSOH EDQNDFÕOÕN VHNW|U LoLQ dar
NDSVDPOÕGÕU $\UÕFD 6HVHUD¶QÕQ PDNDOHVLQGH EHOLUWWL÷L NUHGL Lú DNÕú VUHoOHULQLQ EX
oDOÕúPDNDSVDPÕQGDJ|UúOHQRUJDQL]DV\RQODULoLQX\JXQROPDGÕ÷ÕJ|UOPúWU
øQFHOHQHQNUHGLW|URUJDQL]DV\RQGDGDVDGHFHELUNRQWUDWKHVDSLOHED÷ODQDELOPHNWH
ve konWUDW\DSDQWDUDIODUKHVDSVDKLELQGHQIDUNOÕRODPDPDNWDGÕU%XVHEHSOHoDOÕúPDGD
6HVHUD¶QÕQ KHVDS NRQWUDW GHVHQL NXOODQÕOPDPÕúWÕU6HVHUD¶QÕQ ³øOLúNLOL dDOÕúPDODU´
EDúOÕ÷ÕQGD GH÷LQLOHQ GL÷HU desenleri de EX oDOÕúPDGD WDQÕPODQDQ GHVHQLQ HOH DOGÕ÷Õ
problemleUHo|]PRODPDPDNWDGÕU%XGHVHQOHUNUHGLDODQÕLOHGR÷UXGDQLOLúNLOLGH÷LOGLU
DPDEXoDOÕúPDQÕQWDPDPOD\ÕFÕGHVHQOHULQLWHOL÷LWDúÕ\DELOPHNWHGLU
6RQ RODUDN 6HVHUD NUHGL VLVWHPOHULQLQ oQF NLúL VLVWHPOHUOH  |QHPOL HQWHJUDV\RQX
ROGX÷XQXYHEXQODUÕQPúWHULQRWODQGÕUPDVLVWHPLLOHGRNPDQ\|QHWLPVLVWHPL '<6 
ROGX÷XQXEHOLUWPHNWHGLU'<6VDGHFHNUHGLOHUDODQÕQGDNXOODQÕOPDGÕ÷ÕLoLQYHoDOÕúPD\D
NDWÕODQ  RUJDQL]DV\RQ LoLQGH \D\JÕQ NXOODQÕPÕ ROPDGÕ÷Õ YH GDKD oRN PDQXHO
\|QHWLOGL÷L LoLQ WDQÕPODQDQ GHVHQGH VDGHFH QRWODQGÕUPD VLVWHPL RODQ NDUDU GHVWHN
VLVWHPOHUL \HU DOPDNWDGÕU '<6 HQWHJUDV\RQX GD NUHGL\OH LOLúNLOL EHOJHOHUL RWRPDWLN
kaydetmek için desene eklenebilir.
7

Sonuçlar

%DQNDFÕOÕNNUHGLVLVWHPOHULVUHNOLGH÷LúHQLKWL\DoODUÕRODQLúNXUDOÕ\R÷XQYHNDUPDúÕN
VLVWHPOHUGLU%XELOGLULGHNUHGLW|URUJDQL]DV\RQXQNUHGLVLVWHPOHULDUDúWÕUÕODUDNQHVQH
\|QHOLPOLWHNQRORMLQLQDQDGúQFHVLRODQSUREOHPYHo|]PDODQÕDUDVÕQGDNLEHQ]HUOL÷L
DUWÕUPDNDPDFÕ\OD\HQLGHQNXOODQÕODELOLUYHDGDSWHHGLOHELOLUELUEDQNDFÕOÕNNUHGLDQDOL]
GHVHQLWDQÕPODQPÕúWÕU ve aYDQWDMODUÕYHGH]DYDQWDMODUÕWDUWÕúÕOPÕúWÕU
.DUDUOÕDQDOL]GHVHQLPHWRGXDODQÕQDQDNDYUDPODUÕQÕLúH|]HONDYUDPODUGDQD\ÕUÕSDQD
NDYUDPODUÕ\DNDODPD\ÕVD÷ODPDNWDGÕU%XQHGHQOHJHOHFHNNXOODQÕPODULoLn de uygundur.
7DQÕPODQDQGHVHQGHDQDNDYUDPODUVDELWOHQPLúDOWHUQDWLIOHULoLQGHWDNÕSoÕNDUÕODELOLU
QHVQHOHUH\HUYHULOPLúWLU
'HVHQLQ \HQL LKWL\DoODUGDNL DQD NDYUDPODUÕ LoHULS LoHUPHGL÷LQL J|UPHN LoLQ Lú
ELULPOHULQLQ \HQL WDOHS GRNPDQODUÕ LQFHOHQPLú YH GHVHQOHULQ WDNÕS oÕNDUÕODELOLU
NDYUDPODUGDQROXúWX÷XGR÷UXODQPÕúWÕU%XQHGHQOHVLVWHPL\HQLWDOHSOHUHDGDSWHHWPHQLQ
GDKDD]PDOL\HWOLRODFD÷ÕVRQXFXQDXODúÕOPÕúWÕU<DUDUODUÕQÕDQODPDNLoLQLúDQDOLVWOHUL
YHSURJUDPFÕODULOHUHVPLROPD\DQJ|UúPHOHU \DSÕOPÕúGDKDD]GHQH\LPOLRODQDQDOLVW
YH SURJUDPFÕODUÕQ GHVHQL \DUDUOÕ EXOGX÷X VRQXFXQD XODúÕOPÕúWÕU $\UÕFD D\QÕ DQDOL]
J|UHYL LúH \HQL EDúOD\DQ LNL Lú DQDOLVWLQH YHULOPLú YH GHVHQ LVH VDGHFH  WDQHVLQH
YHULOPLúWLU'HVHQHVDKLSRODQLúDQDOLVWLLúELULPOHULLOHGDKDNROD\LOHWLúLPHJHoPLúYH
J|UHYLQLHUNHQWDPDPODPÕúWÕU$\UÕFDDODQPRGHOLQLQWDVDUÕPODX\XPXLQFHOHQPLúYH
JHOLúWLUPH GHVHQVL] \DSÕOGÕ÷Õ LoLQ ELUoRN VÕQÕI DGÕQÕQ GHVHQGHNL LVLPOHU JLEL ROPDGÕ÷Õ
J|UOPúWU
7DQÕPODQDQ GHVHQ ELUOHúLNWLU YH DOW GHVHQOHUGHQ ROXúPDNWDGÕU 'HVHQGH \DSÕODQ
JHQHOOHúWLUPH VD\HVLQGH GHVHQ SL\DVD\D VUOHFHN \HQL NUHGL UQOHULQH NDUúÕ DGDSWH
HGLOHELOLU RODFDN KHU WLS PúWHUL\H NUHGL NXOODQGÕUÕP GXUXPXQX NDSVD\DFDN \HQL
NDPSDQ\D YH \HQL WHPLQDW úDUWODUÕ WDQÕPODQDELOHFHN \HQL NDQDOODUGDQ LúOHPOHU
\DSÕODELOHFHNWLUøúDNÕúÕQDGD\HQLSHUVRQHOUROOHULQYDQODUÕGDKLOHGLOHELOHFHNWLU'HVHQ
D\UÕFDEDQNDFÕOÕNNUHGLDODQÕLoLQNDYUDPNDWHJRULOLVWHVLRODUDNNXOODQÕODELOecek; gözden
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NDoÕUÕOPDPDVÕ JHUHNHQ NDYUDPODU \Dkalanabilecektir. Böylece nesne yönelimli
JHOLúWLUPHGH EX GHVHQL NXOODQPDN UHWNHQOL÷L DUWÕUDFDN YH EDNÕP PDOL\HWLQL
GúUHFHNWLU
<D]ÕOÕPGD ³VLKLUOL GH÷QHN´ ROPDGÕ÷Õ LoLQ YH oDOÕúPDQÕQ EHOLUWLOHQ NÕVÕWODUÕ QHGHQL\OH
oDOÕúPDGD WDQÕPODQDQ GHVHQ WHN o|]P olmayabilir. Bu sebeple önemli olan nokta,
NDUDUOÕYHNDUDUVÕ]NDYUDPODUÕQWDQÕPODQGÕ÷ÕX\DUODQDELOLUYHJHOLúWLULOHELOLUGHVHQHOGH
HWPHNWLU%XJHOLúWLUPHOHULoLQGHEDúDUÕOÕELUEDúODQJÕoQRNWDVÕVD÷OD\DFDNWÕU'HVHQOHU
az maliyetle ihtiyaca göre düzeQOHQHELOPHOLYHD\UÕFDRDODQGDNLWPVLVWHPOHUOHX\XPOX
ROPDOÕGÕU%XGDGHVHQ\DUDWPD\Õ]RUODúWÕUPDNWDGÕU'L÷HU|QHPOLQRNWDLVHWHNQRORMLYH
\D]ÕOÕP VLVWHPOHUL ]DPDQ LoLQGH JHOLúPHNWHGLU 7DQÕPODQDQ EDQNDFÕOÕN NUHGL DQDOL]
GHVHQLLOHULGH\DUDUOÕROPD\Dbilir ve güncellenmesi gerekebilir.

8 *HOHFHNWHNLdDOÕúPDODU
%XELOGLULGHNLoDOÕúPDELUEDúODQJÕooDOÕúPDVÕGÕU%XoDOÕúPDQÕQNÕVÕWODUÕQGDQELULRODQ
IDUNOÕONHOHUGHNL\HUHO\|QHWPHOLNGHWD\ODUÕ|÷UHQLOGLNWHQVRQUDGHVHQUHYL]HHGLOHFHN
YHEXoDOÕúPD\DHNOHQHFHNWLUdDOÕúPDQÕQGL÷HUELUNÕVÕWÕ\VDoDOÕúPD\DNDWÕODQNLúLOHULQ
oDOÕúWÕNODUÕ NXUXPODUOD \DSWÕNODUÕ JL]OLOLN DQODúPDODUÕGÕU .DWÕOÕPFÕODU oDOÕúWÕNODUÕ
úLUNHWOHUOHLOJLOLWPGHWD\ODUÕYHUPHNLVWHPHPLúRODELOLUOHU'DKDUHVPLJ|UúPHOHUYH
GH÷HUOHQGLUPHOHULQ ROGX÷X ELU oDOÕúPD LOH EX oDOÕúPD EXOJXODUÕ GHVWHNOHQHFHN GDKD
\DSÕVDOJHoHUOHPHOHU\DSÕODFDNWÕU'HVHQGR÷UXODPDVÕLVHEXoDOÕúPDGD\HUDOPDPÕúRODQ
GL÷HU NUHGLW|U RUJDQL]DV\RQODUOD \DSÕOPD\D GHYDP HGLOHFHN GHVHQLQ YHULPOLOL÷LQLQ
ölçülmesi ve aUDúWÕUÕOPDVÕ VUGUOHFHNWLU %X oDOÕúPDGD GHVHQLQ \DUDUÕ VDGHFH $
%DQNDVÕ¶QGDDUDúWÕUÕOPÕúWÕUEXDUDúWÕUPD\DGDGL÷HUEDQNDODULOHGHYDPHGLOHFHNWLU
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Özet. Farklı paydaşların farklı ilgilerini gösteren mimari görünümleri modellemek için birçok mimari bakış açısı yaklaşımı ortaya konulmuştur. Mimari bakış
açılarında sistem ilgileri ile beraber kalite ilgileri de ele alınmalıdır. Bu bağlamda mimari görünümlerdeki kalite ilgilerini gösterebilmek için mimari perspektifler tanımlanmıştır. Bir mimari perspektif, istenen kalite ilgisinin gerçekleştirilebilmesi için uygulanması gereken aktiviteleri, taktikleri ve ilkeleri içerir.
Her bir perspektif, birden fazla mimari görünüm tarafından ele alınabilir. Bazı
kalite ilgileri için literatürde farklı mimari perspektifler sunulmuştur. Yazılım
emniyeti perspektifi, Rozanksi ve Woods'un perspektif tanımına göre emniyet
ilgilerini mimari görünümlerde ele alabilmek için daha önceki bir çalışmamızda
tanımlanmıştır. Yazılım emniyeti, emniyet-kritik sistemler için önemli bir ilgi
olup, emniyet-kritik durumlardaki risklerin azaltılması ya da ortadan kaldırılması için mimari analiz sürecinin başlangıç aşamasından itibaren değerlendirilmesi gerekir. Bu çalışmada yazılım emniyeti perspektifinin Görünümler ve
Ötesi mimari çerçevesine uygulanması sunulmaktadır. Yazılım emniyeti perspektifinin Görünümler ve Ötesi mimari çerçevesine uygulanması, emniyet ilgileriyle alakalı tasarım ve analiz kararlarında sistem ve yazılım mimarlarına yardımcı olmaktadır. Yazılım emniyeti perspektifinin uygulaması gerçek bir endüstriyel uygulama kullanılarak açıklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yazılım mimari tasarımı, yazılım mimari modelleme, yazılım mimari analizi, emniyet-kritik sistemler

1

Giriş

Tasarım aşamasında karar alınırken farklı paydaşlar için mimari görünümlerin
(architectural views) modellenmesi, yazılım mimari tasarımında kullanılan yaygın
pratiklerden birisidir [1]. Bir mimari görünüm belirli bir ilgiyi desteklemek için tanımlanan sistem elemanları ve bu elemanlar arasındaki ilişkileri gösterir. Bir sistemin
birden fazla görünüm ile ifade edilmesi ilgilerin ayrıştırılmasını sağlar. Böylelikle her
bir paydaş için yazılım mimarisinin modellenmesine, daha iyi anlaşılmasına ve analiz
edilmesine yardımcı olur. Mimari bakış açıları (architectural viewpoints), mimari
görünümlerin oluşturulması, kullanılması ve analiz edilmesi için tanımlanan kuralları
ve ilkeleri içerir. Mimari bakış açıları bir mimari çerçeve (architectural framework)

523

tanımlanarak organize edilir ve yapılandırılır. Mimari çerçevelere Kruchten'in 4+1
Görünüm Modeli [7], Rozanski ve Woods'un mimari görünümler yaklaşımı [11] ve
Görünümler ve Ötesi (Views&Beyond) yaklaşımı [1] örnek olarak verilebilir.
Kalite ilgilerini adresleyebilmek için, genel olarak, mimari çerçeve yaklaşımlarında
ayrı birer mimari görünüm sunulmamıştır. Örneğin, ISO/IEC 42010 standardı [6]
farklı ilgileri adreslemek için özel bakış açıları tanımlamamıştır. Görünümler ve Ötesi
yaklaşımında ise tanımlanan her bir görünümde kalite ilgileri dolaylı olarak ifade
edilse de, kalite ilgilerini tanımlamak için ayrı görünümler sunulmamıştır. Bu kapsamda, mimari görünümlerdeki kalite ilgilerini adreslemek için, Rozanski ve Woods
tarafından mimari perspektif (architectural perspective) yaklaşımı [11] ortaya konulmuştur. Bir mimari perspektif istenen kalite ilgisini gerçekleştirebilmek için uygulanması gereken aktiviteleri, taktikleri ve ilkeleri içerir ve birden fazla mimari görünüm tarafından dikkate alınır. Rozanski ve Woods güvenlik, performans, ölçeklenebilirlik, erişilebilirlik gibi bazı kalite ilgileri için mimari perspektifler tanımlamıştır.
Emniyet-kritik sistemlerdeki bir aksama ya da işlev bozukluğu ölümlere, insanlar
üzerinde ciddi yaralanmalara ya da çevresel hasarlara neden olabileceği için, bu sistemler tasarlanırken yazılım emniyeti önemli bir ilgi haline gelmektedir. Riskleri
azaltmak ya da ortadan kaldırmak için emniyet ilgisinin gerçekleştirim yapılmadan
önce tasarım aşamasının başlangıcından itibaren değerlendirilmesi kritik bir önem arz
etmektedir. Emniyet ilgisini ele alabilmek için birçok standart ve gerçekleştirim yaklaşımları tanımlanmış, fakat hiçbiri emniyet ilgisini mimari modelleme düzeyinde göz
önünde bulundurmamıştır. Bu sebeple, daha önceki çalışmamızda emniyet ilgisini
mimari düzeyde adresleyebilmek için Rozanski ve Woods yaklaşımındaki kılavuza
göre yazılım emniyet perspektifini tanımlanmıştır [2][3]. Emniyet perspektifi emniyet
ilgileriyle alakalı tasarım ve analiz kararlarının alınmasında sistem ve yazılım mimarlarına yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada yazılım emniyet perspektifinin Görünümler
ve Ötesi mimari çerçevesine uygulaması sunulmaktadır. Yazılım emniyeti perspektifinin uygulaması gerçek bir endüstriyel örnek uygulama kullanılarak açıklanmaktadır.
Bu çalışmanın kalanı şu şekilde organize edilmiştir: Bölüm 2'de yazılım mimarisi
modelleme ile ilgili teorik altyapı anlatılmaktadır. Yazılım emniyet perspektifi Bölüm
3'te açıklanmaktadır. Bölüm 4'te yazılım emniyet perspektifinin Görünümler ve Ötesi
yaklaşımına uygulaması sunulmaktadır. Bölüm 5'de gerçek bir endüstriyel uygulama
kullanılarak yazılım emniyet perspektifinin uygulanması anlatılmaktadır. Bölüm 6,
ilgili çalışmaları sunmaktadır. Son olarak Bölüm 7 çalışma sonuçlarını paylaşmaktadır.

2

Yazılım Mimarisi Modelleme

2.1

Görünümler ve Ötesi Mimari Çerçevesi

Görünümler ve Ötesi (Views&Beyond) mimari çerçevesi [1] yazılım mimari tasarımını desteklemek için her biri farklı stiller içeren üç farklı mimari görünümden
oluşmaktadır. Bu yaklaşımda bakış açılarını tanımlamak için görünüm tipi (view type)
ve stil (style) kavramları kullanılmaktadır. Bu yaklaşıma göre sistemin temel gerçekleştirim birimlerinin tanımlanması için modül görünümü (module view), sistemin
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çalışma birimlerinin tanımlanması için bileşen&bağlantılar görünümü (component &
connector view), ve sistemdeki yazılımlar ile yazılım geliştirme ve çalıştırma ortamları arasındaki ilişkinin tanımlanması için tahsis görünümü (allocation view) oluşturulmuştur.
Modül görünümünde modüller birbiriyle tutarlı sorumlulukları gerçekleyen birincil
sistem elemanlarıdır. Bu görünüm kapsamında ayrıştırma (decomposition), kullanım
(uses), genelleştirme (generalization), katmanlı (layered), ilgiler (aspects), veri modeli (data model) stilleri tanımlanmıştır. Ayrıştırma stili sistemdeki gerçekleştirim birimlerinin modül ve alt-modül olarak nasıl ayrıldığını ve sistemdeki sorumlulukların
modüller ve alt-modüller arasında nasıl paylaştırıldığını gösterir. Kullanım stili modüller ve alt-modüller arasındaki bağımlılıkları gösterir. Genelleştirme stili modüller
arasındaki kalıtım ilişkisini gösterir. Katmanlı stil, birbiriyle ilgili modülleri katman
adı verilen bir yapıda toplayarak, katmanlar arasındaki kullanılabilirlik ilişkisini tanımlar. Bir katmandan diğer katmana kullanabilir ilişkisi tanımlanmışsa, birinci katmandaki herhangi bir modül ikinci katmandaki herhangi bir modülü kullanabilir demektir. İlgiler stili enine kesen ilgileri gerçekleyen modülleri ve bu modüllerin sistemdeki diğer modüllerle birlikte nasıl ilişkilendirildiğini gösterir. Veri Modeli stili
ise veri varlıklarının yapılarını ve birbirleri arasındaki ilişkileri tanımlar.
Bileşen&bağlantılar görünümünde bileşenler sistemdeki çalışma birimleri olarak
ele alınmıştır. Bu görünüm sistemin çalışma zamanı açısından ele alınmasını sağlar.
Bu görünüm kapsamında çağrı-dönüş (call-return), veri akışı (data flow), olaytabanlı (event-based) ve depo (repository) ana stilleri tanımlanmış ve sıklıkla kullanılan stiller bu stiller altında kategorize edilerek tanımlanmıştır. Çağrı-Dönüş stili bileşenler tarafından sağlanan servisleri ve bu servisleri eşzamanlı bir şekilde başlatan
diğer bileşenleri gösterir. Çağrı-Dönüş stili altında istemci-sunucu (client-server),
noktadan noktaya (peer-to-peer) ve servis odaklı mimari (service-oriented
architecture) stilleri tanımlanmıştır. Veri Akışı stili sistemdeki veri akışını modeller.
Veri Akışı stili kapsamında borular ve filtreler (pipe-and-filters) stili tanımlanmıştır.
Olay-Tabanlı stili eşzamanlı olmayan olay ve mesajlar üzerinden etkileşimde bulunan
bileşenleri gösterir. Bu stil kapsamında yayımla-abone ol (publish-subscribe) stili
tanımlanmıştır. Depo stili büyük miktarda kalıcı ve paylaşılan veriler üzerinden etkileşimde bulunan bileşenleri gösterir. Depo stili kapsamında paylaşılan veri (shared
data) stili tanımlanmıştır. Bütün bu stillerin yanında çok katmanlı (multi-tier) stili de
tanımlanmıştır. Bu stilde bileşenler katman (tier) adı verilen yapılarda gruplandırılarak gösterilir.
Tahsis Görünümü'nde sistemdeki yazılım elemanları ve bu yazılım elemanlarının
geliştirme ve çalıştırma ortamları arasındaki ilişkisi tanımlanmıştır. Bu görünüm kapsamında konuşlandırma (deployment), kurulum (install), iş ataması (work
assignment) stilleri tanımlanmıştır. Konuşlandırma stili yazılım bileşenleri ve bağlantıları ile yazılımın üzerinde çalıştığı donanımlar arasındaki eşleştirmeyi belirtir. Kurulum stili mimarideki bileşenler ile çalışma ortamındaki dosya sistem yapıları arasındaki eşleştirmeyi tanımlar. İş Ataması stili yazılım bileşenleri ile bu bileşenlerin geliştirilmesinden sorumlu çalışanlar, takımlar ve çalışma birimleri arasındaki eşleştirmeyi
tanımlar.
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2.2

Mimari Perspektifler

Mimari tasarımı desteklemek için Rozanski ve Woods yedi farklı bakış açısı içeren
bir mimari çerçeve ortaya koymuştur [11]. Rozanski ve Woods kalite ilgilerinin tanımlanan mimari bakış açılarını çapraz kestiklerini (crosscutting) ve her bir kalite
ilgisi için farklı birer bakış açısı tanımlamanın anlamlı olmadığını belirtmiştir. Bu
sebeple Rozanski ve Woods istenilen kalite ilgilerinin gerçekleştirilebilmek için uygulanması gereken aktiviteleri, taktikleri ve ilkeleri içeren mimari perspektif kavramını
sunmuştur. Sistem genelinde kalite ilgilerini ele alabilmek için tanımlanan her ilgili
perspektif birden fazla bakış açısına uygulanabilir. Böylelikle mimari görünümler
mimariyi tanımlarken, mimari perspektifler sistemin istenen kalite özelliklerini sağladığını garantilemek için mimariyi analiz etmeye ve üzerinde değişiklikler yapmaya
olanak sağlar. Rozanski ve Woods güvenlik (security), performans & ölçeklenebilirlik
(performance & scalability), kullanılırlık & dayanıklılık (availability & resilence),
evrim (evolution), erişilebilirlik (accessibility), geliştirim kaynağı (development
resource), uluslararasılaştırma (internationalization), yerleşim (location), düzenleme
(regulation) ve kullanılabilirlik (usability) perspektiflerini tanımlamıştır. Her bir
perspektif ilgili olduğu kalite ilgisini gerçekleştirmektedir.

3

Yazılım Emniyet Perspektifi

Daha öncede belirtildiği gibi emniyet-kritik sistemler için emniyet önemli bir ilgidir. Emniyet ilgisini gerçekleştirebilmek için uygulanması gereken taktikleri ve ilkeleri mimari tasarım düzeyinde ele alabilmek için daha önceki çalışmamızda [2][3]
Rozanski ve Woods'un perspektif tanımları referans alınarak, literatürde var olmayan
yazılım emniyeti perspektifi tanımlanmıştır.
İstenen Kalite

Emniyet ile ilgili kararlar hakkında bilgi sağlamak ve ciddi hasarlara ve tehlikelere
yol açabilecek sistem işlevlerini denetlemek ve kontrol etmek

Uygulanabilirlik

Tehlikeli ve emniyet-kritik işlevler içeren tüm sistemler

İlgiler

Hata (Failure), Tehlike (Hazard), Risk, Hata Toleransı (Fault Tolerance), Kullanılırlık
(Availability), Güvenilirlik (Reliability), Doğruluk (Accuracy), Performans

Aktiviteler

Tehlikelerin belirlenmesi, Risklerin tanımlanması, Emniyet gereksinimlerinin belirlenmesi, Emniyet modelinin oluşturulması, Emniyet gereksinimlerine göre değerlendirme yapılması

Mimari
Taktikler

Hataları ve tehlikeleri önleme, Hataları tespit etme yöntemlerini tanımlama, Oluşan
hataların sonuçlarını azaltma

Problemler ve
Tuzak Noktalar

Hata Toleransını tanımlama, Emniyet modelinin ya da gereksinimlerinin açık bir
şekilde tanımlanmamış olması, Azımsanmış emniyet problemleri

Tablo 1. Yazılım Emniyet Perspektifi Tanımı

Tablo 1 emniyet perspektifinin tanımını sunmaktadır. Yazılım emniyet perspektifi
ile emniyet ile ilgili kararlar hakkında bilgi sağlamak ve ciddi hasarlara ve tehlikelere
yol açabilecek sistem işlevlerini denetlemek ve kontrol etmek amaçlanmaktadır. Bu
perspektif tehlikeli ve emniyet-kritik işlevler içeren tüm sistemlerin tasarım aşamasında bir kılavuz olarak kullanılabilir. Emniyet perspektifi tarafından adreslenen ilgi-
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ler literatür taraması ile belirlenmiş ve Tablo 1'de gösterilmiştir. Mimari tasarım aşamasında emniyet perspektifinin uygulanması için gereken aktiviteler ise aşağıdaki
gibi sıralanmıştır:
1. Tehlikelerin belirlenmesi: Emniyet gereksinimlerinin belirlenebilmesi için tehlike
analizi gerçekleştirilerek sistemdeki olası tehlikeler, tehlikelere sebep olabilecek
durumlar, tehlikelerin sonuçları ve sistemdeki her bir tehlike için tehlikenin şiddeti
[9] (ölümcül, kritik, marjinal, ihmal edilebilir) belirlenmelidir.
2. Risklerin tanımlanması: Tehlikeler belirlendikten sonra, bu tehlikelerle ilgili riskler
tanımlanmalıdır. Risk tanımı belirlenen tehlikenin şiddeti ve oluşma olasılığı (sık
sık, olası, nadiren, çok az, olası olmayan) bilgileri ile ifade edilir. Daha sonra hata
ağacı analizi [8] (fault tree analysis), olay ağacı analizi, simülasyon gibi metotlarla
risk değerlendirmesi yapılmalıdır.
3. Emniyet gereksinimlerinin belirlenmesi: Emniyet modelinin oluşturulabilmesi için,
tanımlanan tehlikelere dayanılarak emniyet gereksinimlerinin belirlenmesi gerekir.
Emniyet gereksinimleri belirlenirken, sistem gereksinimleri göz önünde bulundurularak ön tehlike analizi, fonksiyonel tehlike analizi, hata ağacı analizi ve ön sistem
emniyet analizi [14] metotları kullanılabilir.
4. Emniyet modelinin oluşturulması: Sistem tasarımında kullanılan modellerin yanında, sistemdeki emniyet ilgisinin doğru bir şekilde anlaşılıp geliştirilebilmesi için
emniyet-kritik elemanların ve bileşenlerin de özel olarak gösterildiği emniyet modelleri de oluşturulmalıdır. Emniyet modeli UML diyagramlarına stereotipiler eklenerek [10], alana özgü diller ile tanımlanarak [15] ve özdevinirler [17] kullanılarak emniyet gereksinimlerinden türetilebilir.
5. Emniyet gereksinimlerine göre değerlendirme yapılması: Emniyet modeli oluşturulduktan sonra, modelin belirlenen emniyet gereksinimleri ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bunun için bazı örnek emniyet durumları oluşturularak
bunlar üzerinden emniyet modeli kontrol edilebilir. Ayrıca üçüncü otorite tarafından değerlendirme süreci gerçekleştirilebilir. Eğer oluşturulan model ile emniyet
gereksinimleri arasında çelişki varsa, hatalar giderilene kadar emniyet modeli gözden geçirilip düzeltmeler yapılmalıdır.
Tanımlanan mimari perspektif tarafından adreslenen kalite özellikleri istenen düzeyde sağlanmadığında tanımlanan mimari taktikler ile yazılım tasarımına katkıda
bulunulmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede, yazılım emniyeti tasarımını destekleyebilmek için hataları ve tehlikeleri önleme, hataları tespit etme yöntemlerini tanımlama,
oluşan hataların sonuçlarını azaltma taktikleri tanımlanmıştır. Yazılım tasarımı yapılırken, emniyet ilgisinin gösterilmesi ile ilgili olası sorunlar ve zorluklar hata toleransının tanımlanması, emniyet modelinin ya da gereksinimlerinin açık bir şekilde tanımlanmamış olması, azımsanmış emniyet problemleri olarak belirlenmiştir.

4

Yazılım Emniyet Perspektifinin Görünümler ve Ötesi Mimari
Çerçevesine Uygulanması

Tablo 2 yazılım emniyeti perspektifinin Görünümler ve Ötesi mimari çerçevesine
uygulamasını göstermektedir.
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Mimari Stil

Uygulanabilirlik

Ayrıştırma

Sistemdeki hangi modüllerin ve alt-modüllerin emniyet-kritik olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtir.

Kullanım

Emniyet-kritik modüller ile diğer modüller arasındaki bağımlılıkları gösterir.

Genelleştirme

Emniyet-kritik modüller ve diğer modüller arasındaki kalıtım ilişkisini açıklar.

Katmanlı

Modülleri katmanlar olarak gruplar. Böylelikle hangi katmanın hangi emniyet-kritik modülleri içerdiği gösterilir. Ayrıca tanımlı olan emniyet-kritik modüllerin hangi katmanlar tarafından kullanılabileceğini tanımlar.

İlgiler

Emniyet-kritik modüllerle ilgili olan ilgi modüllerini belirtir.

Veri Modeli

Yazılım emniyet perspektifinin bu stil üzerinde etkisi yoktur.

Çağrı-Dönüş

Sistemdeki emniyet-kritik bileşenleri ve bu bileşenler ile sistemdeki diğer bileşenler arasındaki etkileşimi gösterir.

Veri Akışı

Sistemdeki emniyet-kritik işlevlerdeki veri akışını gösterir.

Olay-tabanlı

Eşzamanlı olmayan olay ve mesajlar üzerinden etkileşimde bulunan emniyet-kritik bileşenleri
ve diğer sistem bileşenlerini gösterir.

Depo

Yazılım emniyet perspektifinin bu stil üzerinde etkisi yoktur.

Konuşlandırma

Emniyet-kritik bileşenler için gerekli olan donanım elemanlarını ve üçüncü parti yazılımları
ve ortam elemanlarını belirtir.

Kurulum

Emniyet-kritik bileşenlerin geliştirim ortamı için gerekli olan yazılım elemanlarını, özel
izinleri ve yapılandırma elemanlarını belirtir.

İş Ataması

Emniyet-kritik bileşenlerin geliştirilmesinden sorumlu kişileri, takımları ve çalışma gruplarını
gösterir.

Tablo 2. Emniyet Perspektifinin Görünümler ve Ötesi Mimari Çerçevesine Uygulanması

5

Örnek Uygulama

Yazılım emniyetinin önemli olduğu alanlardan bir tanesi de aviyonik alanıdır.
Aviyonik sistemlerde oluşan hataların ölümcül sonuçlara neden olan kazalara sebep
olduğu görülmüştür. Aviyonik alanındaki yazılımların geliştirilmesi ve sertifikalanması için yapılması gereken aktiviteleri anlatan DO-178C [12] gibi çeşitli standartlar
bulunmaktadır. Özellikle ticari aviyonik sistemlerin bu standartlara uygun olarak
geliştirilmesi ve sertifikalanması gerekmektedir. Bu bölümde, yazılım emniyeti perspektifinin uygulaması gerçek bir endüstriyel aviyonik uygulama kullanılarak açıklanmaktadır. Endüstriyel aviyonik uygulama gerçekte binlerce gereksinim içermektedir. Bu bölümde anlatılan uygulama için Tablo 3’de verilen örnek bir gereksinim
kümesi seçilmiştir.
1. Tehlikelerin belirlenmesi:
Emniyet mühendisliği çalışmaları kapsamında ilk olarak tehlike analizi yapılarak
tehlikeler belirlenir. Bu analiz emniyet mühendisleri, sistem mühendisleri ve ilgili
alandaki uzmanlarla (aviyonik mühendisleri ve pilotlar) beraber gerçekleştirilir. Örnek uygulamamız için bu analiz sonucunda belirlenen tehlikeler, olası nedenleri, sonuçları ve tehlikenin şiddeti gibi bilgilerle beraber Tablo 4’de verilmiştir. TH1, TH2,
TH3 ve TH4 olarak numaralandırılan tehlikelerin şiddeti ölümcül olarak belirlenmiştir. Çünkü bu tehlikelerin olası sonucu hava aracı kazasıdır. Örneğin doğru yakıt mik-
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tarı yerine yüksek bir yakıt miktarının gösterilmesi, pilotları yanlış yönlendirecek ve
gidecekleri yere yakıt miktarı yetersiz olsa bile ulaşabilecekleri gibi yanlış bir izlenim
edinmelerine sebep olabilecektir. TH5 olarak numaralandırılan tehlikenin şiddeti ise
ihmal edilebilir olarak belirlenmiştir çünkü bu hata sadece yer istasyonu ile iletişim
hatasına neden olabilir.
Gereksinim

Açıklama

Kalan yakıt miktarının gösterilmesi

Hava aracında kala yakıt miktarı, bütün yakıt tanklarında kalan yakıt miktarlarının
toplamıdır.

Yüksekliğin
gösterilmesi

Hava aracının yüksekliği deniz seviyesinden olan yükseklik olarak tanımlanır. Pilotlar
özellikle iniş sırasında gösterilen yükseklik bilgisine güvenerek hareket ederler.

Konumun gösterilmesi

Hava aracının konumu GPS’den (Global Positioning System) alınan enlem ve boylam
koordinatlarıdır. Hava aracının konum bilgisi rota yönetimi tarafından kullanılır ve
rotadaki diğer noktaların konumları ile beraber pilotlara gösterilir. Rotadan sapma olupolmadığını veya ne kadar sapıldığını pilotlar bu şekilde görebilirler.

Durumun (attitude)
gösterilmesi

Hava aracının durumu, hava aracının X, Y ve Z eksenleri ile olan açılarıdır. Bu açılar
yunuslama (pitch), sapma (yaw) ve yuvarlanma (roll) açıları olarak isimlendirilir. Genellikle, yunuslama ve yuvarlanma açıları Durum Yön Göstergesi (Attitude Director
Indicator) ile gösterilir.

Radyo frekansının
gösterilmesi

Radyo frekansı, yer istasyonu ile iletişim kurulan frekanstır.

Tablo 3. Örnek Uygulama için Seçilen Gereksinimler
Tehlike

Olası Nedenleri

Sonuçları

Şiddeti

Olasılığı

Riski

[TH1] Yakıt
miktarının yanlış
gösterilmesi

Yakıt sensörünün kaybı/hatası
Yakıt sensörü ile iletişim kaybı/hatası
Gösterge cihazının hatası

Hava aracı
kazası

Ölümcül

Olası
olmayan

Orta

[TH2] Yükseklik
bilgisinin yanlış
gösterilmesi

Yükseklik cihazının kaybı/hatası
Yükseklik cihazı ile iletişim kaybı/hatası
Gösterge cihazının hatası

Hava aracı
kazası

Ölümcül

Olası
olmayan

Orta

[TH3] Konum
bilgisinin yanlış
gösterilmesi

GPS cihazının kaybı/hatası
GPS cihazı ile iletişim kaybı/hatası
Gösterge cihazının hatası

Hava aracı
kazası

Ölümcül

Olası
olmayan

Orta

[TH4] Durum
bilgisinin yanlış
gösterilmesi

Cayroskop cihazının kaybı/hatası
Cayroskop cihazı ile iletişim kaybı/hatası
Gösterge cihazının hatası

Hava aracı
kazası

Ölümcül

Olası
olmayan

Orta

[TH5] Radyo
frekansının yanlış
gösterilmesi

Radyo cihazının kaybı/hatası
Radyo cihazı ile iletişim kaybı/hatası
Gösterge cihazının hatası

Yer istasyonu ile iletişim hatası

İhmal
edilebilir

Nadiren

Düşük

Tablo 4. Örnek Uygulama için Tehlikelerin Belirlenmesi ve Risklerin Tanımlanması

2. Risklerin tanımlanması:
Her bir tehlike için tehlikenin olasılığı ve risk değerlendirmesi de Tablo 4’de verilmiştir. Genel olarak tasarım kriteri, ölümcül kategoride olan bütün tehlikelerin olasılığını “olası olmayan” şekilde tasarlamaktır. TH1, TH2, TH3 ve TH4 olarak numaralandırılan tehlikelerin risk kategorisi orta olarak belirlenmiştir, TH5 olarak numaralandırılan tehlikenin riski ise düşüktür.
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3. Emniyet gereksinimlerinin belirlenmesi:
Tehlike analizi tamamlandıktan sonra emniyet gereksinimleri belirlenir. Örnek olarak, sonraki aktivitelerde de kullanılmak üzere, TH1 ile ilgili emniyet gereksinimleri
Tablo 5’de listelenmiştir. Benzer emniyet gereksinimleri diğer tehlikeler için de belirlenebilir. EG1 (Emniyet Gereksinimi) yakıt miktarı bilgisinin en az iki bağımsız yakıt
sensöründen alınmasını, EG2 alınan yakıt miktarı bilgilerinin karşılaştırılmasını ve
karşılaştırma sonucuna göre gösterilmesini veya uyarı verilmesini, EG3 ise yakıt miktarı bilgisinin en az iki bağımsız göstergede gösterilmesini istemektedir.
No

Tanım

EG1

Yakıt miktarı bilgisi en az iki tane bağımsız sensörden alınmalıdır.

EG2

Eğer iki tane bağımsız sensörden alınan yakıt miktarları arasında belirlenen bir değerden daha fazla
fark varsa, yakıt miktarı bilgisi gösterilmemelidir ve bununla ilgili bir uyarı verilmelidir.

EG3

Yakıt miktarı bilgisi en az iki tane bağımsız göstergede gösterilmelidir.

Tablo 5. Örnek Uygulama için Emniyet Gereksinimleri

4. Emniyet modelinin oluşturulması:
Bu aktivitede belirlenen emniyet gereksinimlerine uygun olarak tasarım yapılır.
Tasarım süreci yinelemeli bir süreçtir. İlk olarak modeller oluşturulur ve bu modellerin bir sonraki aktivitede de anlatıldığı gibi emniyet gereksinimlerine uygun olupolmadığı değerlendirilir. Bu değerlendirme sonuçlarına göre eğer tasarım emniyet
gereksinimlerine uygun değilse modeller güncellenir. Bu yinelemeli süreç, tasarımın
uygun bulunmasına kadar devam eder. Bu bölümde, örnek uygulamamızın mimari
tasarımının iki versiyonu anlatılmaktadır. Birinci versiyon, emniyet gereksinimleri
belirlenmeden önceki versiyondur. İkinci versiyon ise birinci versiyonun emniyet
gereksinimlerine uygun olarak güncellenmesi sonucunda oluşan versiyondur. Yapılan
güncellemeler ve güncellemelerin nedenleri bir sonraki aktivitede anlatılmaktadır.

Şekil 1. Örnek uygulama mimari modeli birinci versiyon

Örnek uygulamamız için oluşturulan yazılım mimarisi modelinin birinci versiyonu
Şekil 1'de verilmiştir. Birinci versiyonda bir tane yakıt sensörü ve bir tane grafik cihazı bulunmaktadır. YakitYon, yakıt sensörünün yöneticisidir ve yakıt sensöründen aldığı yakıt miktarı bilgisini platform yöneticisine sağlar. YukseklikYon, yükseklik cihazının yöneticisidir ve yükseklik cihazından aldığı yükseklik bilgisini seyrüsefer yöneticisine sağlar. GpsYon, GPS cihazının yöneticisidir ve GPS cihazından aldığı konum
bilgisini seyrüsefer yöneticisine sağlar. CayroYon, cayroskop cihazının yöneticisidir
ve cayroskop cihazından aldığı durum (attitude) bilgisini seyrüsefer yöneticisine sağlar. RadyoYon, radyo cihazının yöneticisidir ve radyo cihazından aldığı frekans bilgisini haberleşme yöneticisine sağlar. PlatformYon isimli yönetici yakıt miktarı bilgisini
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yakıt yöneticisinden alır ve grafik yöneticisine sağlar. SeyruseferYon isimli yönetici
yükseklik, durum ve konum bilgilerini ilgili cihaz yöneticilerinden alır ve grafik yöneticisine sağlar. HaberlesmeYon isimli yönetici frekans bilgisini radyo cihazı yöneticisinden alır ve grafik yöneticisine sağlar. GrafikYon isimli yönetici grafik cihazının
yöneticisidir. Yakıt miktarı, yükseklik, durum, konum ve frekans bilgilerini ilgili
yöneticilerden alır ve grafik cihazında gösterilmek üzere gönderir.
Örnek uygulamamız için oluşturulan yazılım mimarisi modelinin ikinci versiyonu
Şekil 2'de verilmiştir. İkinci versiyonda sisteme emniyet gereksinimlerini sağlamak
amacıyla ikinci bir yakıt sensörü ve ikinci bir grafik cihazı eklenmiştir. Yakit1Yon ve
Yakit2Yon isimli yöneticiler yakıt sensörleri 1 ve 2’nin yöneticileridir. Yakıt yöneticileri, ilgili yakıt sensöründen yakıt miktarı bilgisini alır ve bu bilgileri platform yöneticisine sağlar. Grafik1Yon ve Grafik2Yon isimli yöneticiler grafik cihazları 1 ve 2’nin
yöneticileridir. Yakıt miktarı, yükseklik, durum, konum ve frekans bilgilerini ilgili
yöneticilerden alır ve grafik cihazlarında gösterilmek üzere gönderir. PlatformYon
isimli yönetici her iki yakıt yöneticisinden gelen yakıt miktarını alacak şekilde güncellenmiştir. Şekil 2' de emniyet kritik olan modüller SC (Safety Critical) stereotipi ile
işaretlenmiştir. Böylece emniyet kritik modüller ve emniyet kritik olmayan modüller
ayırt edilebilmektedir.

Şekil 2. Örnek uygulama mimari modeli ikinci versiyon

5. Emniyet gereksinimlerine göre değerlendirme yapılması:
Son aktivite ile oluşturulan mimari tasarımın emniyet gereksinimlerine uygun
olup-olmadığı değerlendirilir. Örnek uygulamamızın ilk versiyonunda bir tane yakıt
sensörü ve bir tane grafik cihazı bulunduğu için EG1 ve EG3 numaralı emniyet gereksinimleri sağlanamamaktadır. Bu nedenle tasarıma birer tane daha yakıt sensörü ve
grafik cihazı eklenerek güncelleme yapılmış ve ikinci versiyon oluşturulmuştur. Böylece EG1 ve EG3 gereksinimleri yedeklilik taktiği kullanılarak ikinci versiyonda sağlanmaktadır.
İkinci versiyondaki platform yöneticisi iki ayrı yakıt yöneticisinden yakıt miktarı
bilgisini alacak ve EG2 gereksiniminde belirtildiği gibi iki yakıt miktarını karşılaştıracak ve aralarındaki fark belli bir miktardan fazla ise yakıt miktarı gösterilmeyecek
ve yakıt miktarı ile ilgili bir uyarı verilecek şekilde güncellenmiştir. Birinci versiyonda böyle bir karşılaştırma yapılamadığı için birinci versiyon EG2 gereksinimini yerine
getirememektedir. Bu güncelleme ile EG2 gereksinimi de ikinci versiyonda gerçekleştirilmiştir.

531

İkinci versiyonda modüllerin çalışmasını kontrol eden bir hata kontrol yöneticisi
(DurumMonitoru) de eklenmiştir. Bu yönetici, diğer modüllerin düzgün çalışıpçalışmadığını kontrol etmektedir ve çalışmayan modülleri yeniden başlatabilmektedir.
6. Görünümlere uygulanması:
Bu bölümde, emniyet perspektifinin örnek uygulamamıza uygulanması ile oluşan
stiller anlatılmaktadır. Bu stillerin hangileri olduğu kısa bir açıklama ile beraber Tablo
6'da verilmiştir. Bu stiller bir önceki bölümde anlatılan mimari tasarımın ikinci versiyonuna göre oluşturulmuştur.
Stil

Açıklama

Ayrıştırma

Emniyet kritik modüller ve emniyet kritik olmayan modüller işaretlenmiştir(bkz. Şekil 3)

Kullanım

Emniyet kritik modüllerin kullandığı modüller gösterilmiştir. (bkz. Şekil 3)

Katmanlı

Her katmanda emniyet kritik modüller ve emniyet kritik olmayan modüller gösterilmiştir.
(bkz. Şekil 3)

Veri Akışı

Emniyet kritik bir veri olan yakıt miktarı bilgisinin ele alındığı emniyet kritik modüller
gösterilmiştir. (bkz Şekil 4)

Konuşlandırma

Emniyet kritik bir veri olan yakıt miktarı bilgisinin iki ayrı sensörden alınması ve iki ayrı
göstergeye gönderilmesi. (bkz Şekil 2)

Tablo 6. Emniyet Perspektifinin Uygulanması

Şekil 3. Örnek Uygulama için Ayrıştırma, Kullanım ve Katmanlı Mimari Stili

Örnek uygulamamız için modül görünümlerinden ayrıştırma, kullanım ve katmanlı
stillere göre olan çizim Şekil 3’de verilmektedir. Sayfa limiti nedeniyle bu üç stil bir
arada gösterilmiştir. Şekil 3’deki modüller arasındaki bağlantılar ve katmanlar gösterilmediğinde ayrıştırma stili elde edilmektedir. Ayrıştırma stilinde emniyet kritik modüller ve emniyet kritik olmayan modüller “SC” stereotipi ile işaretlenmiştir. Şekil
3’de modüller arasındaki bağlantılar kullanım durumunu gösteren bağlantılardır ve bu
bağlantılar ile modüller bir arada gösterildiğinde kullanım stili elde edilmektedir. Bu
stilde hangi emniyet kritik modüllerin hangi emniyet kritik modülleri kullandığı görülmektedir. Emniyet kritik modüller sadece emniyet kritik modülleri kullanabilir.
Örnek uygulamamızda üç katmanlı bir mimari bulunmaktadır. Şekil 3’de gösterildiği
gibi birinci katmanda cihaz/sensör yöneticileri, ikinci katmanda platform, seyrüsefer
ve haberleşme yöneticileri ve üçüncü katmanda da grafik yöneticileri bulunmaktadır.
Katman bilgileri de görünüme eklendiğinde katmanlı stil elde edilmektedir. Bu stilde
hangi katmanlarda hangi emniyet-kritik modüllerin olduğu görülmektedir.
Bileşen ve bağlantılar görünümünden veri akışı stilinin örnek uygulamamız için
kullanım örneği Şekil 4’de verilmektedir. Bu çizimde yakıt miktarı bilgisinin veri
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akışı gösterilmektedir. Yakıt miktarı bilgisi emniyet kritik bir veri olduğu için bu
verinin işlendiği modüllerin de emniyet kritik modül olması gerekmektedir. Ayrıca
veri akışını gösteren oklar da emniyet kritik veri olduğunu belirten “SC” stereotipi ile
işaretlenmiştir.

Şekil 4. Örnek Uygulama için Veri Akışı Mimari Stili

Tahsis görünümünden konuşlandırma stili, emniyet modelinin oluşturulması aktivitesinde de anlatılmakta ve Şekil 2'de verilmektedir. Konuşlandırma stili emniyet kritik
modüller için gerekli olan donanım elemanlarını belirtir. Şekil 2'de emniyet kritik bir
veri olan yakıt miktarı verisinin alındığı yakıt sensörleri ve ilgili yakıt sensörü ile
iletişim kuran yakıt sensör yöneticileri diğer cihazlar ve yöneticiler ile beraber gösterilmiştir.

6

İlgili Çalışmalar

Daha önceki çalışmalarımızda emniyet ve kurtarılabilirlik (recoverability) kalite ilgileri için mimari bakış açıları tanımlanmıştır. Kurtarılabilirlik ilgisi için yapılan çalışmada [15] mimarinin farklı şekillerde ayrıştırılmasını gerektirdiği için, bakış açısı
tanımında bu ayrıştırmayı sağlayabilecek ilgili mimari elemanlar ve ilişkiler tanımlanmıştır. Emniyet ilgisi için yapılan çalışmada [2][4] ise emniyet-kritik sistemlerin
tasarımını analiz etmek ve desteklemek için bir mimari çerçeve sunulmuştur. Böylece
farklı kalite ilgileri tasarım aşamasının başlangıcından itibaren mimari seviyede ele
alınabilmiş ve tasarım ile ilgili kararlar verilirken farklı tasarım alternatifleri değerlendirilmiştir.
Tasarımı yazılım emniyeti açısından değerlendirmek ve analiz etmek için literatürde bazı teknikler sunulmuştur. Hata ağacı analizi (fault tree analysis) bu yöntemlerden
birisidir. Hata ağacı analizinde tasarımdaki hangi hataların sistemde hangi hatalara
neden olabileceği analiz edilir ve mantıksal kapılar kullanılarak gerçekleştirilir [8].
Hata modu ve etkileri analizi [10] (failure mode and effects analysis) kullanılan diğer
yöntemlerden birisidir. Bu yöntem ile tasarımdaki olası zayıflıkların belirlenmesi
amaçlanmıştır. Sistemdeki bileşenler analiz edilerek olası hatalar ve bunların sebepleri tespit edilir.
Yazılım emniyeti planlama ve tasarımı için birçok standart tanımlanmıştır.
RTCA DO-178C [12], MIL-STD-882D [9], IEC 61508 [5] bu standartlardan bazılarıdır. Bu standartlarda emniyet ilgisi için gerekli olan seviyeyi tanımlanmıştır. Fakat
emniyet-kritik sistemlerin tasarımı belirgin bir şekilde ele alınmamıştır.
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7

Sonuç

Emniyet-kritik sistemlerin tasarımında emniyet ilgisinin açık bir şekilde ele alınması ortaya çıkabilecek tehlikeli ve riskli durumların ortadan kaldırılması ya da azaltılması açısından önemlidir. Emniyet perspektifi, emniyet-kritik sistemlerdeki emniyet
ilgilerini adresleyerek, sistem ile alakalı tasarım ve analiz kararlarında yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada emniyet perspektifi Görünümler ve Ötesi mimari çerçevesine
uygulanarak, emniyet-kritik sistemlerin tasarımı aşamasında ortaya konulan ilgili
mimari görünümlerde emniyet ilgisinin ele alınması sağlanmıştır. Perspektif uygulaması gerçek endüstriyel bir çalışma üzerinde örneklendirilmiştir. Bu çalışma emniyet
mühendislerine ve mimarlarına emniyet ile ilgili kararlar alırken yardımcı olmasının
yanında emniyet ilgisinin yazılım geliştirme aşamasının başlangıcından itibaren değerlendirmeye alınarak mimari açıdan analiz edilmesini de sağlamaktadır.
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Özetçe. Alana özgü diller (AÖDler) NXOODQÕPÕ\D]ÕOÕPJHOLúWLUPHGHKÕ]UHWNHQ
OLNYHQLWHOLNDUWÕúÕQD\|QHOLNRODUDNJLWWLNoH\D\JÕQODúPDNWDGÕU Ancak hedeflenen L\LOHúWLUPHOHULQQH|OoGHJHUoHNOHúWLULOHELOGL÷LLUGHOHQPHVL gereken önemli
bir konudur. Bu bildiride AÖD’lerLQ1LWHORODUDN'H÷HUOHQGLULOPHVLLoLQELUdHU
oHYHVXQXOPXúWXU $1'EÇ). ANDEdGH÷HUOHQGLULFLQLQEDNÕúDoÕVÕQÕEHOLUOHPHN
GH÷HUOHQGLUPHQLQKHGHILQLDQODPDNYHGH÷HUOHQGLULFL\HUHKEHUOLNHWPHNDPDFÕ\OD
WHPHO$g'NDOLWHNDUDNWHULVWLNOHULQLVHoPHNLoLQNXOODQÕOÕU%XoHUoHYH,62,(&
 VWDQGDUGÕQÕ &00, ROJXQOXN VHYL\HVL EHOLUOHPH \DNODúÕPÕQÕ YH
'(60(7 LoLQGH NXOODQÕODQ GHUHFHOHQGLUPH \DNODúÕPÕQÕ EDNÕú DoÕVÕ WHPHOOL ELU
GH÷HUOHQGLUPHiçin bir araya getirmektedir. AÖD’lerin kalite karakteristikleri ayUÕQWÕOÕ ELU úHNLOGH DoÕNODQDUDN \HQL ELU GH÷HUOHQGLUPH \|QWHPL |QHULOmektedir.
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Alana Özgü Diller (AÖD’ler) NXOODQÕPÕ\D]ÕOÕPJHOLúWLUPHde KÕ]UHWNHQOLNYHQLWHOLN
DUWÕúÕQD\|QHOLNRODUDNJLWWLNoH\D\JÕQODúPDNWDELUoRNNXUXOXúWD\D]ÕOÕPUHWLPKDWWÕ
DOW\DSÕVÕRODUDNGD$g'¶OHUGHQ\DUDUODQÕOGÕ÷ÕJ|]OHQPHNWHGLU Ancak hedeflenen iyiOHúWLUPHOHULQne ölçüde JHUoHNOHúWLULOHELOGL÷LLUGHOHQPHVL gereken önemli bir konudur
[9]. Gabriel [4@$g'¶LQGH÷HUOHQGLULOPHVLNRQXVXQGDELUDUDúWÕUPDVXQPXúve dillerin
VLVWHPDWLN ELU úHNLOGH GH÷HUOHQGLULOPHVL NRQXVXQGDNL HNVLNOL÷L LúDUHW HWPLúWLU
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AÖD’lerLQ VD\ÕVÕQGDNL YH NDUPDúÕNOÕ÷ÕQGDNL DUWÕú VLVWHPDWLN GH÷HUOHQGLUPH JHUH÷LQL
GDKDGDDUWÕUPDNWDGÕU [10, 20].
%XELOGLUL$g'¶LQEDúDUÕVÕLOHLOJLOLVSHVLILNNDOLWHNDUDNWHULVWLNOHULQLQQDVÕOEHOLUOH
QHFH÷LQHYHEXNDUDNWHULVWLNOHULQ$g'GH÷HUOHQGLUPHVUHFLQGHX\JXODQPDVÕQDRGDN
ODQPDNWDGÕUBir AÖD’in EDúDUÕVÕQÕEHOLUOHPHVUHFLQGHNDUDUYHUPH\HGHVWHNolmak
LoLQ NXOODQÕODQ KL\HUDUúLN GH÷HUOHQGLUPH \ROODUÕ |QHULOPektedir. $g' EDúDUÕVÕ [1, 2],
WDQÕPOÕ ELUDPDFÕ\HULQHJHWLUHQ karakteristiklerin NPHVLRODUDNHOHDOÕQPDNWDGÕU.
ANDEÇ$g'JHOLúWLUPHVUHFLQLQoÕNWÕVÕRODQGLOLGH÷HUOHQGLUPHQLQ\DQÕVÕUD$g'
JHOLúWLULFLOHULQLQLKWL\DoGX\GX÷X kalite karakteristiklerinin belirlenmesinde de NXOODQÕ
labilmektedir7PNDUDNWHULVWLNOHULVD÷OD\DQELU$g'JHOLúWLUPHN\HULQHVDGHFHLKWL
yaoGX\XODQNDOLWHNDUDNWHULVWLNOHULQHRGDNODQPDNLKWL\DoGX\XODQoDED\Õazaltarak kaliteyi yükseltecektir.
0HYFXWDUDúWÕUPDODU$g'¶OHULNXOODQÕP \|QQGHQGH÷HUOHQGLUPHNWHarzu edilen ve
HGLOPH\HQ|]HOOLNOHULQLOLVWHOHPHNWHGLUOHU%XELOGLULGHNL\DNODúÕPÕELUoRNGL÷HUOHULQ
den [5,6,9,11,13-15,16,21@D\ÕUDQ|]HOOLNOHUANDEÇ’nin GH÷HUOHQGLUPHDPDFÕQÕQEH
OLUOHQPHVLQGHQ\RODoÕNPDVÕ GH÷HUOHQGLULFLQLQEDNÕúDoÕVÕQÕEHOLUOHPHVLYHVRQUDVÕQGD
XOXVODUDUDVÕVLVWHPYH\D]ÕOÕPNDOLWHVWDQGDUGÕ,62,(& [7] ile uyumlu kalite karakteristiklerinH GD\DOÕ ELU GH÷HUOHQGLUPH oHUoHYHVL VXQPDVÕGÕU %X oDOÕúPDQÕQ
DPDFÕ$g'¶LQSD\GDúODUÕQÕQAÖD ile ilgili PHPQXQL\HWOHULQLDUWÕUDUDN hedeflerini karúÕOD\ÕSNDUúÕODPDGÕ÷ÕQÕEHOLUOHPHNWLU.DUúÕODúWÕUPDya \DGDSD\GDúODUÕQWPEDNÕúDoÕ
ODUÕQÕELUOHúWLUPH\HGD\DOÕGH÷HUOHQGLUPHyapmaktan EXoDOÕúPDGD|]HOOLNOHNDoÕQÕOPÕú
WÕUdQNEXoDOÕúPDGDD\UÕYHEHONLELUELULQGHQIDUNOÕEDNÕúDoÕODUÕQÕQGH÷HUOHQGLUPH
GHNL|QHPLYHLKWL\DFÕ|]HOOLNOHYXUJXODQPÕúWÕU
ANDEÇ, yüksek teknolojiye sahip bir savunma sanayi úLUNHWLRODQASELSAN’daki
LNLIDUNOÕ\D]ÕOÕPJHOLúWLUPHE|OPQGHJHOLúWLULOHQ iki AÖD ED÷ODPÕQGDX\JXODQPÕúYH
GH÷HUOHQGLULOPLúWLU%XGXUXPoDOÕúPDODUÕYHVRQXoODUÕGDELOGLULGHVXQXOPDNWDGÕU.
%X ELOGLUL NDSVDPÕQGD, [1]’GH VXQXODQ oDOÕúPD\D HN RODUDN $1'(d¶LQ GL÷HU
$g'¶OHU]HULQGHX\JXODQDELOPHVLDPDFÕ\OD, ELULQWHUQHWVD\IDVÕKD]ÕUODQPÕúWÕU>@
øQWHUQHW VD\IDVÕ DUDFÕOÕ÷Õ\OD $1'(d oHúLWOL RUJDQL]DV\RQODU YH NLúLOHUOH SD\ODúÕODUDN
GDKDID]ODONH\LNDSVD\DFDNELUoDOÕúPDEDúODWÕOPÕúWÕU:HEVLWHVLQGH$1'(d¶LQGH
WD\ODUÕ YH DPDFÕ DQODWÕOPÕú $g' GH÷HUOHQGLUPHVLQLQ \DSÕODELOPHVL LoLQ $1'(d¶LQ
VXQGX÷XDUDoODULQGLULOHELOLUKDOHJHWLULOPLúYHJ|QOORODUDN$1'(d¶LNXOODQPDNLV
WH\HQOHULoLQELUDQNHWIRUPXVXQXOPXúWXUBu web VLWHVLDUDFÕOÕ÷ÕLOH$1'(dKDNNÕQGD
JHULEHVOHPHOHUDOÕQPD\DGHYDPHGLOPHNWHGLU
$úD÷ÕGD %|OPGHWHRULNDOW\DSÕRUWD\DNRQPXúWXU%|OPANDEÇ¶LWDQÕPOD
PDNWDYH$g'GH÷HUOHQGLUPHVUHFLQLDQDKDWODUÕ\ODDoÕNODPDNWDGÕU'XUXPoDOÕúPD
ODUÕ%|OPGHVXQXOPXúWXUANDEÇ’in anket yoluyla GH÷HUOHQGLULOPHVLE|OP¶WH
|]HWOHQPLúWLU%|OPGHVRQXoODUSD\ODúÕOPÕúYHdevam eden ve JHOHFHNWH\DSÕOPDVÕ
SODQODQDQoDOÕúPDODUDQODWÕOPÕúWÕU

2

7HRULN$OW\DSÕYH0RWLYDV\RQ

AÖD’ler için belirli kalite karakteristikleri çHúLWOLoDOÕúPDODUGD LQFHOHQPLúWLU. Haugen
ve ark. [5] AÖD’leri 3 boyutta (DQODWÕP gücü, VD\GDPOÕN ve biçimsellik) ele alan \DSÕ
ODQGÕUÕOPÕúELUDQNHWoDOÕúPDVÕQÕDQODWPÕúODUGÕU. Merilinna ve Parsinnen [16] geleneksel
YH $g' \DNODúÕPODUÕQÕGHQH\VHOoDOÕúPDODUOD NDUúÕODúWÕUPÕúODUGÕU.RVDUYHDUN>4]
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JHQHODPDoOÕSURJUDPODPDGLOLYH$g'NXOODQÕODUDN JHOLúWLULOPLúSURJUDPODUÕQDQODúÕ
ODELOLUOLNOHULDUDVÕQGDNLIDUNÕELUGHQH\OHUDSRUODPÕúYH$g'NXOODQDQSURJUDPFÕODUÕn
GDKDEDúDUÕOÕROGXNODUÕ VRQXFXQDYDUPÕúODUGÕU. Hermans ve ark. [6] belirli bir sa\ÕGDEDúDUÕIDNW|UQHOHDOPÕú YHELUDQNHWoDOÕúPDVÕile EDúDUÕIDNW|UOHULQLGH÷HUOHQ
GLUPLúWLU Wu ve ark. [21] u\JXODPDJHOLúWLULUNHQ$g'¶OHULNXOODQPDVÕUDVÕQGDKDUFanan LúJFQ QLFHORODUDNEHOLUOHPHNLoLQELU\DNODúÕPVXQPXúWXU. øúJFQ VÕQÕIODQ
GÕUGÕNWDQVRQUD LOLúNLOLPHWULNOHUL|QHUPLúOHUGLU.RORYRVYHDUN>3] bir AÖD için tePHONDOLWHJHUHNOHULQLOLVWHOHPLúOHUGLU.DKODRXLYHDUN>8] alana özgülük ve kod üretme
NDELOL\HWLQL $g'¶OHU LoLQ |QHPOL JHUHNOHU DUDVÕQGD J|VWHUPLúWLU *HUoHN $g' JHOLú
tirme örneklerinden yola oÕNDn Kelly ve Pohjonen [11] alana özel modelleme (AÖM)
dilleri JHOLúWLULFLOHULQLQNDoÕQPDVÕJHUHNHQHQN|WSUDWLNOHULWDUWÕúPÕúODUGÕU Karna ve
ark. [9] AÖM o|]PQJHUoHNELU|UQHN]HULQGHGH÷HUOHQGLUPLúWLU <DNODúÕPODUÕQGD
ELU$g0o|]PQQUHWNHQOL÷LYHNXOODQÕODELOLUOL÷L]HULQH\R÷XQODúDUDNLONRODUDN
$g0\DUDWÕOPDVÕQÕQDPDFÕEHOLUOHQPLúGDKDVRQUDNRQWUROOODERUDWXDUoDOÕúPDODUÕLOH
YHULOHUWRSODPÕúODUGÕU0F.HDQYH6SULQNOH>17] ELUVLVWHPLJHOLúWLULUNHQ$g0\DGD
EDúNDELU\DNODúÕPÕQVHoLPLQGH\DUGÕPFÕRODFDN|OoWOHULLQFHOHPLúOHUGLU. Gabriel [4]
$g'¶OHULQGH÷HUOHQGLUilPHVL]HULQH\DSWÕ÷ÕVLVWHPDWLNDUDúWÕUPDVÕ ile NXOODQÕODELOLUOLN
PKHQGLVOL÷LQLn |QHPLQLYXUJXODPÕúWÕU. Frank [3] modelleme dilleri tasarlama sürecini
desteklemek DPDFÕ\OD bir AÖD’i GH÷HUOHQGLUPHNLoLQ$g'¶QLQJHUHNOHULQLLQFHOHPLú
tir.
.DUúÕODúWÕUPDWLSLQGHNLoDOÕúPDODU>9,14,16@$g'NXOODQÕPÕQÕQGL÷HU\DNODúÕPODUD
J|UHVD÷ODGÕ÷ÕDYDQWDMYHGH]DYDQWDMODUÕRUWD\DNR\DUDNGH÷HUOLVRQXoODUHOGHHWPLúOHU
GLU$QFDNEXoDOÕúPDODUWHNELUSHUVSHNWLI |UQNXOODQÕODELOLUOLNUHWNHQOLN DoÕVÕQGDQ
$g'¶OHULGH÷HUOHQGLUPHNWHGLUOHU%L]LPoDOÕúPDPÕ]GD$g'¶OHUGDKDJHQLúELUSHUV
SHNWLIWHQGH÷HUOHQGLULOHUHNEDúDUÕQÕQ GH÷HUOHQGLUiFLQLQKHGHIOHULLOHSDUDOHOELUúHNLOGH
WDQÕPODQPDVÕVD÷ODQPÕúWÕU
AÖD’leri ROXúWXUPDN YH oDOÕúPDN LoLQ GLO WDVDUODPD VUHFLQGH KDUFDQDn LúoLOL÷L
D]DOWPD\Õ DPDoOD\DQ oHúLWOL DUDoODU JHOLúWLULOPLúWLU 0RGHOOHPH DUDoODUÕQÕ türeten bu
DUDoODUPHWD&$6(DUDoODURODUDNDGODQGÕUÕOÕU. %XQODUÕQHQELOLQHQOHUL DUDVÕQGD0HWD(
dit+, Obeo Designer, GMF gösterilebilir [15]. AÖD gHOLúWLUPHDUDoODUÕQÕQNDOLWHVLelde
edilen AÖD’i etkilemHNWHGLU$QFDNEXoDOÕúPDGDVDGHFHGLOLQEDúDUÕVÕQDRGDNODQmak
DPDFÕ\OD karakteristikleri GH÷HUOHQGLULUNHQGLOLUHWPHNLoLQNXOODQÕODELOHQDUDoODU kapVDPGÕúÕEÕUDNÕOPÕúWÕU
$g'¶OHULQ GH÷HUOHQGLULOPHVL LOH LOJLOL oDOÕúPDODU >5,6,9,11,13-15,16,21] bilgisayar
GLOOHULQLQGH÷HUOHQGLULOPHVLLOHLOJLOLOLWHUDWUWHPHODOÕQDUDNROXúWXUXOPDVÕDoÕVÕQGDQEL
]LPoDOÕúPDPÕ]ODX\XPOXELU \DNODúÕPVXQPDNODELUOLNWH EXoDOÕúPDODUÕQKLoELULQGH
GH÷HUOHQGLULFLQLQ EDNÕú DoÕVÕ J|UQU KDOH JHWLULOPHPLúWLU 'L÷HU oDOÕúPDODUGD EHOLUOL
WHNQLNNRQXODUDRGDNODQÕOÕUNHQEL]LPoDOÕúPDPÕ]GDIDUNOÕSD\GDúODUÕQLOJLOHULGR÷UXOWX
VXQGDGH÷HUOHQGLUPH\DSÕODELOPHVLDPDoODQPÕúWÕU

3

AÖD’OHULQ1LWHORODUDN'H÷HUOHQGLULOPHVLLoLQELUdHUoHYH

3.1

AÖD Kalite Karakteristikleri

%XoDOÕúPDGD,62,(&VWDQGDUGÕQÕQJHQHO\DSÕVÕ göz önünde bulundurulaUDNPPNQROGX÷XQFDEXNDOLWH PRGHOLNXOODQÕOPD\DoDOÕúÕOPÕúYHLKWL\DoGX\XODQ
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\HUOHUGHGH÷LúLNOL÷LQQHGHQLEHOLUWLOHUHN\HQLGHQELoLPYHULOPLúWLU,62,(&RUL
MLQDONDSVDPÕQda referaQVRODUDNNXOODQPDN\HULQHGH÷LúLNOLNOHUHNOHPHOHUYHVLOPHOHU
\DSÕODUDN NXOODQÕOPÕúWÕU'DKD|QFHNLELUoDOÕúPDPÕ]GD [1, 2], temel karakteristikleri
rafine etPLú, $g'¶OHULoLQ|]HOOHúWLUPLúYHELOJLVD\DUGLOOHULGH÷HUOHQGLUPHOLWHUDWU
LOHLOLúNLOHQdirerHNVXQPXúWXk. O oDOÕúPDGDHOGHHGLOHQAÖD kalite karakteristikleri, alt
NDUDNWHULVWLNOHUYHWDQÕPODUÕDúD÷ÕGDYHULOPLúWLU.
1. Fonksiyonel yeterlik (Functional Suitability): Bir AÖD’in fonksiyonel \HWHUOL÷L, uyJXODPD DODQÕQÕQ EHOLUOHQHQ LKWL\DoODUÕQÕ NDUúÕODPDN LoLQ o|]P JHOLúWLULUNHQ
AÖD’nin destek derecesi ile ilgilidir.
(a) 7DPOÕN (Completeness): Alandaki tüm kavramlar ve senaryolar AÖD ile ifade
edilebilir.
(b) Uygunluk (Appropriateness): AÖD alan içindeki belirli uygulamalar için uygundur. (örn. ELUDOJRULWPD\ÕLIDGHHWPHNLoLQ)
2. .XOODQÕODELOLUOLN Usability): %LU$g'¶LQNXOODQÕODELOLUOL÷LEHOLUOLKHGHIOHUHXODúPDN
LoLQEHOLUOLNXOODQÕFÕODUWDUDIÕQGDQNXOODQÕODELOPHGHUHFHVLLOHLOJLOLGLU
(a) $QODúÕODELOLUOLN Comprehensibility): $g' HOHPDQODUÕ DQODúÕODELOLUGLU |UQ WD
QÕPODUÕQÕRNXGXNWDQVRQUD$g'HOHPDQODUÕDQODúÕODELOLUEXWDQÕPODUYHdokümanlara HULúLOHELOLU)
(b) g÷UHQLOHELOLUOLN Learnability): 'LOLQ NDYUDPODUÕ YH VHPEROOHUL |÷UHQLOHELOLU YH
KDWÕUODQDELOLU (örn. $g' GLO HOHPDQODUÕQÕQ |÷UHQLOPHVLnin NROD\ ROPDVÕ, bir
SURJUDPJHOLúWLUPH\L|÷UHQPHQLQNROD\ROPDVÕ$g'¶LQHWNLOLELUGRNPDQWDV
\RQDVDKLSROPDVÕ)
(c) %LULúLWDPDPODPDNLoLQLKWL\DoGX\XODQDNWLYLWHVD\ÕVÕ (Number of activities for
task achievement): $g'¶LQNXOODQÕFÕODUÕQÕQNDEXOHGLOHELOLUVD\ÕGDSURJUDPJH
OLúWLUPHDNWLYLWHVLLOHLúOHULQLWDPDPODPDVÕLoLQ\DUGÕPHWPHNDELOL\HWLYDUGÕU
(d) %H÷HQLOPH G]H\L .XOODQÕFÕ $OJÕVÕ Likeability,user perception): .XOODQÕFÕODU
$g'¶LQNHQGLLKWL\DoODUÕQDX\JXQROXSROPDGÕ÷ÕQÕ DOJÕOD\DELOLU.
(e) dDOÕúWÕUÕODELOLUlik (Operability): $g'¶LQ GLOL oDOÕúWÕUPDN YH NRQWURO HGHELOPHN
LoLQ\DUGÕPFÕGLOHOHPDQODUÕYDUGÕU (örn. GLOHOHPDQODUÕNROD\FDVHoLOLSSUDWL÷H
dökülebilir, \DSÕODQLúOHPOHUJHULDOÕQDELOLU, düzeltme yöntemlHULQLDoÕNOD\DQKDWD
PHVDMODUÕPHYFXWWXU)
(f) Çekicilik (Attractiveness): AÖD iyi görünümlü/çekici sembollere sahiptir. (çeNLFLHWNLOHúLP, çekici görünüm)
(g) Küçük boyutluluk (Compactness): AÖD, bLUSURJUDPÕLIDGHHGHQPRGHOLQJ|U
nümünün NoNER\XWOXROPDVÕLoLQPHNDQL]PDODUVD÷ODU
3. Güvenilirlik (Reliability): %LU$g'¶LQJYHQLOLUOL÷L, güvenilir programlar üretmeye
\DUGÕPHWPHNLoLQGLOLQVDKLSROGX÷XELU|]HOOLNWLU (model denetleme \HWHQH÷L/bekOHQPH\HQED÷ODQWÕODUÕ|QOHPH)
(a) Model denetleme (Model checking): $g'NXOODQÕFÕ KDWDRUDQODUÕQÕD]DOWÕU
(b) 'R÷UXOXN Correctness): $g'GR÷UXHOHPDQODUÕYHDUDODUÕQGDNLGR÷UXED÷ODQWÕ
ODUÕLoHULU ($g'HOHPDQODUÕDUDVÕQGDEHNOHQPH\HQED÷ODQWÕODUNXUXOPDVÕQÕHQ
geller)
4. øGDPHHGLOHELOLUOLN Maintainability): $g'¶LQNROD\EDNÕP\DSÕODELOPHGHUHFHVLGLU
(a) 'H÷LúWLULOHELOLUOLN Modifiability): $g' PHYFXW IRQNVL\RQHOOL÷LQL D]DOWPDGDQ
IDUNOÕ\DGD\HQLELUIRQNVL\RQHNOHQHELOHFHNúHNLOGHWDVDUODQPÕúWÕU
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(b) 'úNED÷ÕPOÕOÕN Low coupling): $g'ELUELOHúHQLQGHNLGH÷LúLNOLNEDúNDELU
ELOHúHQLQLPLQLPXPG]H\GHHWNLOH\HFHND\UÕNELOHúHQOHUGHQROXúXU
5. Üretkenlik (Productivity): $g'¶LQSURJUDPODPDUHWNHQOL÷LQHYHUGL÷LNDWNÕQÕQGH
recesi ile ilgilidir. .XOODQÕFÕQÕQ EHOLUOL KHGHIOHUH XODúPDN LoLQ KDUFDGÕ÷Õ ND\QD÷ÕQ
PLNWDUÕLOHLOLúNLOLELUkarakteristiktir.
(a) *HOLúWLUPH ]DPDQÕ Development time): 3URJUDP JHOLúWLUPH ]DPDQÕ L\LOHúWLULO
PLúWLU
(b) øQVDQ kD\QD÷Õ PLNWDUÕ Amount of human resource): 3URJUDP JHOLúWLUPHN için
NXOODQÕODQLQVDQND\QD÷ÕQGDL\LOHúPHVD÷ODQPÕúWÕU
6. *HQLúOHWLOHELOLUOLN Extensibility): .XOODQÕFÕODUÕQ\HQL\HWHQHNOHUHNOH\HELOPHVLLoLQ
$g'¶LQVDKLSROGX÷XPHNDQL]PDODUÕQGHUHFHVLGLU
(a) .XOODQÕFÕODUÕQ\HQL\HWHQHNHNOHPHsi için mekanizmalar (Mechanisms for users
to add new features): $g'NXOODQÕFÕQ\HQL\HWHQHNOHUHNOH\HELOPHVLLoLQPekanizmalara sahiptir.
7. Uyumluluk (Compatibility): $g'¶LQ DODQOD YH JHOLúWLUPH VUHFL LOH X\XPOX ROPD
derecesidir.
(a) Alanla uyumluluk (Compatibility to the domain): AÖD alan ile uyumludur. AÖD
DODQÕQGL÷HUHOHPDQODUÕLOHoDOÕúPDNDELOL\HWLQHVDKLSWLU
(b) *HOLúWLUPHVUHFLLOHX\XPOXOXN Compatibility to the development process): MoGHOOHULJHOLúWLUPHNLoLQ$g'NXOODQPDN$g'ID]ODUÕYHUROOHULRODQELUJHOLú
tirme sürecinin SDUoDVÕRODUDNNXOODQÕOGÕ÷ÕQDJ|UHPHYFXWGL÷HUJHOLúWLUPHVUHçleri ile uyumludur.
8. $QODWÕP gücü (Expressiveness): Bir problem çözme stratejisinin programa GR÷DOROD
rak G|QúWUOebilme düzeyidir.
(a) $NÕOGDQSURJUDPDHúOHPH Mind to program mapping): Bir problem çözme straWHMLVLELUSURJUDPDNROD\FDG|QúWUOHELOLU
(b) Teklik (Uniqueness): øOJLOLWPNDYUDPODUÕLIDGHHWPHNLoLQ$g'\DOQÕ]FDWHN
ELU\ROVD÷ODU
(c) Dikeylik (Orthogonality): +HU$g'HOHPDQÕDODQGDNLWHNELUEHOLUJLQNDYUDPÕ
LIDGHHWPHNLoLQNXOODQÕOÕU
(d) gQHPOLDODQNDYUDPODUÕQDNDUúÕOÕNJHOPHN Correspondence to important domain
concepts): 'LOLROXúWXUDQ\DSÕODU|QHPOLDODQNDYUDPODUÕQDNDUúÕOÕNJHOPHNWHGLU
$g'|QHPOLROPD\DQDODQNDYUDPODUÕQÕLoHUPHPHNWHGLU
(e) dHOLúHQHOHPDQODU Conflicting elements): $g'oHOLúHQHOHPDQODUÕLoHUPHPHN
tedir.
(f) 'R÷UXVR\XWODPDVHYL\HVL Right abstraction level): $g'GR÷UXVR\XWODPDVHYL
\HVLQGHGLUøKWL\DoGX\XODQGDQGDKDNDUPDúÕNYH\DGHWD\OÕGH÷LOGLU
9. <HQLGHQ NXOODQÕODELOLUOLN Reusability): 'LOL ROXúWXUDQ \DSÕODUÕQ ELUGHQ ID]OD GLOGH
NXOODQÕODELOLUROPDVÕQÕQGHUHFHVLGLU
(a) <HQLGHQNXOODQÕODELOLrlik (Reusability): $g'¶LQVHPEROOHUL\DGDGL÷HUHOHPDQ
ODUÕELUGHQID]OD$g'¶GHNXOODQÕODELOLU\DGDIDUNOÕELUGLOLQ|÷HOHULQLROXúWXUXU
NHQNXOODQÕODELOLU(örn. ELUGLOLQWDQÕPÕQÕ\HQLELUdil JHOLúWLULUNHQEDúODQJÕoROD
rak kullanmak)
10. Tümlenebilirlik (Integrability): $g'¶QLQ GL÷HU GLOOHUOH HQWHJUDV\RQ LoLQ X\JXQOXN
derecesidir.
(a) Tümlenebilirlik (Integrability): $g'JHOLúWLUPHVUHFLQGHNXOODQÕODQGL÷HUGLO
lerle entegre edilebilir. (örn. GL÷HUGLOOHUOHtümlenebilirlik.)
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4

ANDEÇ LoLQGH'H÷HUOHQGLUPH<|QWHPL

gQHULOHQGH÷HUOHQGLUPHoHUoHYHVL$g'¶OHULQEDúDUÕVÕQÕ, GH÷HUOHQGLULFLQLQKHGHIOHULni
de göz önünde bulundurarak uygulanan bir anketle VÕUDOÕVHYL\HOHU üzerinden nitel bir
úHNLOGHGH÷HUOHQGLULU%XoDOÕúPDGD&00,¶GD [19] NXOODQÕODQROJXQOXNVHYL\HVLEHOLU
leme yöntemi ve DESMET [12@LoLQGHJHOLúWLULOHQ\HWHQHNDQDOL]\|QWHPLUHIHUDQVROD
UDNDOÕQPÕú|QHPOLGH÷LúLNOLNOHU\DSÕODUDNEDúDUÕVHYL\HVLEHOLUOHPHVWUDWHMLVLWDQÕPODQ
PÕúWÕU
4.1

'H÷HUOHQGLUPH%LOHúHQOHUL ve Yöntem

'H÷HUOHQGLUPH, GH÷HUOHQGLULFLQLQKHGHIOHrini göz önüne alarak bir AÖD’in VDKLSROPDVÕ
gereken karakteristikleri DoÕNOÕ÷DNDYXúWXUXU. 'H÷HUOHQGLULFL$g'EDúDUÕVÕQÕ belirlemek
için hedeflerini karakteristiklerle HúOHúWLULU.
'H÷HUOHQGLUPHELOHúHQOHULDúD÷ÕGDDQODWÕOPÕúWÕU
 AÖD bDúDUÕVÕ Bir AÖD’in EDúDUÕVÕ$g'¶LQLoLQGH\HUDODQLOJLOLNDUDNWHULVWLNOHULQ
kümesidir, bu karakteristiklere VDKLSROXQGX÷XQGD$g'LoLQ|QHPOLROGX÷XGúQ
len bir hedefHXODúÕOÕU.
 Hedefin ifade edilmesi: +HGHILQLIDGHHGLOPHVLGH÷HUOHQGLUPHQLQDPDFÕQÕWDQÕPODU
ve bilgi verLFLELUELOHúHQGLU
 AÖD kDUDNWHULVWL÷L %LU$g'NDUDNWHULVWL÷L\NVHNNDOLWHGHELU$g'LoLQGH\HUDO
PDVÕJHUHNHQNDUDNWHULVWLNRODUDNLIDGHHGLOLU
 AÖD alt-NDUDNWHULVWL÷L øOLúNLOL ROGX÷X NDUDNWHULVWL÷L EDúDUPDN LoLQ |QHPOL ROGX÷X
GúQOHQNDOLWH|OoWQWDQÕPODPDNLoLQNXOODQÕOÕU.DUDNWHULVWL÷LQEDúDUÕPÕLoLQ
EHNOHQHQ|]HOOLNOHUL\DQVÕWÕU
ANDEÇ LoLQGHELU$g'¶LGH÷HUOHQGLUPHNLoLQPDQWÕNVDOVÕUDúXúHNLOGHGLU: DH÷HUOHQ
dirici:
1. 'H÷HUOHQGLUPH profilini ROXúWXUXU:
(a) Hangi karakteristiklerin GH÷HUOHQGLULOHFH÷LQLVHoHU
(b) Her karakteristik için önem derecesini seçer.
(c) %XLNLVHoLPVRQXFXQGDKHUNDUDNWHULVWLNDOWÕQGD\HUDODQDOW-karakteristikler için
gerekli olan HQGúNdestek seviyesi elde edilir.
2. $g'¶LGH÷HUOHQGLULU
(a) Her bir alt-NDUDNWHULVWL÷L GH÷HUOHQGLULU
(b) Tüm alt-NDUDNWHULVWLNOHULQGH÷HUOHQGLUPHGH÷HUOHULQL$g'EDúDUÕVHYL\HVLQL belirlemek için gereken HQGúNseviye LOHNDUúÕODúWÕUÕU.
(i) (÷HUKHUKDQJLELUDOW-karakteristik, HQGúNGHVWHNVHYL\HVLQLQDOWÕQGDELU
GH÷HUDOÕUVD$g'EDúDUÕVHYLyesi = Eksik;
(ii) (÷HUWPDOW-NDUDNWHULVWLNOHUEHNOHQHQGHVWHNVHYL\HOHULLOHD\QÕGH÷HULDOÕUVD
$g'EDúDUÕVHYL\HVL 7DWPLQ(GLFL;
(iii) (÷HUWPDOW-NDUDNWHULVWLNOHUEHNOHQHQGHVWHNVHYL\HOHULLOHD\QÕ\DGDGDKD
VWELUGH÷HUDOÕUVD$g'EDúDUÕVHYL\HVL (WNLn RODUDNVDSWDQÕU
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5

'XUXPdDOÕúPDODUÕ

$g' SD\GDúODUÕ NXOODQGÕNODUÕ $g'¶OHUL GXUXP oDOÕúPDODUÕQGD $1'(d NDSVDPÕQGD
GH÷HUOHQGLUPLúYHelde edilen sonuçlardan VXQGX÷XPX]oHUoHYH\LL\LOHúWLUPHNYHRO
JXQODúWÕUPDNDPDFÕ\OD\DUDUODQÕOPÕúWÕU.
'XUXPoDOÕúPDODUÕ>18@¶GHWDQÕPODQDQSUHQVLSOHUHX\JXQRODUDNSODQODQPÕúYHX\
JXODQPÕúWÕUøONRODUDNGXUXPoDOÕúPDODUÕQÕQKHGHILLIDGHHGLOPLúGDKDVRQUDGXUXPODUÕQ
YHGXUXPODUGDoDOÕúÕODFDNNLúLOHULQVHoLPLVUHFLDQODWÕOPÕúWÕU6RQRODUDNYHULQLQQDVÕO
WRSODQGÕ÷ÕYHDQDOL]HGLOGL÷LDoÕNODQDUDNDUGÕQGDQVUHFLQJHoHUOLOL÷LWDUWÕúÕOPÕúWÕU
5.1

'XUXPdDOÕúPDODUÕQÕQ+HGHIOHUL

'XUXPdDOÕúPDVÕ $UDúWÕUPD  BXLONGXUXPoDOÕúPDVÕQÕQ|QHPLDUDúWÕUPDDPDoOÕ
ROPDVÕGÕU%XGXUXPoDOÕúPDVÕLOH$g'NDOLWHNDUDNWHULVWLNOHULOLVWHVLnin son haline geWLULOPHVLKHGHIOHQPLúWLU*HUoHNELURUWDPGDGDKD|QFHNLE|OPOHUGHDQODWÕODQVUHci
uygulayDUDNL\LOHúWLUPHNYHUDILQHHWPHNDPDoODQPÕúWÕU
'XUXPdDOÕúPDVÕ 'R÷UXODPD  $UDúWÕUPDoDOÕúPDVÕQÕQDUGÕQGDQELUGXUXPoDOÕú
PDVÕGDKDSODQODQDUDNVRQKDOine getirilen çerçevenin test edilmesi YHGR÷UXODnmaVÕ
DPDoODQPÕúWÕU%XGXUXPoDOÕúPDVÕLOHELUOLNWH$g'NDOLWHNDUDNWHULVWLNOHULYHGH÷HU
lendirme yöntemi nihai haline getirilPLútir.
5.2

'XUXPdDOÕúPDVÕYH.LúLOHULQ6HoLPL

øNLIDUNOÕGXUXPoDOÕúPDVÕLoLQNDWÕOÕPFÕgrubu ROXúWXUXOPXúWXU.DWÕOÕPFÕODU$g'¶L
JHOLúWLUHQ, NXOODQDQYH$6(/6$1¶GDoDOÕúDQX]PDQODUGDQROXúPDNWDGÕUdDOÕúPD\DkaWÕODQ WPNLúLOHU\D]ÕOÕPPKHQGLVOL÷LYH$g'¶OHUNRQXVXQGDdeneyimlidir. *|UúOHQ
NLúLOHULQ VHoLPLQGH $g' JHOLúWLUPH DúDPDODUÕQD NDWÕOÕP GXUXPODUÕ WHPHO DOÕQPÕúWÕU
$g'GH÷HUOHQGLULUNHQIDUNOÕEDNÕúDoÕODUÕQÕWHPVLOHWmektedirOHU |UQ\|QHWLFLJHOLúWL
rici).
'XUXPdDOÕúPDVÕ dDOÕúÕODQ$g'$6(/6$15(+ø6JUXEXQGD\D]ÕOÕPPGU
O÷QGHJHOLúWLULOPLúWLU'H÷HUOHQGLUPHVUHFLQLQX\JXODQGÕ÷Õ$g', E|OPGHNXOODQÕ
ODQYHGR÷UXODQPÕú\D]ÕOÕPPRGOOHULQGHQELULGLU$g'¶QLQ\ÕOÕQGDLONsürümü
oÕNDUÕOPÕúYHGH÷HUOHQGLUPHQLQ\DSÕOGÕ÷ÕVÕUDGDVUPGX\XUXOPXúWXU
$g' JHOLúWLULOHQ J|PO \D]ÕOÕPODUGD NXOODQÕODQ YHUL \R÷XQ PRGOOHULn (Görev
9HUL'RV\DVÕ *9' JHOLúWLULOPHVLYHGH÷LúWLUiOPHVLQLGHVWHNOHPH\LDPDoODPDNWDGÕU
%LUNDYUDPVDOPRGHOGHQ*9'\NOHPH\HWHQH÷LQLQYHveri sorgulama arayüzlerinin
RWRPDWLNRODUDNUHWLPLQLVD÷ODU$g'NXOODQÕODUDNROXúWXUXODQELUPodelin küçük bir
SDUoDVÕùHNLO¶GHYHULOPLúWLU%XúHNLOGH*9'\DSÕVÕ7DEOH7DEOHYH7DEOHWDEOR
ODUÕYHEXWDEORODUGDNLHOHPDQODUODLIDGHHGLOPLúWLU4XHU\LoLQGHELUsRUJXODPDWDQÕP
ODQPÕúYHEXVRUJXODPDQÕQNXUDOODUÕGDVRUJXODPDLoLQGHJ|VWHULOPLúWLU
%XGXUXPoDOÕúPDVÕQGD$g'JHOLúWLUPHVUHFLQL\UWHQHNLSWHQIDUNOÕDúDPDODUGD
IDUNOÕUROOHUVWOHQHQSD\GDú\HUDOPÕúWÕU
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'XUXPdDOÕúPDVÕ Bu duruPoDOÕúPDVÕ$6(/SAN SST grubu yD]ÕOÕPPGUO÷
E|OPQGHJHUoHNOHúWLULOPLúWLU'H÷HUOHQGLUPHVUHFLQLQX\JXODQGÕ÷Õ$g'E|OPWD
UDIÕQGDQGR÷UXODPDVÕ\DSÕODQ\D]ÕOÕPPRGOOHULQGHQELULGLU$g'\ÕOÕQGDLONsürümü oÕNDUÕOPÕú GH÷HUOHQGLUPHQLQ\DSÕOGÕ÷ÕVÕUDGDVUPGX\XUXOPXúWXU
*HOLúWLULOPLúRODQ$g'DWÕúNRQWUROVLVWHPOHULQLQEHOLUOLELUSDUoDVÕQÕGHVWHNOHPHN
DPDFÕ\ODVHQV|U YHVUFOHULQLQ PRGHOOHQPHVL LoLQ NXOODQÕOPDNWDGÕU.DYUDPVDOELU
PRGHOGHQoDOÕúÕUNRGXQRWRPDWLNRODUDNUHWLOPHVLVD÷ODQPÕúWÕU5]JDUsensörü, naviJDV\RQFLKD]ÕJOREDONRQXPODQGÕUPDVLVWHPLDQWHQLYHED÷ODQWÕODUGLOLoLQGHNXOODQÕODQ
NDYUDPODUD|UQHNRODUDNYHULOHELOLU$g'DWÕúNRQWUROVLVWHPOHULQGHSODWIRUPODUDUDVÕ
oHYULPL JHUoHNOHúWLUHQ NRGX UHWLU $g' NXOODQÕODUDN ROXúWXUXODQ PRGHlin küçük bir
pDUoDVÕùekil 2’de YHULOPLúWLU
%XGXUXPoDOÕúPDVÕQGD$g'¶\LJHOLúWLUHQHNLSWHNLúL\HUDOPÕúWÕU

ùHNLO 1. 'XUXPdDOÕúPDVÕ¶GHNL$g'NXOODQÕODUDNJHOLúWLULOHQPRGHOLQ|UQHNJ|UQP

ùHNLO 2. 'XUXPdDOÕúPDVÕ¶GHNL$g'NXOODQÕODUDNJHOLúWLULOHQPRGHOLQ|UQHNJ|UQP

5.3

Veri Toplama ve Analiz

'XUXPoDOÕúPDODUÕQGDoRNOXYHULWRSODPDWHNQLNOHULNXOODQÕOPÕúWÕU3D\GDúODUÕQNLúLVHO
WHFUEHOHULQLDUDúWÕUPDNLoLQJ|Uúmeler ve anketler \DSÕOPÕúWÕU.
ANDEÇ, NDWÕOÕPFÕODUDELUWRSODQWÕLOHDQODWÕOPÕúWÕU7PWRSODQWÕODUoDOÕúÕODQRUJDQL
]DV\RQXQELQDODUÕQGDJHUoHNOHúWLULOPLúWLU7RSODQWÕODUGDoDOÕúPDODUÕQDPDFÕYHGH÷HU
OHQGLUPHVUHFLQLQDúDPDODUÕile GH÷HUOHQGLULFLOHULQ\DSDFDNODUÕDQODWÕOPÕúWÕU*|UúPH
OHUELUHELURODUDNYHDUDúWÕUPDFÕ\|QHWLPLQGHJHUoHNOHúWLULOPLúWLU+HUJ|UúPH\DNODúÕN
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VDDWVUPúWUdHUoHYHLoLQGHWDQÕPODQDQGRNPDQODUYHIRUPODUNDWÕOÕPFÕODUODSD\
ODúÕOPÕúWÕU
'XUXPdDOÕúPDVÕTüm kalite karakteristikleri ELU:RUGGRNPDQÕLoLQGHWDQÕP
lanarak e-posta ile 5 SD\GDúDJ|QGHULOPLúWLU
'XUXPdDOÕúPDVÕ øNLQFLGXUXPoDOÕúPDVÕ|QFHVLQGHLONGXUXPoDOÕúPDVÕQÕQVR
QXoODUÕGLNNDWOLELUúHNLOGHLQFHOHQHUHN\DSÕODQHOHúWLULOHUANDEÇ’e \DQVÕWÕOPÕúWÕU'R
NPDQWDV\RQLOHLOJLOLHOHúWLULOHUGHQELULGH÷HUOHQGLUPHLoLQ:RUGGRNPDQODUÕQÕQNXO
ODQÕOPDVÕQÕQ]DPDQND\EÕ\DUDWWÕ÷ÕROPXúWXU%XQHGHQOH([FHOGRNPDQÕNXOODQÕODUDN
YH\HQLELUVD\IDGDVRQXoODUÕQ([FHOIRUPOOHUL\DUGÕPÕ\ODRWRPDWLNolarak gösterilmesi
VD÷ODQDUDNVUHoWHL\LOHúWLUPH\DSÕOPÕúWÕU
([FHOGRNPDQÕLoLQGHWDQÕPODQDQWPNDUDNWHULVWLNOHUH-posta ile 3 SD\GDúDJ|QGH
ULOPLúWLU
5.4

'R÷UXOX÷XQ'H÷HUOHQGLULOPHVL

$PSLULN oDOÕúPDODUÕQ NDOLWHVL LOH LOJLOL G|UW |QHPOL NRQX úXQODUGÕU \DSÕVDO GR÷UXOXN
LoVHOGR÷UXOXNGÕúVDOGR÷UXOXNJYHQLOLUOLN>18@%L]LPoDOÕúPDPÕ]NDSVDPÕQGDGR÷
UXOXNODLOJLOLDúD÷ÕGDNLNRQXODUHOHDOÕQPÕúWÕU
 <DSÕVDOGR÷UXOXNWHRULN\DSÕODUÕQ\RUXPODQPDVÕYH|OoOPHVLLOHLOJLOLGR÷UXOX÷D\R
÷XQODúÕU%XoDOÕúPDGDGXUXPoDOÕúPDODUÕQGDoRNOXND\QDNNXOODQÕODUDNYHULWRSODQ
PÕúWÕU$QNHWOHULQ\DQÕVÕUD$g'¶OHUOHLOJLOLQRWODUYHGRNPDQODUGDLQFHOHQPLúWLU
$UDúWÕUPDQÕQDPDFÕLOHGXUXPoDOÕúPDVÕUDSRUXQDJHoLúYHGDKDVRQUDWHUV\|QGHNL
JHoLúWDNLSHGLOHUHNKHGHIWHQVDSPDROXSROPDGÕ÷ÕNRQWUROHGLOPLúWLU'ÕúDUÕGDQELU
J|]OHPFLRODQDUDúWÕUPDGDQÕúPDQÕEXDPDoODUROVWOHQPLúWLU+DOHQNXOODQÕODQDQ
NHWLQDUDúWÕUPDKHGHILQL\DQVÕWPDPDVÕJLELELUWHKOLNHNDOPÕúRODELOLU$QNHWKD]ÕUOD
QÕUNHQGHWD\OÕELUOLWHUDWUDUDúWÕUPD\DSÕOPÕúROPDVÕQDUD÷PHQKLoELUNRQXQXQJ|]
GHQNDoÕUÕOPDGÕ÷ÕQGDQHPLQROXQDPD]%XQDHNRODUDNNDWÕOÕPFÕODUÕQYHUGL÷LFHYDS
lar özneldir%XWHKOLNH\LRUWDGDQNDOGÕUPDNDPDFÕ\ODJ|UúPHOHUVÕUDVÕQGDHOGHHGL
OHQGL÷HUGRNPDQODUNXOODQÕODUDNWXWDUOÕOÕNNRQWUolü ile QHVQHOOLNVD÷ODQPÕúWÕU.
 øoVHOGR÷UXOXNoDOÕúPDQÕQWDVDUÕPÕQD\R÷XQODúÕUYHVRQXoODUÕQHOGHHGLOHQYHULOHUOH
uyumunu kontrol eder. %L]LPoDOÕúPDPÕ]LNLIDUNOÕGXUXPoDOÕúPDVÕLOHHOHDOÕQGÕ÷Õ
LoLQNRQWUROOELUGHQH\JLELGúQülmemesi gerekmektedir$QFDNNDODQ|Q\DUJÕODU
LOHULGHNLGXUXPoDOÕúPDODUÕLOHHOHQHELOLU
 'ÕúVDOGR÷UXOXNVRQXoODUÕQJHQHOOHPH\DSÕODELOLUOL÷LNRQXVXQDRGDNODQÕU'XUXPoD
OÕúPDOaUÕQÕQ VD\ÕVÕ HOGH HWWL÷LPL] VRQXoODUÕ JHQHOOHPHN LoLQ NÕVÕW ROXúWXUPDNWDGÕU
Ancak, ANDEÇ’in daha ID]ODGXUXPoDOÕúPDVÕQGDYHSURMHGHNXOODQÕOPDVÕLOHVR
QXoODUÕQJHQHOOHúWLULOPHVLNRQXVXQGDJHOLúPHVD÷ODQDELOLU
 *YHQLOLUOLNHOGHHGLOHQVRQXoODUÕQEDúNDDUDúWÕUPDFÕODUWDUDIÕQGDQWHNUDUODQDELOLUOL÷L
NRQXVXQDRGDNODQÕU'XUXPoDOÕúPDODUÕQÕQSODQODQPDVÕYHX\JXODQPDVÕVLVWHPDWLN
ELUúHNLOGH\DSÕOPÕúYHUDSRUODQPÕúWÕU. Bu sayede tekrarlanabilirlik JYHQFHVLVD÷
ODQPÕúWÕU.
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6

ANDEÇ¶LQ'H÷HUOHQGLULOPHVL

ANDEÇ’i GH÷HUOHQGLUPHNLoLQELUGH÷HUOHQGLUPHVWUDWHMLVLYHELUVWDQGDUWDQNHW GH÷HU
OHQGLUPH úDEORQX  JHOLúWLULOPLúWLU >2@ LoLQGH EHOLUOHQHQ GH÷HUOHQGLUPH NULWHUOHUL
ANDEÇ¶LGH÷HUOHQGLUPHNLoLQX\DUODQPÕúWÕU.
'XUXPdDOÕúPDVÕANDEÇ¶L'H÷HUOHQGLUPH6RQXoODUÕ
.DWÕOÕPFÕODUÕQ GXUXP oDOÕúPDVÕ  VRQUDVÕQGD ANDEÇ¶L GH÷HUOHQGLUPH VRQXoODUÕQÕQ
özeti Tablo 1’dHYHULOPLúWLU
Tablo 1. Durum oDOÕúPDVÕ1 GH÷HUOHQGLUPHúDEORQXYHVRQXoODU
'R÷UXODPD
Seviyesi

'H÷HUOHQGLUPH .ULWHU
leri
Tam

Temel
$QODúÕODELOLU
.HQGLLoLQGHWXWDUOÕ
,\LRUJDQL]HHGLOPLú
.XOODQÕFÕLoLQX\JXQ
ø\L\D]ÕOPÕú RNXQDELOLU
%HNOHQHQVRQXoODUÕUHWWL
.XOODQÕP

.D]DQÕP

'H÷HUOHQGLUPH6RQXoODUÕ
Fonksiyonel yeterlik, Güvenilirlik,
*HQLúOHWLOHELOLUOLN karakteristikleri daha
fazla alt-NDUDNWHULVWLNLOHGHWD\ODQGÕUÕOPDOÕ
Alt-karakteristikler için daha fazla detay
verilmeli. Genel olarak çerçeve DQODúÕOÕU
Evet
Evet
7HNQLN WHULPOHU GDKD DoÕN ELU úHNLOGH
ifade edilmeli
Evet
6RQXoODU oRN NDWÕ %D]Õ WROHUDQVODU
VD÷ODQDELOLU
Evet

Konu ile ilgili sonuçlar
üretti
.XOODQÕODELOLU VRQXoODU
Evet. Sonuçlar AÖD içindeki eksik noküretti
WDODUÕJ|VWHUL\RU
øoHUL÷L\HWHUOL
gQHUL 'H÷HUOHQGLUPH ([FHO LoLQGH
\DSÕODUDN VRQXoODU RWRPDWLN RODUDN J|VWHU
ilebilir.
3URVHGUOHUDQODúÕODELOLU
Evet
Prosedürler kolayca uyEvet
gulanabilir.
<DSÕODQLúLoLQX\JXQ
Evet
'DKD |QFH NXOODQÕODQ
&HYDSODQPDGÕ
yöntemden daha iyi
Karar vermek için iyi bir
$g'¶L L\LOHúWLUPH DGÕPODUÕQÕQ DQODúÕO
destek
PDVÕ LoLQ VD÷ODQDQ UHKEHUOLN L\L VHYL\HGH.
dHUoHYH L\LOHúWLUPH EDúOÕNODUÕQÕQ DQODúÕO
PDVÕLoLQJHQHOELUJ|UQPVD÷OÕ\RU
Maliyet etkin
Evet
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.DWÕOÕPFÕODUÕQ\DQÕWODUÕQDJ|UH, alt-NDUDNWHULVWLNOHULQ\RUXPODQPDVÕLOHLOJLOLED]Õ]RU
luklara LúDUHWHGLOPHNOHELUOLNWH oR÷XQOXNOD$g'GH÷HUOHQGLUPHVUHFLYHX\JXODQPDVÕ
LOHLOJLOLROXPOXJ|UúOHURUWD\DNRQPXúWXU
'XUXPdDOÕúPDVÕANDEÇ¶L'H÷HUOHQGLUPH6RQXoODUÕ
.DWÕOÕPFÕODUÕQGXUXPoDOÕúPDVÕVRQUDVÕQGD$1'(d¶L GH÷HUOHQGLUPHVRQXoODUÕGH÷HU
OHQGLUPHúDEORQXNXOODQÕODUDNHOGHHGLOPLúWLU'H÷HUOHQGLUPHWDEORVXYHYHULOHQFHYDS
ODU>@oDOÕúPDVÕQGDGHWD\OÕRODUDNVXQXOPDNWDGÕU.
.DWÕOÕPFÕODU$1'(d¶LQDoÕNYHDQODúÕOÕUELUVUHoWDQÕPODGÕ÷ÕQÕEHOLUWPLúOHUGLU<R
rumlar LQFHOHQGL÷LQGHDOW-NDUDNWHULVWLNOHULQDQODúÕOPDVÕQGDELU]RUOXNoHNLOPHGL÷LJ|
UOPúWU%X yorumlar LONGXUXPoDOÕúPDVÕVRQUDVÕQGD\DSÕODQL\LOHúWLUPHOHULQID\GDOÕ
ROGX÷XQXJ|VWHUPLúWLU
.DWÕOÕPFÕODUHOGHHGLOHQVRQXoODUÕQ|QHPOLJ|UGNOHULNRQXODUGDGúncelerini yanVÕWWÕ÷ÕQÕLIDGHHWPLúOHUGLUBununla birlikte, ELUNDWÕOÕPFÕGXUXPoDOÕúPDVÕVRQUDVÕQGD
³LGDPHHGLOHELOLUOLN´NDUDNWHULVWL÷LDOWÕQGD\HUDODQ³<HQLGHQNXOODQÕODELOLUOLN´DOW-kaUDNWHULVWL÷LQLQD\UÕELUNDUDNWHULVWLNRODUDNHOHDOÕQPDVÕ\|QQGHJ|UúQEHOLUWPLúWLU
%XL\LOHúWLUPH|QHULVLGLNNDWHDOÕQDUDNEXNRQXKDNNÕQGD\DSÕODQLQFHOHPHQLQDUGÕQGDQ
|QHULOHQ L\LOHúWLUPH $1'(d¶QLQ QLKDL KDOLQGH X\JXODQPÕúWÕU 'L÷HU NDWÕOÕPFÕODU
$1'(d¶LoRNID\GDOÕEXOPXúODUGÕU
.DWÕOÕPFÕODUÕQ \DQÕWODUÕQD J|UH oHUoHYHQLQ X\JXODQPD ]DPDQODPDVÕ LOH LOJLOL ED]Õ
]RUOXNODULúDUHWHGLOPHNOHELUOLNWHoR÷XQOXNOD$g'GH÷HUOHQGLUPHVLVUHFLYHX\JXODQ
PDVÕLOHLOJLOLROXPOXJ|UúOHURUWD\DkonXOGX÷XJ|UOPHNWHGLU.
øONGXUXPoDOÕúPDVÕLOHoHUoHYHGHHOGHHGLOHQL\LOHúWLUPHOHULQ\DQÕVÕUDGR÷UXODPD
GXUXPoDOÕúPDVÕVRQXFXQGDGDED]ÕL\LOHúWLUPHOHU\DSÕOPÕúWÕU'R÷UXODPDDPDFÕ\OD\D
SÕODQGXUXPoDOÕúPDVÕLOHQLKDL$g'NDOLWHNDUDNWHULVWLNOHULYHGH÷HUOHQGLUPH\|QWH
PLQHXODúÕOPÕúWÕU

7

Sonuçlar

%XoDOÕúPDQÕQDPDFÕGH÷HUOHQGLULFLQLQ EDNÕúDoÕVÕLOHGHQJHOHQPLúNDOLWHNDUDNWHULVWLN
OHULQLNXOODQDUDN$g'¶OHULGH÷HUOHQGLUPHNLoLQSUDWLNWXWDUOÕYHVLVWHPDWLNELUoHUoHYH
ROXúWXUPDNRODUDNEHOLUOHQPLúWLU%XNDUDNWHULVWLNOHULQ$g'¶GHQEHNOHQHQOHUOHYHGR
OD\ÕVÕLOH$g'¶LQEHOLUOLSD\GDúODUÕQLOJLOHULQL\DQÕWODPD \HWHQH÷L\OH GR÷UXGDQLOLúNLVL
YDUGÕU KDOLWH NDUDNWHULVWLNOHUL YH GH÷HUOHQGLUPH \|QWHPL WDQÕPODQDUDN ELU GH÷HUOHQ
GLUPHoHUoHYHVLJHOLúWLULOPLúYHLNLGXUXPoDOÕúPDVÕLOHGR÷UXODQPÕúWÕU
%XoDOÕúPDQÕQVRQXFXQGDRUWD\DoÕNDQoHUoHYH J|VWHUPLúWLUNLGH÷HUOHQGLUPH\DSÕ
OÕUNHQANDEÇ GH÷HUOHQGLUiFLQLQ$g'GH÷HUOHQGLUPHNDSDVLWHVLQLDUWÕUPDNWDGÕU
.DWNÕODU %XoDOÕúPDQÕQHQ|QHPOLNDWNÕVÕ $g'EDúDUÕGH÷HUOHQGLUPHVLLoLQD\UÕQWÕOÕ
ELUoHUoHYHVXQPDVÕGÕUdHUoHYHROXúWXUXOXUNHQ$g'GH÷HUOHQGLUPHELOLúLPVLVWHPOHUL
GH÷HUOHQGLUPHOHULYH\D]ÕOÕPUQNDOLWHVLDODQODUÕQGDNLWHFUEHOHU bir araya getirilerek
ELUOHúWLULOPLúWLU %XoDOÕúPDQÕQNDYUDPJHOLúWLUPHNRQXVXQGDNLNDWNÕVÕRODUDN$g'ND
OLWHNDUDNWHULVWLNOHULQLQGHWD\OÕOLVWHVLQLQVXQXOPDVÕYH\HQLELUGH÷HUOHQGLUPH\|QWHPL
QLQ|QHULOPHVLJ|VWHULOHELOLUøNLGHWD\OÕGXUXPoDOÕúPDVÕLOH$g'NDOLWHDODQÕQDNDWNÕ
VD÷ODQPÕúWÕU
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$g'GH÷HUOHQGLUPHLKWL\DFÕGX\DQ\|QHWLFLOHU$g'JHOLúWLULFLOHULYHNDUDUYHULFLOHU
LoLQSUDWLNNDWNÕODUVXQXOPXúWXU$UDúWÕUPDoÕNWÕODUÕRODUDN$g'NDOLWHNDUDNWHULVWLNOH
ULQLGHULQELUúHNLOGHNDYUDPDúHNOLQGHID\GDVD÷ODnabilir.
'XUXPoDOÕúPDODUÕQDNDWÕODQODUGDQDOÕQDQJHULEHVOHPHOHUSUDWLNNDWNÕODUVD÷ODQGÕ÷Õ
QÕQJ|VWHUJHOHULQGHQGLUøONGXUXPoDOÕúPDVÕQGDHOGHHGLOHQVRnuçlara göre GH÷HUOHQ
GLUPH \DSDQODU WDUDIÕQGDQ JHUoHNOHúWLULOHQ oDOÕúPDda ANDEÇ’in WDPDPOD\ÕFÕ ELU URO
R\QDGÕ÷Õ LIDGHHGLOPLúWLU øNLQFLGXUXPoDOÕúPDVÕQGD$g'JHOLúWLULFLOHULLoLQJHOLúWLUPH
|QFHVLQGHID\GDOÕRODFD÷ÕGH÷HUOHQGLULOPLúWLU
.ÕVÕWODU 1LWHODUDúWÕUPDoDOÕúPDODUÕQÕQDYDQWDMOÕ\|QOHULROGX÷XJLELGH]DYDQWDMODUÕ
GD YDUGÕU .XOODQÕODQ DUDúWÕUPD \|QWHPLQLQ ]D\ÕI \|QOHUL |QOH\LFL DPDoOÕ oDOÕúÕODUDN
GDKD|QFHNLEXWUoDOÕúPDODUGDNLWHFUEHOHUYHWDYVL\HOHUGLNNDWHDOÕQDUDNEXGH]DYDQ
tajlar en DOW VHYL\H\H LQGLULOPH\H oDOÕúÕOPÕúWÕU %XQD HN RODUDN DUDúWÕUPDQÕQ WDVDUÕPÕ
GLNNDWOLELUúHNLOGHGHWD\ODQGÕUÕOPÕúWÕU.
*|UúPHOHUYHHOGHHGLOHQVRQXoODUJ|VWHUPHNWHGLUNLGH÷HUOHQGLUPHLúOHPLQLQGR
÷DVÕQGDQND\QDNODQDQIDUNOÕEDNÕúDoÕODUÕEXWUoDOÕúPDODUÕQHQWHPHONÕVÕWÕROPDNWDGÕU
øQVDQIDNW|UEHOLUVL]OL÷LQVHEHELYH\DUDWÕFÕVÕROPDNWDGÕU%XEHOLUVL]OLNOHEDúDoÕNPDN
LoLQIDUNOÕEDNÕúDoÕODUÕQÕJ|UQUNÕODQELUoHUoHYHROXúWXUXOPD\DoDOÕúÕOPÕúWÕU
2UJDQL]DV\RQYHJ|UúPH\DSÕODQNLúLOHUGLNNDWOLEir seçim sürecinin sonucunda beOLUOHQPLúROVDGDWPGXUXPoDOÕúPDODUÕEDúDUÕOÕGXUXPODUROGX÷XQGDQVRQXoODUKDOHQ
EHOOL ELU |Q\DUJÕ LoHUHELOPHNWHGLU *|UúOHQ NLúLOHU E|OPOHULQGHNL $g' GHQH\LPL
KDNNÕQGDSR]LWLIELU\DNODúÕPLoLQGHRODELOLUOHU
Devam Eden dDOÕúPDODU Önerilen ANDEÇ¶LQGL÷Hr AÖD’ler üzerinde uygulanPDVÕçerçeveyle ilgili deneyimi DUWÕUPDNYHoHUoHYH\LGH÷HUOHQGLUPHNLoLQLONDGÕPROD
rak görülmektedir. Bu amaçla internet üzerinde bir sayfa KD]ÕUODQPÕúYHANDEÇ oHúLWOL
RUJDQL]DV\RQODUYHNLúLOHUOHSD\ODúÕODUDNGDKDID]ODONH\LNDSVD\DFDNELUoDOÕúPDEDú
ODWÕOPÕúWÕU [22]. Web sitesinde ANDEÇ¶LQGHWD\ODUÕYHDPDFÕDQODWÕOPÕúRWRPDWLNGH
÷HUOHQGLUPH LoLQ NXOODQÕODQ IRUP LQGLULOHELOLU KDOH JHWLULOPLú YH J|QOO RODUDN
ANDEÇ’i kullanmak isteyenler için bir anket formu VXQXOPXúWXU. *HOHFHNdDOÕúPD
lar: Önerilen $g'NDOLWHNDUDNWHULVWLNOHULNXOODQÕODUDNDOWHUQDWLIGH÷HUOHQGLUPH\DNOD
úÕPODUÕGHQHQHELOLUgUQH÷LQQLFHODUDúWÕUPDPHWRGRORMLOHULX\JXODQDELOLUEHQ]HURUJD
nizasyonlarda kalite karakteristiNOHULQLQ NRUHODV\RQODUÕ LQFHOHQHELOLU IDUNOÕ RUJDQL]DV
\RQODUGDHOGHHGLOHQVRQXoODUNDUúÕODúWÕUÕODELOLU%XWUoDOÕúPDODUHOGHHWWL÷LPL]VRQXo
ODUÕQJHQHOOHQPHVLLoLQLKWL\DoGX\XODQNRQXODUÕLúDUHWHGHFHNWLU

8

7HúHNNU

'XUXPoDOÕúPDODUÕQÕJHUoHNOHúWLUGL÷LPL] $6(/6$1úLUNHWLQLQ5(+ø6YH667*UXSOD
UÕQÕQYD]ÕOÕPE|OPOHULQGHNLoDOÕúDQODUÕQDNDWNÕODUÕQGDQGROD\ÕWHúHNNUederiz.
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Özet. %X oDOÕúPD NDSVDPÕQGD ILQDQVDO VLVWHPOHUGH NXOODQÕODQ YHUL DPEDUÕ
\|QWHPOHUL HOH DOÕQDUDN oHúLWOL DoÕODUGDQ DQDOL] HGLOPLúWLU 'H÷HUOHQGLUPHOHU
VRQXFXQGD DOWHUQDWLI ELU PRGHO ROXúWXUXODUDN ³<DOÕQ 9HUL $PEDUÕ 0RGHli”
RODUDNLVLPOHQGLULOPLúWLU%XPRGHOGHLOLúNLVHOYHULWDEDQÕ yönetim sistemlerinin
JQFHO |]HOOLNOHUL NXOODQÕODUDN UDSRUODPD YH YHUL DQDOL]L \|QWHPL
ROXúWXUXOPXúWXU øOLúNLVHO YHUL WDEDQÕQÕQ DQOÕN NRS\DVÕ ]HULQGHQ 7-SQL
VRUJXODUÕ JoO VXQXFX DOW\DSÕVÕ YH LQGHNV PHNDQL]PDODUÕ NXOODQDUDN
JHOLúWLULOHQ PRGHO EX oDOÕúPDGD GHWD\ODQGÕUÕOPÕúWÕU $\UÕFD DOWHUQDWLI RODUDN
JHOLúWLULOHQ EX PRGHOLQ WRSODP VDKLS ROPD PDOL\HWL EDNÕP VUHFL UDSRUODPD
VUHFL YH VLVWHP JHUHNVLQLPOHUL JHOHQHNVHO \|QWHPOHU LOH NDUúÕODúWÕUÕODUDN
DYDQWDMODUÕVXQXOPXúWXU.

1 *LULú
*HQHO RODUDN ILQDQVDO NXUXPODU YH |]HOOLNOH EDQNDODU DoÕVÕQGDQ UDSRUODPD VLVWHPOHUL
oldukça önemlidir. Bilgi sistemleri bünyesindeki raporlama sistemini birçok kurumsal
ILUPD NXUPXú ROGX÷X YHUL DPEDUÕ [1] sistemOHUL LOH VXQPDNWDGÕUODU 9HUL DPEDUÕ
X\JXODPDODUÕ ]DPDQOD VLVWHPOHUGH YHULQLQ oR÷DOPDVÕ LOH EHUDEHU 2/73 (On-Line
Transaction Processing) [2] sistemlerden rapor ve DQDOL]OHULQ \DSÕODPDPDVÕ 2/73
VLVWHP ND\QDNODUÕQÕ \R÷XQ ELU úHNLOGH NXOODQPDVÕQÕQ JHWLUGL÷i dezavantajlar sonucu
JHOLúWLULOPLú VLVWHPOHUGLU )LQDQVDO NXUXPODU DoÕVÕQGDQ 2/73 VLVWHP SHUIRUPDQVÕ
ROGXNoD |QHPOL ROXS DQDOLWLN VRUJX YH UDSRUODUÕQ 2/73 VLVWHP ]HULQGHQ DOÕQPDVÕ
istenmeyen bir durumdur. Bu sebeple veri aPEDUÕ X\JXODPDODUÕ üzerine çalÕúPDODU
|]HOOLNOH ILQDQVDO VLVWHPOHUGH |QHP ND]DQPÕúWÕU *HOHQHNVHO DQODPGD veri aPEDUÕ
uygulamalaUÕ EHOLUOL ELU JHFLNPH YH (7/ (Extract, Transform, Load) [3] LúOHPOHUL
VRQXFX YHULQLQ UDSRUODPD YH DQDOL] \DSÕODFDN RUWDPD IL]LNVHO RODUDN WDúÕQPDVÕ
úHNOLQGH JHUoHNOHúPHNWHGLUg]HOOLNOH\ÕOODUÕQGDQLWLEDUHQYHULDPEDUÕVLVWHPOHUL
GDKD KÕ]OÕ YHUL\L LúOH\HFHN GRQDQÕP NRQILJUDV\RQODUÕ YH UDSRUODPD LoLQ |QHPOL
ROPD\DQ LúOHWLP VLVWHPL IRQNVL\RQODUÕQGDQ DUÕQGÕUÕOPÕú GRQDQÕP LúOHWLP VLVWHPL YH
YHULDQDOLWL÷L X\JXODPDVÕúHNOLQGHELUEWQRODUDNNRQXPODQGÕUÕOPDNWDGÕU$QFDNEX
tip bütünsel çözümlerde verinin geç analiz edilmesi, verinin modelleme gereksinimi,
YHULQLQ WDúÕQPD LúOHPL VÕUDVÕQGD GHIRUPH RODELOPHVL EWQVHO \DNODúÕPODUGDNL
GRQDQÕPODUÕQ WHN DPDo LoLQ NXOODQÕODELOPHVL JLEL IDNW|UOHU EWQVHO o|]POHULQ
VRUJXODQPDVÕQDVHEHSROPXúWXU
%DQNDFÕOÕN VLVWHPOHUL WHNQRORMLQLQ JHOLúLPL SD]DUGDNL UHNDEHWLQ DUWPDVÕ \DVDO
RWRULWH JHUHNVLQLPOHUL ELUH\VHO YH NXUXPVDO PúWHUL LKWL\DoODUÕ GR÷UXOWXVXQGD UQ
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\DSÕODUÕQGDNL JHOLúPHOHU JLEL IDNW|UOHUOH VLVWHP NDUPDúÕNOÕ÷Õ KHU JHoHQ JQ DUWDQ
VLVWHPOHUGLU %DQND ER\XWXQGD ELU NXUXP LoLQ EX YHUL DPEDUÕ VLVWHPLQLQ GHYUH\H
DOÕQPDVÕ EDQNDQÕQ ER\XWX YH UQ \DSÕVÕQD ED÷OÕ RODUDN D\ODUFD \ÕOODUFD
VUHELOPHNWHGLU $\UÕFD veri aPEDUÕ X\JXODPDODUÕ LoLQ piyasada bankalar için
KD]ÕUODQDQ VWDQGDUW PRGHO YH UDSRUODU EXOXQPDNWDGÕU +D]ÕU ELU SDNHWLQ X\JXODPD\D
DOÕQPDVÕ NROD\ ELU \|QWHP RODUDN J|]NVH GH VUHo LoHULVLQGHNL VLVWHP ]HULQGH
GH÷LúLP WDOHSOHULQLQ JHUoHNOHúWLULOHELOPHVL YH PRGHOLQ EDQND\D X\DUODQPDVÕ KHU
ONH\HJ|UHGH÷LúHQUDSRUODPDVWDQGDUWODUÕQDJ|UHX\DUODQPDVÕROGXNoD]RUYHX]XQ
VUHOL RODELOPHNWHGLU 'L÷HU WDUDIWDQ EDQNDODUÕQ UHNDEHW DYDQWDMÕ ND]DQDELOPHVL YH
esnek ürün, raporlama, analitik, kampanya ve GRODQGÕUÕFÕOÕN |QOHPH EHQ]HUL \DSÕODUÕ
ROXúWXUDELOPHVL JLEL HWNHQOHU |]HOOLNOH E\N |OoHNOL EDQNDODUÕQ NHQGL VLVWHPOHULQL
JHOLúWLUPHOHUL\|QQGHNDUDUYHUPHOHULQGHWHPHOHWNHQOHUROPXúWXU
Tüm bu veri aPEDUÕ X\JXODPD VUHFL \DQÕQGD YHUL WDEDQÕ \DSÕODUÕQÕQ (7/
DNÕúODUÕQÕQ YHUL DPEDUÕQGDQ EHVOHQHQ UDSRUODUÕQ YH DQDOL]OHULQ WHVW HGLOPHVL
JHUHNPHNWHGLU7LSLN2/73VLVWHPOHUHJ|UHEXWLSYHULDPEDUÕX\JXODPDPLPDULVLQLQ
GXYDUGDQ GXYDUD WHVWL ROGXNoD ]RUGXU 7HNQLN PLPDULQLQ WHVW HGLOPHVL \DQÕQGD
KD]ÕUODQDQDOW\DSÕQÕQGR÷UXODQPDVÕVRQUDVÕQGDLVHGHYUH\HDOPDGDQ|QFHEHQ]HWLPYH
performans WHVWOHULQLQ\DSÕOPDVÕJHUHNPHNWHGLU
%XoDOÕúPDNDSVDPÕQGDNULWLNELU2/73VLVWHPHVDKLSRODQELUILQDQVDONXUXPLoLQ
JHOHQHNVHO DQODPGDNL YHUL DPEDUÕ X\JXODPD PLPDULVL GÕúÕQGD yeni YHUL WDEDQÕ
WHNQRORMLOHULQGHQ \DUDUODQÕODUDN DOWHUQDWLI ELU PRGHO VXQXOPXúWXU 6XQXODQ PRGHO
³<DOÕQ9HUL$PEDUÕ0RGHOL´RODUDNDGODQGÕUÕOPÕúROXS7UNEDQNDFÕOÕNVLVWHPLQGHNL
\DNODúÕN  úXEHOL ELU EDQNDQÕQ UHWLP RUWDPÕQD \D\JÕQODúWÕUÕODUDN WHVW HGLOPLú
UHWLP RUWDPÕQGDQ DOÕQDQ LVWDWLVWLNOHU YH GHQH\LPOHU ELOGLUL NDSVDPÕQGD JHOHQHNVHO
yöntemlerlHNDUúÕODúWÕUÕODUDNDQODWÕOPÕúWÕU.

2 *HOHQHNVHO9HUL$PEDUÕ0RGHOOHULYH<HQL7HNQRORMLOHU
Bu bölümde geleneksel vHUL DPEDUÕ modelleri ile ilgili bilgi veULOHUHN EX oDOÕúPDQÕQ
WHPHOLQGH\HUDODQ\HQLYHULWDEDQÕWHNQRORMLOHULQGHQEDKVHGLOPHNWHGLU
2.1 *HOHQHNVHO9HUL$PEDUÕ0RGHOOHUL
Geleneksel YHUL DPEDUÕ modellerinde oRN EDVLW UDSRUODUÕQ sunulabilmesi için bile
yüksek süreler gerektiren ELU NDo DGÕPÕ gerçeklemek JHUHNPHNWHGLU %X DGÕPODU
öncelikle \D]ÕOÕPJHOLúWLULFLWDUDIÕQGDQYHULDPEDUÕJHOLúWLULFLVLQHbilginin transferi ve
OLTP PRGHOLQ |÷UHQLOPHVL VRQUDVÕQGD YHUL DPEDUÕQGD \HQLGHQ ELU PRGHOOHPH
\DSÕOPDVÕ YH HQ VRQ RODUDN 2/73 PRGHOGHQ YHUL DPEDUÕQGDki yeni modele veri
WDúÕ\DQ YHUL WDEDQÕ VRUJX SDNHWOHULQLQ JHOLúWLULOPHVLGLU [1] $QFDN EX DGÕPlar
WDPDPODQGÕNWDQVRQUD rapor, YHULDPEDUÕQGDki bu \HQLPRGHO]HULQGHQJHOLúWLUilmeye
EDúODnDELOLU 'ROD\ÕVÕ\OD JHOLúWLUPH VUHFL FLGGL boyutlarda uzamakta, veUL oHúLWOL
LúOHPOHUGHQ JHoHUHN WDúÕQGÕ÷Õ LoLQ YHUL JHFLNPHVL \NVHN ER\XWODUGD ROPDNWDGÕU
$\UÕFD UDSRU ]HULQGH GH÷LúLNOLN JHUHNWL÷LQGH D\QÕ VUHFLQ WHNUDUODQPDVÕ
gerekmektedir EDNÕP VUHFL GH PDOL\HWOL ROPDNWDGÕU. 'ROD\ÕVÕ\OD EX Eilgi transferi,

549

yeniden PRGHOOHPHYHULWDúÕPDYHEX\HQLGHQNXUXODQPRGHO]HULQGHQUDSRUODPDQÕQ
JHOLúWLULOPHVLVUHFLX]XQ]DPDQDODQKDWD\DDoÕNYHoldukça verimsiz bir süreçtir.
2.2 AlwaysOn ve Salt Okunabilir Kopyalar
øOLúNLVHO YHUL WDEDQÕ VLVWHPOHUL WHNQRORMLOHUL KHU JHoHQ JQ JHOLúPHNWH oÕNDQ KHU
VUPOH EHUDEHU IDUNOÕ |]HOOLNOHU VXQXOPDNWDGÕU 64/ 6HUYHU  LOH ELUOLNWH JHOHQ
AlwaysOn [4] teknolojisi ile daha önceden yük devretme kümelemesi (failover
clustering) [5], \DQVÕWPD 5$,'  - mirroring) [6], ORJ WDúÕPD log shipping) [7] ve
replikasyon [8@  JLEL ELUNDo IDUNOÕ |]HOOL÷L NXOODQÕODUDN HOGH HGLOHQ \NVHN
HULúLOHELOLUOLN YH felaket kurtarma (disaster recovery) [9] tek bir özellik ile
VD÷ODQPDNWDGÕU $OZD\V2Q HULúLOHELOLUOLN JUXEX DGODQGÕUÕODQ \DSÕGD VDGHFH RNXPD
\DSÕODELOHQ VDOWRNXQDELOLU GLQDPLNLNLQFLONRS\DODUGDVXQXOPDNWDGÕU>0]. Birincil
NRS\DGDNL YHULWDEDQODUÕQGD \DSÕODQ GH÷LúLNOLNOHU LNLQFLO NRS\D\D GD JHUoHN ]DPDQOÕ
GHQHELOHFHN VUHOHUGH \DQVÕU %X VD\HGH VDGHFH RNXPD \DSDQ VRUJXODU LoLQ ELULQFLO
kopyD]HULQGH\R÷XQLúOHPGHQYH\NWHQNDoÕQÕODUDNLNLQFLONRS\D]HULQGHEXQODUÕQ
oDOÕúPDVÕ VD÷ODQÕU $\UÕFD LNLQFLO NRS\D ]HULQGHQ VDGHFH RNXPD \DSÕOGÕ÷Õ LoLQ veri
WDEDQÕ VLVWHP LVWDWLVWLNOHUL GH RNXPD\D |]J YH RSWLPXP RODFDN úHNLOGH WXWXODUDN
VRUJXODUÕQ GDKD KÕ]OÕ VRQXo G|QGUPHVL VD÷ODQÕU $\QÕ ]DPDQGD ELULQFLO NRS\D
]HULQGHNLLúOHP\NGHD]DOWÕOGÕ÷ÕLoLQELULQFLONRS\DQÕQGD2/73>2@Lú\NLoLQ
\NVHN oÕNWÕ UHWPHVL VD÷ODQÕU %X |]HOOLNOHUOH LNLQFLO NRS\DODU UDSRUODPD LoLQ
mükemmel kaynaklar olmaktDGÕU 0RGHOLQ $OZD\V2Q HULúLOHELOLUOLN JUXEX PLPDULVL
ùHNLO¶GHJ|VWHULOPLúWLU

ùHNLO1. $OZD\V2QHULúLOHELOLUOLNJUXEXPLPDULVL

øNLQFLO NRS\DODU 64/ 6HUYHU¶ÕQ GDKD |QFHNL YHUVL\RQODUÕQGD GD ROPDNOD EHUDEHU
birincil kopya aktif olarak NXOODQÕOÕUNHQ LNLQFLO NRS\DODUGDQ \DUDUODQÕODPDPDNWD
DQFDN \NVHN HULúLOHELOLUOLN LoLQ \HGHN RODUDN EXOXQGXUXOXUDN ELULQFLO NRS\DGD
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ROXúDFDN KHUKDQJL ELU VRUXQ \]QGHQ LNLQFLO NRS\D\D \|QOHQGLUPH \DSÕODUDN
VLVWHPOHULQ oDOÕúPD\D GHYDP HWPHVLQL VD÷ODQPDNWD\GÕ $OZD\V2Q LOH EX LNLQFLO
NRS\DODUGDQ DNWLI RODUDN \DUDUODQÕODUDN \NVHN \DWÕUÕP JHWLULVL (ROI) [11]
VD÷ODQPDNWDGÕU>12].
Bu teknoloji LOHDUWÕNgeleneksel YHULDPEDUÕPRGHOOHULQHYHYHULQLQKHUJHFHFLGGL
RSHUDV\RQODUOD YHUL DPEDUÕ VXQXFXODUÕQD WDúÕQPDVÕQD gerek yoktur. Bu tip ikincil
kopyalar ]HULQGHQUDSRUODPDODUÕVXQPDNoRNKÕ]OÕYHYHULPOLROPDNWD, bilgi transferi,
PRGHOOHPH YHUL WDúÕPD EDNÕP YH RSHUDV\RQ PDOL\HWOHUL gibi maliyetlerden
NDoÕQÕOPDNWDGÕU.

3 <DOÕQ9HUL$PEDUÕ0RGHOL
gQHULOHQ³<DOÕQ 9HUL$PEDUÕ0RGHOL´\HQLYHULWDEDQÕWHNQRORMLVLRODQ$OZD\V2QYH
VDOW RNXQDELOLU NRS\D WHPHO DOÕQDUDN JHOLúWLULOPLú ROXS NXUXODQ PLPDUL PRGHO YH
JHOLúWLULOHQ WDQÕPVDO UDSRU JHOLúWLUPH VLVWHPL DoÕNODQDUDN JHOHQHNVHO YHUL DPEDUÕ
PRGHOL\OH\DSÕODQNDUúÕODúWÕUPDVRQXoODUÕVXQXOPDNWDGÕU.
3.1 <DOÕQ9HUL$PEDUÕMimari Modeli
<DOÕQ 9HUL $PEDUÕ 0RGHOLQLQ HQWHJUH RODUDN JHOLúWLULOGL÷L BOA EDQNDFÕOÕN
X\JXODPDVÕQÕQ GHWD\ODUÕ >13@ oDOÕúPDVÕQGD YHULOPLúWLU <DOÕQ YHUL DPEDUÕ LoLQ
JHOLúWLULOHQPLPDULPRGHOùHNLO¶GHJ|VWHULOPLúWLU

ùHNLO Mimari model.

Raporlama mimarisi OLTP sistem mimarisi gibi üç NDWPDQOÕRODUDNWDVDUODQPÕúWÕU
8\JXODPD VXQXFXVX NDWPDQÕQGD NRQILJUDV\RQX UDSRUODPD\D J|UH D\DUODQPÕú
EDQNDFÕOÕN X\JXODPD VXQXFXODUÕ NXOODQÕOPÕúWÕU $\UÕ\HWHQ X\JXOama sunucusu
NDWPDQÕQGD6656[14] vH([FHOJLELVRQNXOODQÕFÕODUÕQNXOODQÕFÕGHQH\LPLDoÕVÕQGDQ
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GH÷LúLN UDSRUODPD DUD\] WHNQRORMLOHULQL GH GHVWHNOHPHN DPDFÕ LOH 6KDUHSRLQW [15]
NXOODQÕOPÕúWÕU9HULWDEDQÕNDWPDQÕQGDUDSRUODPDVRUJXSHUIRUPDQVÕQÕQL\LROPDVÕLoLQ
EHOOH÷L  7% RODQ ELU VXQXFX NXOODQÕOPÕúWÕU %X PLPDUL PRGHO FDQOÕ YHUL ]HULQGHQ
SHUIRUPDQVOÕ UDSRUODU VXQXODELOPHVLQL VD÷ODGÕ÷Õ JLEL UDSRU JHOLúWLUPH VUHoOHULQL GH
oRN NÕVDOWPÕúWÕU dQN DVOÕQGD UDSRUODPD VXQXFXVX LOH OLTP VXQXFXVX D\QÕ
modellHUL WDúÕPDNWD JHOLúWLULFLOHU QRUPDO HNUDQ JHOLúWLUPH UDKDWOÕ÷ÕQGD EDúND
\HUOHUGHQYHULWDúÕPDYHULWRSODPDVÕNÕQWÕODUÕ ROPDGDQUDSRUODPDVRUJXODUÕQÕKÕ]OÕFD
D\QÕRUWDPGD\D]DELOPHNWHGLU
%2$ 8\JXODPDVÕ ile Entegrasyon. %2$ EDQNDFÕOÕN X\JXODPDVÕQGD UDSorlar için
özel bir bölme ayUÕOPÕú ùHNLO ¶WH J|VWHULOGL÷L JLEL WP UDSRUODUD NXOODQÕFÕODUÕQ
NROD\FD HULúHELOHFH÷L ELU UDSRUODPD arayüz JHOLúWLULOPLúWLU 7P UDSRUODU VLVWHPH
WDQÕPWDEDQOÕRODUDNWDQÕWÕOPDNWDYHPHUNH]L\HWNLOHQGLUPHVLVWHPLLOH\HWNLOHQdirmesi
\DSÕOPDNWDGÕU

ùHNLO3. %DQNDFÕOÕNX\JXODPDVÕLoHULVLQGHNL5DSRUODUE|OPHVL.

%2$X\JXODPDVXQXFXVXNDWPDQÕQGDUDSRUODPDLoLQ|]HOELUNDWPDQJHOLúWLULOPLú
tüm rapor sRUJXODUÕQÕQEXPHUNH]LNDWPDQGDQJHoPHVLVD÷ODQDUDNWDQÕPWDEDQOÕYHUL
yetkilendirmesi/filtrelemesi JHUoHNOHúWLULOPH VD÷ODQPÕúWÕU $\UÕ\HWHQ oRN E\N
ER\XWODUGD YHUL LoHUHQ UDSRUODUÕQ GD RWRPDWLN RODUDN GR÷UXGDQ LVWHPFL\H
gönderilmeyip, csv (comma-separated values) [16] gibi az yer kaplayan formatlardaki
GRV\DODUD VDNODQPDVÕ YH EX GRV\DQÕQ LVWHPFL\H J|QGHULOPHVL VD÷ODQPÕúWÕU <LQH
OLTP X\JXODPD VXQXFXODUÕQÕQ SHUIRUPDQVÕQÕQ UDSRUODPD X\JXODPD VXQXFXODUÕQGDQ
HWNLOHQPHPHVL LoLQ UDSRUODPD X\JXODPD VXQXFXODUÕ D\UÕ ELU KDYX] RODUDN VLVWHPH
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HNOHQPLúWLU %2$ LVWHPFL X\JXODPDVÕQGDQ JHOHQ UDSRU WDOHSOHUL QRUPDO OLTP boa
VXQXFXODUÕQGDQGH÷LOUDSRUODPD\D|]HOBOA VXQXFXODUÕQGDQNDUúÕODQPDNWDGÕU
Sharepoint. 0LFURVRIW WDEDQOÕ UDSRUODPD WHNQRORMLOHUL RODQ YH EDQNDFÕOÕk
X\JXODPDVÕQGDGDNXOODQÕODQ RDL (Report Definition Language) [17], Excel ve yeni
oÕNDQPower View [18] JLELUDSRUODPDDUDoODUÕQÕGDGHVWHNOH\HELOPHNDGÕQDLQFHELU
SharePRLQW NDWPDQÕ GD NXUXOPXúWXU %2$ X\JXODPDVÕ UDSRUXQ WLSLQH J|UH %2$
uygulama sunucusX LOH YH\D 6KDUHSRLQW LOH NRQXúDUDN UDSRUX VRQ NXOODQÕFÕ\D
VXQPDNWDGÕU
9HUL 7DEDQÕ 9HUL WDEDQÕ VHYL\HVLQGH AlwaysOn teknolojisi ile gelen FDQOÕ VLVWHPLQ
ELUHELUDQOÕNRODUDNNRS\DVÕEXOXQPDNWDGÕU; bu kopya YHULWDEDQÕVXQXFXVX]HULQGH
FDQOÕVLVWHPGHNL YHULWDEDQODUÕD\QHQ \HUDOPDNWDGÕUYHYHULWDEDQÕVXQXFXVXEXYHUL
WDEDQODUÕQÕ FDQOÕ VLVWHPGHNL KDOOHUL\OH JQFHO WXWPDNWDGÕU %XUD\D D\UL\HWHQ WP
UDSRUODPD VRUJXODPDODUÕQÕ WHN ELU \HUGH WRSODPDN DGÕQD %2$':+ DGÕQGD \HQL ELU
YHUL WDEDQÕ HNOHQPLúWLU 7P UDSRU VRUJXODUÕ EX YHUL WDEDQÕQGD WXWXOPDNWDGÕU
5DSRUODPD X\JXODPD VXQXFXODUÕ GD EXUDGDNL VRUJXODUÕ NXOODQDUDN UDSRU YHULOHULQL
VLVWHPGHQoHNPHNWHGLU%|\OHFHXoWDQXFDFDQOÕVLVWHPGHNLYHULLOHD\QÕJQFHOOikte,
DPD KLoELU úHNLOGH FDQOÕ VLVWHPH HN \N JHWLUPH\HQ ELU PRGHO NXUXOPXúWXU %X YHUL
WDEDQÕ VXQXFXVX UDSRUODPD SHUIRUPDQV LKWL\DoODUÕQÕ NDUúÕOD\DELOPHN LoLQ FDQOÕ
VLVWHPGHQ GDKD JoO WXWXOPXúWXU  7% EHOOHN YH  oHNLUGHN LúOHPFLOL JoO ELU
sunucu kuOODQÕOPÕúWÕU *HOLúWLULOHQ 7-64/ VRUJXODUOD EHUDEHU LKWL\Do GX\DFDNODUÕ
LQGHNVOHULQ GH JHoLúL VD÷ODQPDNWDGÕU 9HUL WDEDQÕ VXQXFXVX ]HULQGH D\UÕFD 66$6
(Analysis Services) [19] UQ NXOODQÕOPÕúWÕU %X VD\HGH DQDOLWLN UDSRUODUÕQ da son
NXOODQÕFÕODUD VXQXOPDVÕ PPNQ KDOH JHOPLúWLU $\UÕ\HWHQ EXUDGD DQDOLWLN UDSRUODU
LoLQ HVNL YHULPVL] YH NDUÕúÕN NSOHU \HULQH Tabular Model [20] teknolojisi
NXOODQÕOPÕúWÕU Analitik raporlar için birkaç dakika gibi önemVL] VD\ÕODELOHFHN
sürelerde HVNLYHULOHU]HULQGHQKÕ]OÕYHNXOODQÕFÕHWNLOHúLPOLoDOÕúDQDQDOLWLNUDSRUODUÕQ
da NXOODQÕFÕODUDVXQXOPDVÕVD÷ODQPÕúWÕU
3.2 7DQÕPVDO5DSRU*HOLúWLUPH6LVWHPL
Önerilen mimaride sunulacak olan UDSRUoHúLWOHUL|QFHOLNOHDUD\]WHNQRORMLOHULQHJ|UH
NDWHJRUL]HHGLOPLúYHNDWHJRUL]DV\RQVRQXFXQGDELUWDQÕPVLVWHPLNXUXOGX÷XWDNGLUGH
UDSRU JHOLúWLUPH VUHoOHULQGH YH UDSRUXQ FDQOÕGD VRQ NXOODQÕFÕ\D DoÕOPDVÕ VUHFLQGH
oRNFLGGLND]DQÕPODUHOGHHGLOHFH÷LJ|UOPúWU
5DSRUODUÕQ oRN E\N ELU NÕVPÕ VD\ÕODFDN ¶GDQ ID]ODVÕ liste türü raporlardan
ROXúPDNWDGÕU /LVWH WUQGHNL UDSRUODU NDEDFD ú|\OH DoÕNODQDELOLU: 5DSRU ED]Õ
SDUDPHWUHOHU DOÕU YH\D DOPD] SDUDPHWUHOHU ELUELUOHUL LOH LOLúNLOL RODELOLU YH JHUL\H
|QFHGHQ WDQÕPODQPÕú NRORQODUGD YHULOHU G|QHU '|QOHQ YHULOHU LoLQ IRUPDWODPD
gruplDPD VÕUDODPD YH WRSODP DOPD JLEL LúOHPOHU \DSÕOPDVÕ JHUHNLU $\UÕ\HWHQ VRQ
NXOODQÕFÕODUEXJHOHQYHUL]HULQGHNLYDUVD\ÕODQVÕUDODPDJUXSODPDWRSODPDOPDJLEL
IRQNVL\RQODU LOH HWNLOHúLPOL ELU úHNLOGH R\QD\ÕS NHQGL DQOÕN LKWL\DoODUÕQD J|UH
düzenleyerek sRQXoODUÕQÕJ|UPHNLVWHPHNWHGLUOHU
5DSRUODUÕQ JHUL\H NDODQ ’OXN NÕVPÕ LVH OLVWH WU ROPD\DQ UDSRUODUGDQ
ROXúPDNWDGÕU*UDILNOHUçizelgeler içeren raporlar gibi. Bu tip raporlar için raporlama
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arayüz teknolojileri kullanmak gerekmektedir. Bu tip raporlara örnek olarak RDL,
3RZHU9LHZYH([FHOUDSRUODUÕVD\ÕODELOLU%XNDWHJRULGHNLUDSRUODUGDVRQXoWDROXúDQ
YHUL\L J|VWHUHELOPHN LoLQ UDSRUODPD WHNQRORMLVLQLQ VD÷ODGÕ÷Õ Report Viewer [21],
Web WDUD\ÕFÕ gibi istemci ELOHúHQleri ile entegrasyon yapmak gerekmektedir.
5DSRUODUÕQ NDWHJRULVLQGHQ ED÷ÕPVÕ] RODUDN GD YHUL \HWNLOHQGLUPHVL LKWL\DFÕ V|]
NRQXVXGXU $\QÕ UDSRUGD JHOHFHN YHUL UDSRUX NXOODQDQ NLúLQLQ YHUL ED]OÕ \HWNLVLQH
göre filtrelenerek gelmelidir.
Tüm EX LKWL\DoODUÕ NDUúÕODPDN ]HUH YH EXQODUD HN ROarak yeni bir rapor için,
sistemde yeni bir arayüz JHOLúWLUPHJHUHNOLOL÷LQLRUWDGDQNDOGÕUÕSoRNKÕ]OÕELUúHNLOGH
UDSRUODUÕ UHWLP RUWDPÕQD DOPD\Õ PPNQ NÕOPDN LoLQ UDSRU WDQÕPODPD VLVWHPL
JHOLúWLULOPLúWLU %|\OHFH hiçbir HNUDQ NRGX JHOLúWLUPHGHQ WDPDPHQ YHUL WDEDQÕ
VRUJXODUÕNRGOD\DUDNVLVWHPH\HQLELUUDSRUHNOHQHELOPHVLPPNQKDOHJHWLULOPLúWLU
%XGXUXPJHQHOGHYHULPRGHOOHULQH\D]ÕOÕPFÕODUGDQGDKDKDNLPRODQanalist rolündeki
oDOÕúDQODUÕQ KLo \D]ÕOÕPFÕ\D LKWL\Do GX\PDGDQ VLVWHPH \HQL UDSRU HNOHPHVine de
RODQDN YHUPHVL LOH GH D\UÕ ELU NDWPD GH÷HU UHWPLúWLU 5DSRU LoLQ arayüz
JHOLúWLULOPHPHVL YH WDQÕP WDEDQOÕ ROPDVÕ GHPHN UDSRUXQ WDOHELQ JHOGL÷L D\QÕ JQ
LoLQGHKDWWDELUNDoVDDWLoLQGHJHOLúWLULOLSVRQNXOODQÕFÕ\DDoÕODELOPHVLGHPHNWLU
7DQÕPVLVWeminde öncelikle rapor ile ilgili genel bilgiler ùHNLO¶GHJ|VWHULOGL÷LJLEL
WDQÕPODQÕU *HQHO ELOJLOHU RODUDN úXQODU VD\ÕODELOLU 5DSRUXQ KDQJL YHUL WDEDQÕ
VRUJXVXQXNXOODQDFD÷ÕYHULWDEDQÕELOJLVLUDSRUXQDGÕDoÕNODPDVÕDQDKWDUNHOLPHOHU
rapora kimOHULQ \HWNLOL ROGX÷X Lú ELULPLQGH WDOHEL NLPLQ \DSWÕ÷Õ YH ELOJL LúOHP
ELULPLQGHEXUDSRUGDQNLPLQVRUXPOXROGX÷XYHUDSRUXQNDWHJRULVL

ùHNLO4. Rapor tDQÕPODPDeNUDQÕ.
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øNLQFL RODUDN SDUDPHWUHOHU LoLQ ELU WDQÕPODPD VLVWHPL PHYFXWWXU 5DSRUGDNL WP
paUDPHWUHOHU EX VLVWHP LOH WDQÕPODQÕU 3DUDPHWUHQLQ DGÕ DoÕNODPDVÕ arayüzde hangi
ELOHúHQLOHJ|VWHULOHFH÷LYHELOHúHQLQKDQJL|]HOOLNOHULQLQDVÕONXOODQDFD÷ÕERúEÕUDNÕOÕS
EÕUDNÕODPD\DFD÷Õ LOLúNLOL ROGX÷X GL÷HU SDUDPHWUHOHU YDUVD\ÕODQ GH÷HUL oRNOX VHoim
\DSÕOÕS\DSÕODPD\DFD÷ÕJLEL hoQFRODUDNUDSRUGDNLNRORQODULoLQELUWDQÕPVLVWHPL
PHYFXWWXU%XUDGDQGDKHUNRORQXQDGÕDoÕNODPDVÕIRUPDWÕJUXSODPDROXSROPDGÕ÷Õ
JUXS VÕUDVÕ NRORQ VÕUDVÕ WRSODP ELOJLVL ROXS ROPDGÕ÷Õ JLEL ELOJLOHU WDQÕPODQÕU
AyUÕ\HWHQ KHU NRORQ LoLQ YHUL ED]OÕ \HWNLOHU WDQÕPODQDELOLU ùHNLO 5 ve ¶GD VÕUDVÕ LOH
Parametre TDQÕPODPDHNUDQÕYH.RORQ7DQÕPODPDHNUDQÕJ|VWHULOPHNWHGLU

ùHNLO5. Parametre tDQÕPODPDeNUDQÕ.
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ùHNLO6. Kolon tDQÕPODPDeNUDQÕ.
7DQÕP 6LVWHPLQLQ dDOÕúPDVÕ. TDQÕPODQPÕú ELU UDSRU %2$ X\JXODPDVÕ LoLQGH
UDSRUODUÕ EDUÕQGÕUDQ arayüzGH NXOODQÕFÕQÕQ \HWNLVLQH J|UH OLVWHOHQLU .XOODQÕFÕ UDSRUX
DoWÕ÷ÕDQUDSRUWDQÕPÕQGDNLYHULOHUNXOODQÕODUDNUDSRUHNUDQÕDQOÕNRODUDNROXúWXUXOXU
%XUDGD |QFHOLNOH UDSRUXQ SDUDPHWUHOHUL WDQÕPODUÕQD J|UH ROXúWXUXOXU 6RQUD UDSRUXQ
VRQXFXQXJ|VWHUHFHNNÕVÕP\LQHUDSRUXQNDWHJRULVLQHJ|UHRWRPDWLNROXúWXUXOXU(÷HU
RDL raporu ise buna özel ELOHúHQ, Excel raporu ise buna özel ELOHúHQ veya genelde
ROGX÷XJLELOLVWHUDSRUXLVHELUlisteleme ELOHúHQL \HUOHúWLULOLUYHNRORQJUXSVÕUDODPD
D\DUODUÕ\DSÕOÕU6RQUDNXOODQÕFÕSDUDPHWUHOHULJLULS“Bilgi Getir” EXWRQXQDEDVWÕ÷Õ an
raporun kategorisine göre SharePoint veya BOA X\JXODPD VXQXFXVX LOH LOHWLúLPH
JHoLOHUHNUDSRUNXOODQÕFÕ\DVXQXOXU%XVLVWHPLQoDOÕúPDVÕLoLQUDSRUD|]HOWHNELUVDWÕU
NRG JHOLúWLUPHVL \DSÕOPDVÕQD JHUHN \RNWXU 7P EX VLVWHP WDPDPHQ WDQÕP WDEDQOÕ
oDOÕúPDNWDGÕU gUQHNELUUDSRUùHNLO¶GHJ|VWHULOPLúWLU

ùHNLO7. Örnek rapor.
3.3 gOoPYHdÕNDUÕPODU
*HOHQHNVHO YHUL DPEDUÕ X\JXODPDODUÕ LOH |QHULOHQ PRGHO DUDVÕQGDki fark, Türk
EDQNDFÕOÕN VHNW|UQGHNL  úXEHOL ELU EDQNDQÕQ UHWLP RUWDPÕQGDQ DOÕQDQ
LVWDWLVWLNOHUOH NDUúÕODúWÕUÕOPÕúWÕU *HOHQHksel yöntem ile önerilen yöntem benzer
|]HOOLNOHUGHNLGRQDQÕPODU]HULQGHJHUoHNOHQPLúWLU. Her iki sistemde de sunucu, veri
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ER\XWX KDIÕ]D NXOODQÕODQ GLVN ND\QDNODUÕ YH LúOHWLP VLVWHPL D\QÕ |]HOOLNOHUL
WDúÕPDNWDGÕU  IDUNOÕ UDSRUXQ HOH DOÕQGÕ÷Õ VRUJXODU LoLQ UHWLP RUWDPÕQGD UDVWJHOH
VHoLOPLú  IDUNOÕ EDQND NXOODQÕFÕVÕQÕQ WRSODPGD ¶den fazOD oDOÕúWÕUGÕ÷Õ UDSRU
VRQXoODUÕSD\ODúÕOPÕúWÕU%X|OoPOHUHVQDVÕQGDVXQXFXFHYDSVUHOHUL|OoOPúROXS
D÷ WUDIL÷L KHVDED NDWÕOPDPÕúWÕU Geleneksel ve önerilen yöntem için veri gecikmesi
DoÕVÕQGDQ NDUúÕODúWÕUPD Tablo 1’de oDOÕúPD YH JHOLúWLUPH VUHVL DoÕVÕQGDQ
NDUúÕODúWÕUPD7DEOR¶GHYHULOPLúWLU
Tablo 1. 9HULJHFLNPHVLDoÕVÕQGDQJHOHQHNVHOYH|QHULOHQ\|QWHPOHULQNDUúÕODúWÕUPDVÕ
5DSRU$GÕ
Vaziyet Raporu
ùXEH.DUOÕOÕN5DSRUX
ùXEH0L]DQ5DSRUX
Mevduat Performans Raporu
XTM Hacim Raporu

Geleneksel Yöntem
Veri Gecikmesi
10 dakika
24 saat
10 dakika
24 saat
10 dakika

Önerilen Yöntem Veri
Gecikmesi
< 1 saniye
< 1 saniye
< 1 saniye
< 1 saniye
< 1 saniye

Tablo 2. dDOÕúPD VUHVL YH gHOLúWLUPH VUHVL DoÕVÕQGDQ geleneksel ve önerilen yöntemlerin
kDUúÕODúWÕUPDVÕ.

5DSRU$GÕ
Vaziyet
Raporu
ùXEH.DUOÕOÕN
Raporu
ùXEH0L]DQ
Raporu
Mevduat
Performans
Raporu
XTM Hacim
Raporu

Geleneksel Yöntem
dDOÕúPD *HOLúWLUPH
Süresi
Süresi
(saniye)
(saat)

Önerilen Yöntem
dDOÕúPD *HOLúWLUPH
Süresi
Süresi
(saniye)
(saat)

dDOÕúPD *HOLúWLUPH
Süresi
Süresi
Fark %
Fark %

15

260

11

48

27%

82%

8

350

10

64

-25%

82%

13

200

13

64

0%

68%

16

410

20

48

-25%

88%

13

380

15

56

-15%

85%

%XQD J|UH |QHULOHQ PRGHO LOH JHOHQHNVHO PRGHO DUDVÕQGD oDOÕúPD VUHVL RODUDN %25’OLN IDUN J|]OHQPLú ROXS EX DUDOÕN GÕúÕQGD oDOÕúPD VUHVL DoÕVÕQGDQ IDUN
J|]OHQPHPLúWLU 'R÷UXLQGHNVOHPHOHULOHoDOÕúPDVUHOHULoRNNÕVDROPDNWDGÕU Ancak
verinLQ JHFLNPH VUHVL DoÕVÕQGDQ |QHULOHQ PRGHO |Q SODQD oÕNPDNWDGÕU 'L÷HU ELU
PHWULN RODUDN UDSRU JHOLúWLUPH VUHVL LVH |QHULOHQ PRGHOGH GUDPDWLN RODUDN GúN
oÕNPDNWDGÕU %X NÕVÕPGD VDGHFH PRGHOOHmH JHOLúWLUPH YH WHVW VUHoOHUL HOH DOÕQPÕú
ROXSUDSRUODUÕQ DQDOL]VUHOHULGHYUHGÕúÕEÕUDNÕOPÕúWÕU
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4 Sonuçlar
%X oDOÕúPDGD üç NDWPDQOÕ EDQNDFÕOÕN VLVWHPOHUL LoLQ KD]ÕUODQPÕú DOWHUQDWLI ELU YHUL
DPEDUÕ PLPDULVL SD\ODúÕOPÕúWÕU gQHULOHQ <DOÕQ 9eri APEDUÕ Modelinin WDVDUÕP
sebepleri, teknik ve uygulama mimarisi ile JHOHQHNVHO \|QWHPOHUH J|UH IDUNOÕOÕNODUÕ
oDOÕúPD NDSVDPÕQGD HOH DOÕQPÕúWÕU 6UHNOLOL÷LQ VW VHYL\HOHUGH ve OLTP sistem ile
UDSRUODPD VLVWHPL DUDVÕQGDNL ]DPDQ IDUNÕQÕQ yok denebilecek kadar az ROGX÷X EX
sistemlerde UDSRUODPDQÕQ KÕ]OÕ ELU úHNLOGH JHUoeNOHúHELOHFH÷L LVWDWLVWLNOHUOH
GR÷UXODQPÕúWÕU %XQXQ \DQÕQGD aOWHUQDWLI YHUL DPEDUÕ PLPDULVLQLQ GH÷HUOHQGLULOPHVL
QRNWDVÕQGDWHPHONULWHUYHDQDOL]\|QWHPOHULoDOÕúPDNDSVDPÕQDGDKLOHGLOPLúWLU.
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Özet. Kurumsal raporlama çözümlerinin genellikle tercih ettikleri geleneksel disk tabanlı veritabanı sistemleri, veri hacmindeki artışla birlikte
yetersiz kalmaktadır. Geleneksel sistemleri kullanan raporlama çözümleri
büyük veri üzerinde çalışan sorgularda kabul edilebilir sürelerde cevap
vermekte zorlanmakta ve rapor sorgularının derinliği arttıkça sistem isteklere cevap veremez duruma gelmektedir. Ayrıca sistem üzerinde ciddi
bir iş yükü oluşturan bu durum, diğer işlemlerin performansını olumsuz
yönde etkilemektedir. Bu çalışmada, geleneksel veritabanı sistemlerinin
cevap vermekte zorlandığı sorgular için bellek içi veritabanının mevcut
sisteme destek olarak kullanımı detaylı bir şekilde incelenmiştir. Çalışma
kapsamında sırasıyla geleneksel veritabanı ile birlikte çalışan bellek içi
veritabanı sisteminin genel mimarisi hazırlanmış, bellek içi veritabanı
üzerinde çalışacak raporların belirlenmesi için mevcut rapor kayıtları
incelenmiştir. Son olarak önerdiğimiz yeni sistemin performansını ölçmek
ve geleneksel sistemle karşılaştırmak amacıyla gerçek veriler kullanılarak
test çalışmaları yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler. Bellek İçi Veritabanı, Büyük Veri, Kurumsal Raporlama Çözümleri, Veritabanı Sistemleri

1

Giriş

Günümüzde şirketlerin çoğu, farklı amaçlar çerçevesinde zamanla elde ettikleri büyük miktarda veriyi ekonomik ve ölçeklenebilir bir şekilde kullanmak
istemektedirler. Bu süreçte kullanılan kurumsal raporlama çözümlerinde en çok
tercih edilen veritabanı sistemi geleneksel disk tabanlı sistemlerdir. Ancak bu
sistemler, özellikle günümüzdeki veri hacmindeki artış göz önüne alındığında,
büyük veri üzerinde istenilen performansı sağlamakta yetersiz kalmaktadır. Bazı
durumlarda rapor isteklerine verilen cevapların süreleri kabul edilebilir sürelerin
üzerine çıkmakta, rapor derinliği ve karmaşıklığının arttığı bazı durumlarda ise
rapor isteklerine cevap dahi verilememektedir. Büyük veri üzerinde çalışan ve
uzun süre sistemi meşgul eden bu rapor istekleri, aynı zamanda sistem üzerinde
ekstra iş yükü oluşturarak, diğer işlemlerin performanslarını da düşürmektedir.
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Bu çalışma kapsamında, geleneksel veritabanı sistemlerine destek olarak bellek içi veritabanı kullanımı incelenecektir. Çalışmanın amaçları daha ekonomik
bir raporlama çözümü sunarak raporlama işlemine hız kazandırmak ve sistem
üzerindeki yükü azaltarak genel bir performans artışı sağlamaktır. Bir başka
amaç ise cevap alınamayan, büyük veri üzerinde çalışan rapor isteklerine cevap
verilebilmesidir. İdea Teknoloji Çözümleri bünyesinde gerçekleştirilen bu çalışma,
gerçek müşteri verisi üzerinde de test edilmiş ve elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Plattner ve Zeier’in de kitaplarında belirttiği üzere, verinin önemi ve
boyutu gittikçe artmakta, bellek içi teknolojiler ise bu verilerin analiz edilmesini
ve stratejik kullanımını yüksek performansla sağlayabilmekte, bu avantaj da
kurumlarda yeni senaryo ve fırsatların önünü açmaktadır [3].
Makalenin organizasyonu şu şekilde özetlenebilir; Giriş Bölümü’nde çalışmanın
temel aldığı problemler, amaçlar ve kapsama ilişkin bilgiler verilmiştir. İkinci
bölümde geleneksel disk tabanlı yapılar incelenmiş olup, ilgili bazı sayısal ve
istatistiksel bilgilere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise tasarlanan bellek içi
veritabanı destekli yapı hakkında genel bilgiler verilmiş, avantajları incelenerek,
hazırlanan sistem mimarisi anlatılmıştır. Ayrıca bu bölümde gerçek veri üzerinde
yapılan ve rapor kayıtlarını baz alan incelemeler yer almaktadır. Bu incelemeler
sistemdeki farklı sistemlerden çalışacak raporların seçimi ile ilgili çalışmaları
içermektedir. Dördüncü bölüm olan performans testleri bölümünde ise örnek veri
ve raporlar kullanılarak geleneksel sistem ile ve hazırlanan bellek içi veritabanı
destekli sistem arasında bir performans bazlı karşılaştırma yapılmıştır. Sonuç
bölümünde ise bu çalışmadan elde edilen sonuçlar özetlenerek, tasarlanan bellek içi
veritabanı destekli mimarinin kurumsal raporlama çözümlerine olan katkılarından
bahsedilmiştir.

2

Geleneksel Disk Tabanlı Mimari

Bilgisayar destekli ve veri odaklı çözümlerin birçoğunda uzun yıllardır disk
tabanlı veritabanları kullanılmaktadır. Disk tabanlı veritabanı sistemlerinde ana
bileşen disktir ve veri diskte bulunur, burada işlem görür, veri isteklerine yanıt
bu bileşen aracılığıyla verilir. Bu sistemlerin birçoğu önbellek yapısından destek
almaktadır. Önbellek desteği veriye okuma erişimini kolaylaştırsa ve hızlandırsa
da, veritabanında yer alan veriye erişim bellek yapısıyla karşılaştırıldığında halen
yetersiz kalmaktadır. Okuma ve yazma hızındaki bu problem birçok sistemde
önbellek desteği ile çözülebilmektedir. Ancak büyük veri üzerinde yapılan işlemlerde önbellek yetersiz kalmaktadır. İşlem isteği ile ilgili olan büyük verinin
önbelleğe alınması, önbellekte saklanması mümkün olmamaktadır. Bu sebeple
büyük veri üzerinde yapılan işlemlerde önbellek kullanılamamakta, diskin sahip
olduğu okuma ve yazma yetenekleri kullanılabilmektedir. Bu durum da zaman
açısından ciddi bir maliyet yaratmaktadır.
Şekil 1’de görüldüğü üzere, temel bir geleneksel mimaride sunucu kullanıcılar
ile geleneksel veritabanı arasındaki iletişimi sağlar. İnternet üzerinden gelen
rapor istekleri, geleneksel veritabanı sunucusu üzerinden geleneksel disk tabanlı
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veritabanına iletilir. İlgili rapor isteğine cevap geleneksel veritabanı sisteminde
hazırlanarak yine sunucu vasıtasıyla internet üzerinden kullanıcıya iletilir.
Büyük veri üzerinde çalışan, derinliği ve karmaşıklığı yüksek rapor isteklerinde,
isteğe ait işlem disk tabanlı veritabanı üzerinde oldukça uzun bir zaman alacaktır.
Bu işlem sürmekte iken gelen diğer istekler için performans düşeceği gibi, sistem
üzerinde yaşanan yük tüm diğer işlemleri etkileyecektir.

Şekil 1. Geleneksel Disk Tabanlı Veritabanı Sistem Mimarisi

3
3.1

Tasarlanan Yeni Mimari
Bellek İçi Veritabanı Destekli Yapı

Gelişen teknoloji ve yaşanan değişimler donanım sektöründeki önemli gelişmelerin yolunu açmıştır. Donanım sektöründe yaşanan bu gelişmeler bellek
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donanımlarında ciddi bir gelişmeyle birlikte maliyet düşüşü olarak da yansımıştır.
Bellek içi veritabanı teknolojisi çok uzun sürelerdir mevcut olmasına rağmen
yüksek maliyet sebebiyle yaygın olarak kullanılamamaktaydı. Yaşanan gelişmeler
ise bellek içi veritabanı sistemlerinin daha az maliyetle kullanılabilmesini sağlamıştır. Bellek içi veritabanı sistemlerini inceleyen bir çalışmada da yaşanan
gelişmelerin, özellikle 64-bit sunucuların gelişmesiyle bellek içi veritabanlarının
yüksek kapasitelere ulaşarak, birçok alanda daha çok kullanılır hale geldiğinden
bahsedilmektedir [2]. Farklı bir çalışmada ise performans odaklı sistemlerde bellek
içi veritabanı sistemlerinin önemli bir paya sahip olmaya başladığı, bu sistemlerin
yüksek hızda işlem kapasitesine sahip olduğu, önbellek gereksinimini ortadan
kaldırdığı ve çoklu kullanıcılı sistemlerde rahatlıkla kullanılabildiğine değinilmiştir
[4].
Birçok çalışmada açıkça belirtildiği üzere belleğe erişim, okuma ve yazma
işlemleri diske erişim, okuma ve yazma işlemlerinden çok daha kısa sürede sağlanabilmektedir. Bellek tabanlı veritabanları da bu avantajdan faydalanmaktadır.
Böylece hem okuma hem de yazma işlemlerinde çok ciddi bir hızlanma yakalanabilmektedir.
Bellek içi veritabanı sistemlerinde tüm veri bellek üzerinde tutulmakta, okuma
ve yazma işlemleri bellek üzerinden sağlanmaktadır. Disk tabanlı sistemlerden
farklı olarak veri okuma ve veri üzerinde işlem yapılabilmesi için, verinin başka bir
yapıya taşınması söz konusu değildir. Bellek içi veritabanlarını farklı bir açıdan
konu alan başka bir çalışmada, rastgele erişimli belleklerin, disk erişimine gerek
bırakmadığı için performans açısından ciddi bir katkı sağladığına değinilmiştir [1].
Bellek içi veritabanlarının dezavantajlarından biri olan yedekleme problemi ise,
disk bazlı anlık yedekleme ile çözülebilmektedir. Ayrıca bu konu üzerine yapılan
farklı çalışmalar, hızlı ve az maliyetli yedekleme konusunu ele almışlardır. Örnek
bir çalışmada da farklı algoritmalar ile hızlı ve az maliyetli bellek içi veritabanı
yedekleme çalışmaları yapılmıştır [5].
Çalışma bünyesinde hazırlanan bellek içi veritabanı destekli mimarinin çalışma
prensibi ile ilgili temel tasarım Şekil 2’de verilmiştir. Bu mimaride geleneksel disk
tabanlı veritabanı sistemi ve bu sisteme ait sunucu ile bellek içi veritabanı sistemi
ve bu sisteme ait sunucu paralel bir şekilde yer alacaktır. 2011’de yapılan bir başka
çalışmada bellek içi veritabanı ve disk veritabanı ile hibrid bir ilişkisel veritabanı
hazırlanarak, bu sistem üzerinde çeşitli çalışmalar ve performans testleri yapılmış,
önemli performans artışları sağlanmıştır. Ancak bu çalışmada geleneksel sistem
ve bellek içi veritabanı sistemi aynı sunucu üzerinden çalışan ortak bir sistem
olarak tasarlanmıştır [6]. Yaptığımız çalışmada ise sistemler ayrı sunucularda
birbirinden bağımsız olarak gerçeklenmiştir.
Geleneksel sistem yine aynı şekilde çalışmaya devam edecek, bellek içi veritabanı sistemi ise paralel olarak bu sisteme destek olacaktır. Bir sonraki bölümde
detaylı olarak anlatılacak rapor kayıtlarının incelenmesi sonrası seçilen bazı raporlar bellek içi veritabanı sistemi üzerinden çalışacak, diğer raporlar ise geleneksel
veritabanı sistemi üzerinde çalışmaya devam edecektir. Böylece sistem üzerindeki
yük dağıtılmış olacak, özellikle zaman ve yük açısından maliyeti yüksek olan,
büyük veri üzerinde çalışacak, derinlik ve karmaşıklığı yüksek olan raporlar bellek
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içi veritabanı üzerinden çalışacaktır. Bu durum hem büyük veri üzerinde çalışan
ve zaman maliyeti yüksek raporlarda ciddi bir hızlanma sağlayacak, hem de bu
raporların yarattığı uzun süreli iş yükünden kurtulmak mümkün olacaktır.

Şekil 2. Bellek İçi Veritabanı Destekli Sistem Mimarisi

Bellek içi veritabanı sistemi sadece bu sistem üzerinde çalışacak ve çalışması
planlanan raporlara ait verileri içerecektir. Bu veriler geleneksel disk tabanlı
veritabanı sisteminde tutulmaya da devam edilecektir. Bellek içi veritabanı veri
kaynağı olarak geleneksel sistemi kullanacaktır. Bu sebeple bu iki sistem arasında
veri senkronizasyonunu sağlayan, bellek içi veritabanında tutulmakta olan verilerin
doğruluk ve güncelliğini sağlayan bir modül hazırlanmıştır. Bu modül geleneksel
sistem üzerinde bulunan veriler güncellendiğinde, bellek içi veritabanı sistemini
ilgilendiren verilerin güncellenmesini sağlayacaktır.
Bahsedilen güncelleme işleminin çalışma prensibini belirlemek amacıyla yapılan analiz çalışmasında elde edilen sonuçlar Şekil 3 ile verilmiştir. Şekilde
en çok kullanılan ve en çok veri içeren tablolara ait bilgiler verilmiştir. İlgili
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graﬁk ile tablolara ait veri ekleme/güncelleme/silme miktarı ile günün saati
arasındaki ilişki gösterilmiştir. Bu bilgiler bize sabah 8:00-10:00 aralığında bir
yoğunluk yaşandığını, ancak asıl yoğunluğun saat 16:00 ile 20:00 arasında olduğunu göstermektedir. Mesai bitim sürecinde bu yoğunluğun yaşanması normal
görünmektedir. Bu sebeple senkronizasyon işleminin günde 3 kez yapılmasına
karar verilmiştir. Bu saatlerin ilkinin mesai öncesi saat 07:00 civarında, diğerinin
öğlen 12:00 sularında ve son olarak ise gece 02:00 sularında olması planlanmıştır.
Böylece veri ekleme/silme/güncelleme işlemleri yoğunluğu azaldığı zamanlarda
güncellemeler yapılacaktır. Günde 3 kez yapılacak toplu güncelleme işlemleri
ile gün içinde verilerin güncel halde tutulması sağlanacaktır. Anlık güncelleme
yönteminin seçilmemesinin başlıca sebepleri ise şu şekildedir; anlık güncelleme
sistem üzerinde ciddi bir yüke sebep olacaktır ve bellek içi veritabanı sisteminden
istenecek raporlar geçmişe yönelik ve uzun vadeli raporlar olacağından anlık
güncel verinin önemi düşüktür.

Şekil 3. Tablo Güncelleme Analizi

3.2

Rapor Kayıtları İncelemeleri

Tasarlanan sistemde bellek içi veritabanı, geleneksel disk tabanlı sisteme destek
olarak çalışacaktır. Böylece hem geleneksel sistem üzerindeki yük azaltılacak,
hem de büyük veri üzerinde çalışacak raporların performanslarının arttırılması
mümkün olacaktır. Bu yaklaşım mevcut veri üzerinde bir araştırma ihtiyacı ortaya
çıkarmış ve bellek içi veritabanı üzerinde çalışacak raporlara karar verilmesini
gerekli kılmıştır. Mevcut rapor kayıtlarını inceleyebilmek için bir kayıt ayrıştırıcı
uygulaması (Log Parser) gerçeklenmiştir. Bu uygulama ile raporların frekansları,
cevap süreleri ve ortalamaları gibi bilgiler elde edilmiştir.
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Daha doğru cevap süresi ortalamaları elde edebilmek amacıyla tek yönlü
budanmış ortalama (one-sided trimmed mean) yöntemi kullanılmıştır. Tek yönlü
budanmış ortalama belirli bir yüzde oranındaki en yüksek veya en düşük değerlerin veri dizisinden çıkarılması sonrasında hesaplanan aritmetik ortalamadır.
Bu yöntemle her raporun en yavaş %1’lik kesimde yer alan kısmı ortalama
hesabından çıkarılarak bazı bağlantı veya kullanıcı kaynaklı hataların sonucu
etkilememesi amaçlanmıştır. Tek yönlü budanmış çalışma hızı ortalamaları 10
saniyenin üzerinde olan raporların bellek içi veritabanında çalıştırılması uygun
görülmüştür.
Bellek içi veritabanında çalıştıralacak raporların seçiminde tek yönlü budanmış
ortalamaların yanı sıra rapor istek frekansları da göz önünde bulundurulmuştur.
Raporların istek frekanslarının bütün rapor istekleri içindeki yüzdeleri hesaplanıp
değerleri %3 ün üzerindeki raporlar seçilmiştir.
Örnek müşteri verilerinden oluşturulan alt küme incelendiğinde tek yönlü
budanmış çalışma hızları 10 saniyenin üzerinde ve rapor istek frekansları %3 ün
üzerinde olan rapor sayısının 5 olduğu görülmüştür ve performans testlerinde bu
alt küme ve raporlar kullanılmıştır.

4

Performans Testleri

Hazırlanan bellek içi veritabanı destekli sistem ile geleneksel sistemin performansını karşılaştırmak üzere mevcut müşteri raporları kullanılmış, ayrıca
test sorguları da hazırlanmıştır. Bu test sorguları farklı zorluklarda ve gerçek
müşteri verisi üzerinde çalışacak şekilde oluşturulmuştur. Farklı zorluklarda ve
karmaşıklıklarda mevcut olan ve hazırlanan bu rapor sorguları hem geleneksel
sistemde hem de yeni hazırlanan sistemde çalıştırılarak zaman bazlı sonuçlar
karşılaştırılmıştır.
Çalışma kapsamında üzerinde çalışılan test sunucusunun özellikleri şu şekildedir; 4 Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4820 @ 2.00 Ghz işlemci, 240 GB bellek ve
300 GB disk. Sunucu üzerinde kurulu işletim sistemi ise Windows Server 2008
R2’dir. Hazırlanan test sunucusunda geleneksel disk tabanlı veritabanı ürünü
olarak Oracle 11g (Release 2) veritabanı sistemi ürünü, bellek içi veritabanı
olarak Oracle TimesTen (11.2.2 x64) ürünü kullanılmıştır. Oracle 11g ürünü
mevcut olarak kullanılan disk temelli veritabanı sistemidir. Bellek içi veritabanı
yönetim sistemine ise detaylıca yapılan ürün karşılaştırma çalışmaları sonrasında
karar verilmiştir. Bu süreçte Oracle TimesTen ile birlikte Ibm SolidDb, SQLite,
Altibase HDB ve Altibase XDB ürünleri detaylı testlerden geçirilmiş ve Oracle
TimesTen ürünü en yüksek performansı göstermiştir. Bu detaylı ürün karşılaştırma ve test çalışmaları ile ilgili hazırlanan, proje kapsamında yer alan akademik
yayın, 2013 Eylül ayında AICT - IEEE International Conference on Application
of Information and Communication Technologies adlı konferansta şirketimizce
sunulmuştur [7].
Farklı derinlikte ve karmaşıklıkta 5 rapor sorgusu ele alınmıştır. Bu raporların
kullandıkları tablolar ve boyut bilgileri ile ilgili bilgiler Tablo 1’de ve tablolar ile
ilgili detaylı bilgiler Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 1’de verilmiş olan toplam boyut,
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rapor isteğinin erişeceği tablolara ait toplam boyutu temsil etmektedir. Tablolara
ait detaylı bilgilerin verildiği Tablo 2’de ise ilgili tablolara ait satır sayıları ve
MB cinsinden boyutları yer almaktadır.
Tablo 1. Rapor Bilgileri
Rapor

Rapor 1

Rapor 2

Rapor 3

Rapor 4

Rapor 5

Tablolar
Şube Tablosu
Müşteri Tablosu
Fatura Tablosu
Fatura Ödeme Planı Tablosu
Ödeme Planı Tablosu
Şube Rolü Tablosu
Şirket Rolü Tablosu
Rota Tablosu
Rota Detay Tablosu
Şube Tablosu
Müşteri Tablosu
Fatura Tablosu
Fatura Detay Tablosu
Ürün Tablosu
Başvuru Tablosu
Bölge Tablosu
Şube Rolü Tablosu
Rota Tablosu
Rota Detay Tablosu
Şube Tablosu
Ürün Tablosu
Başvuru Tablosu
Stok Durum Tablosu
Depo Tablosu
Depo Hareket Tablosu
Depo Ürün Hareket Tablosu
Depo Hareket Tipi Tablosu
Depo Stok Geçmişi Tablosu
Şube Tablosu
Müşteri Tablosu
Fatura Tablosu
Fatura Detay Tablosu
Ürün Tablosu
Şube Rolü Tablosu
Şirket Rolü Tablosu
Fatura Tablosu
Fatura Detay Tablosu

Toplam Boyut (MB)

12714.88

46334.52

77319.52

46122.10

45962.73

Raporlar hem geleneksel disk tabanlı veritabanı sisteminde hem de yeni
önerilen bellek içi veritabanı destekli sistemde çalıştırılarak zaman boyutunda
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karşılaştırılmıştır. Alınan sonuçlar ciddi bir hızlanmanın olduğunu göstermektedir.
İlgili sonuçlar saniye cinsinden Tablo 3’te verilmiştir. Diğer yandan sistemde
kullanılan sabit disk ve bellek yapılarının veri transfer hızları incelenmiştir. Sunucu
üzerinde yer alan sabit diskin veri transfer hızı 600MB/s iken belleğin veri transfer
hızı 12800MB/s’dir. Sabit disk ve bellek arasında bulunan yaklaşık 20 kat olan
hız farkı, bu çalışmada yer alan sonuçlara doğrudan etkide bulunmuştur. Ayrıca
sıkıştırma ve küp tablo kullanımı gibi etkenler ile bu hızlanma oranı daha da
yukarılara çekilebilmektedir. Tüm bu sonuçlar Tablo 3’te açıkça görülebilmektedir.

Tablo 2. Tablo Bilgileri
Satır Sayısı
2971
14
13152505
17
106303804
1197
92366648
11950561
12684380
77322115
221276
51361
387064
1019
3
159
1012
124
3397

Tablo
Başvuru Tablosu
Bölge Tablosu
Depo Hareket Tablosu
Depo Hareket Tipi Tablosu
Depo Stok Geçmişi Tablosu
Depo Tablosu
Depo Ürün Hareket Tablosu
Fatura Ödeme Planı Tablosu
Fatura Tablosu
Fatura Detay Tablosu
Müşteri Tablosu
Ödeme Planı Tablosu
Rota Detay Tablosu
Rota Tablosu
Stok Durum Tablosu
Şirket Rolü Tablosu
Şube Rolü Tablosu
Şube Tablosu
Ürün Tablosu

Boyut (MB)
0,98
0,03
10702,08
0,02
33763,73
0,28
32850,63
3548,70
8781,65
37181,09
157,32
15,38
211,07
0,39
0,03
0,05
0,24
0,07
1,69

Tablo 3. Karşılaştırmalı Performans Tablosu
Rapor
Rapor-1
Rapor-2
Rapor-3
Rapor-4
Rapor-5

Geleneksel Sistem (sn) Önerilen Sistem (sn) Hızlanma Katsayısı
1.99
0.53
3.75x
8.08
0.25
32.32x
111.08
7.97
13.94x
12.78
0.09
142x
19.59
0.78
25.11x
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5

Sonuç

Çalışma bünyesinde elde edilen bulgular, büyük veri odaklı çalışan kurumsal
raporlama çözümlerinde, hazırlanan bellek içi veritabanı destekli mimarinin
performans açısından olumlu etki yaratacağı öngörüsünü desteklemiştir.
Rapor isteklerinin derinlik ve karmaşıklığına göre geleneksel ve bellek içi
veritabanı destekli sisteme ayrıştırılması ile büyük veri üzerinde işlem yapma
konusunda yarar sağlamıştır. Böylece geleneksel sistem üzerindeki büyük veri
üzerinde çalışan rapor sorgularının çok daha yüksek performanslarda çalışması
sağlanmıştır. Ayrıca geleneksel sistemden cevap alınamayan karmaşık rapor
isteklerine cevap alınabilir hale gelinmiştir. Tüm bu faydalar, sistem üzerinde
çalışan isteklerin sürelerinin kısalmasını sağlamıştır. Rapor isteklerinin dağıtılması
sistem üzerinde oluşan yükü azalttığı gibi, cevap sürelerinde yaşanan azalma
da sistem üzerindeki yükün azalması konusunda ciddi bir fayda sağlamıştır.
Geliştirilen bu sistem, mevcut ürünleri kullanmakta ve bilinen bazı algoritmaları
baz almaktadır. Ancak geliştirilen sistem ve iş akışı özgün bir yapıya sahiptir.
Bellek içi veritabanı sistemi üzerinde çalışacak raporların seçiminde verinin
yapısı ve kullanıcı yorumu etkilidir. Ancak daha yüksek performans sağlayacağı
öngörüldüğü ve ilgili çalışmalar yapıldığı için, yüksek frekansta ve yüksek karmaşıklıkta olan rapor isteklerinin bellek içi veritabanı sistemine iletilmesi, diğer
daha düşük frekans ve düşük karmaşıklıktaki rapor isteklerinin ise geleneksel
sistem üzerinden cevaplanması daha uygun görülmektedir.
Sonuç olarak, özellikle büyük veri üzerinde çalışmakta olan ve rapor karmaşıklıkları yüksek olan kurumsal raporlama ve benzeri çözümlerde, bellek içi
veritabanı destekli bir yapının hem performans hem de sistem kaynak kullanımı
açısından ciddi bir yararı olduğu ve büyük veri üzerinde çalışmayı kolaylaştırdığı,
çalışmanın mümkün olmadığı durumlarda ise bunu mümkün kılabildiği ortaya
konulmuştur.
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Öz. Kitle Kaynaklı Çalışma (KKÇ) ve Bulut Bilişim bilgi teknolojilerinde
önem kazanan kavramlar arasında yer almaktadır. İnsan ve makine bulutlarının
karma kullanımıyla bir sinerji oluşturulması ve bu şekilde iki dünyanın güçlü
tarafları öne çıkarılırken zayıf noktalarının da üstesinden gelinmesi mümkün
kılınabilir. Bu makale Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde kullanılmakta olan,
ancak kullanım ömrünü tamamlamaya yakın bir akademik yayın kayıt takip
yazılımının güncel sürümünün geliştirilmesi sürecinde karma bir çözüm
kullanımını konu almaktadır. Bu yöntem yazılımın yeni sürümünün
geliştirilmesine paralel olarak, kayıtlı tutulan büyük miktarda verinin temizlenerek yeni sisteme aktarılmasında kullanılmıştır. Veri aktarımı için geliştirilmiş
olan kullan-at prototip sistem ile 53,822 akademik kayıt temizlenmiş ve
aktarılmıştır. Bu çözümün ilk adımı harici web servislerinden Sayısal Nesne
Kimliği (Digital Object Identifier) sorgulanması ve kayıtların etiketlenmesinden
oluşmaktadır. İkinci adımda ise bu çözüm için özel tasarlanmış dizgi benzerlik
algoritması ile kalan kayıtlar filtrelenmiştir. Son olarak benzer ancak birebir
aynı olmayan kayıtlar KKÇ yöntemi kullanılarak analiz edilmiş ve veri kümesindeki tekrarlar elenmiştir. Bu karma yöntem sayesinde projede, yalnızca
makinelerin kullanıldığı bir çözüm ile ulaşılamayacak bir doğruluk seviyesine
erişilebilmiş ve iş yalnızca insanların kullanıldığı bir çözüm ile erişilemeyecek
bir hızda sonuçlanmıştır. Çözümün KKÇ fazında ulaşılan hata payı 6.4% olarak
gözlemlenmiş ve insan ve makine bulutlarının sinerjisine Türkiye’deki kamu
üniversitelerinde bir ilk örnek olan bu çalışmanın başarısı belgelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Kitle Kaynaklı Çalışma, bulut bilişim, dizgi benzeştirme

Giriş
Teknolojinin ulaştığı son noktada pek çok iş bilgisayarlar tarafından çok hızlı ve
verimli biçimde yürütülebilmektedir. Buna rağmen bazı işlerde bilgisayarlar hala
insanların performansına ulaşamamıştır. Bu sayede, insan ve makinenin birlikte
çalışmasından sinerji doğması beklenebilmektedir. Üstelik bu birliktelik geniş ölçekte
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uygulandığında, makine bulutları ve insan bulutlarının oluşturacağı bir küresel beyin
[1] kurgusunda bu sinerji daha da vurgulanacaktır.
1900’lerde uygulanmaya başlayan ve işçilerin basit görevlerde uzmanlaşması yaklaşımı, son yıllarda yazılım ve sistemlerin küçük, sınırları tanımlı, niş sorunlara
çözüm üreten servisler şeklinde geliştirilmesine önayak olmuştur. Son on yıl içinde
gerçekleşen bir diğer önemli gelişme ise Kitle Kaynaklı Çalışma’nın (KKÇ) ortaya
çıkmasıdır. KKÇ’nin bir iş modeli olarak yaygın olarak uygulanmaya başlamasıyla
birlikte kalabalığın bilgeliği ve insan bilişselliği faydalanılabilir ve ölçeklenmesi
mümkün kaynaklar arasında yer almaya başlamıştır. Günümüzde KKÇ, tişört
tasarımından ansiklopedi makalesi yazılmasına, uydu görüntülerinden kaza enkaz
belirlemeden, orman yangınlarının tespitine çok değişik tipte sorunların çözüme kavuşturulmasında kullanılmaktadır. Bazı KKÇ platform sağlayıcılarının sunduğu program arayüzleri (API) ile, yazılımın işleyişi sırasında çeşitli işler insan bulutuna
yaptırılıp, sonuçları yazılım tarafından kullanılmakta ve böylece gerçek zamanlı, karma bir insan – makine bulut çözümü oluşturulabilmektedir.
Bu makale Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) yürütülen bir veri
temizleme ve aktarım işi sırasında uygulanan karma çözümü konu almaktadır.
ODTÜ’de yaklaşık 2,500 akademik, 3,000 idari personel görev yapmaktadır. Öğrenciler de hesaba katıldığında ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) tarafından
sunulan BT servislerinden yararlanan kullanıcıların sayısı 30,000’in üzerine çıkmaktadır. Yerleşkedeki BT yapısı bünyesinde çok sayıda güncellenmesi gereken eski
uygulamalar ve bu uygulamalar tarafından kullanılan büyük miktarda veri
barındırmaktadır. Yakın geçmişte bu uygulamaların güncellenmesi ve süreç otomasyon yaklaşımı ile bütünleştirilmesi için bir program başlatılmıştır. Bu büyük değişim
bazı eski verilerin yeni geliştirilen sistemlere aktarılması gereksinimini doğurmaktadır.
Bu uygulamalardan biri olan CV-Akademik, 1990’larda hayata geçirilmiş olup,
ODTÜ’nün kurulduğu tarihten beri üniversite bünyesinde yapılmış yayınların takibi
için kullanılmaktadır. Bu uygulama kullanıcıların serbest metin biçiminde yayın
başlıkları ve diğer bilgilerini girmesini gerektirmektedir. Ayrıca birden fazla yazar
tarafından yazılmış yayınların bilgisi, yazarlar tarafından sisteme ayrı ayrı girilebildiğinden veriler tekrarlanmaktadır. Serbest metin girişinde yapılan yazım hataları ve
tekrarlı kayıtların bu sebeple tutarsız olması, yeni geliştirilen uygulamaya veri
aktarımı ve veri tabanının normalizasyonu için aşılması gereken bir güçlük teşkil
etmektedir. Aktarılması ve temizlenmesi gereken 53,822 kayıt satırı bulunmaktadır.
Bu makalede anlatılan karma çözüm yaklaşımı harici bir servis olan CrossRef DOI
sorgu web servislerini, kurum bünyesinde iyileştirilmiş dizi benzerlik hesaplama algoritmalarını ve KKÇ kullanımını içermekte ve bahsedilen, gerçek hayatta karşılaşılmış,
veri aktarım sorununun çözülmesinde uygulanmıştır. Bu araştırmanın çözmeyi
hedeflediği iş sorunu veri kümesinde bulunan hatalı kayıtların tespit edilmesi ve
düzeltilmesi, ayrıca gereksiz tekrarların elenerek normalize edilmesi ve harici yayın
depolarındaki standart yayın kimlikleri ile etiketlenmesidir. Araştırma hedefi ise
KKÇ’nin yazılım mühendisliği pratiklerinin bir parçası olarak etkili ve verimli bir
biçimde kullanılabileceğine dair bir kavramsal tanıt sunmaktır.
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Makale şu şekilde düzenlenmiştir: Bölüm 1 araştırma ortamı, çözülmek istenen sorun ve önerilen çözüm yöntemini anlatarak konuya giriş yapmaktadır. Bölüm 2 literatüre geçmiş olan benzer uygulamalar hakkında bilgi sunmakta, Bölüm 3 ise önerilen
karma çözüm hakkında detaylı bilgi vererek uygulanan yöntemi anlatmaktadır. Son
olarak, Bölüm 4 araştırma sonuçlarını ve gelecekte yapılması hedeflenen çalışmaları
belirtmektedir.

İlgili Çalışmalar
KKÇ ve bulut bilişim bileşenlerini içeren karma sistemler çağdaş BT uygulamalarında öncü bir etmen olarak değerlendirilmektedir [2]. Karma sistemleri ifade etmek için
çok farklı terimler kullanılsa bile altta yatan fikir benzerdir: İnsan ve bilgisayar
servislerinin sinerjisi ile katma değer yaratılmaktadır. İnsan ve bilgisayar servislerinin
bütünleştirilmesi ile her iki tipte servisin sunabileceklerinin ötesinde, artırılmış bir
servisin sunulması mümkün kılınabilmektedir [3]. Büyük ölçekli insan-bilgisayar
iletişimi ile mümkün kılınan bu yeni varlık A. Bernstein tarafından küresel beyin
olarak adlandırılmıştır [1]. Bulut ekosistemini servis katmanlarının bir yığıtı olarak
tarif eden Lenk, KKÇ’yi bu katmanların en üstünde göstermeyi uygun görmüş ve
servis-olarak-insan (human-as-a-service) olarak adlandırmıştır [4]. Lackermeir
tarafından e-ticarete uyarlanarak tasvir edilen karma bulut mimarisi de servis-olarakinsan katmanı içermektedir [5]. Vukovic araştırmalarında bulut bilişim ile
güçlendirilmiş bir KKÇ servisinden bahsetmiştir [6]. M. Bernstein internet aramaları
için kullanıcı tecrübesinin iyileştirilmesi amacıyla otomatik sorgu madenciliği ve
KKÇ içeren karma bir yapı kullanmıştır [7]. Bunların yanı sıra, literatürde karma
yöntemlerin büyük veri sorunları [8], bilgi yönetimi [9], piyasa tahmin [10], kitlesel
ortak çalışma [11], açık yenilikçilik [12] ve bilimsel sorunların çözümünde [13]
kullanıldığına rastlanmaktadır.
Karma çözümler her zaman başarılı olmak zorunda değildir. Bernestein başarılı
karma sistemler geliştirmek için, bu sistemlerin önemli özelliklerinin farkında olunması ve karma çözümleri geliştirmek ile geleneksel bilgisayar sistemlerini geliştirmek
arasındaki farkların çok iyi anlaşılması gerektiğini vurgulamaktadır [1].

Karma Bir Çözüm Yaklaşımı
53,822 kaydın temizlenmesi işi, bir uzman tarafından el ile yapıldığında durumunda
çok uzun zaman alacaktır. Bu sebeple KKÇ kullanımının zaman ve maliyet açısından
verimlilik sağlayacağı öngörülmektedir.
CrossRef Veri Servislerinde DOI Sorguları
İlk aşamada CrossRef DOI sorgulama web servisleri kullanılmıştır. Bu harici web
servislerini kullanan basit bir uygulama geliştirilmiştir. Uygulama, taşınan veri ve
başlık boyutu verimliliği sağlamak için, her web servis çağrısında 20 kayıt gönderip,

573

yanıt almaktadır. Web servisinin parametrelerinden biri olan “bulanık arama”
seçeneğinin seçilmesi sayesinde aramalar bire bir eş olan kayıtların yanı sıra benzer
kayıtları da bulacak şekilde işletilmektedir. Web servis çağrısının yanıtları geldiğinde
DOI bilgisi bulunan kayıtlar bu bilgi ile eşleştirilmektedir. İleriki aşamalarda DOI
bilgisi var olan kayıtların benzerlik veya eşlik durumu bu alanların karşılaştırılması ile
yapılabilecektir.
Tüm kayıtlar için DOI çözümleme süreci 40 saatte tamamlanmıştır. Web servis ile
DOI sorgulama sürecinin sonunda 5,681 kayıt geçerli bir DOI ile eşleştirilmiş, 39,415
kayıt için DOI kaydı bulunamamış, 391 kayıt ise içerdikleri özel karakterler sebebiyle
işlem görmemiştir. Geri kalan 8,335 kayıt ise DOI kaydı olması beklenmeyen (ör:
ulusal yayınlar) yayınlar içermeleri sebebiyle işlem gören kayıt kümesine dâhil
edilmemiştir.
Dizgi Benzerlik Hesaplamaları
İkinci aşamada kayıt benzerliği çeşitli algoritmalar ile değerlendirilmiştir. Bu durum
özelinde kayıt eşitliği DOI bilgisi olmayan kayıtlar için başlık, yazar ve yayıncı alanlarının aynı olması olarak tanımlanmıştır. DOI’nin küresel geçerlilikte eşsiz olarak
belirlenmiş bir anahtar veri olması sebebiyle karşılaştırmalarda öncelikli alan olarak
kullanılmaktadır. Öyle ki, DOI bilgisi olan kayıtlar için yalnızca DOI alanlarının aynı
olması yeterlidir. Bununla birlikte, dizgi karşılaştırma yoluyla benzer kayıtları tespit
ederken doğru olmayan sonuçlara varmak da mümkün olmaktadır. Kayıt kümesinde
aynı yayın için olmasına rağmen hatalı yazılmış kelimeler veya kısaltmalar yüzünden
farklı olarak kabul edilen kayıtlar bulunabilmektedir. Bu yüzden kayıtların aynılığının
değil, benzerliğinin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Her kayıt diğer tüm kayıtlarla
karşılaştırılarak her bir benzerlik durumuna bir benzerlik skoru ile benzerlik anahtar
verisi atanmaktadır. Benzerlik skorunu hesaplamak için, Levenshtein Distance (LD)
yöntemi ve bir Jaccard Index varyantı (JI’) birlikte kullanılmıştır.
Hesaplanan benzerlik skorları hem LD hem de JI’ için 1’e eşit olan kayıtlar, aynı
kabul edilerek kayıt kümesinden çıkarılmıştır. Benzerlik skorları bir eşik değerle
karşılaştırılarak hem LD hem de JI’ değerleri belirli bir eşik değerden daha yüksek
olanlar bir araya getirilerek benzerlik grupları oluşturulmuştur. Kullanılan eşik değer,
büyük ölçüde kullanılan dile göre belirlenmektedir. Belirtilen algoritmalar çeşitli eşik
değerleriyle 50 kayıtlık örnek gruplarla denenmiş ve sonuç olarak LD ve JI’ için en
uygun eşik değerlerinin sırasıyla 0.7 ve 0.5 olduğu gözlemlenmiştir. Test sonuçlarına
göre, aynı yayına ait olan kayıtların tamamı aynı benzerlik grubunda yer almaktayken,
gerçekte farklı yayınlara ait olmasına rağmen hatalı şekilde benzer kabul edilen
kayıtların oranı yalnızca % 18 olarak hesaplanmıştır. Farklı olmasına rağmen benzer
kabul edilme hatası, bir diğer hata olan, gerçekte benzer olan kayıtların farklı kabul
edilme hatasına tercih edilmiştir. Bu tercihin nedeni, birinci tipteki hataların sonraki
aşamalarda giderilebilir olmasına karşın, ikinci tip hata durumunda böyle bir olanağın
olmamasıdır.
LD skoru 0.7 den küçük olan kayıtlar farklı kayıt olarak kabul edildiğinden benzerlik skoru 0.7 ye eşit veya daha büyük olanların dışında kalan kayıtlar, benzeri
olmayan kayıtlar olarak nitelendirilip, kayıt kümesinden çıkarılmıştır.
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Benzerlik skoru hesaplama aşaması tamamlandığında, 4.558 kayıt aynı olarak
değerlendirilirken 38.830 kaydın benzersiz olduğu belirlenmiştir. Bu kayıtlar normalize edilmiş ve kayıt kümesinden çıkarılmıştır. Geriye kalan 10.434 kayıt daha tekrar
değerlendirilmek üzere diğer aşamalara aktarılmıştır.
Levhenstein Distance (Levhenstein Aralığı).
LD değeri ile karşılaştırma yapılmadan önce dizgiler büyük harflere dönüştürülür.
Özel karakterler ASCII karşılıklarına dönüştürülür veya dizgiden çıkartılır. Yazar
(Author) alanı basit dizgi işlemleri kullanılarak standart hale getirilir.
LD, dizgileri karşılaştırmak ve bir dizgiyi diğerine çevirmek için yapılması gereken işlem sayısını temsil eden aralık değerini hesaplamak için kullanılır. LD Algoritması literatürde tanımlandığı şekliyle kullanılır [14], [15].
Jaccard Index Variant (Jaccard İndisi Varyantı).
LD hesaplama işlemi tamamlandıktan sonra kayıtları, içerdiği kelimelere göre
karşılaştırmak için JI’ kullanılır. Algoritmayı kullanmadan önce, “THE”, “FROM”,
“FOR” kelimeleri ile 1 ve 2 harfli kelimeler kayıtlardan çıkartılır.
Jaccard İndisi’nin [16] bir varyantı olan JI’, aynı kelimeleri farklı sıralama ile
kullanmış olan dizgilerle ilgili hatalı sonuçlara varmayı engellemek amacı ile LD ile
birlikte kullanılarak onu tamamlar.
Jaccard Göstergesi ile JI’ arasındaki fark (1) ve (2) de gösterilmektedir.
(1) Jaccard İndisi = A ∩ B / A U B
(2) JI’ = A ∩ B / A, |A| ≥ |B|
JI’ algoritmasında farklılaşmaya gidilmesinin sebebi, algoritmanın yeni biçimiyle
daha yüksek kesinlik ile kayıt farklılıklarını tespit edebilmesidir. Bu değişiklik
sayesinde sık rastlanan hatalardan biri olan başlık, yayıncı ve yıl bilgilerinin tümünün
bir arada başlık alanına girilmesi durumu elenebilmektedir. Jaccard İndisi, A U B
kümesinde bulunan kelime sayısının fazla olmasından dolayı JI’ya kıyasla daha düşük
bir benzerlik skoru hesaplar. Bu durum için JI’, Jaccard İndisi’nden daha doğru sonuç
vermektedir.
Kitle Kaynaklı Çalışma
Hem özelleştirilmiş web servisleri hem de algoritmalar tarafından sınıflandırılamayan
kayıtlar, bir sonraki aşama olan KKÇ aşamasına aktarılmıştır. Bu aşamada insan algısının, benzer metin alanlarındaki farklılıkları teşhis edebilme yeteneğinden faydalanılması hedeflenmiştir.
Söz konusu 10,434 kayıt, benzerlik anahtar verilerine göre 4,359 gruba ayrılmıştır.
Çeşitli büyüklüklerdeki bu gruplara ait olan kayıt sayıları Tablo 1’de gösterilmektedir.
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Tablo 1. Benzerlik gruplarındaki yayın sayıları
Gro
up Size
15
14
13
12
11
10
9

Record
Count
1
0
1
1
3
6
9

Grou
p Size
8
7
6
5
4
3
2

Record
Count
9
14
32
53
248
637
3,345

KKÇ’nin tasarımının, işçilerin görev performansı üzerinde önemli etkisi olduğundan benzerlik grupları çiftler halinde yeniden düzenlenmiştir. Böylelikle, “İki kayıt
aynı mı yoksa farklı mı?” biçiminde basit ve ikili yanıtlı sorular sorabilme olanağı
bulunmuştur.
Kayıtları çiftler haline getirmek KKÇ görev sayısında artışa neden olmuştur. Bir
grupta bulunan benzer kayıtlardan oluşturulacak benzerlik çitlerinin sayısı aşağıdaki
formülle hesaplanabilir.
# Benzerlik Çiftleri = Grup Boyu . (Grup Boyu – 1) / 2

Böylece toplam görev sayısı 9.308 olarak hesaplanmıştır. Bu görevler Amazon
Mechanical Turk (AMT) platformunda yayınlanmıştır. Her görevde işçilerden dört
benzerlik çifti içeren kayıt kümesini değerlendirmeleri istenmiştir. Başarıyla
tamamlanan her görev için 0.02$ ödenmiştir. Görevlerdeki dörtlü çiftlerden birisi altın
standart kümesinden seçilerek elde edilmiş iken kalan çiftler olağan kayıt çiftleri
kümesinden seçilmiştir. Görevin başarılı olup olmadığı altın standart kümesinden
seçilen çift için verilen cevabın doğruluğuna bakılarak değerlendirilmiştir.
İşveren-Çalışan ilişkilerinin zayıf olması, anonimlik özelliği ve beceri düzeylerindeki çeşitlilik, bekleneceği üzere KKÇ ile üretilen nihai ürün kalitesinde düşüklüğe
neden olmaktadır. Bu yüzden, KKÇ uygulayıcıları bazı kalite güvence yöntemleri
[17] kullanmak durumundadırlar.
Bu çalışmada altın standart, tekrarlama (redundancy) ve otomatik kontrol [17],
[18] kalite güvence yöntemleri ile bir arada kullanılmıştır.
Birinci düzey kalite kontrol yöntemi olarak altın standart mikro-görevleri
kullanılmıştır. KKÇ öncesi, 100 çiftten oluşan bir altın standart çiftler kümesi
geliştirilmiştir. Bu kümedeki çiftlerin yarısı kolay bir şekilde aynılığı saptanabilecek
şekilde olumlu örneklerden oluşturulmuştur. Kümedeki çiftlerin diğer yarısı ise,
olumsuz örnek olarak, belirgin bir biçimde farklı kayıtlardan oluşturulmuştur.
Çalışanlara atanacak görevlerin her birinde bulunan 4 kayıt çiftinin birisi altın standart
kümesinden seçilmiştir. Sorulan 4 soru içindeki altın standart çiftine ait soruya verilen
yanıtın doğruluğuna göre tüm yanıtlar kabul edilmiş veya reddedilmiştir.
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Her bir görev 3 defa, 3 farklı çalışana atanmıştır. Daha sonra çoğunluk kararı
tekniği kullanılarak, söz konusu yayın kayıtlarının doğruluğu ile ilgili nihai karar
verilmiştir.
Son olarak, aynı benzerlik gruplarında bulunan kayıtların geçişkenliklerinin tutarlı
olup olmadığı otomatik olarak kontrol edilmiştir. Örneğin, birbirine benzediği belirlenen üç yayın kaydından (A, B, C) üç oluşturulan üç benzerlik çifti
((A,B),(A,C),(A,D)) hakkında verilen karara göre A, B ile aynı ise, ve A, C ile aynı
ise, B ile C benzerlik çiftinin de aynı olarak değerlendirilmiş olması beklenmektedir.
Bu otomatik geçişkenlik kontrolünün sonucunda az sayıda tespit edilen tutarsızlık,
çoğunluk kararı tekniği ile ortadan kaldırılmıştır.
KKÇ fazı 17 günde tamamlanmıştır ve 186$’a mal olmuştur. 1.385 işçi, 9.308
mikro-görev icra etmiş ve çalışma esnasında toplam 27.924 karar toplanmıştır. Bunlardan 1.920’si altın standart görev başarısızlığı yüzünden kabul edilmemiştir. Bir
günde tamamlanan ortalama görev sayısı 1.643 olarak tespit edilmiştir. Bir mikrogörevin tamamlanma süresi ortalama olarak 52 saniye olarak hesaplanmıştır.
6.224 kayıt çifti aynı, 3.084 kayıt çifti ise farklı olarak değerlendirilmiştir. Bu
kararlar, her bir benzerlik grubundaki kayıtlar aynı olsun olmasın, otomatik olarak,
nihai yargıyı oluşturmakta doğrudan kullanılmıştır.
Kitle kaynaklı çalışmanın doğruluk derecesi, rastgele örnekleme yoluyla uzman
değerlendirmeleri kullanılarak saptanmıştır. Karşılaştırma işine temel oluşturması
amacı ile uzman değerlendirmelerinden oluşan bir küme geliştirmek için, 1.500
rastgele seçilmiş mikro-görev uzmanlar tarafından el ile icra edilmiştir. Uzman değerlendirmeleri sonucunda uymazlık gösteren 96 kayıt tespit edilmiştir. Bu da seçilen
örneklemin 6.4%’üne denk gelmektedir.

Sonuç ve Gelecekteki Çalışmalar
Bu çalışmada veri temizleme sorununu çözmeye yönelik bir yazılım prototipi
geliştirilmiştir. Bu karma çözümde, harici kaynaklardan DOI sorgulanması, dizgi
benzerlik hesaplama algoritmaları ve KKÇ kullanılmıştır.
Böyle bir işin, firma çalışanına atanması yerine, KKÇ ile yapılması önemli ölçüde
zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır.
Ayrıca, aynı mikro-görevlerin tekrar tekrar yapılmasının çok sıkıcı ve psikolojik
olarak zorlayıcı olduğu gözlemlenmiştir. Böylece mikro-görevler üzerinde çok sayıda
işçinin çalışması ve psikolojik yükü paylaşıyor olmaları açısından KKÇ kullanımını
avantajlı kılmaktadır.
KKÇ, tasarım açısından bakıldığında mükemmel olmaktan uzaktır. KKÇ ile vasat
kalitede ürünler kolaylıkla elde edilebilir. Bu çalışmanın KKÇ aşamasında gözlenen
hata oranı 6.4%’dür. Bu özellikteki bir iş için kabul edilebilen bir hata oranı olarak
değerlendirilmiştir. Doğruluk oranını yükseltmek için daha iyi kalite güvencesi
sağlayabilen tasarımlar gerekmektedir. KKÇ aşaması tamamlandığında elimizde kalan hatalı kayıtlar (53.822’de 596), yeni geliştirilen sisteme aktarılacaktır. Yeni sistem
yazarların kendi yayın bilgilerini düzeltebilmelerine olanak sağlayacaktır.
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KKÇ’nin etkinliğini yönetmek kadar kalite maliyetini yönetmek de önemlidir. Bu
yüzden, kalite maliyetlerini kestirmek için bazı maliyet modellerinin kullanılması ve
maliyet açısından en iyileştirilmiş kalite güvence yönteminin seçilmesi önerilmektedir.
Sonuç olarak, bazı problemlerin çözümü için karma yaklaşımların uygun
olabileceği kararına varılmıştır. Bilgisayarların veri işleme gücü ile insanların algı ve
kavrayış becerilerinin bir arada kullanılmasının her iki yöntemin güçlü yönlerinin,
zayıf yönlerini dengelemesi yoluyla, daha iyi sonuçlar alınmasına katkıda bulunacağı
öngörülmektedir. KKÇ’nin sadece yazılım geliştirme veya veri analizinde değil ayrıca
üniversite araştırmalarının önemli bir bölümünde problem çözümü için kullanılabilecek değerli bir yöntem olarak görülmesi tarafımızca önerilmektedir.
Bu çalışmanın birincil katkısı veri temizleme ve aktarım sorununun çözülmesi için
uygulanan çözümün çıktılarıdır. KKÇ kullanmanın avantajlı olacağı durumlarla
karşılaşan araştırmacılar veya uygulamacılara yol göstereceği düşünülmektedir. Kaliteyle ilgili olarak sunulan gözlemler, uygulamacılara gerçekçi beklentiler oluşturmalarında fayda sağlayacaktır. Ayrıca, yazılım geliştirme süreçlerindeki problemlere
çözüm olarak karma yaklaşımların faydalı olabileceğine dair bir örnek gösterilmiştir.
Bu örneklerin sayısının artmasıyla uygulamacıların karma yöntemlerin kullanılması
yönünde karar vermeleri beklenmektedir.
Bu çalışmanın ikincil katkısı ise özel olarak uyarlanmış JI’ algoritması ve bu algoritmanın LD ve belirtilen eşik değerlerle bir arada kullanılmasının örneklenmesidir.
Öyle ki, belirtilen yöntem benzer veri temizleme problemlerinde doğrudan kullanılabilecektir.
Bu alandaki araştırmalarımız birbiriyle ilişkili iki odak ekseninde sürdürülecektir.
Bunlar, KKÇ ile büyük veri analizi süreçlerinin bütünleştirilmesi için etkin ve elverişli yöntemler geliştirmek ve KKÇ kalite güvence maliyetlerinin kestirilmesi ve kalite
güvence yöntemlerinin seçilmesi konusunda ilkelerin oluşturulmasıdır.
Teşekkür. Bu araştırma projesi ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında desteklenmiştir. Proje ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda gerçekleştirilmiştir.
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Özetçe. Yazılım geliştirme organizasyonları iş yapış yöntemlerini kontrol altına
alarak daha kaliteli ürünler üreterek faaliyet alanlarında yaşamlarını sürdürebilmek amacı ile yazılım olgunluk modellerini kullanıma almaktadırlar. Yaygın
olarak kullanılan CMMI ve ISO 15504 olgunluk modellerinde beş olgunluk seviyesi bulunmaktadır. 4. ve 5. seviyeler "Yüksek Olgunluk Seviyeleri" olarak
adlandırılmaktadır. Olgunluk seviyelerindeki organizasyonların sayıları incelendiğinde genellikle 3. seviye olgunluk seviyesine ulaşıldıktan sonra bu alandaki faaliyetlerinin durduğu görülmektedir. Olgunluk modellerinin uygulanmasındaki gerçek kazanım tanımlı ve kararlı hale getirilen süreçlerin istatistiksel
analizlerle kontrol altına alınması ile elde edilebilir. Organizasyonların yüksek
olgunluk seviyelerini hedeflememelerinin altında 3. seviyenin iş amaçları için
yeterli görülmesi, yüksek olgunluk seviyelerinin kapsamının anlaşılmaması ve
iş yükü olarak görülmesi gibi sebepler bulunmaktadır. Yüksek olgunluk seviyelerini hedefleyen organizasyonlarda da faaliyetlere nereden nasıl başlanacağı
konusunda sorunlar yaşanabilmektedir. Bu çalışma kapsamında CMMI Seviye
3 olgunluk seviyesine ulaşmış bir organizasyonda yüksek olgunluk seviyesine
ulaşmak için başlatılan çalışmanın başlangıç aşamasına ait detaylar anlatılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Olgunluk Modelleri, CMMI, Yüksek Olgunluk Seviyeleri,
Seviye 4, Seviye 5

1

Giriş

Yazılımların hayatın her alanına dahil olması ile birlikte yazılım geliştirme organizasyonlarının belirli kalite standartlarına sahip olmaları önem taşır hale gelmiştir.
Yazılım geliştirme organizasyonlarının belirli standartlara ulaştıklarının ölçülmesi
için olgunluk modelleri geliştirilmiştir [1]. Olgunluk modelleri yazılım geliştirme
organizasyonlarının iş yapış yöntemlerini kontrol altına alıp geliştirebilmeleri için yol
gösterici haritalar olarak değerlendirilebilirler. Olgunluk modelleri organizasyonların
kaliteli ürünler üretmesine yardımcı olmanın yanı sıra organizasyonlara uluslararası
alanlarda kendilerini tanıtabilme ve saygınlık sağlama olanağı da sunmaktadır. CMMI
[2] ve ISO 15504 [3] yaygın olarak kullanımı olan olgunluk modelleridir. Olgunluk
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modellerinde genel olarak olgunluk seviyeleri bulunmaktadır. Olgunluk seviyeleri
organizasyonların iş yapış süreçlerindeki gelişmeye paralel olarak ilerlemektedir.
Yaygın olarak kullanılan CMMI ve ISO 15504 olgunluk modellerinde beş olgunluk
seviyesi bulunmaktadır ve 4. ve 5. seviyeler "Yüksek Olgunluk Seviyeleri" olarak
adlandırılmaktadır. Olgunluk seviyelerine erişen organizasyonların sayıları incelendiğinde genellikle 3. seviye olgunluk seviyesine ulaşıldıktan sonra olgunluk seviyelerini
yükseltme faaliyetlerinin durduğu görülmektedir[4]. Ancak olgunluk modellerinin
uygulanmasındaki gerçek kazanım 3. seviyeye ulaşılması ile tanımlı hale getirilen
süreçlerin istatistiksel analizler yapılarak kontrol altına alınması ile elde edilebilir.
Organizasyonların yüksek olgunluk seviyelerini hedeflememelerinin altında 3. seviyenin iş amaçları için yeterli görülmesi, yüksek olgunluk seviyelerinin kapsamının
anlaşılmaması ve iş yükü olarak görülmesi gibi sebepler bulunmaktadır [5]. Yüksek
olgunluk seviyelerini hedefleyen organizasyonlarda da faaliyetlere nereden nasıl başlanacağı konusunda sorunlar yaşanabilmektedir. Bu çalışma kapsamında CMMI Seviye 3 olgunluk seviyesine ulaşmış bir organizasyonun Yüksek Olgunluk seviyeleri
hedefleri için faaliyetlere nereden, nasıl başlayacağı konusunda ortaya konan bir yol
haritasından bahsedilmektedir.
Makalenin 2. bölümünde Yüksek Olgunluk seviyelerinin organizasyonlar için anlamı, 3. bölümünde çizilen yol haritasının adımları ve 4. bölümde de bu adımların
organizasyon içerisinde uygulanma tecrübelerinden bahsedilecektir.

2

Yüksek Olgunluk Seviyeleri

Yaygın olarak kullanılmakta olan olgunluk modellerinden birisi olan CMMI, Seviye 4 ve Seviye 5 olgunluk seviyelerine özel bir anlam yüklemiş ve bu seviyeleri özel
olarak “Yüksek Olgunluk Seviyeleri” olarak adlandırmıştır. Seviye 3 olgunluk seviyesine kadar yapılan faaliyetler organizasyon içerisinde süreçlerin tanımlı hale getirilmesini, projelerin tanımlı süreçlere uygun şekilde yürütülmesini, projelerin yaşamları süresince ölçümler yapılabilmesi için alt yapıların oluşturulması gibi temel inşa
etmeye yönelik faaliyetleri içermektedir. Yüksek olgunluk seviyeleri ise tanımlı süreçleri takip etmenin daha ötesinde istatistiksel analizlere dayalı sayısal proje yönetimi ve süreç kontrol yöntemlerini içermektedir. CMMI modelinde 4. ve 5. seviyeler
için tanımlanan süreç adımları ile organizasyonların projeleri sayısal verilere dayanarak yönetmeleri, projelerden toplanan verilerle süreçleri istatistiksel kontrol atına
alabilmeleri amaçlanmaktadır[2]. Bu çalışma şekliyle organizasyonlar süreçlerinde
meydana gelen sapmaları tespit edebilecek, sapmaların kök-nedenlerini bulup çözümler üretebilecek ve kendi kendini iyileştirebilen süreçlere sahip olabileceklerdir.

3

Yüksek Olgunluk Seviyesi Faaliyetleri Başlama Adımları

Yüksek olgunluk seviyelerine erişmenin getirileri birçok kaynakta belirtilmesine
rağmen günümüzde organizasyonların genellikle Seviye 3 hedefi ile yola çıktıkları ve
bu aşamadan sonrasını değerlendirmedikleri görülmektedir[4][5]. Yüksek olgunluk
seviyelerini hedefleyen organizasyonlarda ise faaliyetlere başlama noktasında bir
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kararsızlık yaşanabilmektedir. Yürütülecek faaliyetlerin başarılı olabilmesi için faaliyetlerin temelini oluşturacak ilk adımlar büyük önem taşımaktadır. Yüksek olgunluk
seviyelerine ulaşma yolundan geçen organizasyonların tecrübeleri incelendiğinde
organizasyon iş hedeflerine uygunluk, yönetim desteği, kaynak ayrılması ve
organizasyonel öğrenme başlıklarının başarıya giden yolda büyük önem taşıdığı belirtilmiştir[6]. Başarıya giden bu yolda izlenen ortak adımlar olarak da organizasyonun
mevcut durumun incelenmesi, boşluk analizi yapılması ve yapılacak iyileştirmelerin
süreç uygulayıcıları tarafından benimsenmesi konularının öne çıktığı görülmektedir
[7][8][9].
Paylaşılan tecrübeler, organizasyon hedefleri, mevcut kurulu altyapılar ve alınan
ölçümler değerlendirilerek yüksek olgunluk seviyeleri faaliyetlerine başlamada izlenebilecek adımlar belirlenmeye çalışılmış ve aşağıdaki 5 adım tanımlanmıştır. Bu
bölümde
belirlenen
bu
adımların
detayları
anlatılmıştır.
Yüksek Olgunluk
Seviyelerini
Anlama

3.1

Yazılım Kalite
Maliyeti
Hesaplama

Boşluk Analizi

Mevcut Verilerin
Analizi

Süreç
Uygulayıcıların
Bilgilendirilmesi

Yüksek Olgunluk Seviyelerini Anlama

Yüksek olgunluk seviyelerine ulaşmak için faaliyetlere başlamadan önce atılması
gereken ilk adım, yüksek olgunluk seviyelerinin gereksinimlerinin anlaşılmasıdır.
Yüksek olgunluk seviyeleri gereksinimleri organizasyonların iş alanları göz önüne
alınarak değerlendirilmelidir. Yüksek olgunluk seviyelerinin iş amaçlarına uygunluğu
faaliyetlerin başlatılması için en önemli kıstaslardan birisidir. Yazılım süreç iyileştirme faaliyetlerinde başarı kıstasları arasında yapılan faaliyetlerin organizasyonların iş
alanlarına ve organizasyon hedeflerine uygun olması ilk sıralarda yer almaktadır[6].
CMMI Seviye 3 belgesi alan her organizasyonun CMMI Seviye 5 olma yolunu seçmesi gerektiği düşünülmemelidir.
3.2

Yazılım Kalite Maliyeti Hesaplama

Yazılım kalite maliyeti hatasız bir ürün çıkarabilmenin organizasyonlara olan maliyeti olarak tanımlanabilir[10]. Yazılım kalite maliyeti hesaplamanın süreç iyileştirme faaliyetlerinin başlangıç aşamasında kullanılması organizasyonlarda süreç iyileştirme faaliyetlerine yönetimsel desteği sağlamada, organizasyon hedeflerini belirlemede ve süreç iyileştirme için potansiyel süreç alanlarını belirlemede katkı sağlamaktadır[11].
3.3

Boşluk Analizi

Boşluk analizi çalışmaları süreç iyileştirme çalışmalarının ilk adımlarından birisidir. Organizasyonların kendi süreçlerinin mevcut durumlarını detaylı bir şekilde analiz edip, yüksek olgunluk seviyeleri gereksinimleri ile karşılaştırmaları ve yapılacak
faaliyetleri belirlemeleri gerekmektedir. Yüksek olgunluk seviyeleri için yapılacak
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olan boşluk analizi mevcut ölçüm metriklerini, mevcut ölçüm verilerinin yeterliliği ve
niteliğini, süreçlerin kararlılığını incelemeye dayalı olmalıdır. Boşluk analizi adımı
organizasyonların yüksek olgunluk seviyeleri faaliyetleri planlamaları için büyük
önem taşımaktadır. Yapılacak iyileştirme faaliyetlerinin büyüklüğü, maliyeti, kaynak
gereksinimleri boşluk analizi sonuçlarına göre belirlenebilecektir.
3.4

Mevcut Verilerin Analizi

CMMI Seviye 3 olgunluk seviyesindeki organizasyonlarda süreçler ve projeler için
ölçüm metrikleri belirlenmiş ve gerekli ölçüm altyapıları kurulmuş durumdadır. Belirlenen metriklerin ya da alınan ölçümlerin yüksek olgunluk seviyelerinin gereksinimlerini karşılamaması organizasyonların sıklıkla karşılaştıkları bir durumdur. Yapılan
boşluk analizi adımında yüksek olgunluk seviyeleri gereksinimlerine uygun olarak
metriklerin güncellenmesi ya da yeni metriklerin tanımlanması söz konusu olabilir.
Ancak var olan veriler mevcut durumun analizi için kullanılabilecektir. Mevcut veriler kullanılarak süreç performansları sınır değerleri belirlenip, süreçler için kontrol
grafikleri oluşturulur. Mevcut verilerin analizi ile süreç performans tahminleri için
modeller oluşturulur. Mevcut durum verileri ile süreç performans temelleri oluşturularak, süreç iyileştirme çalışmalarının ilerlemesi kontrol altında tutulur.
3.5

Süreç Uygulayıcıların Bilgilendirilmesi

Süreç iyileştirme çalışmalarının başarıya ulaşmasında yapılan değişikliklerin süreci
uygulayan kişiler tarafından anlaşılması ve benimsenmesi büyük önem taşımaktadır.
Aksi takdirde yapılan iyileştirme çalışmaları anlık olarak gelişme sağlasa da kalıcı
olmayacaktır. Yüksek olgunluk seviyeleri organizasyonların iş yapış tarzlarında köklü
değişiklikler gerektirdiği için süreçleri uygulayanların süreç iyileştirme faaliyetlerine
katılımın sağlanması, yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirilmeleri çalışmaların
başarısı için çok büyük önem taşımaktadır. Organizasyon içi bilgi aktarım kanallarının kurulması ve etkin şekilde kullanımının sağlanması, yapılan süreç iyileştirme
faaliyetleri hakkında çalışanların bilgilendirilmesi faaliyetlerin kalıcı olarak benimsenmesi için kullanılabilecek yöntemlerdir. Yazılım geliştirme bilgi tabanlı bir iş olduğu için yazılım geliştirme organizasyonlarında süreç iyileştirme faaliyetlerinin
başarısı süreci uygulayanların katılımı ile daha çok ilişkilidir. Yapılan faaliyetlerin
çalışanlar tarafından benimsenmesi ve organizasyon kültürü halini getirilmesi başarı
için gerekli bir adımdır [12].

4

ASELSAN’daki Uygulama

CMMI Seviye 3 hedefine ulaşılmasının ardından ASELSAN Savunma Sistem
Teknolojileri grubu bünyesindeki Yazılım Mühendisliği Müdürlüğü’nde yazılım geliştirme alanında CMMI yüksek olgunluk seviyelerine ulaşma için bir çalışma başlatılmıştır. Çalışmanın ilk adımı olarak CMMI yüksek olgunluk seviyeleri gereksinimlerin anlaşılması ve değerlendirilmesi amacı ile eğitim alınması için hazırlıklar yapıl-
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mış ve CMMI Yüksek Olgunluk Seviyesi Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın
ardından yüksek olgunluk seviyelerinin gereksinimleri organizasyonun iş hedefleri
açısından değerlendirilmiş ve yüksek olgunluk seviyelerine ulaşmanın, organizasyon
için kayda değer getirilerinin olacağı sonucuna varılmıştır.
Yüksek olgunluk seviyelerine ulaşma çalışmaları kapsamında başlangıç adımı olarak öncelikle yazılım kalite maliyetinin ölçülmesi kararlaştırılmıştır. Yazılım
konfigürasyon birimlerinden veriler toplanmış, elde edilen veriler istatistiksel olarak
analiz edilerek yazılım kalite maliyeti için ölçüm temeli oluşturulmuştur. Yazılım
kalite maliyetinin Yazılım Mühendisliği iş hedefleri ile uyumlu olacak şekilde oluşturulan ölçüm temeli de dikkate alınarak düzenli olarak takip edilmesine karar verilmiştir. Yazılım kalite maliyeti sonuçları, CMMI yüksek olgunluk seviyesi faaliyetleri için
üst yönetimin desteğinin alınması ve süreç iyileştirme faaliyetleri kapsamında mercek
altına alınması gereken süreç adımlarının belirlenmesinde kullanılmıştır. Yazılım
kalite maliyeti sonuçları değerlendirilerek yazılım geliştirme süreci kapsamında
“Doğrulama” faaliyetlerinin istatistiksel süreç kontrolü altına alınmasına karar verilmiştir. Faaliyetlerin odaklanacağı süreç adımlarının belirlenmesinin ardından yapılacak çalışmaların boyutunun ve kaynak gereksinimlerinin belirlenmesi amacı ile boşluk analizi gerçekleştirilmiştir. Boşluk analizi çalışmasının sonuçları değerlendirilerek
CMMI yüksek olgunluk seviyeleri faaliyetleri bir proje haline getirilerek, gerekli
kaynakların ayrılması ve işlerin planlanması sağlanmıştır.
Belirlenen süreç adımları ve yapılan plan kapsamında mevcut verilerin analizi yapılarak hata yoğunluğu (hata sayısı/1000 satır) ölçümünün analizine başlanmıştır.
Yazılım konfigürasyon birimlerinden elde edilen verideki aykırı değerler incelenmiş,
alt ve üst kontrol limitleri belirlenerek yazılım hata yoğunluğu için kontrol grafiği
oluşturulmaya başlanmıştır. Mevcut veriler kullanılarak yazılımlardaki hata yoğunlukları için ölçüm temelleri oluşturulmuş ve hata yoğunluğunu etkileyen faktörler
belirlenmiştir. Belirlenen faktörlere göre ölçümler toplanarak istatistiksel analizler
gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizlerin sonucunda hata yoğunluğu için modeller kurulmuştur. Kurulan modeller ile düzenli ölçümlerle hata yoğunluğunun tahmin edilmesi, elde edilen tahminlerin kurulan ölçüm temelleri ile karşılaştırılarak sayısal proje
yönetiminin yapılması ve gerekirse düzeltici/önleyici faaliyetlere başlanması hedeflenmektedir.
Yapılan çalışmaların sonuçlarının ve ileriye yönelik hedeflerin yazılım geliştirme
sürecinin paydaşları ile paylaşılması amacı ile bir dizi toplantılar gerçekleştirilmiş ve
süreç uygulayıcıların CMMI yüksek olgunluk seviyeleri hedefleri kapsamında kendilerinden beklenenler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır. CMMI yüksek olgunluk seviyelerinin gerektirdiği projelerin ve süreçlerin verilere dayalı olarak yürütülmesi, sayısal analiz yöntemleri ile kontrol altında tutulması düşüncesinin organizasyon içerisinde bir kültür haline getirilmesine yönelik ilk adımlar atılmıştır.

5

Sonuç

Olgunluk modellerini uygulayan organizasyonlar incelendiğinde, organizasyonların belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra bu kapsamdaki ileriye yönelik faaliyetlerinin

584

durdukları ve mevcut durumlarını korumak için çalışma yaptıkları görülmektedir.
Olgunluk modellerinin yüksek olgunluk seviyeleri gereksinimleri değerlendirildiğinde
organizasyonların asıl kazancı yüksek olgunluk seviyelerine ulaştıkları durumda elde
edebilecekleri görülmektedir. Bu sebeple organizasyonların süreçlerini tanımlı ve
kararlı hale getirmelerinin ardından yüksek olgunluk seviyelerini hedeflemeleri ve bu
amaçla faaliyetlere başlamaları iş alanlarında farklılık yaratabilmeleri için önemli bir
adım olacaktır. Ancak hedeflere ulaşabilmek için doğru yerden ve doğru şekilde başlamak faaliyetlerin başarılı olması için çok büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma
kapsamında CMMI Seviye 3 bir organizasyonda yazılım geliştirme bölümünün süreçlerini CMMI Seviye 5 olgunluk seviyesine çıkarma için başlattığı çalışmanın başlangıç adımları anlatılmıştır. Uygulanan adımlar CMMI yüksek olgunluk seviyelerini
hedefleyen organizasyonlara bu kapsamdaki faaliyetlere başlama noktasında yol gösterici olacaktır.

Kaynakça
1. Wangenheim C. G., Hauck J. C. R., Salviano C. F. and Wangenheim A., Systematic
Literature Review of Software Process Capability/Maturity Models, Proc. of Int. Conf. on
Software Process. Improvement And Capability dEtermination (SPICE), 2010
2. Chrissis M.B., Konrad M., Shrum S., CMMI for Development, Addison Wesley, 2011
ISBN:0321711505
3. ISO/IEC 15504 Information Technology – Process Assessment (SPICE)
4. CMMI
Institute
Published
Appraisal
Results,
Carniege
Mellon
(http://www.cmmiinstitute.com/pars/pars.aspx)
5. Staples M., Niazi M., Jeffery R., Abrahams A., Byatt P., and Murphy R., “An exploratory
study of why organizations do not adopt CMMI,” Journal of Systems and Software, vol.
80, no. 6, pp. 883–895, Jun. 2007.
6. Dyba T., An Empirical Investigation of the Key Factors for Success in Software Process
Improvement, IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 31, No. 5, 2005
7. A. Takara, A. X. Bettin, C. M. T. Toledo, "Problems and Pitfalls in a CMMI level 3 to level 4 Migration Process," Sixth International Conference on the Quality of Information and
Communications Technology, 2007
8. D. Falessi, M. Shaw, K. Mullen, "A Journey in Achieving and Maintaining CMMI Maturity Level 5 in a Small Organization," IEEE Software, February 2014.
9. B. Pitterman , “Telcordia Technologies: The Journey to High Maturity”, IEEE Software,
July/August 2014.
10. Mandevillle William A., Software Costs of Quality, IEEE Journal on Selected Areas in
Communications, Vol. 8, No.2,1990
11. Demirors, O., Yildiz, O., Selcuk Guceglioglu, A, "Using cost of software quality for a
process improvement initiative," Euromicro Conference, 2000. Proceedings of the 26th ,
vol.2, no., pp.286,291 vol.2, 2000
12. Erdem S., Learning Software Organizations: A Literature Review on Impact of
Organizational Learning on Success of Software Process Improvement Activities,
International Conference on e-Business and e-Government, 2012

585

Otomatik Kalite Ölçümü: Uygulama Öncesinde Süreç
Kalitesi Ölçüm Seti ile Kamu Kurumunda Durum
dDOÕúPDVÕ
g]JH*UE]$6HOoXN*FH÷OLR÷OX2QXU'HPLU|UV
Enformatik Enstitüsü
2UWD'R÷X7HNQLNhQLYHUVLWHVL
Ankara, Türkiye
{ogurbuz, aselcuk, demirors}@metu.edu.tr

Özetçe. OtomatikleúWLULOPLú NDOLWH |OoP DUDFÕ VUHo NDOLWHVLQL GDKD etkin ve
GR÷UXELUELoLPGH|OoPHNLoLQJHOLúWLULOPLúWLUAraç öOoPLoLQ*FH÷OLR÷OX¶QXQ
uygulama öncesi süreç ölçüm setLQLNXOODQPDNWDGÕU%XELOGLULJHOLúWLULOHQDUD
FÕQ <DWÕUÕP 3URJUDPÕ <D\ÕQODQPDVÕ VUHo VHWLQLQ ]HULQGH X\JXODQPDVÕQÕ ELU
GXUXPoDOÕúPDVÕLOHDQODWPDNWDGÕU. 'XUXPoDOÕúPDVÕVRQXQGDRWRPDWLNOHúWLUPH
\L JHUoHNOHúWLUHQ DUDo HWNLQOLN GR÷UXOXN YH JYHQLUOLN DoÕODUÕQGDQ GH÷HUOHQGL
ULOPLúWLU
Anahtar kelimeler: Süreç modeli, süreç yönetimi, eEPC, kalite metrikleri, kalite ölçümü

1

*LULú

Son on \ÕOGDLúVUHFLPRGHOOHPHsi birçok organizasyon için ortak ihtiyaç haliQHJHOPLúWLUøúVUHoPRGHOOHUL\UWPH\LEDúODWPDNoptimizasyon, otomasyon, ölçme ve sertifikasyon vs. birçok amaç LoLQNXOODQÕOPDNWDGÕU. øúVUHoPRGHOOHPHVLLoLQ
IDUNOÕ QRWDV\RQODU NXOODQÕOPDNWDGÕU %XQODUGDQ HQ ELOLQHQOHUL %301 %XVLQHVV 3UR
FHVV 0RGHOLQJ 1RWDWLRQ  3HWUL QHWV DNWLYLWH GL\DJUDPODUÕ YH HEPC (extended-Event
Driven Process Chain) dir.
øúVUHFL PRGHOOHPH, LúNDOLWHVL \|QHWLPLLoLQNXOODQÕODQbir tekniktir. Bu modelleri L\LOHúWLUPH JLULúLPOHULnin, organizasyonlar üzerinde önemli bir etkisi ROGX÷X
J|]OHPOHQPLúWLU[1]. Süreç temelleri ve süreç PRGHOOHULoR÷XQOXNODEXJLULúLPOHUVÕUD
VÕQGD NXUXOPDNWDGÕU %X \]GHQ NDOLWHOL Lú VUHo PRGHOOHUL ROXúWXUPDN |QHPOL ELU
noktada yer DOPDNWDGÕU. Süreç temelleri sayesinde süreç kalitesi birçok yönden ölçülebilmektedir. Literatürde yer alan iúVUHoWDVDUÕPODUÕQÕQNDOLWH|OoPOHULoR÷XQOXNOD
\D]ÕOÕP DODQÕQGDQ X\DUODQPÕúWÕU <D]ÕOÕP YH VUHo DUDVÕQGD |QHPOL EHQ]HUOLNler söz
NRQXVXGXU>@+HULNLVLQLQGHJLUGLDNWLYLWHIRQNVL\RQYHoÕNWÕODUÕYDUGÕU BunODUGDQED]ÕODUÕ.RG6DWÕU6D\ÕVÕQGDQX\DUODQDQ /2& $NWLYLWH6D\ÕVÕ>@0F&DEH¶LQ
&\FORPHWLF .DUPDúÕNOÕ÷ÕQGDQ X\DUODQDQ $NÕú .RQWUROO .DUPDúÕNOÕN >@  +HQU\ YH
.DIXUD¶GDQX\DUODQDQ%LOJL$NÕúÕ0HWUL÷L>@YH6UHo.DOLWHgOoP0RGHOLGLU>@
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7HNLOPHWULNOHULQ\DQÕVÕUDGDKDNDSVDPOÕNDOLWH|OoPü \DSDELOPHNLoLQGH÷L
úLN|OoPOHUGHQROXúDQoHUoHYHOHUGHOLWHUDWUGHPHYFXWWXUgUQH÷LQ\D]ÕOÕPSURJUDP
ODUÕndan uyarlan 9DQGHUIHHVWHQ¶LQoHUoHYHVLED÷OÕOÕNX\XPOXOXNNDUPDúÕNOÕNPRG
OHUOLN YH E\NONWHQ ROXúPDNWDGÕU [10]. Bu çerçevedeki metrikler süreç modelinin
GDKDNROD\DQODúÕODELOLUOL÷LQL|OoPH\LKHGHIOHPHNWHGLU%LUGL÷HUoHUoHYHLVH.KOLI¶LQ
ED÷OÕOÕN YH X\XPOXOXN |OoPOHULQGHQ ROXúDQ ve REMH\H GD\DOÕ \D]ÕOÕP WDVDUÕPÕQGDQ
adapte edilen bir çerçevedir [11]. %XoHUoHYHGHD\QÕúHNLOGHPRGHOLQKDWD\D DoÕNOÕ÷Õ
YHNROD\DQODúÕODELOLUOL÷L]HULQHGLU6RQRODUDN*FH÷OLR÷OX¶QXQVUHo|QFHVLX\JXOD
nabilir ölçüm seti mevcuttur. Bu ölçüm çerçevesi ise ISO – <D]ÕOÕP.DOLWHVL|OoPOH
ULQGHQX\DUODQPÕúWÕU>@%XoHUoHYHQLQGL÷HULNLoHUoHYHGHQIDUNÕPRGHOLQNDlitesinden ziyade VUHoOHULQUQRODUDNHOHDOÕQÕS, ürün kalitesini ölçmesidir.
*FH÷OLR÷OX¶QXQoHUoHYHVLVUHoOHUX\JXODQPDGDQ|QFH|OoPVD÷ODPDNWDGÕU
%XVD\HGHVUHoKDNNÕQGDGDKDHUNHQJHULEHVOHPHYHUHELOPHNWHGLU gQFHNLoDOÕúPD
PÕ]da [13] bu ölçümler øQVDQ.D\QDNODUÕVUHoVHWL]HULQGHX\JXODQPÕúve ölçümler
uyguODQDELOLUOLN YH RWRPDWLNOHúWLULOHELOLUOLN DoÕODUÕQGDQ GH÷HUOHQGLULOPLúWLU $\QÕ ]D
PDQGD|OoPOHULQX\JXODQGÕ÷ÕHVQDGDHIRUND\GÕWXWXOPXúWXUElde edilen sonuca göre
önemli bir efor gerektirdi÷L J|UOPúWU gOoP LoLQ LKWL\Do GX\XODQ HIRUXQ D]DOWÕO
PDVÕYH|OoPVRQXoODUÕQÕQGR÷UXOX÷XQXDUWÕUPDNDPDFÕ\OD2WRPDWLNOHúWLULOPLú.DOL
WHgOoP$UDFÕ(AQM) JHOLúWLULOPLúWLU [14].
AQM, %WQOHúLN6UHo0RGHOOHPH $UDFÕ 83520 ]HULQdHJHOLúWLULOPLúWLU
[15]. UPROM, GL\DJUDPODUÕ ;0, GRNPDQODUÕQGD WXWPDNWDGÕU ;0, GRNPDQODUÕQ
GDQHOHPHQWOHULYHED÷ODQWÕODUÕRNXQPDVÕYHRNXQDQELOJLOHULQVD\ÕOÕSLQFHOHQPHVLLoLQ
JHUHNOL IRQNVL\RQODU -DYD LOH \D]ÕOPÕúWÕU *HOLúWLULOHQ X\JXODPD LOH Podelleme esnaVÕQGDgerçek ]DPDQOÕ |OoPPPNQKDOHJHWLULOPLúWLU
AQM’nin $5,6 VUHo PRGHOOHPH DUDFÕ ]HULQH JHOLúWLULOHQ LON YHUVL\RQXQXQ
GR÷UXODQPDVÕ \NVHNOLVDQVWH]LNDSVDPÕQGD Tedarik Zincir Yönetimi süreç seti üzeULQGH GXUXP oDOÕúPDVÕ LOH \DSÕOPÕúWÕU *HUoHNOHúWLUGL÷LPL] oDOÕúPD LOH hem yeni bir
PRGHOOHPH DUDFÕQD X\XP VÕQDQPÕú KHP GH \HQL ELU GXUXP oDOÕúPDVÕ LOH JHoHUOHme
GHVWHNOHQPLúWLU. BLOGLULQLQLNLQFLNÕVPÕQGDLOJLOLoDOÕúPDlar, $40DUDFÕ ve otomatikOHúWLUPH DOJRULWPDVÕ DQODWÕOPÕúWÕU 'DKD VRQUD oQF NÕVÕPGD GXUXP oDOÕúPDPÕ]ÕQ
GHWD\ODUÕve G|UGQFNÕVÕPGDise elde edilen sonuçlar GH÷HUOHQGLULOPLúWLU.

2

øOJLOLdDOÕúPD

/LWHUDWUGHNLoR÷XoDOÕúPDsüreç kalitesinin maliyet ve zaman etkilerini ve yaWÕUÕPG|Qú|]HOOLNOHULQLHOHDOPDNWDGÕU$QFDNEXJLEL|]HOOLNOHUDQFDN süreç uyguODQGÕNWDQ VRQUD EHOLUOHQHELOLU YH EX \]GHQ GH X\JXODPD-VRQUDVÕ RODUDN DGODQGÕUÕOÕU
Bu tür uygulamalarda en önemli GH]DYDQWDMVUHoL\LOHúWLrPHRODQDNODUÕQÕQ süreç uygulanmadan tahmin edilememesidir. Uygulama-|QFHVL RODUDN DGODQGÕUÕODQ |OoPOHU
LVH ED÷OÕOÕNX\XPOXOXNNDUPDúÕNOÕNEDNÕPJYHQLUOLNLúOHYVHOOLNNXOODQÕODELOLUOLN 
VUHoX\JXODQPDGDQ|QFHVUHoKDNNÕQGD|QHPOLJHULELOGLULPOHUYHUHELOPHNWHGLU
8\JXODPD|QFHVLNDOLWH|OoPPDOL\HWYH]DPDQDoÕVÕQGDQGDKDDYDQWDMOÕRO
GX÷XLoLQ*FH÷OLR÷OX¶QXQPRGHOLVHoLOHUHNøQVDQ.D\QDNODUÕ<|QHWLPLVUHFL]HULQH
X\JXODQPÕúWÕU [13] %X PRGHOGH WRSODP  PHWULN EXOXQPDNWDGÕU 8\JXODPD VRQUD
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VÕQGD  WDQH PHWULN GDKD GHWD\OÕ ELOJL\H LKWL\Do GX\XOPDVÕQGDQ GROD\Õ sadece eEPC
GL\DJUDPODUÕNXOODQDUDN|OoOHPHPLúWLU. Geri kalan 13 metrikten sadece 6 tanesi otoPDWLNOHúWLUPH\H uygun ROXS GL÷HU ¶VL LQVDQ HWNLOHúLPL JHUHNWLUPHNWHGLU Uygulama
toplamda 4 saat LoLQGHWDPDPODQPÕúWÕU.
Hem ölçüm için harcanan eforu azaltmak LoLQ KHP GH GR÷UX VRQXoODU DODELO
meyi VD÷ODPDN LoLQ JHOLúWLULOHQ AQM DUDFÕ LOH LNLQFL ELU GXUXP oDOÕúPDVÕ 7HGDULN
=LQFLUL<|QHWLPLVUHoVHWL]HULQHGR÷UXODPDDPDFÕLOH\DSÕOPÕúWÕU>14].
2WRPDWLNOHúWLULOPH\HX\JXQRODQ PHWULNOHUYHWDQÕPODUÕ7DEOR 1’de YHULOPLúWLU
Tablo 1. 2WRPDWLNOHúHELOHQgOoPOHU

Metrik
.DUPDúÕNOÕN

%D÷OÕOÕN

2QDUÕP

2QDUÕP(WNLQOL÷L

%LOJL7HNQRORMLVL.XOODQÕPÕ

%LOJL7HNQRORMLVL<R÷XQOX÷X

2.1

7DQÕPÕ
Süreçlerdeki NDUDU QRNWDODUÕ LOH KHVDSOD
QÕU<NVHNGH÷HUGDKDL\LDQDOL]HGHELO
meyi ifade eder.
6UHoOHULQGL÷HUVUHoOHULOHHWNLOHúLPLLOH
KHVDSODQÕU <NVHN GH÷HU GDKD L\L DQDOL]
edebilmeyi ifade eder.
Süreçteki aktivitelerin Nk÷ÕW ya da bilgiVD\DU RUWDPÕQGD QH NDGDU ND\ÕW DOWÕQGD
WXWXOGX÷XQX KHVDSODU <NVHN GH÷HU V
UHFLQGDKDL\LRQDUÕODELOGL÷LQLLIDGHHGHU
Sürecin ne kadar etkin RQDUÕODELOGL÷LQL
hesaplar %X PHWUL÷LQ DPDFÕ ND\ÕS HVQD
VÕQGD ND\ÕW DOWÕQD DOÕQDQ DNWLYLWHOHULQ
NDoÕQÕQNXUWDUÕODELOGL÷LQL|OoPHNWLU YükVHN GH÷HU GDKD L\L RQDUÕP HWNLQOL÷LQL
ifade eder.
Süreçlerdeki bilgi teknolojisi kullDQÕPÕ
|OoPHNWHGLU <NVHN GH÷HU \NVHN ELOJL
WHNQRORMLVLNXOODQÕPÕQÕLIDGHHGHU
6UHoOHUGH ROXúWXUXODQ IRUP UDSRU YH
GRNPDQODUÕQQHNDGDUELOJLWHNQRORMLOHUL
NXOODQÕODUDNKD]ÕUODQGÕ÷ÕQÕ ölçmektedir.

Otomatik Kalite Ölçüm $UDFÕ $40

gOoP|UQHNOHPHNDPDFÕLOH“7DKVLVOHULQ1LKDL+DOLQL$OPDVÕ” süreci ùHNLO
 GH YHULOPLúWLU %X GL\DJUDP 83520¶GD ;0, GRNPDQÕQGD WXWXOPDNWDGÕU [15].
%XQDELU|UQHNDúD÷ÕGDYHULOPLúWLU
<elements xmi:type="epc:Fonksiyon"
xmi:id="_2qFA0BxxEeOLh--C9f199Q" name="Vize verilmesi"
id="5" description="null" TeknikTerim="null" doclink="null" subdiag="/KB_Kamu_Yatirimlari/02-
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7DKVLVOHULQB1LKDLB+DOLQLB$OPDVÕVize_Verilmesi/Vize_Verilmesi.epc" in="_xYe5cBxzEeOLh-C9f199Q" out="_phkAgBxzEeOLh--C9f199Q"/>
<elements xmi:type="epc:Olay" xmi:id="_pafvMBxzEeOLh-C9f199Q" name 9L]HLúOHPOHULWDPDPODQGÕid="249" description="null" TeknikTerim="null" doclink="null" subdiag="null" in="_phkAgBxzEeOLh--C9f199Q"
out="_rZekYBxzEeOLh--C9f199Q"/>
<connections xmi:type="epc:Arc" xmi:id="_phkAgBxzEeOLh-C9f199Q" from="_2qFA0BxxEeOLh--C9f199Q"
to="_pafvMBxzEeOLh--C9f199Q"/>
Bu dokümanda, HOHPHQWYHED÷OD\ÕFÕODUÕQELOJLOHUL\XNDUÕGDNLJLELWDQÕPODQ
PÕúWÕU9L]H9HULOPHVLIRQNVL\RQX9L]HøúOHPOHUL 7DPDPODQGÕROD\ÕQDED÷ODQPDNWD
GÕU 0HWULNOHUL |OoPHN LoLQ JHUHNOL RODQ ELOJL ;0, GRNPDQÕQGDQ RNXQDUDN ND\QDNKHGHI LOLúNLVLQL J|VWHUHQ OLVWH\H oHYULOPHNWHGLU %X OLVWH, ED÷ODQWÕODUÕQ FRQQHFWLRQV 
,'QXPDUDVÕDOÕQDUDNYHµGHQ -‘ye (from-to) ID’leri takip HGLOHUHNROXúWXUXOPXúWXU
IRU L LEDJODQWÕODUVL]HL ^
for (j=0; j<elementler.size; j++){
if(baglantilar.get(i).from == elementler.get(j).ID){
hedefKaynak.from= elementler.get(j);
flag1=true;}
HOVHLI ED÷ODQWÕODUJHW L WR HOHPHQWOHWJHW j).ID){
hedefKaynak.to=elementler.get(j);
flag2 =true;}
}
if(flag1 && flag2){
hedefKaynakList.push(hedefKaynak);
flag1= false;
flag2=false;
}
%XúHNLOGHHOHPHQWOHUYHDUDODUÕQGDNLED÷ODQWÕODU HOHPHQWHOHPHQWWLSLED÷
ODQÕODQHOHPHQWED÷ODQÕODQHOHPHQWWLSLúHNOLQGHWXWXOPDNWDGÕU*|UVHOOHúWLUPHNDPDFÕ
ile ùHNLO¶GHNLH(3&PRGHOLQGHQIRQNVL\RQGRNPDQYHROD\DUDVÕQGDNLED÷
ODQWÕ|UQH÷L Tablo 2’de YHULOPLúWLU.
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Tablo 2. Süreç Modelindeki (OHPDQODUÕQ%LUELUOHUL\OH%D÷ODQWÕODUÕQÕQøOLúNLOHQGLULOPHVL
-GHQøVLP

-den Tip

-\HøVLP

-ye Tip

<DWÕUÕP|GHQHNOHULQLQNXUXOXú
sektör, alt sektör itibariyle
GD÷ÕOÕPÕQÕQROXúWXUXOPDVÕ
<DWÕUÕPWDKVLVOHULQLPVLVWHPGH
güncellenmesi

Fonksiyon

Fonksiyon

<DWÕUÕP|GHQHNOHULQLQNXUXOXú
sektör, alt sektör itibariyle
GD÷ÕOÕPÕQÕQROXúWXUXOPDVÕ
<DWÕUÕP|GHQHNOHULQLQNXUXOXú
sektör, alt sektör itibariyle
GD÷ÕOÕPÕQÕQROXúWXUXOPDVÕ
6HNW|U8]PDQÕ

Fonksiyon

Genel Ekonomik Hedefler ve
<DWÕUÕPODU.LWDSoÕ÷ÕoÕNDUWÕOGÕ

Olay

<DWÕUÕPWDKVLVOHULQLP
sistemde güncellenmesi
Program Kararnamesi
bakanlar Kurulu taraIÕQGDQ\D\ÕQODQGÕ
.XUXOXú<DWÕUÕP
gGHQH÷L'D÷ÕOÕPÕ-Alt
6HNW|U%D]ÕQGD
.XUXOXú<DWÕUÕP
gGHQH÷L'D÷ÕOÕPÕ6HNW|U%D]ÕQGD
<DWÕUÕPWDKVLVOHULQLP
sistemde güncellenmesi
<DWÕUÕP|GHQHNOHULQLQ
NXUXOXúVHNW|UDOW
VHNW|ULWLEDUL\OHGD÷Õ
OÕPÕQÕQROXúWXUXOPDVÕ

Fonksiyon

Fonksiyon
Pozisyon

Olay
Doküman
Doküman
Fonksiyon
Fonksiyon

$40¶LQ'HVWHNOHGL÷L'L÷HUgOoP0RGHOOHUL
*FH÷OLR÷OX¶QXQ |OoP VHWLQH HN RODUDN X\JXODPD |QFesinde yürütülebilen
süreç modelinin kalitesini ölçen Vanderfeesten’in ve Khlif’in süreç ölçümleri de
AQM’e GDKDNDSVDPOÕELU|OoPJHUoHNOHúWLUPHNLoLQ HNOHQPLúWLU%XLNLVUHooHUoH
vesinin |OoPOHUL WRSODP G÷P IRQNVL\RQ ROD\ JLUGL-oÕNWÕ YH ED÷OD\ÕFÕ VD\ÕODUÕQÕ
NXOODQDUDNNHQGLIRUPOOHULLOHKHVDSODQPDNWDGÕU%Xölçümler Tablo 3‘de YHULOPLúWLU
Tablo 3. Vanderfeesten ve Khlif’in Süreç Kalite Ölçüleri

Ölçüm
<R÷XQOXN

$÷ÕUOÕNOÕ%D÷OÕOÕN

$NÕú .RQWUROO .DUPD
úÕNOÕN

dDSUD]%D÷ODQWÕVDOOÕN

7DQÕPÕ
8\JXODQPDVÕ
0RGHOLQ
NDUPDúÕNOÕ÷ÕQÕ 7RSODP ED÷OD\ÕFÕ RN
ölçmek için WDQÕPODQPÕúWÕU G÷PIRQNVL\RQYHROD\
[16].
VD\ÕVÕIRUPOH\HUOHúWLULOH
UHNKHVDSODQÕU
$NWLYLWHOHULQ ED÷ODQWÕODUÕQD +HU ELU G÷P DUDVÕQGDNL
J|UH PRGHOLQ ED÷OÕOÕ÷ÕQÕ ED÷ODQWÕQÕQGH÷HULG÷P
|OoPHN LoLQ WDQÕPODQPÕúWÕU lerin türüne ve formüle
J|UH KHVDSODQÕU YH WRSOD
[17].
QÕU%XOXQDQVRQXoIRUP
OH\HUOHúWLULOLU
%D÷ODQWÕODUÕQ WLSOHULQGHQ +HU ELU ED÷OD\ÕFÕQÕQ IRU
ID\GDODQDUDN NDUPDúÕNOÕ÷Õ POH J|UH GH÷HUL Kesapla|OoPHN LoLQ WDQÕPODQPÕúWÕU QÕUYHWRSODQÕU
[5].
Süreç modelinin ne kadar +HU ELU G÷PQ GH÷HUL
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JoO ED÷ODQWÕOÕ ROGX÷XQu G÷PQ WUQH YH IRU
|OoPHN LoLQ WDQÕPODQPÕúWÕU POH J|UH KHVDSODQÕU
'÷POHULQ GH÷HUOHULQGHQ
[18].
ELUELULQH ED÷OÕ RODQ G
÷POHU DUDVÕQGDNL \ROXQ
GH÷HUL KHVDSODQÕU %XOX
QDQVRQXoIRUPOH \HUOHú
tirilir.
$NWLYLWHOHULQ EDúND DNWLYL Her bir fonksiyon ve süreç
$OÕQDQ6UHo%D÷OÕOÕ÷Õ
WHOHUHG÷POHUH QH NDGDU DUD \]QGHQ oÕNDQ RN
DNÕú J|QGHUGL÷LQL |OoPHN VD\ÕVÕVD\ÕOPDNWDGÕU
LoLQWDQÕPODQPÕúWÕU>@
$NWLYLWHOHULQ EDúND DNWLYL Her bir fonksiyon ve süreç
9HULOHQ6UHo%D÷OÕOÕ÷Õ
WHOHUGHQG÷POHUGHQ QH DUD\]QHJLUHQRNVD\ÕVÕ
NDGDU DNÕú DOGÕ÷ÕQÕ |OoPHN VD\ÕOPDNWDGÕU
LoLQWDQÕPODQPÕúWÕU>@
6UHo %D÷OÕOÕ÷ÕQD .DUúÕ %D÷OÕOÕN DGÕ DOWÕQGD DNÕú Her bir fonksiyon ve süreç
kontrolünü incelemek için DUD \]QQ ED÷OÕ ROGX÷X
OÕN
EDúND IRQNVL\RQ YH VUHo
WDQÕPODQPÕúWÕU>@
DUD\]VD\ÕOPDNWDGÕU
9HUL 7DEDQOÕ %D÷OÕOÕ÷ÕQ Her bir aktivitenin kullan- Her fonksiyon için girdi
GÕ÷ÕYHULQLQWRSODPUHWWL÷L VD\ÕVÕWRSODPoÕNWÕYHJLUGL
Yeri
ve kullandÕ÷Õ YHUL\H RUDQÕ VD\ÕVÕQDE|OQPúWU
QÕ KHVDSODPDN LoLQ WDQÕP
ODQPÕúWÕU>@

3

'XUXPdDOÕúPDVÕ

3.1

'XUXPdDOÕúPD3ODQÕ

%XoDOÕúPDQÕQDPDFÕAQM DUDFÕNXOODQÕODUDNHOGHHGLOHQVRQXoODUÕGR÷UXODPDN
ve ölçüm VRQXoODUÕQÕDQDOL] HWPHNLoLQVHoLOHQELULúVUHoVHWL]HULQGHX\JXODPDNWÕU
%XoDOÕúPDLoLQGXUXP-|UQHNVHoPHNULWHUOHULVUHFLQH(3&LOHPRGHOOHQPLúYHLOJLOL
VUHoL\LOHúWLUPHYHLúNXUDOODUÕGRNPDQÕQÕQEXOXQPDVÕGÕU Bu yüzden eEPC ile moGHOOHQPLú YH L\LOHúWLUPH |QHULOHUL RODQ <DWÕUÕP 3URJUDPÕQÕQ <D\ÕQODQPDVÕ VUHo VHWL
olarak VHoLOPLúWLU %X VUHo VHWL, 2 alt süreç ve 7 süreç olmak üzere toplam 9 süreç
PRGHOLQGHQROXúPDNWDGÕU6UHoGHWD\ODUÕ7DEOR 4’de YHULOPLúWLU
Süreç seti seçildikten sonraki DGÕPODU |OoPOHULQ PDQXHO YH $40 LOH X\guODQPDVÕ|OoPVRQXoODUÕQÕQ\RUXPODQÕSNDUúÕODúWÕUÕOPDVÕYHHIRUELOJLVLQLQGH÷HUOHQ
dirilmesidir.
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Tablo 4. Süreç Özellikleri
Süreç
.XUXOXú 7HNOLI 7DYDQODUÕQÕQ 2OXúWX
UXOPDVÕ
<DWÕUÕP 7HNOLIOHULQLQ $OÕQPDVÕ YH
'H÷HUOHQGLULOPHVL
7DKVLVOHULQ1LKDL+DOLQL$OPDVÕ
Vize Verilmesi
<DWÕUÕP3URJUDPÕQÕQ<D\ÕPODQPDVÕ
3URMH'HWD\ODUÕQÕQ7RSODQPDVÕ
<DWÕUÕP3URJUDPÕ5HYL]\RQX
ø]OHPH'H÷HUOHQGLUPH
Proje Tamamlama

3.2

'÷P
61

Fonksiyon #
14

Olay #
7

%D÷ODo
2

59

10

9

5

27
32
18
22
34
55
11

5
6
4
5
9
4
2

5
6
3
3
7
5
2

2
8
0
2
5
4
0

'XUXPdDOÕúPDVÕ8\JXODQPDVÕ

<DWÕUÕP 3URJUDPÕ <D\ÕQODQPDVÕ VUHFL, UPROM’da devam eden bir projenin
SDUoDVÕRODUDNeEPC ile PRGHOOHQPLúWLU.DOLWH|OoPKHPmanuel hem de araç ile 1
NLúLWDUDIÕQGDQ\DSÕOÕSGL÷HU\D]DUODUWDUDIÕQGDQNRQWUROHGLOPLúWLU
Ölçümlerin uygulanPDVÕ7DEOR’de YHULOPLúWLU 8\JXODPD\Õ|UQHNOHPHNDPD
FÕ LOH “7DKVLVOHULQ 1LKDL +DOLQL $OPDVÕ” VUHFL ]HULQGHQ |OoP \DSÕOPÕúWÕU Takip
etmek DPDFÕLOHPRGHO6HNLO¶GHYHULOPLúWLU
Tablo 5. *FH÷OLR÷OX¶QXQgOoPOHULQLQ8\JXODQPDVÕ
Metrik
.DUPDúÕNOÕN

%D÷OÕOÕN

2QDUÕP

Yöntem
+HUELUIRQNVL\RQDED÷OÕRODQ
ED÷OD\ÕFÕODU VD\ÕOPÕúWÕU. Sa\ÕOPÕúolan VD\ÕWRSODPIRQN
siyon ve süreç DUD\]VD\Õ
VÕQD E|OQS  GHQ oÕNDUWÕO
PÕúWÕU.
Süreç ara yüzü sembolleri
VD\ÕVÕ LOH WRSODP IRQNVL\RQ
VD\ÕVÕQDE|OQS¶GHQoÕNDU
WÕOPÕúWÕU.
dÕNWÕVÕ RODQ IRQNVL\RQ YH
VUHo DUD \]OHUL VD\ÕOPÕú YH
toplam süreç ara yüzü ve
fonksiyon ara yüzüne bölünPúWU
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Ölçüm
)RQNVL\RQD ED÷OÕ ED÷ODo
VD\ÕVÕ  7RSODP IRQNVL\RQ
ve süreç ara \]VD\ÕVÕ 6. 12/6= 0.667

Süreç ara yüz VD\ÕVÕ  WRS
lam fonksiyon VD\ÕVÕ  1/5= 0.8
dÕNWÕVÕ RODQ IRQNVL\RQ YH
süreç ara \] VD\ÕVÕ . Toplam fonksiyon ve süreç ara
y]VD\ÕVÕ. 3/6= 0.5

dÕNWÕVÕ YH X\JXODPD VHPERO
LOH ED÷ODQWÕVÕ RODQ IRQNVL\RQ
YH VUHo DUD \]OHULQLQ VD\Õ
VÕQÕQ oÕNWÕVÕ RODQ IRQNVL\RQ
YH VUHo DUD \]OHUL VD\ÕVÕQD
E|OQPúWU
8\JXODPD VD\ÕVÕ WRSODP
IRQNVL\RQVD\ÕVÕQDE|OQPú
tür.
8\JXODPD VD\ÕVÕ oÕNWÕVÕ YH
girdisi olan fonksiyon ve
VUHo DUD \] VD\ÕVÕQD E|
OQPúWU

2QDUÕP(WNLQOL÷L

%7.XOODQÕPÕ

%7<R÷XQOX÷X

dÕNWÕVÕ YH X\JXODPD VHPERO
LOH ED÷ODQWÕVÕ RODQ fonksiyon
VD\ÕVÕ

8\JXODPD VD\ÕVÕ  WRSODP
IRQNVL\RQVD\ÕVÕ 5. 2/5= 0.4
8\JXODPD VD\ÕVÕ  oÕNWÕVÕ YH
girdisi olan fonksiyon veya
VUHo DUD \] VD\ÕVÕ 
2/4=0.5

*FH÷OLR÷OX¶QXQ|OoPVHWLLOHWüm süreçler için manuel ve otomatik ölçüm
VRQXoODUÕ7DEOR 6’GHYHULOPLúWLU

0,867

0,9286

0,266

0

0,142

0,25

Manuel

0.867

0.9286

0.2857

0

0.142

0,25

Otomatik

0.7

1

0.1

1

0.2

1

Manuel

0,7

1

0,1

1

0,2

1

0,667

0,834

0,5

0

0,4

0,5

0.8

0.834

0.3

0

0,4

0,5

0

1

0,166

0

0,166

0,333

0,33

1

0,1

0

0,166

0,333

Otomatik

1

1

0,5

0

0,25

0,333

Manuel

1

1

0.5

0

0

0,333

Otomatik

0,4

1

0,2

0

0,2

0,5

Manuel

0.6

1

0.2

0

0.2

0,5

0

1

0

0

0,11

0,5

Manuel

0,3

1

0

0

0,11

0,5

Otomatik

0,5

1

1

0.25

0,25

0,25

Tahsislerin Nihai Halini AlPDVÕ

Otomatik

Vize Verilmesi

Otomatik

Manuel

Manuel
<DWÕUÕP3URJUDPÕQÕQ<D\ÕP
ODQPDVÕ
3URMH'HWD\ODUÕQÕQ7RSODQPD
VÕ
<DWÕUÕP3URJUDPÕ5HYL]\RQX

ø]OHPH'H÷HUOHQGLUPH

%7<R÷XQOX
÷X

Otomatik

Ölçüm

Otomatik
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2QDUÕP(W
NLQOL÷L

2QDUÕP

<DWÕUÕP7HNOLIOHULQLQ$OÕQPDVÕ
YH'H÷HUOHQGLULOPHVL

%D÷OÕOÕN

.XUXOXú7HNOLI7DYDQODUÕQÕQ
2OXúWXUXOPDVÕ

.DUPDúÕNOÕN

Süreç

%7.XOODQÕPÕ

Tablo 6. *FH÷OLR÷OX¶QXQ gOoP6RQXoODUÕ

Manuel
Proje Tamamlama

3.3

0,5

1

1

0.25

0,25

0,25

Otomatik

1

1

0,5

0

0

0

Manuel

1

1

0,5

0

0

0

'XUXPdDOÕúPDVÕ6RQXoODUÕ

Manuel ölçüm WHNNLúLWDUDIÕQGDQWRSODPGD45 dakika sürmüúWU<DQOÕúKH
VDSODQDQ|OoPOHUNDOÕQYHLWDOLNRODUDNEHOLUOHQPLúWLU%XUDGDDOWÕQÕoL]PHNLVWHGL÷L
PL]QRNWDPDQXHO|OoPQKHU]DPDQKDWD\DDoÕNROPDVÕGÕU2WRPDWLN|OoPLOHLOJLOL
ED÷ODQWÕODUÕQ\DQOÕúVD\ÕOPDVÕV|]NRQXVXGH÷LOGLU
*FH÷OLR÷OX¶QXQ PRGHOLQHJ|UH2QDUÕPRODVÕOÕ÷ÕHQID]ODRODQVUHoø]OHPH
'H÷HUOHQGLUPHVUHFLGLU6UHoVHWLQLQLú NXUDOODUÕQD>19] göre bu süreç en fazla doNPDQWDV\RQXQ \DSÕOGÕ÷Õ VUHoWLU 'ROD\ÕVÕ\OD DNWLYLWHOHULQ HQ ID]OD ND\ÕW DOWÕQGD WX
WXOGX÷XQXGR÷UXODPDNWDGÕU<DWÕUÕP3URJUDPÕ5HYL]\RQXVUHFLHQD]2QDUÕPGH÷H
ULQHVDKLSWLUøúNXUDOODUÕGRNPDQÕQDJ|UHEXVUHoWHNLDNWLYLWHOHUND\ÕWDOWÕQGDWXWXO
PDPDNWDGÕU
<DWÕUÕP 7HNOLIOHULQLQ $OÕQPDVÕ YH 'H÷HUOHQGLULOPHVL VUHFL GL÷HU VUHoOHUH
J|UHHQID]OD2QDUÕPHWNLQOL÷LGH÷HULQHVDKLSWLUøúNXUDOODUÕGRNPDQÕQDJ|UHX\JX
ODPDODUÕQHQID]ODNXOODQÕOGÕ÷ÕVUHoEXVUHoWLU'L÷HUELUGH\LúOHDNWLYLWHOHULQoÕNWÕODUÕ
VLVWHPOHUGHND\ÕWDOWÕQGDGÕUYHND\ÕSV|]NRQXVXROGX÷XQGDVLVWHP\HGHNOHULVD\HVLQ
de geri döndürülebilmektedir.
TaKVLVOHULQ 1LKDL +DOLQL $OPDVÕ VUHFL HQ \NVHN %7 NXOODQÕPÕQD VDKLSWLU
BXVUHoWHNXOODQÕODQ%7VLVWHPOHULGL÷HUOHULQHJ|UHGDKDID]ODGÕU3URMH7DPDPODPD
VUHFL LVH HQ GúN %7 \R÷XQOX÷XQD VDKLSWLU øú NXUDOODUÕQÕQ GD GR÷UXODGÕ÷Õ JLEL EX
süreçte hiç BT sLVWHPOHULNXOODQÕOPDPDNWDGÕU
6UHoWHX\JXODQDQ|OoPVRQXoODUÕQDJ|UHWHVSLWHWWL÷LPL]ED]Õ|]HOOLNOHUEX
OXQPDNWDGÕUgUQH÷LQ%7<R÷XQOX÷XVDGHFH%7.XOODQÕPÕLNHQ¶GÕU$QFDNDUDOD
UÕQGD GR÷UX \D GD WHUV RUDQWÕ EXOXQPDPDNWDGÕU Benzer úHNLOGH 2QDUÕP YH 2QDUÕP
(WNLQOL÷LDUDVÕQGDGDGR÷UX\DGDWHUVRUDQWÕ\RNWXU
$\QÕ]DPDQGDEXVUHoVHWLQHDLWRODQ|QHULOHUGRNPDQÕLQFHOHQPLúROXSø]
OHPH'H÷HUOHQGLUPH<DWÕUÕP3URJUDPÕQÕQ<D\ÕQODQPDVÕ<DWÕUÕP7HNOLIOHULQLQ$OÕQ
PDVÕ YH 'H÷HUOHQGLULOPHVL YH 3URMH 7DPDPODPD VUHoOHULQH %7 NXOODQÕPÕ |QHULOHUL
\D]ÕOGÕ÷ÕJ|UOPúWU%L]LP|OoPVRQXoODUÕPÕ]DJ|UHGHEXVD\GÕ÷ÕPÕ]VUHoOHUGH
NL%7.XOODQÕPÕGH÷HUOHULGL÷HUVUHoOHUHRUDQODGDKDD]GÕU
6RQXoRODUDNEXoDOÕúPDLOHHOGHHWWL÷LPL]HQ|QHPOLQRNWD|OoPVRQXoODUÕ
LOH RUJDQL]DV\RQODU KDQJL VUHoOHULQGH QH WU L\LOHúWLUPH \DSDELOHFHNOHULQL J|UHELO
PHNWHGLU6UHoOHUGHELOJLWHNQRORMLOHULNXOODQÕPÕVUHoOHULQRQDUÕPÕVUHFLQNDUPD
úÕNOÕ÷ÕYHEDúNDVUHoOHUHGDKDD]ED÷OÕROPDJLELVUHFLQNDOLWHVLQLEHOLUOH\HQQLWelikOHUEX|OoPPHWULNOHULLOHWHVSLWHGLOLSL\LOHúWLULOHELOPHNWHGLU
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ùHNLO1. 7DKVLVOHULQ1LKDL+DOLQL$OPDVÕ
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4

Sonuç

Etkinlik DoÕVÕQGDQPDQXHO|OoPQNLúLWDUDIÕQGDQWRSODPGDNLNDVUG÷
tespit HGLOPLúWLU. Tek sefer için 45 dakika harcanabilir ancak süreç kalite yönetimi
GHYDPOÕOÕN JHUHNWLUGL÷L LoLQ NDOLWH |OoPnün tek seferdH ROPD\DFD÷Õ YXUJXODQPDN
LVWHQPLúWLU. $\UÕFDoDOÕúPDPÕ]GDNLVUHoVHWLRUJDQL]DV\RQXQVDGHFHELUVUHoVHWLGLU
Bunun gibi daha bir çok sa\ÕGDVUHoVHWLROGX÷XGúQOUVHEXVUHGDKDGDDUWD
FDNWÕUBu yüzden de AQM ile dDKDKÕ]OÕve pratik |OoP\DSDELOHFH÷L|QHoÕNPDNWD
GÕU.
Manuel hesaplama her ]DPDQKDWDOÕGÕUGL\HELUJHQHOOHPH\DSÕODPD] ancak inVDQHWNLOHúLPLV|]NRQXVXROGX÷XLoLQKDWD\DDoÕNROGX÷XQXbelirtmekte ID\GDROGX÷X
Gúnülmektedir 2WRPDWLN YH PDQXHO |OoP VRQXoODUÕ NDUúÕODúWÕUGÕ÷Õnda AQM’nin
GR÷UXVRQXoODUYHUGL÷LJ|UOPúWU.
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Özet. Sistem ve yazılım mühendisliği disiplinlerini kullanarak büyük ve
karmaşık ürünler geliştiren organizasyonlarda proje ve süreç yönetimi faaliyetlerinin etkili bir şekilde uygulanması ve yönetilmesi kaçınılmaz olarak zorlaşmaktadır. Ayrıca günümüzde ürün geliştirme faaliyetleri genellikle organizasyonun farklı birimlerinin işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Bu tür büyük
yapıları daha etkin yönetebilmek için süreçlerin tanımlanması, modellenmesi,
çalışanlar arasında iletişim ve işbirliği platformunun sağlanması ve mümkün
olan tüm yönetsel aktivitelerin otomasyonu gerekir. Bu çalışmada yazılım süreç
yönetimi alt yapısı oluşturmak için, uygun bir süreç yönetimi aracı seçmek
üzere, yürütülen faaliyetler anlatılmıştır. Bu kapsamda araç seçim kriterleri belirlenmiş, süreç yönetim araçları üzerinden değerlendirme yapılmış ve sonuçlar
karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler. Yazılım Süreç Yönetimi, Süreç Yönetim Aracı, BPM, İş
Süreci Modelleme Yazılımı

1

GİRİŞ

Büyük ve karmaşık sistemler geliştiren organizasyonların ürün geliştirme süreçlerini tanımlayıp, sürekli iyileştirmesi gerekmektedir. Kalitesiz ürün geliştiren organizasyonlar itibar, müşteri ve gelir kaybı riski ile karşılabilir ve hatta organizasyonun
geleceğini tehlikeye atabilirler. Bunun bilincinde olan organizasyonlar, süreç ve proje
yönetimi faaliyetlerini optimize etme konusunda giderek artan bir çaba göstermektedirler.
Süreç ve proje yönetimi faaliyetlerinin en iyi uygulama pratiklerine göre yönetilebilmesi için gereksinim mühendisliği, proje yönetimi, doküman yönetimi ve konfigürasyon yönetimi yazılımları mevcuttur. Bu yazılımlar ile ürün geliştirme sırasında
işletilen süreçlerin bir bölümü veya tamamı yürütülmekte veya desteklenmektedir.
Ancak bu yazılımlar entegre çalışamadığından proje yöneticileri ve çalışanlar tarafından farklı alanlar için ayrı yazılımlar kullanılmakta, bu da toplam efor gereksinimini
arttırarak verimliliğin azalmasına sebep olmaktadır.
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Bu çalışma kapsamında özellikle ARGE faaliyetleri yürüten ve kurumsal
stratejileri gereği tanımlı olan ürün geliştirme süreçlerini kısmen veya tamamen uygulaması gereken organizasyonlar için süreçlerin izlenmesi ve projelerin gerçekleşme
durumlarının tek bir merkezi ortam üzerinden takibine yönelik gerçekleştirilen süreç
yönetim yazılımı değerlendirmesi sonuçları sunulmuştur. Süreç yönetim yazılımı ile
aşağıda detayları verilen ihtiyaç ve beklentilerin karşılanması hedeflenmiştir:
o Proje yaşam döngülerine göre süreçlerin jenerik olarak modellenmesi
o Projelerin özel gereksinimlerine göre süreç uyarlamalarının yapılması
o Anahtar performans göstergelerinin çeşitli bilgi kaynaklarından otomatik
olarak toplanabilmesi
o Toplanan metriklerin ürün, proje, program veya kurumsal seviyede raporlanması
o Süreçlerde tanımlı olan faaliyetlerin proje çalışanlarına görev olarak atanabilmesi
o Geçmiş veri üzerinden iyileştirilmesi gereken noktaların belirlenmesi/
uyarılması
o Farklı lokasyonlardaki birimler için işbirliği ve koordinasyon imkanı sağlaması
Süreç yönetim yazılımının Kurumda kullanılan konfigürasyon ve versiyon yönetimi yazılımları: ClearCase, CVS, Subversion ve proje yönetim yazılımı: MS Project
ile entegre çalışması amaçlanmıştır. Süreç yönetim yazılımının, görev ve konu takibi
amacıyla kullanılan JIRA yazılımının fonksiyonlarının tamamını yerine getirebilme
durumu söz konusu olursa bunun yerine süreç yönetim yazılımının kullanılmasına
karar verilmiştir.
Çalışmanın geri kalanında referans alınan makaleler özetlenmiş, süreç yönetim
yazılımını değerlendirmek üzere yapılan ön çalışmalar ve oluşturulan kriterler
sunulmuş, gerçekleştirilen değerlendirme sonuçları analiz edilmiş ve son olarak
sonuçlar ve gelecekte yapılacak çalışmalar verilmiştir.

2

İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Stefan R. Koster çalışmasında [1] sayısı giderek artan süreç yönetim yazılımlarını
değerlendirmek üzere bir çerçeve sunmuştur. Yazar tarafından geliştirilen açık ve
objektif değerlendirme yöntemi için süreç yönetimi yaşam döngüsündeki evreler
(strateji geliştirme, modelleme, kullanıma alma, yürütme, izleme & control ve analiz)
temel alınmıştır. Evrelerin başarıyla tamamlanması için gerekli kriterler ve kriterlerin
değerlendirme şeması belirlenmiş ve piyasada mevcut olan üç (3) araç üzerinden
değerlendirme yapılmıştır.
Berrocal J., Garcia-Alonso J., Murillo J.M. [2], farklı lokasyonlardaki ekipler
tarafından geliştirilen yazılımlar için ekipler arasındaki etkileşim ve işbirliği ve
standart/ süreç iyileştirme modellerine uyumluluğun arttırılması için Zentipede adlı
yazılım süreç yönetimi yazılımını geliştirmişlerdir. Yazılım temelde dört (4)
modülden oluşmaktadır; yönetim, BPMS, geliştirme ve dokümantasyon modülü.
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Yönetim modülü proje yöneticilerine yazılım geliştirme sürecinde verilen faaliyetler
ve çalışanlara atanan görevler üzerinden projenin izlenmesi ve kontrolüne yönelik
imkan sağlamaktadır. BPMS modülü organizasyonların yazılım geliştirme süreçlerinin yazılım ve sistem süreç mühendisliği metamodeli (software& systems process
engineering metamodel – SPEM) [3] ve BPMN [4] notasyonu kullanılarak modellenmesini ve işletilmesini sağlar. Geliştirme modülü farklı lokasyonlarda bulunan
ekiplerin iletişim ve koordinasyon ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş olup,
yazılımın modellenmesi ve konfigürasyon yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesine
imkan vermektedir. Dokümantasyon modülü proje dokümanlarının koordinasyon
içerisinde geliştirilmesini ve idamesini sağlamaktadır.

3

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

Kurumda 2012 yılında başlatılan “İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması” Projesi kapsamında süreç alanları belirlenmiş ve çalışma grupları tarafından süreç
tanımları yapılmıştır. Çalışma grupları tarafından iş akışları Microsoft Visio diyagramlarında “Business Process Modelling Notation (BPMN)” notasyonu
kullanılarak çizilmiş olup, süreç tanımlama dokümanları ve ilgili varlıkları Microsoft
Word’de oluşturulmuştur. Çalışmalar sonrasında özellikle süreç varlıklarının kağıt
üzerinden idamesinin zorluğu, süreçlerin çalışanlar tarafından anlaşılmasını kolaylaştırmak ve süreçlerin bir bütün halinde görülmesi gibi ihtiyaçlardan hareketle
2013 yılında süreç yönetim yazılımı kullanımı söz konusu olmuştur. Bu ihtiyaçlardan
hareketle Gartner raporunda [5] yer alan birkaç firmayla aşağıda verilen senaryolar
üzerinden ön görüşme yapılmıştır.
“Senaryo 1: Projede değişiklik yönetimi sürecini işlettiğimizi düşünelim. Bu
kapsamda müşteriden onayı alınan Yazılım Gereksinimleri Belirtimi Dokümanı
üzerinde müşteri tarafından talep edilen bir değişiklik isteği olsun. Bu talep Projenin
Konfigürasyon Yönetimi Sorumlusu tarafından JIRA veya Rational ClearQuest aracı
üzerinden değişiklik istek formu (DIF) doldurularak tanımlanır ve Proje Yöneticisine
iletilir. Proje Yöneticisi formu gözden geçirir ve gerekirse formun ilgili yerlerinde
düzeltmeler yapabilir. Proje Yöneticisi değişiklik isteği ile ilgili olarak Konfigürasyon
Kontrol Kurulu toplanmasına gerek duyarsa kurul üyelerini belirler ve formda ilgili
bölüme üyeler tanımlanır. Belirlenen üyelere sistem tarafından bilgilendirme e-postası
gönderilir. Planlanan toplantıda kurul üyeleri tarafından değişiklik isteği değerlendirilir ve red veya yapılması onayı verilir. Yapılacak değişiklik istekleri için PY
tarafından proje ekibinde yer alan ilgili personele JIRA veya Rational ClearQuest
üzerinden DIF ile ilişkilendirilerek eylem maddesi açılır. JIRA üzerinde kapandı durumuna gelen eylem maddesi PY tarafından doğrulanır. PY tarafından doğrulanan
eylem maddesi ile ilgili olarak Proje Kalite Güvence Sorumlusu tarafından da doğrulama yapılarak DIF kapatılır.
Yukarıda verilen senaryoya ek olarak süreç yönetim aracı üzerinden açık olan DIF
sayısı ve kapanan DIF sayısı göstergelerinin gerçek zamanlı olarak proje ekibi
tarafından izlenebilmesini istiyoruz.
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Senaryo 2: Projede yazılım tasarım ve gerçekleştirme sürecini işlettiğimizi düşünelim. Yazılım Gereksinimleri Belirtimi Dokümanı müşteri tarafından onaylandıktan
sonra Yazılım Geliştirme Sorumlusu tarafından yazılım mimarisi tasarlanır. Proje
ekiplerinin farklı yazılım geliştirme ortamları kullandıkları göz önünde bulundurularak, bu faaliyetin çıktısı olarak herhangi bir UML diyagramı oluşturulur. Bu aşamada Yazılım Takım Lideri veya Proje Yöneticisi tarafından ihtiyaç duyulan durumlar
için alternatif çözümler ve seçim kriterleri belirlenerek analiz yapılabilir. Analizin
sonucu Alternatif Çözüm Analizi Raporu ile dokümante edilir. Yazılım mimarisi belirlendikten sonra gereksinimler mimari tasarım bileşenlerine Rational DOORS aracı
üzerinden atanır. Atama yapıldıktan sonra yazılım mimarisi, Yazılım Geliştirme
Sorumlusu tarafından proje ekibine gözden geçirmeye sunulur. Bunun için JIRA
üzerinden tüm proje ekibine görev ataması yapılır. Proje ekibi personeli gözden
geçirme sonucundaki bulgularını JIRA üzerinden görevle ilişkilendirerek bulgu olarak
açar. Planlanan toplantıda tüm bulgular üzerinden geçilerek red veya yapılması onayı
kararı alınır. Gerçekleştirilecek düzeltici faaliyetler ile ilgili olarak PY tarafından
proje ekibinde yer alan ilgili personele JIRA üzerinden bulgu ile ilişkilendirilerek
eylem maddesi açılır. JIRA üzerinde kapandı durumuna gelen eylem maddesi PY
tarafından doğrulanır ve kapatılır. Yazılım Geliştirme Sorumlusu/Sorumluları tarafından yazılım tasarımına ve kodlama standartlarına uygun olarak kodlama ve birim
testleri yapılır. Gerçekleştirilen birim ve bileşenler tümleştirme sürecine uygun olarak
tümleştirilir.
Yukarıda verilen senaryoya ek olarak süreç yönetim aracı üzerinden açık olan bulgu sayısı, kapanan bulgu sayısı ve açık/kapalı eylem sayısı göstergelerinin gerçek
zamanlı olarak proje ekibi tarafından izlenebilmesini istiyoruz.”
Yapılan ön görüşmeler neticesinde firmaların sistem ve yazılım mühendisliği projelerine yönelik herhangi bir deneyim ve uygulamalarının olmadığı görülmüştür. Firmalara ihtiyaçlarımızı daha net aktarabilmek ve firmaları objektif değerlendirebilmek
için kriter listesi oluşturulması ve değerlendirme sonuçlarına göre seçilen firma veya
firmalarla pilot proje çalışması yapılmasına karar verilmiştir.
3.1

Değerlendirme Yaklaşımı

Tablo 1’de verilen kriterler belirlenirken Koster’in [1] gerçekleştirmiş olduğu benzer liste incelenmiş, kurumun hedefleri doğrultusunda aralarından seçim yapılmış ve
hedeflerimize yönelik ek kriterler tanımlanmıştır. Kriter listesi ön görüşme yapılan
firmalara gönderilmiş ve kriterleri karşılayıp karşılayamadıklarını detaylı cevaplarıyla
birlikte göndermeleri istenmiştir.
Tablo 1. - Kriter Listesi

Modelleme ve Yürütme Kriterleri
Farklı süreç modelleme dilleri/ notasyon1. larını desteklemesi
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BPMN gibi standart bir dil
destekleniyorsa 6 puan buna ek
olarak desteklenen diğer tüm
diller için ekstra 1 puan (max.

2.

Sürecin farklı görünümler için desteklenmesi
(functional, organizational, behavioural,
informational)

3.

İş kurallarının süreç modelinden bağımsız
tanımlanabilmesi

4.

Anahtar performans göstergelerinin formlar
veya grafiksel yöntemler ile tanımlanabilmesi

5.

Süreç modellerinin versiyonlamasının
yapılabilmesi

6.

Süreç modeli seviyesinde en az iki seviye
detaya inebilmesi (alt süreç--> aktivite gibi)

7.

Süreç modeli aktivitelerinden ilgili süreç
varlıklarına referans verilebilmesi

8.

Alt süreçlerden ilgili diğer süreç modellerine
erişim sağlanabilmesi

9.

Süreç modeli ile ilgili/ etkileşimli diğer süreçlerin bir bütün olarak gösterilmesi

10.

Jenerik süreçlerden, tanımlanan uyarlama
kriterlerine bağlı kalarak proje süreçlerinin
tanımlanması (yeni bir proje başladığında
proje yönetim ekibi tarafından projenin
hedef ve ihtiyaçlarına göre genel tanımlı
süreçlerden projeye özel süreçler belirlenebilmesi hakkında)

Teknik Kriterler
Web arayüzünün gereksinimlere göre uyar11.
lanabilmesi
12.

Süreç modelindeki aktivitelerin çalışanlara
görev olarak atanabilmesi
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10 puan)
Her bir görünüm için 2.5 puan
verilecektir. (10 puan)
Süreç modelinden bağımsız
tanımlanabiliyorsa 10 puan
tanımlanamıyorsa 0 puan
KPI'lar formlar üzerinden
tanımlanabiliyorsa 7 puan, grafiksel gösterim ile tanımlanabiliyorsa 5 puan ve kod ile
tanımlanabiliyorsa 3 puan
Süreç modelinin farklı versiyonları tutulabiliyorsa 10 puan tutulamıyorsa 0 puan
Süreç modelinin içinde alt süreç
ve aktivite tanımlanabiliyorsa
10 puan tanımlanamıyorsa 0
puan
Link verilebiliyorsa 10 puan
verilemiyorsa 0 puan
Alt süreçlerden diğer süreç
modellerine link verilebiliyorsa
10 puan verilemiyorsa 0 puan
Süreç modeli ile etkileşimli tüm
süreçler gösteriliyorsa 10 puan
gösterilemiyorsa 0 puan
Projenin büyüklüğü, çalışan
sayısı, proje yaşam döngüsü vb.
kriterler temel alınarak uyarlama kriterleri belirlenebiliyorsa 5
puan
Jenerik süreçlerden uyarlama
kriterlerine bağlı kalarak proje
süreçleri belirlenebiliyorsa 5
puan
Uyarlanabiliyorsa 10 puan uyarlanamıyorsa 0 puan
Görev listesi web arayüzünden
görüntülenebiliyorsa 8 puan
diğer bilgilendirme yöntemleri
için ekstra 1 puan (max 10 puan)

13.

Çalışanlara manuel olarak görev atanabilmesi

14.

Kullanıcılara görev atandığında sistem
tarafından aktif olarak bilgilendirme yapılması

15.
Süreç modelindeki değişikliklerin halihazırda işletilen süreçlere yansıtılması (alt süreç,
aktivitelerde veya ilgili süreç varlıklarında
yapılan iyileştirme/ değişiklikler)

Çalışanlara manuel olarak görev
atanabiliyorsa 10 puan atanamıyorsa 0 puan
E-posta yoluyla bilgilendirme
yapılıyorsa 8 puan diğer bilgilendirmeler için ekstra 1 puan
(max 10 puan)
İşletilen süreç örneği
değiştirilebilir ancak bu değişiklik sadece yeni süreç örnekleri
için geçerliyse 4 puan
Değişiklik tüm süreçlerde zorunlu kılınıyorsa 4 puan
Tasarımcı iki seçenek arasında
seçim yapabiliyorsa 2 puan

İzleme ve Kontrol Kriterleri
16.
17.

18.

Kurumsal (üst seviye) ve proje seviyesinde
(detay seviye) göstergelerin izlenmesi
Veriyi daha ayrıntılı bir şekilde
görüntülemek için bağlantılar sağlaması
(örneğin dashboard'lardaki grafiklerden
veriye erişim sağlanabilmesi)
Farklı veri için farklı veri gösterim teknikleri
sağlaması (örn. Histogram, bar chart, pie
chart, scatter diagram gibi)

Farklı detay seviyelerde gösterim sağlanıyorsa 10 puan
sağlanamıyorsa 0 puan
Erişim sağlanabiliyorsa 10 puan
sağlanamıyorsa 0 puan

Veri gösterimi tek tip ise 7 puan
sağlanan diğer tüm gösterim
şekilleri için ekstra 1 puan (max
10 puan)
Her bir görünüm için 2.5 puan
verilecektir. (10 puan)

Bilginin farklı görünümler için desteklenmesi (2.soru da verilen görünümler için)
Standart/ süreç iyileştirme modelleri ile uyumluluk kriterleri
Süreç modelindeki alt süreç ve aktiviteler ile Alt süreç ve aktiviteler ile
20. kuruluşta temel alınan standart/ süreç
standart/ süreç iyileştirme modiyileştirme modelleri arasında ilişki kuelleri arasında ilişki kurulabiliyorsa 10 puan kurulamıyorsa 0
rulması (ISO 9001:2008, CMMI-DEV v1.3,
puan
AQAP-160, ISO/IEC 12207:2008 vb.)
Proje başında belirlenen uyarlanmış süreçler Uyumluluk analizleri yapılarak
21. için kuruluşta temel alınan standart/ süreç
raporlanıyorsa 10 puan
iyileştirme modellerine göre uyumluluk
yapılamıyorsa 0 puan
analizleri yapılması ve raporlanması
Değerlendirme yapılıyorsa 10
CMMI-DEV veya ISO/IEC 15504
22.
puan yapılamıyorsa 0 puan
kıymetlendirmesi için imkan sağlaması
19.
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3.2

Değerlendirme Sonucu

Tablo 1’de verilen ana grupların altındaki kriterler eşit ağırlıklı olarak düşünülmüş
olup, değerlendirme ve analiz ortalama puana göre yapılmıştır. Görüşülen ve değerlendirilen yazılımlar Yazılım A, B, C ve D olarak isimlendirilmiş ve sonuçlar buna
göre verilmiştir. Firmalar tarafından gönderilen cevaplar Tablo 1’de verilen puanlama
yöntemine göre değerlendirilmiş olup, Şekil 1’de her bir yazılımın kriterler bazında
puanlaması, Şekil 2’de kriterler bazında en yüksek puanı alan yazılımlar verilmiştir.
Şekil 1. Süreç yönetim yazılımı radar şeması

Şekil 1’de görüldüğü üzere yazılım A ve B üzerinden süreçlerin standart ve
süreç iyileştirme modelleri ile eşleştirmesi ve uyarlanmış süreçler için uyumluluk
analizleri yapılamamaktadır. Ayrıca bu yazılımların kritik performans göstergelerine
ilişkin fonksiyonlar açısından yazılım C ve D’ye göre daha zayıf olduğu anlaşılmaktadır. Yazılım C tüm kriterler açısından en yüksek puanı alan yazılım olmuştur.

604

Şekil 2. Kriterlere göre yazılım değerlendirmesi

4

Sonuçlar ve İleriye Yönelik Çalışmalar

Firmalarla yapılan görüşmeler neticesinde iş süreci yönetimi yazılımlarının
ağırlıklı
olarak bankacılık, sigortacılık ve telekomünikasyon sektörlerinde
kullanıldığı ve sistem/ yazılım mühendisliği projeleri yürüten organizasyonlarda herhangi bir uygulama ve deneyimlerinin olmadığı anlaşılmıştır. Bundan dolayı kriterlerin firmalar tarafından eksik/ yanlış anlaşılmasının söz konusu olduğu
düşünülmektedir. Değerlendirmenin kriterler temel alınarak belirlenen senaryolar
üzerinden firmalar ile birlikte yapılmasının daha doğru olacağı düşünülmektedir.
Çalışmanın bundan sonraki aşamasında değerlendirme sonuçlarına göre seçilen firma
veya firmalarla pilot proje çalışması yapılması yerine görüşülen tüm firmalar ile senaryolar üzerinden kriterler temel alınarak pilot proje yapılması değerlendirilecektir.
Süreç yönetim yazılımlarının çalışma ortamına kurulması ve tarafımızdan süreç modelleme, yürütme ve performans sonuçlarının alınması da düşünülmüş fakat
yazılımların kullanımına yönelik herhangi bir deneyimimiz olmadığı için çalışmaların
firma yetkilileriyle yürütülmesinin çok daha hızlı ve etkin olacağı değerlendirilmiştir.
Bu çalışma Kurumdaki Kalite Güvence ve Süreç Yönetim Ekipleri tarafından başlatılmış olup ilgili tüm paydaşların belirlenerek çalışma grubuna dahil edilmesi hedeflenmiştir. Bundan sonraki adım olarak süreç yönetim yazılımı seçimi gerçekleştirilecektir. Seçilen yazılımın uygulamadaki kullanımı dikkate alınarak, sistem ve yazılım
mühendisliği süreçleri gereksinimlerinin ve kurumun süreç yönetim yazılımı ile ilgili
hedeflerinin karşılanma durumu değerlendirilecektir.
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<DOÕQ<D]ÕOÕP*HOLúWLUPH: 6LVWHPDWLN(úOHPHdDOÕúPDVÕ
*|]GH.$5$7$ù, dD÷DWD\d$7$/
%LOJLVD\DU0KHQGLVOL÷L
øVWDQEXO.OWUÜniversitesi
34156, østanbul, 7h5.ø<(
{g.karatas, c.catal}@iku.edu.tr

Özet. %XoDOÕúPDGD<DOÕQ<D]ÕOÕP*HOLúWLUPHNRQXVXQGDNL\D\ÕQODUÕsistematik
RODUDNGH÷HUOHQGLUebilmek üzere, .DQÕWD'D\DOÕ<D]ÕOÕP0KHQGLVOL÷LDODQÕQGD
NXOODQÕODQ ELU \|QWHP RODQ 6LVWHPDWLN (úOHPH dDOÕúPDVÕ JHUoHNOHúWLULOGL
dDOÕúPDQÕQ DVÕO KHGHIL <DOÕQ <D]ÕOÕP *HOLúWLUPH¶GH NXOODQÕODQ DUDúWÕUPD
yöntemlerini inFHOHPHNNRQXLOHLOJLOL\D\ÕQODUÕn D÷ÕUOÕNOÕRODUDNLQGHNVOHQGL÷L
veriWDEDQODUÕQÕbelirlemek, ortaya konulan DUDúWÕUPDVRUXODUÕQD\DQÕWEXOPDNYH
JHOHFHN oDOÕúPDODU LOH LOJLOL |QHULOHU VXQPDNWÕU. IEEE Explorer, ACM Digital
Library, Science Direct ve Wiley veriWDEDQODUÕQGD VRQ  \ÕO içerisinde
\D\ÕPODQPÕú ELOLPVHO oDOÕúPDODU LQFHOHQPLúWLU %X oDOÕúPD VRQXFXQGD <DOÕQ
<D]ÕOÕP *HOLúWLUPH WRSOXOX÷X LoLQ DúD÷ÕGDki önerilerde EXOXQXOPDNWDGÕU: (1)
<DOÕQ <D]ÕOÕP *HOLúWLUPH NRQXVXQGD GHQH\VHO oDOÕúPDODUÕQ VD\ÕVÕ DUWWÕUÕOPDOÕ;
 <DOÕQ<D]ÕOÕP*HOLúWLUPHSUHQVLSOHULQLQdHYLN6UHoOHULOHELUOLNWHNXOODQÕPÕ
ile ilgili \DSÕODFDN DUDúWÕUPDODUÕQ VD\ÕVÕ DUWWÕUÕOPDOÕ   <DOÕQ <D]ÕOÕP
*HOLúWLUPH¶QLQX\JXODQDELOHFH÷LIDUNOÕoDOÕúPDDODQODUÕVDSWDQPDOÕ ve daha rahat
kullDQÕODELOPHVLLoLQoHúLWOLDOW\DSÕlar KD]ÕUODQPDOÕGÕU
Anahtar Kelimeler: .DQÕWD GD\DOÕ \D]ÕOÕP PKHQGLVOL÷L, VLVWHPDWLN HúOHPH
oDOÕúPDVÕ, çevik prensipler, \DOÕQ\D]ÕOÕPJHOLúWLUPH

1 *LULú
<DOÕQhUHWLP(Lean Manufacturing), 7R\RWDhUQ*HOLúWLUPHgrubu taraIÕQGDQortaya
NRQXOPXú bir \DNODúÕPÕGÕU <DOÕQ hUHWLP 6LVWHPL PúWHULOHULn talebinin en az
ND\QDNODHQNÕVD]DPDQGDHQXFX]DYHHNVLNVL]RODUDNNDUúÕODQPDVÕQÕDPDoOD\DQELU
sistemdir [1]. Tüm bu olumlu durumlar nedeniyle <DOÕQhUHWLP otomotiv sektörünün
GÕúÕQGDNL GL÷HU DODQODUÕQ GD GLNNDWLQL oHNPLú YH IDUNOÕ GLVLSOLQOHUH uygulanmaya
EDúODQPÕúWÕU>]. <DOÕQhUHWLPDúD÷ÕGDYHULOHQLONH\HGD\DQPDNWDGÕU:
1. øVUDIÕgiderme (Eliminate waste)
2. Bütünü optimize etme (Optimize the whole)
3. Kalite ile geOLútirme (Build quality in)
4. 'HYDPOÕ|÷UHQPH (Learn constantly)
5. +Õ]OÕteslim (Deliver fast)
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6. 7DNÕPÕJüçlendirme (Empower the team)
7. 0PNQROGX÷XQFDJHoNDUDUYerme (Decide as late as possible)
Bu iONHOHUDúD÷ÕGDDoÕNODQPDNWDGÕU:
1.

øVUDIÕJiderme: Sistemin en önemli ilkesiGLU0úWHULnin talebini öncelikli tutar ve
bu talebi daha etkili kullanabilmeyi hedefler [3]. gUQH÷LQ \D]ÕOÕP JHOLúWLUPHGH
PúWHULQLQ WDOHS HWPHGL÷L ELU GL÷HU LIDGH\OH ]RUXQOX ROPD\DQ JHUHNVLQLPOHULQ
gerçeklenmesi israfa sebep olur.

2.

Bütünü optimize etme: Bu ilke, JHOLúWLULFLOHUH sistemi bir bütün olarak
DUDúWÕUPDODUÕQÕ YH DQODPDODUÕQÕ |QHULU gUQH÷LQ \D]ÕOÕP JHOLúWLUPHGH VDGHFH WHVW
ID]ÕQÕL\LOHúWLUPH\HRGDNODQÕOPDPDOÕEXL\LOHúWLUPHQLQWP\D]ÕOÕPJHOLúWLUPHGH
HWNLVLQLQ QH RODFD÷Õ GH÷HUOHQGLULOPHOidir. Bu ilke için her seviyede ölçüm kritik
ELUXQVXURODUDNNDUúÕPÕ]DoÕNPDNWDGÕU>@

3.

Kalite ile gHOLútirme: <D]ÕOÕPJHOLúWLUPHQLQIDUNOÕDúDPDODUÕQGDNXOODQÕODQJ|]GHQ
JHoLUPH LQVSHFWLRQ  DNWLYLWHOHUL NDOLWH LOH JHOLúWLUPH LONHVLQH ID\GD
VD÷ODPDNWDGÕULVUDIRODUDNGH÷HUOHQGLULOPHPHOLGLU dHYLNJHOLúWLUPHGHNXOODQÕODQ
7HVW *GPO *HOLúWLUPH YH (úOL 3URJUDPODPD SUDWLNOHUL EX LONH\H NDWNÕ
VD÷ODPDNWDGÕU>6].

4.

'HYDPOÕ |÷UHQPH <D]ÕOÕP JHOLúWLUme aktivitesi, teknolojinin GHYDPOÕ olarak
JHOLúPHVLQHGHQL\OH sürekli úHNLOGH\HQLELOJLOHU|÷UHQPH\LJHUHNWLUPHNWHGLU%u
ilke, bilginin önemini YXUJXODPDNWDGÕU.

5.

+Õ]OÕ teslim: MPNQ ROGX÷XQFD KÕ]OÕ ELU úHNLOGH \D]ÕOÕP JHOLúWLUPH\L YH
PúWHUL\HWHVOLPL amaçlar. Bu

6.

7DNÕPÕ Jüçlendirme: Bu ilke, JHOLúWLULFLOHULQ birbLUOHULQH JYHQPHOHUL VD\JÕ
GX\PDODUÕYHELUOLNLoHULVLQGHoDOÕúPDODUÕJHUHNWL÷LQLYXUJXODU

7.

0PNQ ROGX÷XQFD JHo NDUDU Yerme %X LONH JHOLúWLULFLOHUH oRN KÕ]OÕ úHNLOGH
karar DOPDN \HULQH X]XQ X]XQ GúQHUHN karar vermelerini önermektedir. Çok
erken veriOHQNDUDUODUoR÷XGXUXPGDKDWD\DQHGHQRODELOPHNWHGLU

<XNDUÕGD EDKVHGLOHQ LONHOHULQ HQ WHPHO DPDFÕ, UHWLPLQ YH NDOLWHQLQ EDúDUÕOÕ ELU
úHNLOGH DUWWÕUÕOPDVÕGÕU [5]. <DOÕQ <D]ÕOÕP *HOLúWLUPH NDYUDPÕ \D]ÕOÕP PKHQGLVOL÷L
DODQÕQD bu <DOÕQ ølkelerin uygulanPDVÕ RODUDN DoÕNODQDELOLU. Bu \DNODúÕP; benzetim
R\XQODUÕ PRGHOOHPH KDEHUOHúPH \D]ÕOÕPÕ ve sD÷OÕN Vistemleri gibi birçok alanda
X\JXODQPDNWDGÕU. Bu çDOÕúPDGD, <DOÕQ <D]ÕOÕP *HOLúWLUPH NRQXVXQGD \D\ÕPODQPÕú
oDOÕúPDODUÕ sistematik olarak VÕQÕIODQGÕUPDNLoLn .DQÕWD'D\DOÕ<D]ÕOÕP0KHQGLVOL÷L
DODQÕLoHULVLQGHNL6LVWHPDWLN(úOHPHdDOÕúPDVÕ JHUoHNOHúWLULOPLúWLU. /LWHUDWUGH<DOÕQ
<D]ÕOÕP *HOLúWLUPH LOH LOJLOL oRN ID]OD makale ve ELOGLUL EXOXQPDVÕQD UD÷PHQ
6LVWHPDWLN(úOHPHdDOÕúPDVÕ\DSDQELU\D\ÕQD XODúÕOPDPÕúWÕU'ROD\ÕVÕ\ODEXDODQGDNL
DoÕ÷Õ NDSDWPDQÕQ ID\GDOÕ RODFD÷Õ GH÷HUOHQGLULOPHNWHGLU. %X DPDoOD IDUNOÕ DUDúWÕUPD
VRUXODUÕ RUWD\D NRQXOPXú ve EX VRUXODUD \DQÕWODU DUDQPÕúWÕU 6RQUDNL DúDPDGD EX
NRQXGD NDSVDPOÕ ELU 6LVWHPDWLN /LWHUDWU 7DUDPDVÕ JHUoHNOHúWLULOHUHN <DOÕQ <D]ÕOÕP
*HOLúWLUPHQLQ ID\GDODUÕQÕQ GHQH\VHO RODUDN J|VWHULOGL÷L \D\ÕQODUD XODúÕOPD\D
oDOÕúÕODFDN YH VRQ RODUDN IDUNOÕ \D]ÕOÕP ILUPDODUÕ temsilcilerinden odak gruplar
ROXúWXUularak birebir J|UúPHOHUJHUoHNOHúWLULOLSVRQUDVÕQGDilgili anketler ile pratikte
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\DúDQDQ VRUXQODU WHVSLW HGLOPH\H oDOÕúÕODFDNWÕU Bölüm 2’de DUDúWÕUPD VRUXODUÕ
araúWÕUPD \|QWHPL YH NXOODQÕODQ GDKLO HWPH YH GÕúODPD NULWHUOHUL DoÕNODQPDNWDGÕU.
Bölüm 3’de sonuçlar D\UÕQWÕOÕRODUDNVXQXOPDNWDGÕU. Bölüm 4’de sonuç verilmektedir.

2 $UDúWÕUPD<|QWHPL
¶O\ÕOODUÕQ EDúÕQGDWÕSDODQÕQGDbiroRNDUDúWÕUPDFÕ.DQÕWD'D\DOÕ7ÕS HYLGHQFHEDVHG \DNODúÕPÕQÕNXOODQPD\DEDúODPÕúWÕU [1]. %X\DNODúÕPÕQEDúDUÕVÕ, bu \DNODúÕPÕ
kullanma konusunda birçok DUDúWÕUPDFÕ\D FHVDUHW YHUPLú YH IDUNOÕ DODQODUGD NÕVD
]DPDQGDX\JXODPDLPNDQÕGR÷PXúWXU. .DQÕWD'D\DOÕ<D]ÕOÕP0KHQGLVOL÷L .'<0)
LONRODUDN\ÕOÕQGDRUWD\DNRQXOPXúWXU. KDYM, ELULQFLOoDOÕúPDODUÕQGDQGHQH\VHO
NDQÕWODUWRSODUYH6LVWHPDWLN/LWHUDWU7DUDPDVÕ (Systematic Literature Review-SLR)
veya SistematLN (úOHPH dDOÕúPDVÕ (Systematic Mapping Study) LOH DUDúWÕUPD\Õ
JHUoHNOHúWLULU. Bu çDOÕúPDGD, <DOÕQ<D]ÕOÕP*HOLúWLUPH konusunda 6LVWHPDWLN(úOHPH
ÇDOÕúPDVÕ JHUoHNOHúWLUPHN]HUHkonu ile ilgili son 10 \ÕOGD\D\ÕPODQPÕúPakaleler,
konferans bildileri ve kitap bölümleri incelenPLúWLU. $UDúWÕUPD \|QWHPLQLQ DGÕPODUÕ
VÕUDVÕ\ODPlanlama, YüUWPHYH5DSRUODPDRODUDNEHOLUOHQPLúWLU
Planlama
<DOÕQ <D]ÕOÕP *HOLúWLUPHGHNL ELULQFLO oDOÕúPDODUÕ EHOLUOHyebilmek içLQ DúD÷ÕGDNL
DUDúWÕUPDVRUXODUÕ EHOLUOHQPLúWLU:
o AS1: En oRN NXOODQÕODQ DUDúWÕUPD WHNQLNOHUL nelerdir? (teori, anket, deney,
deneyim, inceleme kategorilerinden birisi)
o AS2: (OHNWURQLN YHULWDEDQODUÕQGDQ KDQJLVL \DOÕQ \D]ÕOÕP JHOLúWLUPH
NRQXVXQGDGDKDID]ODLOLúNLOL\D\ÕQLoHUPHNWHGLU"
o AS3: +DQJLGHUJLYHNRQIHUDQVODUGD<DOÕQ<D]ÕOÕP*HOLúWLUPHkonusundaki
\D\ÕQODUdaha fazla \HUEXOPXúWXU?
o AS4: <DOÕQYHdHYLNWHNQLNOHULQELUOHúLPLQGHQROXúDQ oDOÕúPDODUÕQGD÷ÕOÕPÕ
QDVÕOGÕU"
o AS5: <D\ÕQODUÕQ\ÕOODUDJ|UHGD÷ÕOÕPÕQDVÕOJHUoHNOHúPHNWHGLU?
o AS6: <D\ÕQWLSOHULQHJ|UHoDOÕúPDODUÕQGD÷ÕOÕPÕQDVÕOGÕU"
<D\ÕQODUD XODúPDN LoLQ DúD÷ÕGDNL DQDKWDU V|]FNOHU NXOODQÕODUDN \DUÕ-otomatik bir
DUDPD \DSÕOPÕúWÕU Lean Principles, Principles of Lean, Lean, Lean Software
Development, Lean Development, Lean Software Analysis, Lean Software Practices,
Lean Practices.
<D\ÕQ DramalarÕ LoLQ NXOODQÕODQ YHULWDEDQODUÕ ACM Digital Library, IEEE Explorer,
Science Direct ve Wiley’dir %D]Õ \D\ÕQODra birden fazla veritabanÕQGD NDUúÕODúÕOGÕ÷Õ
içinEX\D\ÕQODUGDQ sadece bir tanesi VHoLOHUHNNXOODQÕOPÕúWÕU. %XoDOÕúPD için 2003 ile
 \ÕOODUÕ DUDVÕQGD \D\ÕPODQPÕú \D\ÕQODU LQFHOHQPLúWLU <DOÕQ <D]ÕOÕP LOH LOgili
ROPD\DQ \D\ÕQODU LQFHOHPH NDSVDPÕQGDQ oÕNDUÕOPÕúWÕU øoHUPH ø.  YH GÕúODPD
kriterleri '. DúD÷ÕGDbelirtilmektedir:
ø. <DOÕQ<D]ÕOÕP*HOLúWLUPH konusundaki ELULQFLOoDOÕúPDODU.
ø. <DOÕQ<D]ÕOÕP*HOLúWLUPH konusundaki LNLQFLOoDOÕúPDODU.
ø. <DOÕQ<D]ÕOÕPYHdHYLN<D]ÕOÕPÕQELUOLNWHHOHDOÕQGÕ÷Õ oDOÕúPDODU.
DK1: <DOÕQ<D]ÕOÕP*HOLúWLUPHLOHLOJLOLROPD\DQoDOÕúPDODU
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DK2: øQJLOL]FH\D]ÕOPDPÕú\D\ÕQODU.
DK3: 6DGHFH|]HWELOJLVLRODQ\D\ÕQODU.
DK4: .ÕVDQRWODUSDQHOOHUYHSRVWHURWXUXP özetleri.
Yürütme
(OHNWURQLN YHULWDEDQODUÕ ]HULQGH oHúLWOL DUDPDODU JHUoHNOHúWLULOPLú ve ilgili \D\ÕQODUÕ
tespit edebilmek içLQ ø. YH '. NULWHUOHUL NXOODQÕOPÕúWÕU. 'ÕúDUPD NULWHUOHUL
X\JXODQGÕNWDQVRQUDWHVSLWHGLOHQ\D\ÕQEXoDOÕúPDNDSVDPÕQGDNXOODQÕOPÕúWÕU.
Raporlama
$UDúWÕUPDVRUXODUÕQGDQ\RODoÕNDUDN, KHUELUVRUX\D\DQÕWROXúWXUDELOPHN]HUHgerekli
raporlama geUoHNOHúWLULOPLúYHVRQXoODU GH÷HUOHQGLULOPLúWLU.

3 Sonuçlar
ùHNLO  \D\ÕQODUÕQ \ÕOODUD J|UH GD÷ÕOÕPÕQÕ J|VWHUPHNWHGLU. øQFHOHQHQ oDOÕúPDODUÕQ
oR÷XQOX÷XQXQ 2009 ve 2013 \ÕOODUÕ DUDVÕQGD EDVÕOPÕú ROGX÷X gözlemleQPLúWLU. Bu
VD\ÕVDO YHUL\H J|UH <DOÕQ <D]ÕOÕm GHOLúWLUPH LOH LOJLOL DUDúWÕUPDODUÕQ  \ÕOÕQGDQ
itibaren artmaya EDúODGÕ÷ÕLIDGHHGLOHELOLU.

ùHNLO 1: 6RQ\ÕOLoHULVLQGHNL \D\ÕQ GD÷ÕOÕPÕ

(OHNWURQLN YHULWDEDQODUÕQGD \DSÕODQ DUDPDODUGD, 65 \D\ÕQ EXOXQPXú YH  WDQHVL
oDOÕúPDNRQXVX\ODGR÷UXGDQ LOJLOLROPDGÕ÷ÕQGDQincelemeye GDKLOHGLOPHPLúWLUùHNLO
2, inceleme LoLQNXOODQÕODQ\D\ÕQODUÕQ YHULWDEDQODUÕQDJ|UHGD÷ÕOÕPÕQÕJ|VWHUPHNWHGLU
%X VD\ÕVDO YHULOHUH J|UH, NRQX\OD LOLúNLOL en çok \D\ÕQÕQ EXOXQGX÷X YHULWDEDQÕ IEEE
Explorer¶GÕU.

ùHNLO 2: VeriWDEDQODUÕQGDQNXOODQÕODQ\D\ÕQODUÕQGD÷ÕOÕPÕ

øQFHOHPHGHNXOODQÕODQ\D\ÕQODUÕQE\NELUNÕVPÕ konferans bildirisidirùHNLO, dergi
\D\ÕQODUÕ NRQIHUDQV ELOGLUileri ve kitap bölümü türlerinin GD÷ÕOÕPÕQÕ J|VWHUPHNWHGLU
Bir simülasyon konferansÕ ROPDVÕQDUD÷PHQ³:LQWHU6LPXODWLRQ&RQIHUHQFH´HQoRN
\D\ÕQ LoHUHQ NRQIHUDQV YH ³7KH -RXUQDO RI 6\stem and SofWZDUH´ HQ oRN \D\ÕQÕQ
EXOXQGX÷X dergidir. Tablo 1 GHUJL GD÷ÕOÕPÕQÕ Tablo 2, NRQIHUDQV ELOGLUL GD÷ÕOÕPÕQÕ
göstermektedir.
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ùHNLO 3: .XOODQÕODQ\D\ÕQODUÕQGD÷ÕOÕPÕ

Tablo 1: 'HUJL\D\ÕQODUÕGD÷ÕOÕPÕ
'HUJLøVPL
<D\ÕQ6D\ÕVÕ
Journal of Systems and Software
 6ÕUD 1)
Journal of Operations Management
 6ÕUD 2)
Computers in Industry
 6ÕUD 2)
Tablo 2: .RQIHUDQV\D\ÕQODUÕGD÷ÕOÕPÕ
.RQIHUDQVøVPL
Winter Simulation Conference
Portland International Center for Management of
Engineering and Technology
Int’l Conference on Information and Communication
Technologies and Development
International Conference on Software and System Process
Euromicro Conf. on Software Eng. and Adv. Applications

<D\ÕQ6D\ÕVÕ
5 (6ÕUD 1)
2 (6ÕUD 2)
2 (6ÕUD 2)
2 (6ÕUD 2)
2 (6ÕUD 2)

$UDúWÕUPDWHNQLNOHULQHJ|UH\D\ÕQODUVÕQÕIODQGÕUÕOPÕúWÕU. <D\ÕQODUÕQ çR÷XQXQDUDúWÕUPD
WHNQL÷LQLQ LQFHOHPH ROGX÷X gözOHPOHQPLúWLU ùHNLO  DUDúWÕUPD teknikleri GD÷ÕOÕPÕQÕ
göstermektedir.

ùHNLO 4: $UDúWÕUPDWHNQLNOHULQLQGD÷ÕOÕPÕ

ùHNLO5 oDOÕúPDDODQODUÕQGD\D\ÕQODUÕQ GD÷ÕOÕPÕQÕJ|VWHUPHNWHGLU.

ùHNLO 5: dDOÕúPDDODQODUÕQÕQGD÷ÕOÕPÕ

ùHNLO 6: dHYLNYH<DOÕQWHNQLNOHULQLQELUOLNWHNXOODQÕPÕ

611

6RQ \ÕOODUGD devik <D]ÕOÕP *HOLúWLULFLOHU, <DOÕQ <D]ÕOÕP *eliúWLUPH \DNODúÕPODUÕQÕ
DUDúWÕUPD\D ve uygXODPD\D EDúODPÕúODUGÕU >@ %X QHGHQOH dHYLN <D]ÕOÕPÕQ <DOÕQ
ølkeleri ile ELUOLNWHNXOODQÕOGÕ÷Õ\D\ÕQODULQFHOHQPLúWLUùHNLO6LNL\DNODúÕPÕQELUOLNWH
NXOODQÕOGÕ÷ÕoDOÕúPD\]GHVLQLQVDGHFHG]H\LQGHROGX÷XQXJ|VWHUPHNWHGLU.

4

Sonuç

dDOÕúPDGD dört elektronik veriWDEDQÕNXOODQÕOPÕú \D\ÕQEXOXQPXúDQFDNWDQHVL
oDOÕúPDGDNXOODQÕOPÕúWÕU [8]. $UDúWÕUPDsonucundaki öneriOHUDúD÷ÕGDVXQXOPDNWDGÕU
 <DOÕQ<D]ÕOÕP*HOLúWLUPHNRQXVXQGDGHQH\VHOoDOÕúPDODUÕQVD\ÕVÕDUWWÕUÕOPDOÕ
  <DOÕQ <D]ÕOÕP *HOLúWLUPH SUHQVLSOHULQLQ dHYLN 6UHoOHU LOH ELUOLNWH NXOODQÕPÕ LOH
LOJLOL\DSÕODFDNDUDúWÕUPDODUÕQVD\ÕVÕDUWWÕUÕOPDOÕ
(3) YalÕQ<D]ÕOÕP*HOLúWLUPH¶QLQ X\JXODQDELOHFH÷LIDUNOÕoDOÕúPDDODQODUÕVDSWDQPDOÕ
YHGDKDUDKDWNXOODQÕODELOPHVLLoLQoHúLWOLDOW\DSÕODUKD]ÕUODQPDOÕGÕU
ùHNLOLQFHOHQGL÷LQGHDUDúWÕUPDWHNQLNOHULQGHQGHQH\VHOoDOÕúPDODUÕQ\HWHUVL]ROGX÷X
görülmektedir. Bu kDSVDPGD <DOÕQ <D]ÕOÕP JHOLúWLUPH LOH GHQH\VHO oDOÕúPDODUÕQ
DUWWÕUÕOPDVÕ madde 1¶GH |QHULOPLúWLU ùHNLO ¶GD J|UOG÷ JLEL <DOÕQ <D]ÕOÕP
*HOLúWLUPH LOH dHYLN *HOLúWLUPH oRN D] oDOÕúPDGD ELUOLNWH NXOODQÕOPÕúWÕU Son olarak
\DSWÕ÷ÕPÕ] LQFHOHPHOHUGH VÕQÕUOÕ VD\ÕGD DODQGD úX DQGD X\JXODQGÕ÷Õ YH bunun
JHOLúWLULOPHVL JHUHNWL÷L X\JXODPDGD NROD\OÕN VD÷ODQPDVÕ LoLQ ED]Õ DOW\DSÕ
\D]ÕOÕPODUÕQÕQ GD KD]ÕUODQPDVÕ JHUHNWL÷L VRQXFXQD YDUÕOPÕúWÕU %X oDOÕúPD ELU
EDúODQJÕo QLWHOL÷LQGHGLU 'HYDPÕQGD 6LVWHPDWLN /LWHUDWU 7DUDPDVÕ LOH GHQH\VHO
NDQÕWODUD XODúÕOPD\D oDOÕúÕODFDN YH VRQ DúDPDGD \DSÕODFDN RODQ DQNHWOHUOH
X\JXODPDGDNLVRUXQODUWHVSLWHGLOPH\HoDOÕúÕODFDNWÕU
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Özet Yazılım testinde uygulanabilecek en basit yaklaşım verilen bir kod
parçasındaki bütün olasılıkları test etmektir. Bu durum zaman ve bütçe
kısıtları nedeniyle pratikte imkansızdır. Yazılım hata tahmini yöntemleri proje yöneticileri tarafından, test aşamasında, kısıtlı olan kaynakları
efektif bir şekilde dağıtmak için kullanılmaktadır. Bu alandaki çalışmalar
özellikle 2005 yılından itibaren artarak devam etmektedir. Bu çalışmada
literatürde var olan metriklerin web uygulamaları için yeterli olup olmadığı sorgulanmıştır. Web uygulamaları üzerinde yaptığımız deneyler
hata tahmininin web uygulamaları üzerinde optimum sonuçlar vermekten uzakta olduğunu göstermektedir. Bu tip uygulamaları geliştirmede
kullanılan yaşam döngüsü, diğer uygulamalar için kullanılanlarla aynı
olsa da teknik bakımdan ayrıştıkları bazı noktalar bulunmaktadır. Bu
nedenle yazılım hata tahmini alanında web uygulamalarına özel metrikler oluşturulmasını önermekteyiz.

1

Giriş

Bir yazılım projesinin başarısını belirleyen ana faktör kalitesidir [33]. Yazılım
kalitesi için birden fazla tanım bulunmakla birlikte bunlar içinde öne çıkanı
”yazılımın ne kadar iyi tasarlandığı ve çıkan ürünün bu tasarıma ne kadar uyduğu”dur [32]. Yazılımın kalitesi geliştirme sürecinin test aşamasıyla çok
yakından ilişkilidir. Bu ilişki projenin zaman ve bütçe kısıtlarını da çok yakından
etkiler. Örneğin 2002’deki IEEE Metrik Paneli’nde [5] araştırmacılar harcanan
eforun yarısının aslında önlenebileceğini, bunların %80’inin de hataların küçük
bir kısmından (yaklaşık %20) kaynaklandığını öne sürmüşlerdir. Bu tip önlenebilir eforlar daha önceden keşfedilip daha az masraﬂa çözülebilecek veya tamamen
önlenebilecek hatalardan kaynaklanmaktadır [7]. Dikkatli tasarlanmış test aktiviteleri başarılı ürünler doğururken kaotik, rastgele veya doğru yapılmayan test
aktiviteleri kısıtları aşmış veya iptal edilmiş ürünlere yol açar. Yazılım testinde
uygulanabilecek en basit yaklaşım verilen bir kod parçasındaki bütün olasılıkları
test etmektir. Bu durum zaman ve bütçe kısıtları nedeniyle pratikte imkansızdır.
Bu nedenle yazılım proje yöneticileri ürünlerindeki hataya yatkınlığı ölçmek için
çoğunlukla öğrenme tabanlı tahmin yöntemleri kullanmaktadır.
Yazılım hata tahmini yöntemleri proje yöneticileri tarafından, test aşamasında,
kısıtlı olan kaynakları efektif bir şekilde dağıtmak için kullanılmaktadır. Bu
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yöntemler yazılım testinde görev yapan kişilere test senaryolarının ne şekilde
üretetileceğine ve organize edileceğine karar vermelerine yardımcı olmaktadır.
Hatalı modüllerin doğru tahmin edilmesi yazılım testinin masrafını azaltır ve
proje yöneticileri kısıtlı kaynaklarını işlere atama konusunda daha rahat hareket
edebilirler [34]. İdealde bir hata tahmini modeli bütün hataları doğru tahmin
ederken hatasız modülleri hatalı olarak işaretlememelidir. Ancak pratikte bu duruma çok az rastlanır [2]. En yeni tahmin modelleri bile bu noktaya erişmekten
çok uzaktadır [15, 23]. Yüksek tahmin oranına sahip modeller yüksek yanlış
alarm oranına sahiptir. Yüksek yanlış alarm oranları hatasız kodların boş yere
test edilmesine yol açar. Bu durum yüksek güvenlik gerektiren uygulamalar
için bir soruna yol açmaz çünkü bu tip uygulamalarda karşılaşılacak bir hatanın bedeli çok yüksektir. Ama bu durum kaynak açısından kritik projeler
için ciddi bir problemdir [13, 14, 20]. Kodun gereksiz yere gözden geçirilmesi
test aşamasını uzattığından bütçe ve zaman kısıtlarını aşma riskini arttırır.
Bu nedenle mühendisler doğru ve yanlış tahmin oranlarını dengeleme yoluna
gitmelidir [20].
Bu alanda çalışan araştırmacılar şimdiye kadar hata tahmini modellerini
kurarken statik kod metrikleri, kod değişim metrikleri, geliştirici ve modül
ağları gibi farklı metrik kümelerinden yararlandılar. Bunlar arasında statik
kod metrikleri 1970’lerden beri kullanılmaktadır [1, 4, 19]. Otomatik araçlar
yardımıyla da projelerden metrikleri çıkarmak çok daha kolay hale gelmiştir.
Geçen yıllarda araştırmacılar kullanılan metrik setlerinin tavan performansa
ulaştığını göstermiştir [23]. Bu tavan etkisini ortadan kaldırmanın 2 yolu vardır:
– Var olan metrik setlerine yeni veri madenciliği teknikleri uygulamak
– Var olan veri madenciliği tekniklerini yeni metriklere uygulamak
Araştırmalarda hata tahmini modellerinin performansını arttırmak için yeni
veri madenciliği teknikleri bulmaya çalışmanın harcanan emeğe değmeyeceği
gösterilmiştir [23]. Bundan dolayı eğitim verisinin kalitesini arttırmak veya kullanılan metrik setlerinde yenilikçi davranmak tahmin modellerinin performansını
arttırmak için daha efektif bir yöntem olacaktır.
2012 yılı verilerine göre Kuzey Amerika’nın %78’i, Avrupa’nın %63’ü Internet kullanmaktadır [40]. Dünya çapında yapılan Internet tabanlı işlemlerin yıllık
tutarı trilyon dolarlarla ölçülmektedir [35]. E-ticaret dışında her gün milyonlarca
kullanıcının arama motorları (örn: Google), sosyal paylaşım platformları (örn:
Facebook, Twitter), bilgi paylaşımı (örn: Wikipedia) gibi farklı amaçlarla farklı
web sitelerini kullandıkları bilinmektedir. Bu kadar büyük bir Internet kullanımı
karşısında ﬁrmalar açısından erişilebilir olmak günümüzde büyük bir ihtiyaç halini almıştır. Son yıllarda kızışan tarayıcı savaşları ve buna paralel gelişen teknoloji ve performans artışı geliştiricilerin bu alanda ilerlemesine imkan sağlamıştır.
Bu alanda geliştirme yaparken kullanılan teknolojilerin de ilerlemesiyle web
geliştiricileri artık daha özgürce daha iyi uygulamalar çıkarabilmektedir. Mobil
cihaz kullanımındaki artışla birlikte web uygulamalarına artık çok daha farklı
tipte ekranlardan erişilebilmek gibi gereksinimler eklenmeye başlanmıştır.
Ancak web uygulamalarındaki hatalar ﬁrmalara milyonlarca dolar kaybettirmeye devam etmektedir. Web uygulamalarının masaüstü uygulamalardan farklı
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olarak yüksek erişilebilirliğe sahip olması gerekmektedir. Uygulamada yaşanacak
en ufak sıkıntıların ﬁrmalara faturası büyük olmaktadır. Örneğin 2001 yılı şükran
günü tatilinde Amazon’un yaşadığı sıkıntılar 20 dakikada 500 bin dolar kaybetmesine neden olmuştur [3]. Hataların görünmeyen faturası ise daha büyüktür,
her hata kullanıcı sadakatinin bozulmasına ve müşteri kaybına neden olmaktadır [30].
Web uygulamalarını geliştirmede kullanılan yaşam döngüsü, diğer uygulamalar için kullanılanlarla aynı olsa da teknik bakımdan ayrıştıkları bazı noktalar
bulunmaktadır.
– Öncelikle web uygulamalarının geliştirilmesinde birden fazla programlama
dili, tasarım özelliği, dışarıdan kullanılmakta olan kütüphane ve bileşenler
bulunur. Bunlara örnek olarak geleneksel programlama dilleri, script dilleri,
düz HTML sayfaları, XML tabanlı şablon dosyaları, veritabanları, resimler
ve CSS kodları verilebilir.
– Geliştirilen uygulamalar tarayıcılara bağımlı halde çalışmaktadır. Aynı kod
farklı tarayıcıda farklı şekilde çalışabilmektedir. Bunu önlemek için kodun
tarayıcı bağımsız çalışacak şekilde yazılması ve uygulamanın farklı tarayıcılar
için test edilmesi gerekmektedir.
– Güvenlik zaﬁyeti daha fazladır. Öncelikle kullanıcı tarafında çalışan kodlara erişip incelemek çok kolaydır. Ayrıca Internet aracılığıyla daha geniş bir
kullanıcı kitlesine hitap ettiğinden daha fazla tehdite maruz kalmaktadır.
– Dış dünya değişimlerinden daha çok etkilenmektedir. Internet bağlantısının
kaybolması veya yavaşlaması durumları geliştirme sırasında hesap edilmezse
istenmeyen durumlarla karşılaşma şansı yüksektir.
– Uygulama bileşenleri gerçek ortamda ve hatta geliştirme sırasında farklı makinelere dağıtılmış halde bulunabilir ve bu halde birbirleriyle uyumlu ve bir
bütün çalışmak durumundadırlar.
Bütün bunlar uygulamanın karmaşıklığını arttırıcı faktörlerdir [29].
Bu çalışmada web uygulamaları için hata tahmini yapılarak performans
değerlendirmesi yapılmaktadır. Araştırma sorumuz ”Kullanılmakta olan
yazılım hata tahmini yöntemleri web uygulamaları için ne kadar iyi
sonuçlar vermektedir?” şeklindedir.
Araştırma sorumuzu yanıtlayabilmek için açık kaynak 6 web uygulamasının
hataya yatkınlıklarını dosya bazında inceledik. Bu işlem için yaygın olarak kullanılmakta olan metrikler ve sınıﬂandırma algoritmalarını kullandık. Aldığımız
sonuçlar mevcut hata tahmini yöntemlerinin web uygulamaları için halen düşük
performansla çalıştığını göstermektedir.

2

İlgili Çalışmalar

Yazılım hata tahmini alanındaki çalışmalar özellikle 2005 yılından itibaren artarak devam etmektedir [8]. Bu çalışmalarda farklı tipte metrikler kullanılmakla
birlikte statik kod metrikleri yaygın olarak kullanılan metrik tiplerinin başında
gelmektedir [1, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 27, 33]. Literatürdeki ilk hata tahmini
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çalışması satır sayısı kullanılarak yapılmıştır [1]. Daha sonra Halstead metrikleri [12] ve McCabe metrikleri [16] kullanılmaya başlanmıştır. Bu metrikler
uygulamanın karmaşıklığı ve boyutu hakkında ﬁkirler vermektedir. Günümüzde
en yaygın kullanılan metrik tipleri bunlardır. Ancak bu çalışmalarda genel olarak masaüstü uygulamalarından çıkarılan metrikler kullanılmış olup herhangi
bir web uygulaması için çıkarılmış bir metrik seti bulunmamaktadır.
Yazılım hata tahmininde kullanılan metrik setlerinden bir diğeri kod değişim
(code churn) metrikleridir [9, 10, 26, 28]. Bu metrik setleri Subversion ve GIT
gibi versiyon kontrol sistemlerinden çıkarılmaktadır. Geliştiricilerin kod üzerinde
yaptığı değişiklikler kullanılarak, eklenen/silinen satır sayısı, yapılan değişiklik
sayısı, değişiklik yapan geliştirici sayısı gibi özellikler çıkarılmaktadır. Kod
değişim metriği ilk olarak Munson tarafından [26] ortaya atılmıştır. Yapılan
çalışmalarda statik kod metriklerinden daha iyi sonuç verdiği gözlenmiştir.
Bunlar dışında diğerlerine göre nispeten daha yeni bir metrik tipi olarak sosyal ağ metrikleri de yazılım hata tahmininde kullanılmaktadır [6,17,31,39,41]. Bu
çalışmalarda kullanılan metrikler koddan bağımsız olup, sosyal ağlar geliştirici
veya dosyalardan oluşturulmaktadır. Bu alanda çalışanlar birbirine bağımlılığı
olan dosyalar veya aynı dosya üzerinde çalışmış olan geliştiricileri birbirleriyle
bağlayarak sosyal ağlar kurmuş bu ağlardan sosyal ağ analizi yöntemleri ile metrikler çıkarmışlardır.

3

Yöntem

Bu bölümde çalışmada kullanılan veri kümeleri ve araştırma yöntemleri
açıklanmaktadır.
3.1

Veri Kümeleri

Araştırma sürecinde ilk olarak literatürde var olan metriklerin web uygulamaları
için yeterli olup olmadığı sorgulanmıştır. Bu metrikler web uygulamalarına özel
ortaya atılmış olmasa bile programlama dillerinin genel yapısından dolayı uygunluk göstermeleri olasıdır. PHP tabanlı 6 uygulama incelenerek, statik kod metrikleri ve kod değişim metrikleri kullanılarak uygulamalardaki hatalar tahmin edilmeye çalışılmıştır. Uygulamalar hakkında bazı istatistikler Tablo 1’den görülebilir. Yapılan denemelerde her proje için 2 farklı tipte metrik seti için farklı algoritmalar kullanılmıştır. Sonuçların değerlendirilmesi için 10 katlı çapraz geçerleme
kullanılmıştır.
3.2

Hata Tahmin Modeli

Bu çalışmada makine öğrenmesi yöntemlerine dayanan bir hata tahmin yöntemi
uygulanmıştır. Kullanılan yöntemin görsel temsili Şekil 1’de görülebilir. Versiyon kontrol sistemleri kodlara ve kod geçmişlerine ulaşmak, buralardan metrikler çıkarmak için kullanılmıştır. Uygulamalarda yer alan dosyaların hataya
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Tablo 1: İncelenen Uygulamalar
Uygulama Adı Sürüm Geliştirici Sayısı Satır Sayısı Dosya Sayısı Commit Sayısı Hatalı Dosya Oranı
Laravel
3.0
54
51448
308
2559
%34
Symfony
2.2
753
285875
4048
13144
%49
phpMyAdmin
3.5
330
1140741
1142
70113
%24
Guzzle
3.0
29
48052
413
632
%15
Wordpress
3.0
53
382600
1246
25712
%44
Joomla
3.1
239
581606
5573
15726
%30

meyilli olup olmadıkları farklı tipte metrikler ve sınıﬂandırma algoritmaları kullanılarak tahmin edilmeye çalışılmıştır. Sınıﬂandırma için Naive Bayes, Bayes
Net ve Random Forest algoritmaları kullanılmıştır. Bu algoritmalar yazılım hata
tahmini alanında yaygın olarak kullanıldıkları ve genelde iyi sonuç verdikleri
gözlendiği için tercih edilmiştir [8, 15, 19, 23]. Girdi olarak statik kod metrikleri
ve kod değişim metrikleri kullanılmıştır. Örnekleme sapmasını engellemek için 10
katlı çapraz geçerleme kullanılmıştır. Deneylerin gerçeklenmesi için Weka uygulaması [11] kullanılmıştır. Veri setlerine eğitim ve test işlemlerinin uygulanması ile
hata tahmini sonuçları elde edilmiştir. Bu sonuçlar performans ölçümü aşamasına
girdi olarak kullanılmıştır.

Şekil 1: Öğrenme tabanlı hata tahmini sistemi mimarisi

Veri Çıkarma Veri çıkarma işlemi her proje için benzer şekilde ilerlemiştir.
Öncelikle proje kodları Tablo 1’de belirtilen sürümler için Github sayfalarından
indirilmiştir. Hatalı modüllerin işaretlenmesi için indirilen sürümler temel
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alınarak 1 sene içinde hata olarak işaretlenmiş kod değişimleri çıkarılmıştır
ve değiştirilmiş dosyalar hatalı olarak işaretlenmiştir. Bir kod değişimini hata
olarak işaretleyebilmek için kod teslim mesajında (bug, error, ﬁx, fail) gibi
anahtar kelimeler aranmıştır.
Statik kod metriklerini çıkarmak için Understand [38] adlı uygulama kullanılmıştır. Bu metrik tipleri sadece programlama dilleri için kullanılabildiğinden,
veri setine sadece PHP ve JavaScript dosyaları dahil edilmiştir. Kod değişim
metriklerini çıkarmak için basit bir script yazılmıştır. Bu metrik tipi için PHP
ve JavaScript dosyalarının yanında HTML, CSS ve XML dosyaları da veri
setine dahil edilebilmiştir. Sadece temel alınan sürümden 1 sene öncesine kadar
üzerinde değişiklik yapılmış dosyalar veri setine dahil edilmiştir.
Metrik Tipleri Çalışmada kullanılmak üzere statik kod metrikleri ve kod
değişim metrikleri seçilmiştir. Bu metrikler araştırmalarda en yaygın kullanılan
metrik tipleri oldukları ve genelde iyi sonuç verdikleri gözlendiği için seçilmiştir.
Kullanılan metrikler Tablo 2’de listelenmiştir.
Tablo 2: Kullanılan Metrikler
Statik Kod Metrikleri
Kod Değişim Metrikleri
Satır sayısı
Kod teslimi sayısı
Kod satır sayısı
Kod teslim eden kişi sayısı
Boş satır sayısı
Eklenen satır sayısı
Yorum satır sayısı
Silinen satır sayısı
Yorum/kod oranı
Son sürümde kod teslimi sayısı
İfade sayısı
Son sürümde kod teslim eden kişi sayısı
Döngüsel karmaşıklık
Son sürümde eklenen satır sayısı
Tasarımsal karmaşıklık
Son sürümde silinen satır sayısı
Temel karmaşıklık
Popüler kod teslim eden kişi yüzdesi
Yol sayısı
Kod blok seviyesi

Performans Ölçümü Çalışmada tahmin modellerinin performansı hata tahmini çalışmalarında yaygın olarak kullanılan doğru pozitif oranı (DPO) ve yanlış
pozitif oranı (YPO) ölçümleri kullanılmaktadır [6, 13, 15, 19, 36]. Bu ölçümler
tahmin algoritmalarının veri setleri kullanılarak eğitilmesi ve oluşan tahmin
modellerinin test edilmesiyle elde edilmektedir. DPO modelin gerçekten hataya
yatkın olan modülleri bulmadaki başarısını gösterirken YPO aslında hatasız olan
modülleri hatalı işaretlediğini belirtir. Hata tahmininde DPO oranını yükseltip YPO oranını düşüren yöntemler daha değerli bulunmaktadır. Bu nedenle
mümkün olduğunca (DPO, YPO) çiftini (1,0) ideal noktasına yaklaştıran tahmin yöntemlerine ulaşmaya ihtiyaç vardır. Maalesef bu ideal durum pratikte
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çok nadir görülmektedir. Ölçümlerin ideal duruma yakınlığını ölçmek için denge
adı verilen performans ölçütü kullanılmaktadır. Belirtilen ölçütler (1), (2) ve (3)
kullanılarak Tablo 3’deki karışıklık matrisi yardımıyla hesaplanmaktadır.

Şekil 2: ROC eğrisinde bölgeler

Doğru tahmin bir modelin başarısını belirlemek için önemli bir etkendir ancak yanlış tahmin de oldukça önemlidir. Bu durum Şekil 2’de gösterilmiştir.
Risk odaklı bölgedeki tahmin modelleri yüksek DPO’ya sahip olmakla beraber
YPO’ları da oldukça yüksektir. Bu durum hata içermeyen çok sayıda dosyanın
hatalı olarak işaretlenmesi anlamına gelip, gereğinden fazla dosyanın incelenmesi
sonucunu doğurur. Bu da test aşamasının masrafının artmasına neden olmaktadır. Hatasızlığın çok önemli olduğu projeler için bu kabul edilebilir bir durum
olmakla beraber projelerin çoğu bu kategoride yer almamaktadır. Masraf odaklı
bölge orta-düşük DPO’ya ve çok düşük YPO’ya sahiptir. Bu bölgeye düşen tahmin modelleri sınırlı kaynaklara sahip projeler için daha kullanışlıdır [13].
Veri dağılımının normal dağılıma uyacağını doğrudan farz edemeyeceğimiz
için uygulanacak farklı yöntemlerle bulunan sonuçların birbirinden farklı olup
olmadığının kontrolü Mann-Whitney U testi kullanarak yapıldı.
DP
DP + Y N
YP
Y PO =
Y P + DN

Y P O2 + (1 − DP O)2
√
Denge = 1 −
2
DP O =
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(1)
(2)
(3)

Tablo 3: Karmaşıklık matrisi
Gerçek Durum
Hatalı Hatasız
Hatalı DP
YP
Tahmin Edilen
Hatasız YN
DN

4

Sonuçlar

Araştırma sorumuzu cevaplayabilmek için 6 veri seti üzerinde 10 katlı çapraz
geçerleme ile 3 farklı sınıﬂandırma algoritması kullanılmıştır. Sonuçlar Tablo 4 ve
5’de görülebilir. Tahmin modellerinin başarılarına denge ölçümü kullanılarak karar verilmiştir. Sonuçlar karşılaştırılırken Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.
Bu sonuçlardan bazı çıkarımlar yapmak mümkündür. Uygulama bazında kullanılan farklı algoritmalar arasında başarısı daha yüksek olanlar koyu yazılmıştır.
Sınıﬂandırma algoritmaları arası performans karşılaştırması yapıldığında Random Forest ve Bayes Net algoritmalarının Naive Bayes’e göre daha iyi sonuçlar
verdiği görülebilir.
Metrik setleri açısından baktığımızda kod değişim metriklerinin statik kod
metriklerine göre daha iyi sonuçlar verdiği görülebilir. Ortalama denge sonuçları
arasındaki farklar istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Bu sonuçlar önceki
çalışmaları [9, 15, 24, 25] doğrulamaktadır. Ancak en başarılı olan skorların
büyük çoğunluğunda, tahmin oranı çoğu projede yüksek çıkmasına rağmen
hatalı tahmin oranı da oldukça yüksektir. Bu durumun kaynak açısından kısıtlı
projeler için pratikte sağladığı bir yarar bulunmamaktadır. Çünkü bu durum
hata içermeyen çok sayıda modülün de hatalı olarak işaretlenmesine neden
olacağı için test aşamasında yüksek efor harcanmasına sebep olup, hata tahmininin kullanılma amacıyla örtüşmemektedir. Ortalama değerlere bakıldığı
zaman DPO, YPO ve denge değerlerinin bu alanda benzer performans kriterleri
kullanılarak yapılmış diğer çalışmalarda bulunan ölçümlerden [9,19,22,24,25,37]
daha düşük olduğu görülebilir. Bu sonuçlar web uygulamalarına özel bir hata
tahmini çalışması yapılmasının gerekli olduğu yönündeki düşüncemizi kuvvetlendirmiştir.

5

Tartışma

Bu araştırmada yazılım hata tahmininde uygulanmakta olan tekniklerin web
uygulamalarında ne kadar uygulanabilir olduğu araştırılmıştır. Web paradigması yükselişini 2000’li yılların başında yapmış olsa da günümüzde halen gayet revaçta olan bir alandır. Bu tip uygulamalarda yapılan hatalar ﬁrmalara
çok daha pahalıya mal olmaktadır. Doğaları gereği barındırdıkları teknik detaylar nedeniyle web uygulamalarınının ayrı bir yere konması gerekmektedir.
Yazılım hata tahmini alanında bugüne kadar yapılmış çok sayıda çalışma var olsa
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Tablo 4: Statik Kod Metrikleri
Naive Bayes
DPO YPO Denge
Laravel
0.39 0.21 0.54
Symfony
0.90 0.65 0.53
phpMyAdmin 0.40 0.16 0.56
Guzzle
0.90 0.53 0.62
Wordpress
0.89 0.72 0.48
Joomla
0.12 0.03 0.38
Ortalama
0.6 0.38 0.52

Bayes Net
DPO YPO Denge
0.78 0.44 0.65
0.72 0.32 0.70
0.42 0.20 0.57
0.78 0.31 0.73
0.76 0.60 0.54
0.75 0.19 0.78
0.70 0.34 0.66

Random Forest
DPO YPO Denge
0.88 0.48 0.65
0.88 0.65 0.53
0.42 0.14 0.58
0.94 0.70 0.50
0.73 0.42 0.65
0.89 0.30 0.77
0.79 0.45 0.61

Tablo 5: Kod Değişim Metrikleri
Naive Bayes
DPO YPO Denge
Laravel
0.91 0.55 0.61
Symfony
0.93 0.73 0.48
phpMyAdmin 0.25 0.06 0.47
Guzzle
0.91 0.61 0.56
Wordpress
0.96 0.41 0.71
Joomla
0.93 0.45 0.68
Ortalama
0.82 0.47 0.59

Bayes Net
DPO YPO Denge
0.71 0.13 0.78
0.87 0.57 0.59
0.51 0.16 0.64
0.88 0.58 0.58
0.80 0.03 0.86
0.86 0.32 0.75
0.77 0.30 0.70
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Random Forest
DPO YPO Denge
0.83 0.36 0.72
0.87 0.66 0.52
0.47 0.15 0.61
0.93 0.77 0.45
0.84 0.12 0.86
0.86 0.29 0.77
0.80 0.39 0.66

bile bu çalışmalar araştırmanın ana ﬁkrinden farklı nitelikler ortaya koymaktadır. Var olan yöntemlerin farklı uygulamalar için kullanılmasından çıkarılan
sonuç, yazılım hata tahmini yöntemlerinden bu alanda yeterince faydalanamadığı
kanısı doğurmuş ve bu alana özel bir çalışma yapılması gerektiği yönündeki ﬁkrimizi güçlendirmiştir. İlgili çalışmalarda ortaya çıkarılmış olan veri setinin zenginleştirilmesi ﬁkrine paralel olarak ilerisi için web uygulamalarında hata tahmini
yapılması için özel bir metrik seti çıkarılması, bu sayede hata tahmininde kullanılan veri setlerinin iyileştirilip bu tip uygulamalarda daha iyi sonuçlar alınması
tavsiye edilmektedir. Özellikle kozmetik hataların öne çıktığı bu tip uygulamalarda HTML/CSS için metrik seti çıkarılması düşünülebilir.
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X\JXODQDELOPHNWHGLU dHúLWOL PHWULNOHU NXOODQÕODUDN \D]ÕOÕPODUÕQ GH÷HUOHQGLULO
PHVL \|QWHPL ELUoRN \D]ÕOÕP ILUPDVÕ YH DUDúWÕUPDFÕ WDUDIÕQGDQ \D\JÕQ RODUDN
X\JXODQPDNWDGÕU%XoDOÕúPDGD\D]ÕOÕPELOHúHQOHULQGHQRWRPDWLNRODUDNWRSOD
QDQPHWULNOHUNXOODQÕODUDN|QFHGHQEHOLUOHQPLúELUWDNÕPNXUDOODUDJ|UHELOHúHQ
NDOLWHVLQL |OoPHN ]HUH JHOLúWLULOHQ PHWRW DQODWÕODFDNWÕU gQFHOLNOH EX PHWRW
NDSVDPÕQGD|OoOHQYHKHVDSODQDQPHWULNOHUWDQÕPODQDFDNYHEXPHWULNOHULQVH
oLOPHQHGHQOHULDNWDUÕODFDNWÕU6RQUDVÕQGDEXPHWULNOHUNXOODQÕODUDN\DSÕODQEL
OHúHQNDOLWHSXDQÕKHVDSODPD\|QWHPLDoÕNODQDFDNWÕU6RQRODUDNGDEXPHWRWLOH
HOGHHGLOHQND]DQÕPODUYHJHOHFHNLoLQSODQODQDQoDOÕúPDODUDNWDUÕODFDNWÕU

$QDKWDU.HOLPHOHU6WDWLNNRGDQDOL]L.DOLWH|OoP.RGWDEDQOÕPHWULNOHU
%LOHúHQNDOLWHVL.RGODPDVWDQGDUWODUÕ



*LULú

6WDWLNDQDOL] VWDWLNNRGDQDOL]LND\QDNNRGDQDOL]LVWDWLNSURJUDPDQDOL]LRODUDNGD
DGODQGÕUÕODELOLU  \D]ÕOÕP ND\QDN NRGXQXQ NDOLWH JYHQOLN YH JYHQLOLUOLN DoÕVÕQGDQ
DQDOL] HGLOGL÷L ELU \D]ÕOÕP GR÷UXODPD PHWRGXGXU 'L÷HU GR÷UXODPD IDDOL\HWOHULQGHQ
IDUNOÕ RODUDN VWDWLN DQDOL] RWRPDWL]H HGLOHELOPHNWH EX VD\HGH \D]ÕOÕPÕQ NRúPDVÕQD
JHUHNNDOPDGDQ\DGD|]HOWHVWGXUXPODUÕROXúWXUXOPDGDQX\JXODQDELOPHNWHGLU
6WDWLN DQDOL] LOH \D]ÕOÕP JHOLúWLULFLOHUL YH WHVWoLOHUL WDúPD VÕIÕUOD E|OPH KDIÕ]D YH
LúDUHWOH\LFL KDWDODUÕ JLEL oHúLWOL oDOÕúPD ]DPDQÕ KDWDODUÕQÕ WHVSLW YH WHúKLV HGHELOLUOHU
%X DQDOL]OHU RODVÕ KDWDODUÕQ WHVSLW HGLOPHVLQLQ GÕúÕQGD LQFHOHQHQ \D]ÕOÕPÕQ IRUPDW
DoÕVÕQGDQGH÷HUOHQGLULOPHVL JLULQWLYHERúOXNX]XQOXNODUÕJLEL ND\QDNNRGPHWULNOH
ULQLQ KHVDSODQPDVÕ PLPDUL \DSÕVÕQÕQ RUWD\D NRQXOPDVÕ NRGODPD VWDQGDUWODUÕQD X\
JXQOX÷XJLEL|QHPOL|]HOOLNOHULQLGHRUWD\DoÕNDUPDNWDGÕU>@7HPHOVWDWLNNRGDQDOL]
WHNQLNOHUL NRG VDWÕU VD\ÕVÕ NRG LoHULVLQGHNL \RUXP \]GHOHUL NRG NDUPDúÕNOÕ÷Õ JLEL
\D]ÕOÕPNDOLWHPHWULNOHULQLUHWHELOGL÷LJLELoHúLWOLNRGODPDVWDQGDUWODUÕQDX\JXQOX÷X
GD|OoPHNWHGLU
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%XoDOÕúPDGDVWDWLNNRGDQDOL]LLOHRWRPDWLNRODUDNHOGHHGLOHQELUWDNÕP PHWULNOHU
NXOODQÕODUDN JHOLúWLULOHQ ELOHúHQOHUH SXDQ WD\LQ HGLOPHVL \DNODúÕPÕ DQODWÕODFDNWÕU %X
VD\HGH EHOLUOL ELU SXDQÕQ DOWÕQGD NDODQ ELOHúHQOHULQ JHUHNOL L\LOHúWLUPH oDOÕúPDODUÕ
\DSÕOPDGDQNXOODQÕPDDOÕQPDPDVÕKHGHIOHQPLúWLU
dDOÕúPDQÕQJHULNDODQÕúXúHNLOGHG]HQOHQPLúWLUE|OP¶GHVWDWLNNRGDQDOL]LYH
\D]ÕOÕPNDOLWHVLLOLúNLVLLOHLOJLOLOLWHUDWUDUDúWÕUPDODUÕ|]HWOHQPLúE|OP¶WH|QHULOHQ
NDOLWH|OoPPHWRGXVXQXOPXúNXOODQÕODQPHWULNOHUYHVHoLOPHNULWHUOHULYHHOGHHGL
OHQ ND]DQÕPODU DQODWÕOPÕúWÕU E|OP ¶WH |QHULOHQ \|QWHPLQ JHoHUOLOL÷LQL HWNLOH\HQ
IDNW|UOHULQ ]HULQGHQ JHoLOPLúWLU 6RQ RODUDN E|OP ¶WH VRQXoODU YH JHOHFHN LoLQ
oDOÕúPD|QHULOHULYHULOPLúWLU



/LWHUDWU



.DOLWH|OoP

<D]ÕOÕPNDOLWHVLLOHLOJLOLRODUDNOLWHUDWULQFHOHQGL÷LQGHHQoRNUDSRUODQDQNDOLWHPHW
UL÷LQLQ \D]ÕOÕPJYHQLOLUOL÷L\OHLOJLOLRODQ ³KDWDWHVSLW PHWUL÷L´ROGX÷XJ|UOPHNWHGLU
>@ %X PHWULN \D]ÕOÕP UQQGH WHVSLW HGLOHQ WRSODP KDWD VD\ÕVÕ\OD LOLúNLOLGLU %X
PHWUL÷LQ |OoP LoLQ \RUXP GÕúÕ ND\QDN NRG VDWÕU VD\ÕVÕ LQJ QRQFRPPHQW VRXUFH
OLQHRIFRGHV6/2& EDúÕQDGúHQKDWDVD\ÕVÕ|QHULOPHNWHGLU%X|OoPOHUGHWHVSLW
HGLOHQWPKDWDODU GHUOHPHYHPDQWÕNKDWDODUÕ VD\ÕOPDNWDGÕU>@
%DúNDELUoDOÕúPDGD>@EDNÕPVUHVLER\XQFD\D]ÕOÕPUQQGHNLWRSODPGH÷LúLN
OLNVD\ÕVÕ L\LOHúWLUPH\DGDKDWDo|]PHND\QDNOÕ NDOLWH|OoPLoLQ|QHULOPLúWLU
%XPHWULNOHUHHNRODUDNEDNÕPLoLQKDUFDQDQ]DPDQ LQJUHZRUNHIIRUW PHWUL÷LGH
NDOLWH|OoPQGHNXOODQÕOPÕúWÕU>@
'L÷HUELUoDOÕúPDGDLVHKDWDODUÕQNULWLNOL÷LYHKDWDo|]PHNROD\OÕ÷ÕNDOLWHJ|VWHUJH
VLRODUDN|QHULOPLúWLU>@.RGVDWÕUVD\ÕVÕEDúÕQDGúHQGH÷LúLNOLNVD\ÕVÕYHVUPOHU
DUDVÕQGDNLNRGGH÷LúLP\]GHVLGH|QHULOHQGL÷HU\D]ÕOÕPNDOLWHVLJ|VWHUJHVLPHWULNOH
ULGLU
+DWD\DWNÕQOÕ÷ÕPHWUL÷LGHNDOLWH|OoPLoLQNXOODQÕODQEDúNDELUPHWULNWLU%XPHW
ULN\D]ÕOÕPÕQ\DSÕVDO|]HOOLNOHUL]HULQGHQKHVDSODQDQ\D]ÕOÕPUQQGHKDWDoÕNPDVÕ
RODVÕOÕ÷ÕRODUDNWDQÕPODQPÕúWÕU>@


.RGWDEDQOÕPHWULNOHULQNDOLWH|OoPQGHNXOODQÕPÕ

gQFHNL E|OPGH NDOLWH |OoPQH \|QHOLN JHQHO \D]ÕOÕP UQ |]HOOLNOHULQGHQ EDKVH
GLOPLúWLU %X E|OPGH LVH NRG WDEDQOÕ PHWULNOHU ]HULQGH |]HO RODUDN GD QHVQH\H
\|QHOLNPHWULNOHU]HULQGHGXUXODFDNWÕU
/LWHUDWUGH\D\JÕQRODUDNNDEXOJ|UPúoRNoHúLWOLPHWULNNPHOHULEXOXQPDNWDGÕU
1HVQH\H \|QHOLN PHWULNOHU DUDVÕQGD HQ oRN NXOODQÕODQ PHWULNOHU &KLGDPEHU YH
.HPHUHU &. PHWULNOHULGLU>@%XPHWULNOHUDúD÷ÕGDVÕUDODQPÕúWÕU
x 6ÕQÕIÕQ$÷ÕUOÕNOÕ0HWRW6D\ÕVÕ±:HLJKWHG0HWKRGVSHU&ODVV :0& 
x .DOÕWÕP$÷DFÕQÕQ'HULQOL÷L±'HSWKRI,QKHULWDQFH7UHH ',7 
x $OW6ÕQÕI6D\ÕVÕ±1XPEHURI&KLOGUHQ 12& 
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x 1HVQH6ÕQÕIODUÕ$UDVÕQGDNL%D÷ÕPOÕOÕN±&RXSOLQJ%HWZHHQ2EMHFW&ODVVHV &%2 
x 6ÕQÕIÕQ7HWLNOHGL÷L0HWRW6D\ÕVÕ±5HVSRQVHIRUD&ODVV 5)& 
x 0HWRWODUÕQ8\XPOXOX÷X±/DFNRI&RKHVLRQLQ0HWKRGV /&20 
&.PHWULNOHULJLELQHVQH\H\|QHOLN\D]ÕOÕPPHWULNOHULGÕúÕQGDJHOHQHNVHOLúOHYHGD\D
OÕ\D]ÕOÕPPHWULNOHULGHKDOHQ\D\JÕQRODUDNNXOODQÕOPDNWDGÕU>@%XPHWULNOHUHND\
QDN NRGX VDWLU VD\ÕVÕ DoÕNODPD \]GHVL YH 0F&DEH oHYULPVHO NDUPDúÕNOÕ÷Õ >@ LQJ
&\FORPDWLF&RPSOH[LW\ |UQHNRODUDNJ|VWHULOHELOLU
&. PHWULNOHULQLQ  NRG VDWÕU VD\ÕVÕ YH NDUPDúÕNOÕN JLEL NRG PHWULNOHULQLQ \D]ÕOÕP
NDOLWHVLQLQ |OoPQGH YH KDWD\D \DWNÕQ \D]ÕOÕP PRGOOHULQLQ WHVSLWLQGH NXOODQÕPÕ\OD
LOJLOLNDSVDPOÕELUDQDOL]>@¶GHYHULOPLúWLU
&. YH NRG VDWÕU VD\ÕVÕ PHWULNOHULQLQ \D]ÕOÕP NDOLWHVLQGH NXOODQÕPÕ\OD LOJLOL oHúLWOL
GHQH\VHODUDúWÕUPDODUGD\DSÕOPÕúWÕU>@<D]ÕOÕPNDOLWHVLQLQKDWD \DWNÕQOÕ÷ÕJQ
FHOOHQHQNRGRUDQÕUHWNHQOLNYHEDNÕPLoLQKDUFDQDQ]DPDQOD|OoOG÷EXoDOÕúPD
ODUGDGH÷HUOHQGLULOHQWPPHWULNOHULQKDWD\DWNÕQOÕ÷ÕLOHLOLúNLOLROGX÷XJ|VWHULOPLúWLU

 .RGWDEDQOÕPHWULNNXOODQÕPÕLOHHOGHHGLOHQND]DQÕPODU
6WDWLNNRGDQDOL]LLOHUHWLOHQPHWULNOHUVD\HVLQGH\D]ÕOÕPNDOLWHVL|OoOHELOLUYHL\LOHú
WLULOHELOLUKDOHJHOPHNWHGLU<D]ÕOÕPNDOLWHVL|OoPQND\QDNNRGNDOLWHVLYH\D]ÕOÕP
UQNDOLWHVLRODUDNLNL\HD\ÕUDELOLUL].D\QDNNRGNDOLWHVLVWDQGDUWODUDX\JXQOXNLGD
PH HWWLULOHELOLUOLN GHUOH\LFL X\DUÕODUÕQÕQ D]OÕ÷Õ JLEL QLWHOLNOHUOH \D]ÕOÕP UQ NDOLWHVL
IRQNVL\RQHOOLN JYHQLOLUOLN NXOODQÕODELOLUOLN YHULPOLOLN JYHQOLN JLEL PHWULNOHUOH
|OoOPHNWHGLU
<D]ÕOÕP JHOLúWLULFLOHU YH \|QHWLFLOHU NRG WDEDQOÕ PHWULNOHUGHQ GH÷LúLN DPDoODU LoLQ
\DUDUODQPDNWDGÕU 6LVWHP VHYL\HVLQGH WDKPLQOHUGH EXOXQXOPDVÕ HUNHQ |OoPOHUOH
JYHQOLN DoÕVÕQGDQ VÕNÕQWÕOÕ ELOHúHQOHULQ |QFHGHQ EHOLUOHQPHVL YH JYHQOL WDVDUÕP YH
SURJUDPODPD \|QHUJHOHULQLQ JHOLúWLULOPHVL EX DPDoODUD |UQHN RODUDN YHULOHELOLU >
@ %XQODUD HN RODUDN WP DOWHUQDWLI PHWULNOHU DUDVÕQGDQ X\JXQ PHWULNOHULQ VHFLPL
\D]ÕOÕPJHOLúWLULFLOHULQYH\|QHWLFLOHULQ\D]ÕOÕPWDVDUÕPODUÕQÕQ\DSÕVDOYHNDOLWH|]HOOLN
OHULQLWDQÕPODPDODUÕQD\DUGÕPFÕROPDNWDGÕU>@gQFHNLELUDUDúWÕUPDGDPHWULNOHUYH
\D]ÕOÕPÕQ|QFHNLVUPOHULQHDLWYHULOHULOLúNLOHQGLULOHUHN\D]ÕOÕPPRGOOHULQLQKDWD\D
ED÷ÕúÕNROXSROPD\DFDNODUÕEDúDUÕOÕELUúHNLOGHWDKPLQHGLOHELOPLúWLU>@%HQ]HUúH
NLOGHWDVDUÕPNRGYHJHUHNVLQLPOHUGHQHOGHHGLOHQQHVQH\H\|QHOLNPHWULNOHUOHELOH
úHQ KDWDRUDQODUÕWDKPLQHGLOHELOPLúWLU>@%DúND \D]DUODUGDQHVQH\H \|QHOLN PHW
ULNOHULQNXOODQÕODELOLUOL÷LQLGHQH\VHORODUDNLQFHOHPLúYHKDWDED÷ÕúÕNOÕ÷ÕYHKDWDNULWLN
OL÷LNRQXODUÕQÕQLOJLOLPHWULNOHUOHLOLúNLVLQLJ|VWHUPLúOHUGLU>@
%XQODUDHNRODUDNQHVQH\H\|QHOLNPHWULNOHU\D]ÕOÕPJHOLúWLULFLOHULQYH\|QHWLFLOH
ULQ JHUHNOL JHOLúWLUPH YH WHVW IDDOL\HWOHULQLQ SODQODPDODUÕQÕ \DSPDODUÕQÕ NROD\ODúWÕU
PDNWDGÕU>@<D]ÕOÕPJHOLúWLUPHVÕUDVÕQGDJHOLúWLULOHQELOHúHQOHULQKDWD\R÷XQOXNODUÕ
NRQXVXQGD NHVWLULPGH EXOXQDELOPHN \D]ÕOÕPÕQ KDQJL SDUoDODUÕQÕQ GDKD ID]OD WHVW
HGLOPHVLJHUHNWL÷LQLQDQODúÕOPDVÕDoÕVÕQGDQ|QHPOLGLU>@$\UÕFDJHOLúWLULFLOHU\D]Õ
OÕPWDVDUÕPÕQÕQNDOLWHVLQLGR÷UXODPDNYHGROD\ÕVÕ\OD\D]ÕOÕPNDOLWHVLQLYHUHWNHQOL÷L
DUWÕUPDNLoLQGHPHWULNOHULWRSOD\ÕSDQDOL]HWPHNWHGLU>@
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0HWULNOHU \HQL WHNQRORMLOHUH JHoPH NRQXVXQGD GD JHOLúWLULFLOHUH YH WDVDUÕPFÕODUD
\DUGÕPFÕROPDNWDGÕUoQNPHWULNOHUOHHOGHHGLOHQKÕ]OÕYHULOHUVD\HVLQGH\HQL|]HO
OLNOHUHNDUDUYHUPHVXUHFLNROD\ODúPDNWDGÕU>@
6RQXoRODUDNPHWULNOHUX\JXQRODUDNNXOODQÕOGÕNODUÕWDNGLUGHJHOLúWLUPHYHEDNÕP
PDOL\HWOHULQL D]DOWÕU YH \D]ÕOÕP UQQQ NDOLWHVLQL |QHPOL |OoGH DUWÕUÕU $úD÷ÕGDNL
WDEORGDPHWULNNXOODQÕPÕQÕQDYDQWDMODUÕ|]HWOHQPLúWLU
7DEOR<D]ÕOÕPPHWULNOHULQLQDYDQWDMODUÕQÕQ|]HWL

6LVWHPVHYL\HVLWDKPLQOHUGHNXOODQÕOPDVÕ>@
*YHQLOPH]ELOHúHQOHULQ|QFHGHQEHOLUOHQPHVL>@
*YHQOLWDVDUÕPYHSURJUDPODPD\|QHUJHOHULQLQJHOLúWLULOPHVL>@
<D]ÕOÕPÕQYH\D]ÕOÕPWDVDUÕPÕQÕQNDOLWHVLQLQYH\DSÕVÕQÕQEHOLUOHQPHVL>@
+DWD\D\DWNÕQOÕ÷ÕQNHVWLULPL>@
*HOLúWLUPHYHWHVWPDOL\HWOHULQLQWDKPLQL>@
<D]ÕOÕPWDVDUÕPNDOLWHVLQLQGR÷UXODQPDVÕ>@
<D]ÕOÕPNDOLWHVLQLQYHUHWNHQOL÷LQL\LOHúWLULOPHVL>@
<HQLWHNQRORMLOHUHJHoPHVXUHFLQGHKÕ]OÕWHSNLDOÕQPDVÕ>@
*HOLúWLUPHYHEDNÕPPDOL\HWOHULQLQD]DOWÕOPDVÕ>@



gQHULOHQ%LOHúHQ.DOLWHVLgOoP0HWRGX

gQFHNLE|OPGHDQODWÕOGÕ÷Õ]HUHoHúLWOLPHWULNOHUNXOODQÕODUDN\D]ÕOÕPODUÕQGH÷HUOHQ
GLULOPHVL \|QWHPL ELUoRN \D]ÕOÕP ILUPDVÕ YH DUDúWÕUPDFÕ WDUDIÕQGDQ \D\JÕQ RODUDN
X\JXODQPDNWDGÕU%XE|OPGH\D]ÕOÕPELOHúHQOHULQGHQRWRPDWLNRODUDNWRSODQDQPHW
ULNOHUNXOODQÕODUDN|QFHGHQEHOLUOHQPLúELUWDNÕPNXUDOODUDJ|UHELOHúHQNDOLWHVLQL|Oo
PHNLoLQ|QHULOHQPHWRWDQODWÕODFDNWÕU


0HWRGXQ*HOLúWLULOGL÷L2UWDPYH.XOODQÕODQ$OW\DSÕODU

%X PHWRW $6(/6$1 667 6DYXQPD 6LVWHP 7HNQRORMLOHUL  *UXS %DúNDQOÕ÷Õ EQ\H
VLQGHEXOXQDQ+DYD6DYXQPD6LODK6LVWHPOHULYH*|UQWøúOHPH +666*ø \D]ÕOÕP
HNLELWDUDIÕQGDQJHOLúWLULOPLúWLU(NLS&GLOLQLNXOODQDUDNVLODKVLVWHPOHULLoLQJ|P
O\D]ÕOÕPUQOHULUHWPHNWHGLU
(NLSLoHULVLQGHDNWLIRODUDNNXOODQÕPGDRODQELUNRGODPDVWLOOHULYH \D]ÕOÕPLVLP
OHQGLUPHNXUDOODUÕUHKEHUOHULEXOXQPDNWDGÕU$\UÕFDHNLSWDUDIÕQGDQ0,65$&>@
NRGODPDVWDQGDUGÕQÕQNHQGLLKWL\DoODUÕQDJ|UHVHoLOPLúELUDOWNPHVLNXOODQÕOPDNWDGÕU
(NLSWDUDIÕQGDQJHOLúWLULOHQSURJUDPODUVD\HVLQGHELOHúHQOHULQNRGODPDVWLOOHULUHKEH
ULQHLVLPOHQGLUPHNXUDOODUÕUHKEHULQHYHNRGODPDVWDQGDUGÕDOWNPHVLQHX\JXQOXNODUÕ
RWRPDWLN RODUDN |OoOHELOPHNWHGLU %X NDSVDPGD |OoOHQ PHWULNOHULQ D\UÕQWÕODUÕ ELU
VRQUDNLE|OPGHYHULOHFHNWLU
(NLS\D]ÕOÕPUQOHULQL80/WDEDQOÕELUJHOLúWLUPHDUDFÕNXOODQDUDNJHOLúWLUPHNWH
GLU%LOHúHQOHULQ80/PRGHOOHUL]HULQGHQRWRPDWLNRODUDN\DSÕODQ|OoPOHULGH|QH
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ULOHQ PHWRW NDSVDPÕQGD NXOODQÕOPDNWDGÕU %X PHWULNOHULQ D\UÕQWÕODUÕ GD ELU VRQUDNL
E|OPGHYHULOHFHNWLU
6RQRODUDNELOHúHQOHULQNRGVDWÕUVD\ÕVÕ\RUXPVDWÕUVD\ÕVÕERúVDWÕUVD\ÕVÕJLEL\D
SÕVDONRG PHWULNOHULGH|QHULOHQ PHWRWNDSVDPÕQGDNXOODQÕOPDNWDYHRWRPDWLNRODUDN
|OoOHELOPHNWHGLU

 gOoOHQ0HWULNOHU
%LOHúHQNDOLWH|OoPPHWRGXNDSVDPÕQGDRWRPDWLNRODUDN|OoOHQ\D]ÕOÕPPHWULNOHUL
NPHDOWÕQGDWRSODQPÕúWÕU
<DSÕVDO PHWULNOHU 6DWÕU VD\ÕVÕ LQJ /LQH RI &RGH  /2&  ND\QDN NRG VDWÕU VD\ÕVÕ
LQJ6RXUFH/LQHRI&RGH6/2& \RUXPVDWÕUVD\ÕVÕ LQJ&RPPHQW/LQHRI&RGH
&/2& ERúVDWÕUVD\ÕVÕ LQJ%ODQN/LQHRI&RGH%/2& 
(OHPDQ VD\ÕODUÕ 3DNHW VD\ÕVÕ VÕQÕI VD\ÕVÕ PHWRW VD\ÕVÕ DUD\] IRQNVL\RQX VD\ÕVÕ
VDQDO LQJYLUWXDO DUD\]IRQNVL\RQXVD\ÕVÕVWDWLNDUD\]IRQNVL\RQVD\ÕVÕGH÷LúNHQ
VD\ÕVÕ LQJDWWULEXWH DUJPDQVD\ÕVÕWLSVD\ÕVÕ
.RGODPDVWDQGDUWODUÕPHWULNOHUL.RGODPDVWLOOHULLKODOVD\ÕVÕLVLPOHQGLUPHNXUDOOD
UÕNDSVDPÕQGDGH÷HUOHQGLUPH\HDOÕQDQGXUXPVD\ÕVÕLVLPOHQGLUPHNXUDOODUÕLKODOVD\Õ
VÕ0,65$NRGODPDVWDQGDUGÕLKODOVD\ÕVÕGHUOHPHX\DUÕODUÕVD\ÕVÕ
80/PRGHOPHWULNOHUL$oÕNODPDVÕ\D]ÕOPDPÕúSDNHWVD\ÕVÕDoÕNODPDVÕ\D]ÕOPDPÕú
VÕQÕIVD\ÕVÕDoÕNODPDVÕ\D]ÕOPDPÕúDUD\]IRQNVL\RQXVD\ÕVÕPRGHO]HULQGHQWDQÕP
ODQPDPÕú \DSÕ VD\ÕVÕ PRGHO ]HULQGHQ WDQÕPODQPDPÕú VÕUDODPD LQJ HQXPHUDWLRQ 
VD\ÕVÕPRGHO]HULQGHQVHoLOPHPLúWLSVD\ÕVÕLONOHQPHPLúGH÷LúNHQVD\ÕVÕ
%LULPWHVWPHWULNOHUL%LULPWHVWVD\ÕVÕELULPWHVWX\DUÕODUÕVD\ÕVÕELULPWHVWKDWDODUÕ
VD\ÕVÕ

<XNDUÕGDOLVWHOHQHQPHWULNOHUNXOODQÕODUDNDGHWNDUPDPHWULNWDQÕPODQPÕúYHELOH
úHQNDOLWHVL|OoP\DNODúÕPÕEXPHWULNOHU]HULQHNXUXOPXúWXU %N]7DEOR 


0HWULNOHULQVHoLOPHQHGHQOHUL

gQHULOHQPHWRWNDSVDPÕQGDNXOODQÕODQPHWULNOHU7DEOR¶GHYHULOPLúWLU%XE|OPGH
NXOODQÕODQPHWULNOHULQELOHúHQNDOLWHVL|OoPDoÕVÕQGDQQHGHQX\JXQPHWULNOHUROGX÷X
DQODWÕODFDNWÕU
0 YH 0 NRG VDWÕU VD\ÕVÕ PHWULNOHULGLU %X PHWULNOHU GH÷HUOHQGLULOHQ ELOHúHQ NR
GXQXQDQODúÕOÕUOÕ÷ÕQÕQ|OoOHELOPHVLDPDFÕ\ODNXOODQÕOPÕúWÕU
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7DEOR.XOODQÕODQPHWULNOHU

06DWÕUVD\ÕVÕEDúÕQDGúHQ\RUXPVDWÕUVD\ÕVÕ <RUXPVDWÕUVD\ÕVÕVDWÕUVD\ÕVÕ 
06DWÕUVD\ÕVÕEDúÕQDGúHQERúVDWÕUVD\ÕVÕ %RúVDWÕUVD\ÕVÕVDWÕUVD\ÕVÕ 
0.D\QDNNRGVDWÕUVD\ÕVÕEDúÕQDGúHQGHUOHPHX\DUÕODUÕVD\ÕVÕ 'HUOHPHX\DUÕ
ODUÕVD\ÕVÕND\QDNNRGVDWÕUVD\ÕVÕ 
00HWRWEDúÕQDGúHQNRGODPDVWLOOHULLKODOVD\ÕVÕ .RGODPDVWLOOHULLKODOVD\ÕVÕ
PHWRWVD\ÕVÕ 
0øVLPOHQGLUPHNXUDOODUÕLKODORUDQÕ øVLPOHQGLUPHNXUDOODUÕLKODOVD\ÕVÕLVLP
OHQGLUPHNXUDOODUÕNDSVDPÕQGDGH÷HUOHQGLUPH\HDOÕQDQGXUXPVD\ÕVÕ 
0.D\QDNNRGVDWÕUVD\ÕVÕEDúÕQDGúHQ0,65$NRGODPDVWDQGDUGÕLKODOVD\ÕVÕ
0,65$NRGODPDVWDQGDUGÕLKODOVD\ÕVÕND\QDNNRGVDWÕUVD\ÕVÕ 
0 $oÕNODPDVÕ \D]ÕOPDPÕú SDNHW RUDQÕ $oÕNODPDVÕ \D]ÕOPDPÕú SDNHW VD\ÕVÕ 
SDNHWVD\ÕVÕ 
0$oÕNODPDVÕ\D]ÕOPDPÕúVÕQÕIRUDQÕ $oÕNODPDVÕ\D]ÕOPDPÕúVÕQÕIVD\ÕVÕVÕQÕI
VD\ÕVÕ 
0 $oÕNODPDVÕ \D]ÕOPDPÕú DUD\] IRQNVL\RQX RUDQÕ $oÕNODPDVÕ \D]ÕOPDPÕú
DUD\]IRQNVL\RQXVD\ÕVÕDUD\]IRQNVL\RQXVD\ÕVÕ 
06R\XWROPD\DQDUD\]IRQNVL\RQXRUDQÕ 6DQDODUD\]IRQNVL\RQXVD\ÕVÕ
VWDWLNDUD\]IRQNVL\RQVD\ÕVÕ DUD\]IRQNVL\RQXVD\ÕVÕ 
00RGHO]HULQGHQWDQÕPODQPDPÕú\DSÕRUDQÕ 0RGHO]HULQGHQWDQÕPODQPD
PÕú\DSÕVD\ÕVÕWLSVD\ÕVÕ 
0 0RGHO ]HULQGHQ WDQÕPODQPDPÕú VÕUDODPD RUDQÕ 0RGHO ]HULQGHQ WDQÕP
ODQPDPÕúVÕUDODPDVD\ÕVÕWLSVD\ÕVÕ 
0 0RGHO ]HULQGHQ VHoLOPHPLú GH÷LúNHQ YH DUJPDQ VD\ÕODUÕ RUDQÕ PRGHO
]HULQGHQVHoLOPHPLúWLSVD\ÕVÕ GH÷LúNHQYHDUJPDQVD\ÕODUÕWRSODPÕ 
0øONOHQPHPLúGH÷LúNHQRUDQÕ LONOHQPHPLúGH÷LúNHQVD\ÕVÕGH÷LúNHQVD\ÕVÕ 
0%LULPWHVWVD\ÕVÕQÕQDUD\]IRQNVL\RQODUÕGÕúÕQGDNLIRQNVL\RQODUDRUDQÕ %L
ULPWHVWVD\ÕVÕ PHWRWVD\ÕVÕDUD\]IRQNVL\RQXVD\ÕVÕ 
08\DUÕYHUHQELULPWHVWOHULRUDQÕ %LULPWHVWX\DUÕODUÕVD\ÕVÕELULPWHVWVD\ÕVÕ 
0+DWDYHUHQELULPWHVWOHULRUDQÕ %LULPWHVWKDWDODUÕVD\ÕVÕELULPWHVWVD\ÕVÕ 

000YH0ELOHúHQNRGXQXQoHúLWOLVWDQGDUWODUDX\JXQOX÷XQXQGH÷HUOHQGL
ULOGL÷L PHWULNOHUGLU6WDQGDUWODUDX\JXQOXN VD\HVLQGHEXVWDQGDUWODUÕQJHWLUGL÷L NDOLWH
|]HOOLNOHULQLQELOHúHQH ND]DQGÕUÕOPDVÕ KHGHIOHQPLúWLU>@gQFHGHQEHOLUOHQPLúNXUDO
ODUDX\JXQNRGJHOLúWLUPHQLQNRGXQDQODúÕODELOLUOL÷LQLYHJYHQLOHELOLUOL÷LQLDUWÕUDFD÷Õ
GDGúQOHUHNEXPHWULNOHUELOHúHQNDOLWHVL|OoPNDSVDPÕQGDNXOODQÕOPÕúWÕU
00YH080/PRGHOL]HULQGHQDOÕQDQPHWULNOHUGLU%LOHúHQLoHULVLQGHNLEL
ULPOHUHEXELULPOHULQJ|UHYOHULQHYHNXOODQÕPDPDoODUÕQD\|QHOLNDoÕNODPDODUÕQJLUL
OLSJLULOPHGL÷LQL|OoPHNWHGLU%LOHúHQLQDQODúÕODELOLUOL÷LQLQYHEDNLP\DSÕODELOLUOL÷LQLQ
|OoPDoÕVÕQGDQEXPHWULNOHU|QHULOHQPHWRWWDNXOODQÕOPDNWDGÕU
0ELOHúHQGHEXOXQDQDUD\]IRQNVL\RQODUÕ\ODLOJLOLELUPHWULNWLU'R÷UXSURJUDP
ODPD SUDWL÷L RODUDN JHOLúWLULOHQ \D]ÕOÕP UQOHULQGHNL DUD\] IRQNVL\RQODUÕQÕQ VR\XW
ROPDVÕYHE|\OHFHEXDUD\]OHUGHQNDOÕWÕP\ROXLOHJHUoHNOHQHQVÕQÕIODUÕQWPDUD\]
IRQNVL\RQODUÕQÕ JHUoHNOHPHOHUL KHGHIOHQPLúWLU %X úHNLOGH DUD\] IRQNVL\RQODUÕQÕQ
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JQFHOOHQPHOHULVRQXFXROXúDELOHFHNLP]DGH÷LúLNOL÷LJLELGXUXPODUGDQELOHúHQJHOLú
WLULFLVLQLQGHUOHPH]DPDQÕQGDKDEHUGDUROPDVÕKHGHIOHQPLúWLU%XPHWULNELOHúHQ\D]Õ
OÕPÕQÕQX\DUODQDELOLUOL÷LDoÕVÕQGDQ|QHPOLGLU
0 0 YH 0 PHWULNOHUL 80/ PRGHOL ]HULQGHQ |OoOHQ PHWULNOHUGHQGLU
.XOODQÕODQNRGJHOLúWLUPHDUDFÕ\DSÕYHVÕUDODPDWLSOHULQLQWDQÕPODQPDVÕQÕQYHGH÷Lú
NHQ YHDUJPDQODUÕQWLSOHULQLQVHoLOPHVLQLQKHPHOOH PDQHORODUDN KHPGH PRGHO
]HULQGHQ oRNWDQ VHoPH \ROX\OD  \DSÕOPDVÕQD L]LQ YHUPHNWHGLU <DSÕ YH VÕUDODPD
WLSOHUL PRGHO ]HULQGHQ WDQÕPODQGÕNODUÕ WDNGLUGH JHOLúWLUPH DUDFÕQÕQ GÕúDUÕ\D DoWÕ÷Õ
SURJUDPODPDDUD\]OHUL]HULQGHQHULúLOHELOLUROPDNWDGÕUYHNRGXQWDPDPÕQGDNLNXO
ODQÕP úHNOLQLQ WHN ELU \HUGH WDQÕPODQPDVÕQD RODQDN VD÷ODPDNWDGÕU  'H÷LúNHQ YH DU
JPDQ WLSOHUL PRGHO ]HULQGHQ VHoLOGL÷L WDNGLUGH LVH EX WLSOHULQ LVLP GH÷LúLNOLNOHUL
VRQXFX ROXúDELOHFHN GHUOHPH KDWDODUÕ HQJHOOHQPHNWH YH LOJLOL ED÷ÕPOÕOÕNODU RWRPDWLN
RODUDNELOHúHQHHNOHQPHNWHGLU7DQÕPODPDODUÕQHOOH\DSÕOPDVÕ\HULQHPRGHO]HULQGHQ
\DSÕOPDVÕVD\HVLQGHELOHúHQOHULQJHOLúWLUPH]DPDQÕD]DOPDNWDYHEDNÕP\DSÕODELOLUOL÷L
YHX\DUODQDELOLUOL÷LROXPOX\|QGHHWNLOHQPHNWHGLU%XVHEHSOHUOHEXPHWULNOHU|QHUL
OHQPHWRGDGkKLOHGLOPLúWLU
0PHWUL÷LELOHúHQGHEXOXQDQLONOHQPHPLúGH÷LúNHQOHUL|OoPHNWHGLUøONOHQPHPLú
GH÷LúNHQOHUELOHúHQGHNLHQ|QHPOLKDWDYHJYHQOLNDoÕ÷ÕND\QDNODUÕDUDVÕQGDEXOXQ
PDNWDGÕU >@ %X PHWULN ELOHúHQ JYHQOL÷LQLQ YH JYHQLOLUOL÷LQLQ |OoP DoÕVÕQGDQ
oRNNULWLNRODUDNGH÷HUOHQGLULOPLúYHEXVHEHSOH|QHULOHQPHWRGDHNOHQPLúWLU
6RQRODUDN00YH0PHWULNOHULELOHúHQOHULQELULPWHVWOHULQH\|QHOLNROD
UDN VHoLOPLú PHWULNOHUGLU %LOHúHQOHU JHOLúWLULOLUNHQ ELOHúHQLQ VD÷ODPOÕ÷Õ DoÕVÕQGDQ
ELOHúHQGH EXOXQDQ DUD\] IRQNVL\RQODUÕ GÕúÕQGDNL  WP IRQNVL\RQODUÕQ WHVW HGLOPHVL
SODQODQPÕúWÕU%XVHEHSOHEXPHWULNOHUGH|QHULOHQPHWRGDGkKLOHGLOPLúWLU


%LOHúHQNDOLWHVL|OoPPHWRGX

%X E|OPGH 7DEOR ¶GHNL PHWULNOHU NXOODQÕODUDN ROXúWXUXODQ ELOHúHQ NDOLWHVL |OoP
PHWRGXDQODWÕODFDNWÕU
øONRODUDN7DEOR¶GHNLPHWULNOHULQQDVÕOGH÷HUOHQGLULOGL÷LDQODWÕODFDNWÕU%XPHWULN
OHULQKHUELULLoLQoVHYL\HOLRODUDN\]GHFLQVLQGHQELUEDúDUÕNULWHULROXúWXUXOPXúWXU
%XVHYL\HOHU³%DúDUÕOÕ´³8\DUÕYDU´YH³%DúDUÕVÕ]´RODUDNLVLPOHQGLULOPLúWLU
0HWULNOHULQEDúDUÕNULWHUOHULWDEORVX7DEOR¶WHJ|VWHULOPLúWLU7DEORD\UÕQWÕOÕRODUDN
LQFHOHQGL÷LQGH|QHULOHQELOHúHQNDOLWHVL|OoPPHWRGXQGDKDQJLPHWULNOHUHGDKDoRN
|QHP YHULOGL÷LKDQJL PHWULNOHUGHWROHUDQVÕQGDKDGúNROGX÷XDQODúÕOPDNWDGÕUgU
QHNRODUDNED]ÕPHWULNOHUGHEDúDUÕNULWHULLNHQ 0000YH0 
0PHWUL÷LQGHNHVLQOLNOH¶GÕU
gQHULOHQPHWRWG|UWDúDPDGDQROXúPDNWDGÕU
.DOLWH|OoP \DSÕODFDNELOHúHQLoLQ%|OP¶GHDQODWÕODQ PHWULNOHULQRWRPDWLN
RODUDN|OoOPHVL
$OÕQDQ PHWULNOHUNXOODQÕODUDN7DEOR¶GHNL PHWULNOHULQ|OoP \DSÕODFDNELOHúHQ
LoLQKHVDSODQPDVÕ
%XPHWULNOHULQ7DEOR¶WHNLEDúDUÕNULWHUOHULQHJ|UHGH÷HUOHQGLULOPHVL

631

'H÷HUOHQGLUPH VRQXFXQGD PHWULNOHULQ SXDQODQGÕUÕOPDVÕ EDúDUÕOÕ PHWULNOHUH 
X\DUÕYHUHQPHWULNOHUHEDúDUÕVÕ]PHWULNOHUHLVHSXDQYHULOPHNWHGLU YHEXSX
DQODUÕQRUWDODPDVÕQÕQ³ELOHúHQNDOLWHSXDQÕ´RODUDNEHOLUOHQPHVL
7DEOR0HWULNEDúDUÕNULWHUOHUL

Dϭ
DϮ
Dϯ
Dϰ
Dϱ
Dϲ
Dϳ
Dϴ
Dϵ
DϭϬ
Dϭϭ
DϭϮ
Dϭϯ
Dϭϰ
Dϭϱ
Dϭϲ
Dϭϳ

DŝŶ
ϮϬй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
Ϭй
ϱϬй
Ϭй
Ϭй

ĂƔĂƌŦůŦ
DĂŬƐ
ϭϬϬй
ϯϬй
ϭй
ϭϬй
ϭϬй
ϭϬй
ϱй
ϭϬй
ϭй
ϮϬй
ϭй
ϭй
ϱй
Ϭй
ϭϬϬй
ϭϬй
ϭй

hǇĂƌŦǀĂƌ
DŝŶ
DĂŬƐ
ϭϬй
ϮϬй
ϯϬй
ϱϬй
ϭй
Ϯй
ϭϬй
ϮϬй
ϭϬй
ϮϬй
ϭϬй
ϮϬй
ϱй
ϮϬй
ϭϬй
ϱϬй
ϭй
Ϯй
ϮϬй
ϰϬй
ϭй
Ϯй
ϭй
Ϯй
ϱй
ϭϬй
Ϭй
Ϭй
ϭϬй
ϱϬй
ϭϬй
ϮϬй
ϭй
Ϯй

ĂƔĂƌŦƐŦǌ
DŝŶ
DĂŬƐ
Ϭй
ϭϬй
ϱϬй
ϭϬϬй
Ϯй
ϭϬϬй
ϮϬй
ϭϬϬй
ϮϬй
ϭϬϬй
ϮϬй
ϭϬϬй
ϮϬй
ϭϬϬй
ϱϬй
ϭϬϬй
Ϯй
ϭϬϬй
ϰϬй
ϭϬϬй
Ϯй
ϭϬϬй
Ϯй
ϭϬϬй
ϭϬй
ϭϬϬй
Ϭй
ϭϬϬй
Ϭй
ϭϬй
ϮϬй
ϭϬϬй
Ϯй
ϭϬϬй


gUQHNELUELOHúHQLoLQ|OoOHQPHWULNOHU7DEOR¶WHJ|VWHULOPLúWLU%XPHWULNOHUNXOOD
QÕODUDNKHVDSODQDQPHWULNOHULVH7DEOR¶WHYHULOPLúWLU%XWDEORGDD\UÕFDKHVDSODQDQ
PHWULNOHULQGH÷HUOHQGLULOPHVLYHSXDQODQGÕUÕOPDVÕYHEXSXDQODUÕQRUWDODPDVÕQÕQDOÕQD
UDNELOHúHQNDOLWHSXDQÕQÕQKHVDSODQPDVÕGDJ|VWHULOPLúWLU
7DEORgUQHNELOHúHQLoLQ|OoOHQPHWULNOHU

zĂƉŦƐĂů
DĞƚƌŝŬůĞƌ

ůĞŵĂŶ^ĂǇŦůĂƌŦ

^ĂƚŦƌƐĂǇŦƐŦ
ŽƐƐĂƚŦƌƐĂǇŦƐŦ͗
<ĂǇŶĂŬŬŽĚƐĂƚŦƌƐĂǇŦƐŦ͗
zŽƌƵŵƐĂƚŦƌƐĂǇŦƐŦ͗
WĂŬĞƚ͗
^ŦŶŦĨ͗
DĞƚŽƚ͗
ƌĂǇƺǌĨŽŶŬƐŝǇŽŶƵ͗
^ĂŶĂůĂƌĂǇƺǌĨŽŶŬƐŝǇŽŶƵ͗
^ƚĂƚŝŬĂƌĂǇƺǌĨŽŶŬƐŝǇŽŶƵ͗
ĞŒŝƔŬĞŶ͗
ƌŐƺŵĂŶ͗
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Ϯϴϭϳϱ
ϰϵϲϴ
ϭϯϳϵϱ
ϵϯϬϯ
ϭϰ
ϲϳ
ϯϱϲ
ϳϭ
ϯϰ
ϯϱ
ϴϲϬ
ϰϱϲ

<ŽĚůĂŵĂ
^ƚĂŶĚĂƌƚůĂƌŦ
DĞƚƌŝŬůĞƌŝ

hD>DŽĚĞů
DĞƚƌŝŬůĞƌŝ

ŝƌŝŵdĞƐƚ
DĞƚƌŝŬůĞƌŝ

dŝƉ͗
<ŽĚůĂŵĂƐƚŝůůĞƌŝŝŚůĂůůĞƌŝ͗
7ƐŝŵůĞŶĚŝƌŵĞŬƵƌĂůůĂƌŦŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌͲ
ŵĞǇĞĂůŦŶĂŶĚƵƌƵŵƐĂǇŦƐŦ͗
7ƐŝŵůĞŶĚŝƌŵĞŬƵƌĂůůĂƌŦŝŚůĂůƐĂǇŦƐŦ͗
D/^ZŬŽĚůĂŵĂƐƚĂŶĚĂƌĚŦŝŚůĂůƐĂǇŦƐŦ͗
ĞƌůĞŵĞƵǇĂƌŦůĂƌŦƐĂǇŦƐŦ͗
ĕŦŬůĂŵĂƐŦǇĂǌŦůŵĂŵŦƔƉĂŬĞƚƐĂǇŦƐŦ͗
ĕŦŬůĂŵĂƐŦǇĂǌŦůŵĂŵŦƔƐŦŶŦĨƐĂǇŦƐŦ͗
ĕŦŬůĂŵĂƐŦǇĂǌŦůŵĂŵŦƔĂƌĂǇƺǌĨŽŶŬƐŝǇŽŶƵƐĂǇŦƐŦ͗
DŽĚĞůƺǌĞƌŝŶĚĞŶƚĂŶŦŵůĂŶŵĂŵŦƔǇĂƉŦƐĂǇŦƐŦ͗
DŽĚĞůƺǌĞƌŝŶĚĞŶƚĂŶŦŵůĂŶŵĂŵŦƔƐŦƌĂůĂŵĂƐĂǇŦƐŦ͗
DŽĚĞůƺǌĞƌŝŶĚĞŶƐĞĕŝůŵĞŵŝƔƚŝƉƐĂǇŦƐŦ͗
7ůŬůĞŶŵĞŵŝƔĚĞŒŝƔŬĞŶƐĂǇŦƐŦ͗
ŝƌŝŵƚĞƐƚƐĂǇŦƐŦ͗
ŝƌŝŵƚĞƐƚƵǇĂƌŦůĂƌŦƐĂǇŦƐŦ͗
ŝƌŝŵƚĞƐƚŚĂƚĂůĂƌŦƐĂǇŦƐŦ͗

ϳϱ
Ϭ
ϮϮϴϮ
ϭϯϬ
ϮϮϳ
ϰ
ϭ
ϱ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ


7DEORgUQHNELOHúHQLoLQKHVDSODQDQPHWULNOHU FLQVLQGHQ YHELOHƔHQNDOLWHSXDQÕ
DĞƚƌŝŬůĞƌ
Dϭ͗^ĂƚŦƌƐĂǇŦƐŦďĂƔŦŶĂĚƺƔĞŶǇŽƌƵŵƐĂƚŦƌƐĂǇŦƐŦ͗
DϮ͗^ĂƚŦƌƐĂǇŦƐŦďĂƔŦŶĂĚƺƔĞŶďŽƐƐĂƚŦƌƐĂǇŦƐŦ͗
Dϯ͗<ĂǇŶĂŬŬŽĚƐĂƚŦƌƐĂǇŦƐŦďĂƔŦŶĂĚƺƔĞŶĚĞƌůĞŵĞƵǇĂƌŦůĂƌŦƐĂǇŦƐŦ͗
Dϰ͗DĞƚŽƚďĂƔŦŶĂĚƺƔĞŶŬŽĚůĂŵĂƐƚŝůůĞƌŝŝŚůĂůƐĂǇŦƐŦ͗
Dϱ͗7ƐŝŵůĞŶĚŝƌŵĞŬƵƌĂůůĂƌŦŝŚůĂůŽƌĂŶŦ͗
Dϲ͗<ĂǇŶĂŬŬŽĚƐĂƚŦƌƐĂǇŦƐŦďĂƔŦŶĂĚƺƔĞŶD/^ZŬŽĚůĂŵĂƐƚĂŶĚĂƌĚŦ
ŝŚůĂůƐĂǇŦƐŦ͗
Dϳ͗ĕŦŬůĂŵĂƐŦǇĂǌŦůŵĂŵŦƔƉĂŬĞƚŽƌĂŶŦ͗
Dϴ͗ĕŦŬůĂŵĂƐŦǇĂǌŦůŵĂŵŦƔƐŦŶŦĨŽƌĂŶŦ͗
Dϵ͗ĕŦŬůĂŵĂƐŦǇĂǌŦůŵĂŵŦƔĂƌĂǇƺǌĨŽŶŬƐŝǇŽŶƵŽƌĂŶŦ͗
DϭϬ͗^ŽǇƵƚŽůŵĂǇĂŶĂƌĂǇƺǌĨŽŶŬƐŝǇŽŶƵŽƌĂŶŦ͗
Dϭϭ͗DŽĚĞůƺǌĞƌŝŶĚĞŶƚĂŶŦŵůĂŶŵĂŵŦƔǇĂƉŦŽƌĂŶŦ͗
DϭϮ͗DŽĚĞůƺǌĞƌŝŶĚĞŶƚĂŶŦŵůĂŶŵĂŵŦƔƐŦƌĂůĂŵĂŽƌĂŶŦ͗
Dϭϯ͗DŽĚĞůƺǌĞƌŝŶĚĞŶƐĞĕŝůŵĞŵŝƔĚĞŒŝƔŬĞŶǀĞĂƌŐƺŵĂŶƐĂǇŦůĂƌŦ
ŽƌĂŶŦ͗
Dϭϰ͗7ůŬůĞŶŵĞŵŝƔĚĞŒŝƔŬĞŶŽƌĂŶŦ͗
Dϭϱ͗ŝƌŝŵƚĞƐƚƐĂǇŦƐŦŶŦŶĂƌĂǇƺǌĨŽŶŬƐŝǇŽŶůĂƌŦĚŦƔŦŶĚĂŬŝĨŽŶŬƐŝǇŽŶůĂƌĂ
ŽƌĂŶŦ͗
Dϭϲ͗hǇĂƌŦǀĞƌĞŶďŝƌŝŵƚĞƐƚůĞƌŝŽƌĂŶŦ͗
Dϭϳ͗,ĂƚĂǀĞƌĞŶďŝƌŝŵƚĞƐƚůĞƌŝŽƌĂŶŦ͗



Půĕƺŵ
DĞƚƌŝŬ
ĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞ
;йͿ
WƵĂŶŦ
ϯϯ͕ϬϮй
ĂƔĂƌŦůŦ ϭϬϬ
ϭϳ͕ϲϯй
ĂƔĂƌŦůŦ ϭϬϬ
Ϭ͕Ϭϯй
ĂƔĂƌŦůŦ ϭϬϬ
Ϭ͕ϬϬй
ĂƔĂƌŦůŦ ϭϬϬ
ϱ͕ϳϬй
ĂƔĂƌŦůŦ ϭϬϬ
ϭ͕ϲϱй
ϳ͕ϭϰй
ϳ͕ϰϲй
Ϭ͕ϬϬй
ϱϬ͕ϳϬй
Ϭ͕ϬϬй

ĂƔĂƌŦůŦ
hǇĂƌŦǀĂƌ
ĂƔĂƌŦůŦ
ĂƔĂƌŦůŦ
ĂƔĂƌŦƐŦǌ
ĂƔĂƌŦůŦ

ϭϬϬ
ϱϬ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
Ϭ
ϭϬϬ

Ϭ͕ϬϬй

ĂƔĂƌŦůŦ ϭϬϬ

ϰ͕ϵϰй
ϭ͕Ϭϱй

ĂƔĂƌŦůŦ ϭϬϬ
ĂƔĂƌŦƐŦǌ Ϭ

Ϭ͕ϬϬй

ĂƔĂƌŦƐŦǌ Ϭ

ϭϬϬ͕ϬϬй
ĂƔĂƌŦƐŦǌ Ϭ
ϭϬϬ͕ϬϬй
ĂƔĂƌŦƐŦǌ Ϭ
ŝůĞƔĞŶ<ĂůŝƚĞWƵĂŶŦ͗ ϲϳ͕ϲϱй

%LOHúHQNDOLWHSXDQÕ|OoPLOHVD÷ODQDQND]DQÕPODU

gQHULOHQ YH \D]ÕOÕP JHOLúWLUPH VUHFL ER\XQFD DNWLI RODUDN NXOODQÕODQ EX PHWRW LOH
|QFHOLNOH ELOHúHQOHULQ GH÷HUOHQGLULOPHVLQLQ VWDQGDUWODúPDVÕ DPDoODQPÕúWÕU %LOHúHQOH
ULQ oÕNDUÕODQ WP VUPOHULQLQ ELOHúHQ NDOLWH SXDQÕ KHVDSODQPDVÕ úDUW NRúXOPXúWXU
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%XQDHNRODUDNGDNXOODQÕPDDOÕQDFDNVUPOHUGH³EDúDUÕVÕ]´RODUDNGH÷HUOHQGLULOHQ
KLoELU PHWULNEXOXQPDPDVÕNXUDOÕEHQLPVHQPLúWLU%X VD\HGHELOHúHQLQNDOLWHVLLVWH
QHQVHYL\H\HJHOHQHNDGDU\D]ÕOÕPJHOLúWLUPHoDOÕúPDODUÕQÕQVUGUOPHVLVD÷ODQPÕú
WÕU
$\UÕFD HNLS LoHULVLQGH NXOODQÕODQ VWDQGDUWODUD LVLPOHQGLUPH 0,65$ NRGODPD
VWLOOHUL X\JXQRODUDNNRGJHOLúWLUPHVLKHGHIOHQHQúLUNHWGÕúÕJHOLúWLULFLOHULQ DOW\NOH
QLFLJLEL YHHNLEH\HQLEDúOD\DQODUÕQNXUDOODUDX\JXQRODUDNLVWHQHQNDOLWHGH\D]ÕOÕP
JHOLúWLUPHOHUL WHPLQ HGLOPLúWLU %X úHNLOGH NXUDOODUD YH VWDQGDUWODUD X\JXQ \D]ÕOÕP
JHOLúWLULOPHVL PHWULN |OoPQQ RWRPDWLN RODUDN \DSÕOPDVÕ YH JHOLúWLULFLOHULQ QHUHGH
KDWD\DSWÕNODUÕQDGDLURWRPDWLNJHULEHVOHPHDOPDODUÕVD\HVLQGHVD÷ODQPÕúWÕU



'H÷HUOHQGLUPH

%XoDOÕúPDGDDQODWÕODQ PHWRWJ|PO VLVWHPOHULoLQJYHQOLNNULWLN \D]ÕOÕPUQOHUL
UHWHQ ELU HNLS WDUDIÕQGDQ JHOLúWLULOPLúWLU 0HWRW NDSVDPÕQGD |OoOHQ YH KHVDSODQDQ
PHWULNOHU\D]ÕOÕPJHOLúWLULOHQDODQLoLQX\JXQYH\HWHUOLJ|UOPúWU+HVDSODQDQPHW
ULNOHULQEDúDUÕNULWHUOHULGH\LQHHNLSWDUDIÕQGDQ|]QHORODUDNEHOLUOHQPLúWLUgQHULOHQ
GH÷HUOHQGLUPH YH SXDQODPD \|QWHPLQLQ IDUNOÕ X\JXODPD DODQODUÕQGD NXOODQÕOPDVÕ
GXUXPXQGDRDODQLKWL\DoODUÕQD\|QHOLNRODUDNJQFHOOHQPHVLJHUHNHELOLU



6RQXoYH*HOHFHNLoLQ3ODQODU

gQHULOHQPHWRWLOHJHOLúWLULOHQ\D]ÕOÕPELOHúHQOHULQLQDUGÕúÕNVUPOHUDUDVÕQGDNDOLWH
VLQLQ L\LOHúWLULOHELOPHVL VD÷ODQPÕúWÕU %LOHúHQOHULQ NXOODQÕPD DOÕQDELOPHOHUL LoLQ HNLS
WDUDIÕQGDQ|QFHGHQEHOLUOHQPLúDOWHúLNSXDQODUÕQ]HULQGHNDOLWHSXDQÕQDVDKLSROPDVÕ
úDUW NRúXOGX÷XQGDQ NXOODQÕPGDNL ELOHúHQOHULQ EHOOL ELU NDOLWHQLQ ]HULQGH RODFDNODUÕ
WHPLQHGLOPLúWLU
øOHULNLKHGHIOHUDUDVÕQGDELOHúHQOHULQ&.PHWULNOHULQLQGH|OoOPHVLYHEXUDGD|QH
ULOHQ NDOLWH SXDQÕQÕQ |OoOHQ GL÷HU NRG PHWULNOHUL\OH LOLúNLVLQLQ EHOLUOHQPHVL EXOXQ
PDNWDGÕU$\UÕFDELOHúHQOHULQNXOODQÕPDDOÕQPDODUÕVRQUDVÕQGDWHVSLWHGLOHFHNKDWDODU
ODEXUDGD|QHULOHQNDOLWHSXDQODUÕQÕQDUDVÕQGDNLLOLúNLQLQEHOLUOHQHELOPHVLGHJHOHFHN
SODQODUÕDUDVÕQGDEXOXQPDNWDGÕU


.D\QDNODU

 /RXULGDV3DQDJLRWLV6WDWLFFRGHDQDO\VLV6RIWZDUH,(((  
 %HUNKDQ'HQL]³,QYHVWLJDWLRQRI7KH(IIHFWVRI5HXVHRQ6RIWZDUH4XDOLW\LQDQ,QGXVWULDO
6HWWLQJ´ 06 WKHVLV (OHFWULFDODQG(OHFWURQLFV (QJLQHHULQJ 'HSW0LGGOH (DVW 7HFKQLFDO
8QLYHUVLW\$QNDUD7XUNH\
 :LOOLDP )UDNHV DQG &DURO 7HUU\ 6RIWZDUH UHXVH PHWULFV DQG PRGHOV $&0 &RPSXWLQJ
6XUYH\VYROQRSS-XQH
 :%)UDNHVDQG*6XFFL$QLQGXVWULDOVWXG\RIUHXVHTXDOLW\DQGSURGXFWLYLW\-RXUQDO
RI6\VWHPVDQG6RIWZDUHYROQRSS-XQH
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 3DUDVWRR0RKDJKHJKLDQG5HLGDU&RQUDGL4XDOLW\SURGXFWLYLW\DQGHFRQRPLFEHQHILWVRI
VRIWZDUHUHXVHDUHYLHZRILQGXVWULDOVWXGLHV(PSLULFDO6RIWZDUH(QJLQHHULQJYROQR
SS
 /LRQHO & %ULDQG -XUJHQ :XVW -RKQ : 'DO\ DQG ' 9LFWRU 3RUWHU ([SORULQJ WKH
UHODWLRQVKLSVEHWZHHQGHVLJQPHDVXUHVDQGVRIWZDUHTXDOLW\LQREMHFWRULHQWHGV\VWHPV7KH
-RXUQDORI6\VWHPVDQG6RIWZDUHYROQRSS0D\
 .KDOHG(O(PDP2EMHFWRULHQWHGPHWULFV$UHYLHZRIWKHRU\DQGSUDFWLFHLQ$GYDQFHV
LQVRIWZDUHHQJLQHHULQJ1HZ<RUN1<86$6SULQJHU9HUODJ1HZ<RUN,QFSS

 (UGHPLU8UDO8PXW7HNLQDQG)H]D%X]OXFD1HVQH\H'D\DOÕ<D]ÕOÕP0HWULNOHULYH<D]Õ
OÕP.DOLWHVL<D]ÕOÕP.DOLWHVLYH<D]ÕOÕP*HOLúWLUPH$UDoODUÕ6HPSR]\XPX  
 56XEUDPDQ\DPDQG06.ULVKQDQ(PSLULFDODQDO\VLVRI&.PHWULFVIRUREMHFWRULHQWHG
GHVLJQ FRPSOH[LW\ LPSOLFDWLRQV IRU VRIWZDUH GHIHFWV ,((( 7UDQVDFWLRQV RQ 6RIWZDUH
(QJLQHHULQJYROQRSS$SULO
 <XPLQJ=KRXDQG+DUHWRQ/HXQJ(PSLULFDO$QDO\VLVRI2EMHFW2ULHQWHG'HVLJQ0HWULFV
IRU3UHGLFWLQJ+LJKDQG/RZ6HYHULW\)DXOWV,(((7UDQVDFWLRQVRQ6RIWZDUH(QJLQHHULQJ
YROQRSS2FWREHU
 5GLJHU /LQFNH -RQDV /XQGEHUJ DQG :HOI /|ZH &RPSDULQJ VRIWZDUH PHWULFV WRROV LQ
,667$  3URFHHGLQJV RI WKH  LQWHUQDWLRQDO V\PSRVLXP RQ 6RIWZDUH WHVWLQJ DQG
DQDO\VLV6HDWWOH:DVKLQJWRQ86$SS
 1DFKLDSSDQ 1DJDSSDQ 7KRPDV %DOO DQG $QGUHDV =HOOHU 0LQLQJ PHWULFV WR SUHGLFW
FRPSRQHQWIDLOXUHVLQ,&6( 3URFHHGLQJVRIWKHWKLQWHUQDWLRQDOFRQIHUHQFHRQ6RIW
ZDUHHQJLQHHULQJ6KDQJKDL&KLQDSS
 <XH -LDQJ %RMDQ &XNLF 7LP 0HQ]LHV DQG 1LFN %DUWORZ &RPSDULQJ GHVLJQ DQG FRGH
PHWULFV IRU VRIWZDUH TXDOLW\ SUHGLFWLRQ LQ 3520,6(  3URFHHGLQJV RI WKH WK
LQWHUQDWLRQDO ZRUNVKRS RQ 3UHGLFWRU PRGHOV LQ VRIWZDUH HQJLQHHULQJ /HLS]LJ *HUPDQ\
SS
 /LQGD + 5RVHQEHUJ $SSO\LQJ DQG ,QWHUSUHWLQJ 2EMHFW 2ULHQWHG 0HWULFV LQ 6RIWZDUH
7HFKQRORJ\&RQIHUHQFH
 6WDPHORV,$QJHOLV/2LNRQRPRX$ %OHULV*/  &RGHTXDOLW\DQDO\VLVLQ
RSHQVRXUFHVRIWZDUHGHYHORSPHQW,QIRUPDWLRQ6\VWHPV-RXUQDO  
 6H\\HG 0RKVHQ -DPDOL 2EMHFW 2ULHQWHG 0HWULFV $ 6XUYH\ $SSURDFK   'HSDUWPHQW RI
&RPSXWHU(QJLQHHULQJ6KDULI8QLYHUVLW\RI7HFKQRORJ\7HKUDQ,UDQ
 0,65$&*XLGHOLQHVIRUWKH8VHRIWKH&/DQJXDJHLQ&ULWLFDO6\VWHPV0,5$
/LPLWHG
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YAZILIM *(/øù7ø50( .$/ø7(6ø1ø1
.$5ù,/$ù7,5,/0$6,1'$7236,6- VIKOR
<g17(0ø1ø18<*8/$10$6,
g]JH7X÷UXO
øVWDQEXO7HNQLNhQLYHUVLWHVLøúOHWPH)DNOWHVL(QGVWUL0KHQGLVOL÷L%|OP
Maçka, øVWDQEXO7UNL\H
tugrulo@itu.edu.tr

Özet. *QP]GHELOJLWHNQRORMLOHUL\OHLOJLOHQHQúLUNHWOHULQWHPHODPDoODUÕQGDQ
ELULPúWHULWDOHSOHULQLNDUúÕOD\DQKDWDVÕ]\D]ÕOÕPODUUHWPHNWLU<D]ÕOÕPNDOLWH
VLQLQ EHOLUOHQPHVLQGH ELUoRN GH÷HUOHQGLUPH NULWHUL EXOXQPDNWDGÕU %X NULWHUOHU
DUDVÕQGD \D]ÕOÕPÕQ JHoHUOLOL÷L SHUIRUPDQVÕ IRQNVL\RQHOOL÷L VUGUOHELOLUOL÷L
\HQLGHQ NXOODQÕODELOLUOL÷L WHVW HGLOHELOLUOL÷L JYHQLUOL÷L GRNPDQWDV\RQX JLEL
NULWHUOHU\HUDOPDNWDGÕU 5HKPDQ 6DUUDE %XoDOÕúPDGDELU\D]ÕOÕPúLU
NHWLQGHEXOXQDQIDUNOÕ\D]ÕOÕPJHOLúWLUPHE|OPQQ D\OÕNELUVUHGHürettikleri uygulama \D]ÕOÕPODUÕQÕQ kalitelerinin NDUúÕODúWÕUÕODELOPHVL LoLQ VÕUDVÕ LOH
Technique For Order Preference By Similarity To An Ideal Solution (TOPSIS)
ve Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje (VIKOR) yöntemOHULNXOODQÕOPÕúWÕU7236,6\|QWHPLNXOODQÕODUDNE|OPOHULQX\JXODPD \D\JÕQ
ODúWÕUPDODUÕ |QFHVLQGH \DSÕODQ NRG YH HNUDQ J|]GHQ JHoLUPHOHULQGH EXOXQDQ
EXOJXWLSOHULQLQRUDQODUÕQDYHYHULWDEORVXKDWDRUDQODUÕQDJ|UHDOGÕNODUÕSXDQODU
NULWHUOHUL UHWLP RUWDPÕQD DNWDUÕP YH NRQWURO WLSOHUL RODQ 9,.25 \|QWHPL LOH
GH÷HUOHQGLULOLS E|OPOHULQ JHOLúWLUGLNOHUL \D]ÕOÕPODUÕQ JHQHO SHUIRUPDQVODUÕQÕQ
NDUúÕODúWÕUPDODUÕ HOGH HGLOPLúWLU %X oDOÕúPDGD IDUNOÕ ELU \DNODúÕP RODUDN
7236,6 YH 9,.25 \|QWHPOHUL HQWHJUH ELU úHNLOGH NXOODQÕOPÕú YH WRSODP 
DGHWRODQNULWHUVD\ÕVÕ her bir kontrol kriteri (8 adet) için 12 adet bulgu kriteri
kulODQÕODUDNLNLDúDPDOÕELUGH÷HUOHQGLUPHELoLPLQGHX\JXODQPÕúWÕU
Anahtar Kelimeler: dRN.ULWHUOL.DUDU9HUPH<D]ÕOÕP.DOLWH'H÷HUOHQGLUPH
TOPSIS, VIKOR<D]ÕOÕP.DOLWH .DUúÕODúWÕUPD

1

*LULú

Ya]ÕOÕPSHUIRUPDQVODUÕQÕQ QHVQHO YHIDUNOÕNULWHUOHUHGD\DQGÕUÕODUDNGR÷UXELUúH
NLOGH |OoPOHQHELOPHVL ROGXNoD |QHP WDúÕPDNWDGÕU  <D]ÕOÕP NDOLWHVLQLQ GR÷UXGDQ
|OoOHELOPHVL LoLQ ED]Õ |Q NRúXOODUÕQ VD÷ODQPDVÕ JHUHNPHNWHGLU %X VHEHSOH NDOLWH
|]HOOLNOHULLoLQRUWDNELUDQOD\ÕúROXúWXUXOPDOÕGÕU+HUKDQJLELU\D]ÕOÕPÕQGDKDL\LYH\D
D\QÕNDOLWHG]H\LQGHROGX÷XQDGDLULOLúNLNXUXODELOPHOLGLUYHEXGR÷UXOWXGDELU|OoP
PHWRGX JHOLúWLULOPHOLGLU -ࢥUJHQVHQ    %LULPOHULQ \D]ÕOÕPODUÕQÕQ NDOLWHOHUL araVÕQGD LOLúNLVHO ELU |OoP NULWHUL ROXúWXUDELOPHN DPDFÕ\OD EX ELULPOHULQ NRGODUÕQD DLW

636

NDUúÕODúWÕUPD\DSÕODELOPHVLLoLQNRGJ|]GHQJHoLUPHNXOODQÕFÕDUD\]GHQHWLPLYHUL
\DSÕVÕ YH PLPDULVLQLQ RQD\ODQPDVÕ LOH LOJLOL IDDOL\HW DODQODUÕ GH÷HUOHQGLULOPHNWHGLU
Kod gözden geçirme faaliyetleriyle ilgili kalite ölçümü kod kontrol listelerine göre
ROXúWXUXlan bulgu tipleri; NXOODQÕFÕDUD\]GHQHtimi ile ilgili kalite ölçümü ekran kontUROOLVWHOHULQHJ|UHROXúWXUXODQEXOJXWLSOHULGLU9HUL\DSÕVÕYHPLPDrisiyle ilgili kalite
|OoPLVHRQD\ODQDQYHULWDEORODUÕQÕQRUDQÕGÕU
Daha önce geroHNOHúWLULOHQ\D]ÕOÕPNDOLWH GH÷HUOHQGLUPHoDOÕúPDODUÕQGD\D]ÕOÕPND
liteleri GH÷HUOHQGLULOLUNHQbirden çok alternatifin kalite NULWHUOHULLoLQNDUúÕODúWÕUÕOPDVÕ
\DSÕOPDPÕúWÕU8VWDVOH\PDQ  EDQNDFÕOÕNVHNW|ULoLQKL]PHWNDOLWHVLQLQGH÷HU
OHQGLULOPHVLDPDFÕ\OD$+6 $QDOLWLN+L\HUDUúL6UHFL YH7236,6\|QWHPOHULQLX\JX
lDPÕúWÕU%HQ]HUúHNLOGH'HPLUHOL  oDGHWNDPXEDQNDVÕ +DON%DQNDVÕ7UNL
\H 9DNÕIODU %DQNDVÕ YH =LUDDW %DQNDVÕ  LoLQ 7UNL\H %DQNDODU %LUOL÷L¶QLQ
http://www.tbb.org.tr/tr ZHE VLWHVLQGHQ EDQNDODUÕQ ILQDQVDO WDEORODUÕQÕ LQFHOH\HUHN
ILQDQVDO NULWHUOHUH J|UH \ÕOODU LWLEDUL\OH EDQNDODUÕQ SHUIRUPDQV NÕ\DVODPDODUÕQÕ
7236,6 \|QWHPL\OH HOGH HWPLúWLU (UWX÷UXO YH .DUDNDúR÷OX   ELU EDQND\D DLW
úXEHSHUIRUPDQVODUÕQÕQILQDQVDONULWHUOHUHJ|UHVÕUDODPDVÕQÕ9,.25 \|QWemi ile geroHNOHúWLUPLúWLU %X oDOÕúPDGD GD GL÷HU VHNW|UOHU LoLQ X\JXODQPÕú dRN .ULWHUOL .DUDU
9HUPH d..9  \|QWHPOHULQGHQ7236,6YH9,.25\|QWHPOHULIDUNOÕELUEDNÕúDoÕ
VÕ\OD 7236,6 \|QWHPLQGHQ HOGH HGLOHQ SXDQODUÕQ 9,.25 \|QWHPL NULWHU GH÷HUOHUL
olarak kullanÕODUDN\D]ÕOÕPNDOLWHOHULQLQ GH÷HUOHQGLULOPHVLDPDFÕ\ODNXOODQÕOPÕúWÕU
%XoDOÕúPDoE|OPGHQROXúPDNWDGÕU%LULQFLE|OPGHNXOODQÕODQYHULOHULQ\DSÕVÕ
YH X\JXODQDFDN PHWRGRORML KDNNÕQGD ELOJL YHULOPHNWHGLU øNLQFL E|OPGH YHULOHUH
GD\DOÕ\|QWHPLQ X\JXODPDVÕ\HUDOPDNWDGÕUhoQFE|OPGHLVHVRQXoODUYHGH÷HU
OHQGLUPHOHUEXOXQPDNWDGÕU

2

.XOODQÕODQ9HULYH0HWRGRORML

Bu uygulamada yD]ÕOÕPNDOLWHVLQLQ |OoOPHVLDPDFÕ\ODoWHPHONULWHUJ|]|QQGH
bulunduUXODFDNWÕU Bu kriterler kod gözden geçirme, kulODQÕFÕ DUD \] GHQHWLPL YH
YHUL \DSÕVÕ YH PLPDULVLQLQ RQD\ODQPDVÕGÕU .RG J|]GHQ JHoLUPHGH VWDQGDUWODUD X\
JXQOXN NRG WHNUDUÕ YH SHUIRUPDQV GH÷HUOHQGLULOPHNWHGLU .XOODQÕFÕ DUD \] GHQHWL
PLQGH VWDQGDUWODUD X\JXQOXN WDVDUÕP YH NXOODQÕODELOLUOLN GH÷HUOHQGLUilmektedir. Bu
amaçla kod kontrol listesi ve ekran kontrol lisWHVLQHJ|UHEXOJXYHX\PD]OÕNlar tespit
HGLOPHNWHGLU 9HUL \DSÕVÕ YH PLPDULVLQLQ RQD\ODQPDVÕQGD VWDQGDUWODUD X\JXQOXN YH
(5GL\DJUDPNRQWURO\DSÕOPDNWDGÕU*HOLúWLULOHQ\D]ÕOÕPNRGSDUoDODUÕ Eundan sonra
³QHVQH´ RODUDN NXOODQÕODFDNWÕU  KDOLQGH \D\JÕQODúWÕUÕOPDNWD ROXS, nesnelerdeki bulgu
VD\ÕODUÕNDOLWH J|VWHUJHVLRODUDNDOÕQPDNWDGÕU<D\JÕQODúWÕUPDODU \D]ÕOÕPÕQX\JXODPD
\DDOÕQPDVÕ G|UWIDUNOÕúHNLOGHJHUoHNOHúPHNWHGLU%XQODU³$FLO<D\JÕQODúWÕUPDODU´
³$\OÕN<D\JÕQODúWÕUPDODU´³+DIWDOÕN<D\JÕQODúWÕUPDODU´YH³3LORW<D\JÕQODúWÕUPDODU´
¶GÕU<D\JÕQODúWÕUPDODULoLQNRGJ|]GHQJHoLUPHYHNXOODQÕFÕDUD\]GHQHWLPLJHUoHN
OHúWLULOPHNWHGLU 9HUL \DSÕODUÕ GH÷HUOHQGLULOLUNHQ ³øVLPOHQGLUPH 3UREOHPOHUi”, “Tablo
7DVDUÕP+DWDODUÕ´³,QGH[+DWDODUÕ´³1RUPDOL]DV\RQ+DWDODUÕ´³$oÕNODPD+DWDODUÕ´
JLELKDWDODUGLNNDWHDOÕQPDNWDGÕU
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.RGYH(NUDQJ|]GHQJHoLUPHOHUVRQXFXQGDHOGHHGLOHQQHVQHEDúÕQDGúHQEXOJX
VD\ÕODUÕ E|OPOHULQ \D]ÕOÕP NDOLWHOHULQL |OoPHGH NXOODQÕOÕU %XOJXODU NHQGL LoHULVLQGH
NULWLNOLN GHUHFHVLQH YH EXOJX o|]P GXUXPXQD J|UH VÕQÕIODQGÕUÕODUDN NULWHUOHU
ROXúWXUXOPXúWXU <D]ÕOÕP JHOLúWLUHQ b|OPOHU LVH DOWHUQDWLI RODUDN DOÕQPÕúWÕU
%|OPOHULQ VÕUDODPDODUÕ, \D\JÕQODúWÕUGÕNODUÕ NRG SDUoDODUÕQÕQ EXOJX VD\ÕODUÕ YH EX
EXOJXODUÕQ NULWLNOLN GHUHFHVLQH J|UH JHUoHNOHúWLULOHFHNWLU BölPOHULQ \D]ÕOÕP
JHOLúWLUPH kalitelerini GH÷HUOHQGLUPHGH KHP EXOJX NULWHUOHUL KHP GH NRQWURO \|QWHPL
E\N|QHPWDúÕGÕ÷ÕQGDQGH÷HUOHQGLUPH\DSPDN DPDFÕ\ODLNLIDUNOÕoRN|OoWONDUDU
YHUPH\|QWHPLDUWDUGDNXOODQÕODFDNWÕU%XDPDoODKHUELUNRQWURONULWHULLoHULVLQGH\HU
alan bulgu kriterlerine (12 adet) J|UH E|OPOHULQ VÕUDODPDVÕQÕ \DSPDN LoLQ 7236,6
\|QWHPLNXOODQÕODFDNWÕU7236,6\|QWHPLLOHHOGHHGLOHQE|OPOHUe ait C i * GH÷HUOHULL
E|OPQQGH÷HUOHQGLULOHQNRQWURONULWHULQGHNLEDúDUÕVÕQÕJ|VWHULU¶H\DNÕQGH÷HUOHU
yüksek kalite göstergesidir. Bölümlerin her bir kontrol kriteri için kalite SXDQODUÕHOGH
HGLOGLNWHQVRQUD IDNOÕ NRQWURONULWHUleri (8 adet) için elde edilen bu puanlar VIKOR
\|QWHPL LOH GH÷HUOHQGLULOHUHN JHQHO ELU \D]ÕOÕP NDOLWH SXDQÕ HOGH HGLOHFHNWir. Genel
\D]ÕOÕP NDOLWHVLQLQ GH÷HUOHQGLULOPHVLQGH 9,.25 \|QWHPLQLQ NXOODQÕOPDVÕQÕQ QHGHQL
EX \|QWHP WP DOWHUQDWLIOHULQ LGHDO DOWHUQDWLIH ³\DNÕQOÕN´ |lçüsünde dayanan bir
VÕUDODPDGL]LQLROXúWXUPDVÕYH9,.25\|QWHPLQLQ7236,6\|QWHPLQGHQIDUNOÕRODUDN
NDUDU YHULFLOHUH GDKD oRN DOWHUQDWLI VXQDELOPHVLGLU (UWX÷UXO  .DUDNDúR÷OX  
gQFHOLNOL RODUDN DúD÷ÕGDNL WDEORGD \HU DODQ NULWHUOHU LoLQ E|OPOHULQ TOPSIS
\|QWHPLQHJ|UHDODFD÷ÕSXDQODUEHOLUOHQHFHNWLU
Bulgu Kriterleri
KD: .ULWLNYH']HOWLOPLú
UD: 8\DUÕYHULOPLúYH']HOWLOPLú
KE: .ULWLNYH(UWHOHQPLú
UE: 8\DUÕYHULOPLúYH(UWHOHQPLú
KA: Kritik ve Aktif
UA: 8\DUÕYHULOPLúYH$NWLI
RD: 5HGGHGLOPLúYH']HOWLOPLú
ÖD: gQHULYHULOPLúYH']HOWLOPLú
RE: 5HGGHGLOPLúYH(UWHOHQPLú
ÖE: gQHULYHULOPLúYH(UWHOHQPLú
RA: 5HGGHGLOPLúYH$NWLI
ÖA: gQHULYHULOPLúYH$NWLI
Tablo 1. <D]ÕOÕP%XOJX.ULWHUOHUL

Daha sonra bölümlerin her bir \D\JÕQODúWÕUPDWUQGH7236,6\|QWHPLQHJ|UHDODFD
÷ÕSXDQODULOHRQD\ODQDQWDEORRUDQÕGH÷HUOHUL9,.25\|QWHPLQGHNXOODQÕODUDNJHQHO
NDOLWHSXDQODUÕ elde edilecektir.
Kontrol Kriterleri
KAC: .RG*|]GHQ*HoLUPH$FLO<D\JÕQODúWÕUPD
KAY: .RG*|]GHQ*HoLUPH$\OÕN<D\JÕQODúWÕUPD
KHA: .RG*|]GHQ*HoLUPH+DIWDOÕN<D\JÕQODúWÕUPD
KPI: .RG*|]GHQ*HoLUPH3LORW<D\JÕQODúWÕUPD
EAC: (NUDQ*|]GHQ*HoLUPH$FLO<D\JÕQODúWÕUPD
EAY: (NUDQ*|]GHQ*HoLUPH$\OÕN<D\JÕQODúWÕUPD
EHA: (NUDQ*|]GHQ*HoLUPH+DIWDOÕN<D\JÕQODúWÕUPD
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EPI: (NUDQ*|]GHQ*HoLUPH3LORW<D\JÕQODúWÕUPD
OTO: 2QD\ODQDQ7DEOR2UDQÕ
Tablo 2. <D]ÕOÕP%XOJXODUÕQÕQ'H÷HUOHQGLULOGL÷L.RQWURO.ULWHUOHUL

2.1

TOPSIS Yöntemi

7236,6 \|QWHPLQLQ WHPHOL SR]LWLI LGHDO o|]PH HQ NÕsa mesafe ve negatif ideal
o|]PHHQX]DNPHVDIHGHNLDOWHUQDWLILVHoPH\HGD\DQÕU7236,6\|QWHPLQLQDúDPD
ODUÕDúD÷ÕGDYHULOPLúWLU 7]HQJYHGL÷HUOHUL 
$GÕP 1RUPDOL]H HGLOPLú NDUDU PDWULVLQLQ KHVDSODQPDVÕ 1RUPDOL]H HGLOPLú rij
GH÷HUOHULPDWULVWHNLGH÷HUOHURODQI ij ¶OHUHDúD÷ÕGDNLLúOHPX\JXODQDUDNKHVDSODQÕU
J

f

rij  f ij /

j 1

j  1,...J ; i  1,...n.

2
ij

$GÕP $÷ÕUOÕNOÕQRUPDOL]HHGLOPLúNDUDUPDWULVLQLQKHVDSODQPDVÕ$÷ÕUOÕNOÕQRU
PDOL]HHGLOPLú vij GH÷HUOHULDúD÷ÕGDNLJLELKHVDSODQÕU

vij  wi rij , j  1,...J ; i  1,...n.
$GÕP øGHDOYHQHJDWLILGHDOo|]PEHOLUOHQLU

 j max v | i  I  ,  j max v | i  I  ,
 v ,..., v    j min v | i  I  ,  j min v | i  I  ,

A*  v1* ,..., vn*  

A


1

'

''

ij


n

ij

'

ij

'

''

ij

''

Burada, I fayda kriteri ve I PDOL\HWNULWHUL\OHLOLúNLOLGLU
 $GÕP QER\XWOXgNOLGX]DNOÕNODUÕQÕNXOODQDUDNSR]LWLILGHDOQRNWDGDQYHQHJDWLI
LGHDO QRNWDGDQ D\UÕP |OoPOHUL KHVDSODQÕU 3R]LWLI LGHDO QRNWDGDQ D\UÕP DúD÷ÕGDNL
úHNLOGHKHVDSODQÕU
D*j 

 v

 vi*  , j  1,..., J .

n

2

ij

i 1

1HJDWLILGHDOo|]PQRNWDVÕQGDQD\UÕPDúD÷ÕGDNLúHNLOGHKHVDSODQÕU

D j 

 v
n

i 1

 vi  , j  1,..., J .
2

ij

$GÕP øGHDOo|]PQRNWDVÕQDJ|UHOL\DNÕQOÕNKHVDSODQÕUYHHOGHHGilen alternatiflerin C j * GH÷HUOHULE\NWHQNo÷HVÕUDODQÕU

C *j  D j /  D*j  D j  , j  1,...J .
2.2

VIKOR Yöntemi

9LNRU\|QWHPLQLQDGÕPODUÕúXúHNLOGH|]HWOHQHELOLU (UWX÷UXO .DUDNDúR÷OX 
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$GÕP Her bir kriter için en iyi

 f  ve en kötü  fi   GH÷HUOHULEHOLUOHQLU(÷HU
*

i

kriter “i” fayda kriteri ise;
fi *  max fij
j

i  1, 2,..., n

fi   min fij
j

$GÕP S j ve R j GH÷HUOHUL j  1, 2,...J LoLQ KHVDSODQÕU S j ve R j GH÷HUOHUL

j. DOWHUQDWLILoLQRUWDODPDYHHQN|WJUXSVNRUODUÕQÕJ|VWHULU
S j   wi  fi *  fij  /  fi *  fi  
n

i 1

Burada

R j  max  wi  fi *  fij  /  fi *  fi   

wi J|UHOL|QHPOHULJ|VWHUHQNULWHUD÷ÕUOÕNODUÕQÕLIDGHHWPHNWHGLU$÷ÕUOÕNODU

WRSODPÕ¶HHúLWRODFDNWÕU
$GÕP Q j GH÷HUOHULWP j  1, 2,..., J için belirlenir.

Q j  v  S j  S *  /  S   S *   1  v   R j  R*  /  R   R* 

Burada S *  min S j S   max S j R*  min R j R   max R j ve “ v ´ GH÷HUL
j

j

j

j

PDNVLPXPJUXSID\GDVÕQÕJ|VWHUPHNWHGLU'L÷HUELULIDGHLOH³

1  v  ´NDUúÕWJ|Uú

teNLOHULQPLQLPXPSLúPDQOÕ÷ÕQÕQD÷ÕUOÕ÷ÕQÕLIDGHHWPHNWHGLU8]ODúPD³oR÷XQOXNR\X´
 v  0,5 ile, “konsensüs”  v  0,5 ile veya “veto”  v  0,5 LOHVD÷ODQDELOLU
$GÕP S , R ve Q GH÷HUOHUL NoNWHQ E\÷H GR÷UX VÕUDODQDUDN DOWHUQDWLIOHULQ
VÕUDODPDVÕEHOLUOHQLU6RQXoRODUDNoVÕUDODPDOLVWHVLROXúWXUXOXU
$GÕP (÷HUDúD÷ÕGDNLLNLNRúXOVD÷ODQÕUVDHQL\L\L Q 0LQLPXP GH÷HULQHJ|UH
VÕUDOD\DQDOWHUQDWLI a ' X]ODúWÕUÕFÕo|]PRODUDN|QHULOLU

C1

: Kabul edilebilir avantaj

Q  a ''  Q  a '  DQ

Burada

a '' GH÷HUL Q GH÷HULQHJ|UHVÕUDODPDGDLNLQFLVÕUD\ÕDODQDOWHUQDWLIWLU
DQ  1/  J  1 ; J DOWHUQDWLIVD\ÕVÕQÕJ|VWHULU

C2 : Karar vermede kabul edilebilir istikrar
$\UÕFDDOWHUQDWLI a ' , S ve / veya R GH÷HUOHULQHJ|UHVÕUDODQDQHn iyi alternatiftir.
%X
X]ODúÕN
o|]P
NDUDU
YHUPH
VUHFLQGH
LVWLNUDUOÕGÕU
(÷HUEXLNLGXUXPGDQELUWDQHVLVD÷ODQPD]VDX]ODúÕNo|]P úXúHNLOGHönerilir:
(÷HU C2 GXUXPXVD÷ODQPÕ\RUVD a ' ve a '' DOWHUQDWLIOHULH÷HU C1 GXUXPXVD÷ODQ
PÕ\RUVD



Q a

M 

a ', a '',..., a ( M )

  Q  a '  DQ

alWHUQDWLIOHUL

YH

GH÷HUL

PDNVLPXP M için

belirlenir. Q GH÷HUOHULQH J|UH VÕUDODQDQ HQ L\L DOWHUQDWLI

minimum Q GH÷HULQH VDKLS DOWHUQDWLIOHUGHQ ELULGLU (UWX÷UXO  .DUDNDúR÷OX 
Opricovic ve Tzeng,2004).
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3

Uygulama

8\JXODPDQÕQELULQFLDúDPDVÕQGDNXOODQÕODQ7236,6\|QWHPLQGH\D]ÕOÕPúLUNHWLQ
GHNL\D]ÕOÕPJHOLúWLUPHbölümleri alternatifleri ROXúWXUPDNWDGÕU <D]ÕOÕPNDOLWHGH÷HU
OHQGLUPHVL \DSÕOÕUNHQD\OÕN VUHLoHULVLQGHEXE|OPOHULQUHWWLNOHUL \D]ÕOÕPODUED]
DOÕQPÕúWÕU 7DEOR ¶GHNL \D]ÕOÕP EXOJX oHúLWOHUL NULWHUOHUL PH\GDQD JHWLUPHNWHGLU
Tablo 2.’de bulunan toplam 8 adet kontrol kriteULLoLQX\JXODPDJHOLúWLUPHE|OPOHUL
nin TOPSIS puanlarÕ KHVDSODQPÕúWÕU 7DEOR ¶WH NDOLWH NDUúÕODúWÕUPDVÕ LoLQ  DGHW
\D]ÕOÕP E|OPHOHDOÕQPÕúWÕUYHDGHWEXOJXNULWHUL\HUDOPDNWDGÕUBulgu kriterleULQLQ D÷ÕUOÕNODUÕ EXOJXODUÕQ NDUúÕODúWÕUPDOÕ |QHP düzeylerine göre EDVLW D÷ÕUOÕNOÕ RUWD
lama ile HOGH HGLOPLúWLU 7236,6 \|QWHPLQLQ J|VWHULPL DPDFÕ\OD ³.RG *|]GHQ *H
oLUPH$FLO<D\JÕQODúWÕUPD´YH³(NUDQ*|]GHQ*HoLUPH$\OÕN\D\JÕQODúWÕUPD´NRQW
URO NULWHUOHUL LoLQ 7236,6 SXDQODUÕ HOGH HGLOPLúWLU 'L÷HU  DGHt kontrol kriteri için
X\JXODPDJHOLúWLUPHE|OPOHULQLQSXDQODUÕD\QÕúHNLOGHKHVDSODQPÕúROXSWPGH÷HU
ler Tablo 11.’de verilmektedir. Bölümlerin bulgu kriterlerine göre TOPSIS yöntemi
NXOODQÕODUDNGH÷HUOHQGLULOPHVLDúDPDVÕQGDEXOJXODUDYHULOHQD÷ÕUOÕNODr ile bölümlerin 3
D\OÕNVUHLoHULVLQGHNRGJ|]GHQJHoLUPHIDDOL\HWOHULLoLQDFLORODUDN\D\JÕQODúWÕUGÕNOD
UÕ QHVQH EDúÕQD GúHQ EXOJX VD\ÕODUÕ DúD÷ÕGDNL WDEORGD YHULOPLúWLU ³´ RODQ GH÷HUOHU
EHOLUWLOHQEXOJXWUQHDLWEXOJXQXQROXúPDGÕ÷ÕDQODPÕQDJHOPHNtedir.
8\JXODPDQÕQ LNLQFL DúDPDVÕQGD DOWHUQDWLIOHUH E|OPOHUH  DLW 7236,6 SXDQODUÕ
9,.25\|QWHPLQGHNLNRQWURONULWHUOHULDODQÕQD\HUOHúWLULOPLúYHQLKDLVÕUDODPDROXúWX
UXOPXúWXU$úD÷ÕGDNL7DEOR7DEORYH Tablo 5.’te DGÕPDGÕPX\JXODPDVRQXoODUÕ
gösterilmektedir.
$÷ÕUOÕNODU

0,05

0,15 0,20

0,05

0,10

0,15

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

KD

KE

KA

RD

RE

RA

UD

UE

UA

ÖD

ÖE

ÖA

A1

0

0

0

0

0,500

0

0,500

0

0

0

0

0

A2

0,125

0

0

0,250 0,250

0

0,250

0

0

0

0

0

A3

0,118

0

0

0,412 0,118

0

0,059 0,059

0

0

0

0

A4

0

0

0

0,429

0

0

0,286

0

0

0

0

0

A5

0

0

0

0,250

0

0,250

0

0

0,500

0

0

0

A6

0

0

0

0

0,333

0

0

0,333

0

0

0,333

0

A7

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

A8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A9

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

A10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tablo 3. .RG*|]GHQ*HoLUPH$FLO<D\JÕQODúWÕUPDODULoLQE|OPOHULQ\D\JÕQODúWÕUÕODQQHV
QHEDúÕQDEXOJXRUDQODUÕ

641

7236,6\|QWHPLQLQYHDGÕPODUÕQGDEHOLUWLOHQLúOHPOHULQJHUoHNOHúWLULOPHVLLOH
DFLO\D\JÕQODúWÕUPDODULoLQQHVQHEDúÕQDEXOJXRUDQODUÕQÕQD÷ÕUOÕNOÕQRUPDOL]HHGLOPLú
GH÷HUOHULHOGHHGLOLU
KD

KE

KA

RD

RE

RA

UD

UE

UA

ÖD

ÖE

ÖA

A1

0

0

0

0

0,042

0

0,040

0

0

0

0

0

A2

0,036

0

0

0,018

0,021

0

0,020

0

0

0

0

0

A3

0,034

0

0

0,030

0,010

0

0,005

0,003

0

0

0

0

A4

0

0

0

0,031

0

0

0,023

0

0

0

0

0

A5

0

0

0

0,018

0

0,150

0

0

0,050

0

0

0

A6

0

0

0

0

0,028

0

0

0,016

0

0

0

0

A7

0

0

0

0

0,083

0

0

0

0

0

0

0

A8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A9

0

0

0

0

0

0

0

0,047

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A10
Tablo 4. .RG*|]GHQ*HoLUPH$FLO<D\JÕQODúWÕUPDODULoLQQHVQHEDúÕQDEXOJXRUDQODUÕQÕQ
D÷ÕUOÕNOÕQRUPDOL]DV\RQGH÷HUOHUL

726,6 \|QWHPLQLQ  DGÕPÕ X\JXODQDUDN WP NULWHUOHUH J|UH DúD÷ÕGDNL SR]LWLI YH
QHJDWLILGHDOo|]PQRNWDODUÕHOGHHGLOLU

Pozitif
øGHDO
Çözüm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Negatif
0
0,031 0,083 0,150 0,040 0,047 0,050 0
0
0
øGHDO 0,036 0
Çözüm
Tablo5. .RG*|]GHQ*HoLUPH$FLO<D\JÕQODúWÕUPDODULoLQ3R]LWLIYH1HJDWLIøGHDOd|]P
'H÷HUOHUL
*

7236,6\|QWHPLQLQDGÕPÕX\JXODQDUDN S SR]LWLILGHDOo|]PQRNWDVÕQDX]DN


*

OÕNYH S QHJDWLILGHDOo|]PQRNWDVÕQDX]DNOÕNGH÷HUOHULLOH C GH÷HUOHULKHVDSODQÕU
*

*

Daha sonra, C GH÷HUOHULE\NWHQNo÷H GR÷UXVÕUDODQÕU C GH÷HUOHULQGHQGH÷H
ULQLDODQYH\D¶HHQ\DNÕQGH÷HULDODQDOWHUQDWLIOHUHQL\LDOWHUQDWLIOHULROXúWXUPDNWD
GÕU .RG J|]GHQ JHoLUPH IDDOL\HWLQGH DFLO \D\JÕQODúWÕUPDODU DODQÕQGD HQ L\L \D]ÕOÕP
kalitesi gösteren b|OPOHULQ$YH$E|OPOHULROGX÷XJ|UOPHNWHGLU
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S

S*

C*

6ÕUDODPD

0,0575
0,1768
8
A1
0,7545
0,0498
0,1781
7
A2
0,7815
0,0468
0,1834
6
A3
0,7968
0,0384
0,1892
4
A4
0,8314
0,1591
0,1107
10
A5
0,4103
0,0320
0,1815
3
A6
0,8502
0,0834
0,1764
9
A7
0,6789
0
0,1951
1
A8
1
0,0474
0,1892
5
A9
0,7998
0
0,1951
1
A10
1
Tablo 6. .RG*|]GHQ*HoLUPH$FLO<D\JÕQODúWÕUPDODULoLQE|OPOHULQ C * GH÷HUOHULLOHVÕUD
ODPDODUÕ

<XNDUÕGD\HUDODQLúOHPOHU9,.25\|QWHPLQGHNXOODQÕODFDNKHUELUNULWHULoLQX\
JXODQDUDNE|OPOHULQ7236,6SXDQODUÕKHVDSODQÕU9,.25\|QWHPLQGHNXOODQÕODFDN
ELUGL÷HUNULWHURODQ³(NUDQ*|]GHQ*HoLUPH$\OÕN<D\JÕQODúWÕUPDODU´LoLQNXOODQÕODQ
QHVQHEDúÕQDEXOJXRUDQODUÕ D÷ÕUOÕNOÕ QRUPDOL]HGH÷HUOHUSR]LWLI YH QHJDWLILGHDOo|
*

]PQRNWDODUÕQDX]DNOÕNGH÷HUOHULLOH C GH÷HUOHUL7DEOR-LOHJ|VWHULOPLúWLU
$÷ÕUOÕNODU

0,05
KD

A1

0,200

0

A2

0,115

A3

0,15 0,20
KE KA

0,05
RD

0,10
RE

0,15
RA

0,05
UD

0,05
UE

0,05
UA

0,05
ÖD

0

0,650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,770 0,008

0

0,049

0

0

0

0

0

0,200

0

0

0,600

0

0

0

0

0

0

0

A4

0,111

0

0

0,533 0,133

0

0,133

0

0

0,067

0

0

A5

0,118

0

0

0,294 0,235

0

0,059 0,118

0

0

0

0

A6

0,136

0

0

0,682

0

0,091

0

0

0

0

0

A7

0,077

0

0

0,577 0,154

0

0,038

0

0

0

0

0

A8

0

0

0

0,286

0

0,286

0

0

0,286

0

0

A9

0,167

0

0

0,556 0,111

0

0

0

0

0

0

0

A10

0,200

0

0

0,600

0

0,200

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0,05 0,05
ÖE ÖA

Tablo 7. (NUDQ*|]GHQ*HoLUPH$\OÕN<D\JÕQODúWÕUPDODULoLQ%|OPOHULQ<D\JÕQODúWÕUÕODQ
1HVQH%DúÕQD%XOJX2UDQODUÕ

A1
A2

KD
0,022
0,012

KE
0
0

KA
0
0

RD
RE
0,018
0
0,021 0,002

RA
0
0
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UD
0
0,006

UE
0
0

UA
0
0

ÖD
0
0

ÖE
0
0

ÖA
0
0

0,022
0
0
0,017
0
0
0
0
0
0
0
0
A3
0,012
0
0
0,015
0,040
0
0,017
0
0
0,011
0
0
A4
0,013
0
0
0,008 0,071
0
0,007 0,050
0
0
0
0
A5
0,015
0
0
0,019
0
0
0,012
0
0
0
0
0
A6
0,008
0
0
0,016 0,047
0
0,005
0
0
0
0
0
A7
0
0
0
0,008
0
0
0,036
0
0
0,049
0
0
A8
0,018
0
0
0,015 0,034
0
0
0
0
0
0
0
A9
0,022
0
0
0,017
0
0
0,025
0
0
0
0
0
A10
Tablo 8. (NUDQ*|]GHQ*HoLUPH$\OÕN<D\JÕQODúWÕUPDODULoLQQHVQHEDúÕQDEXOJXRUDQODUÕ
QÕQD÷ÕUOÕNOÕQRUPDOL]DV\RQGH÷HUOHUL

Pozitif
0
0
0 0,008
0
0
0
0
0
0
0
0
øGHDO
Çözüm
Negatif
0,022 0
0
0,021 0,071 0 0,036 0,050 0 0,049 0
0
øGHDO
Çözüm
Tablo 9. (NUDQ*|]GHQ*HoLUPH$\OÕN<D\JÕQODúWÕUPDODULoLQ3R]LWLIYH1HJDWLIøGHDOd|
]P'H÷HUOHUL

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

S*

S

C*

6ÕUDODPD

0,024
0,019
0,023
0,047
0,088
0,022
0,048
0,061
0,039
0,035

0,106
0,103
0,106
0,073
0,059
0,103
0,082
0,091
0,087
0,1

0,816
0,841
0,819
0,607
0,400
0,826
0,629
0,599
0,692
0,744

4
1
3
8
10
2
7
9
6
5
*

Tablo 10. (NUDQ*|]GHQ*HoLUPH$\OÕN<D\JÕQODúWÕUPDODULoLQE|OPOHULQ C GH÷HUOHULLOH
VÕUDODPDODUÕ

Tablo 2.’de belirtilen VIKOR kriterleri için bölümlerin elde ettikleri puanlar Tablo
 LOHYHULOPLúWLU
Kriterler
Alternatifler
A1

KAC

KAY

0,754

0,449

KHA
0,422

KPI

EAC

0,468

1
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EAY

EHA

EPI

OTO

0,816

0,583

0,373

0,709

A2

0,781

0,766

0,634

1

1

0,841

0,685

1

0,885

A3

0,797

0,949

0,955

0,742

0,500

0,819

0,855

0,738

0,832

A4

0,831

0,802

0,819

0,615

1

0,607

0,857

0,634

0,875

A5

0,410

0,808

0,852

1

1

0,400

0,668

1

0,847

A6

0,850

0,959

0,964

1

1

0,826

0,555

1

0,928

A7

0,679

0,549

0,590

0,739

1

0,629

0,707

1

0,871

0,916

0,838

1

1

0,599

0,415

1

0,883

0,622

0,727

1

0,500

0,692

0,516

1

0,842

0,919

0,700

1

0,744

0,751

1

0,833

1

A8
A9

0,800

A10

1

0,910

*

Tablo 11. 9,.25<|QWHPLLoLQNXOODQÕODQ C GH÷HUOHUL
KAC KAY KHA KPI EAC EAY EHA EPI

OTO

Maksimum 'H÷HU(Maksimum ideal nokta)

1

0,96

0,96

1

1

0,84

0,86

1

0,93

Minimum 'H÷HU (Minimum ideal nokta)

0,41

0,45

0,42

0,47

0,50

0,40

0,42

0,37

0,71

0,2

0,2

0,1

0,05

0,1

0,05

0,05

0,05

0,2

$÷ÕUOÕNODU

Tablo 12. 9,.25<|QWHPLQGH.ULWHUOHULoLQ0LQLQXPYH0DNVLPXPøGHDO1RNWDODU

$úD÷ÕGDYHULOHQ7DEORLOHDOWHUQDWLIOHULQVRQXoRODUDNDOGÕNODUÕ S j , R j Q j de÷HUOHULJ|VWHULOPHNWHGLU

Sj

Rj

Qj

v

A1

0,72

0,20

1

0,7

A2

0,27

0,08

0,25

0,7

A3

0,31

0,10

0,35

0,7

A4

0,29

0,06

0,24

0,7

A5

0,42

0,20

0,67

0,7

A6

0,09

0,05

0,00

0,7

A7

0,46

0,16

0,63

0,7

A8

0,16

0,05

0,08

0,7

A9

0,48

0,13

0,60

0,7

0,16
0,09
0,16
Tablo 13. Bölümlerin S j , R j ve Q j GH÷HUOHUL

0,7

A10
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4

Sonuç ve Öneriler
<D]ÕOÕPNDOLWHVLQLQGH÷HUOHQGLULOPHVLLoLQSHNoRN\D]ÕOÕPNDOLWHNDUDNWHULVWL÷L
EHOLUOHQPLúWLU-ࢥUJHQVHQ¶H  J|UHNDOLWHIDNW|UOHULQLQ ELUNPHVLRODUDNHW
kinlik, esneklik, entegre edilebilirlik, ELUOLNWH oDOÕúDELOLUOLN VUGUOHELOLUOLN GH
÷HUOHQGLULOHELOLU %LU GL÷HU \D]ÕOÕP NDOLWH GH÷HUOHQGLUPH \|QWHPL NXOODQÕFÕ PHP
QXQL\HWL \DNODúÕPÕGÕU  %X LNL \DNODúÕPD J|UH \D]ÕOÕP NDOLWH GH÷HUOHQGLUPHVLQLn
\DSÕODELOPHVL|OoP QHVQHO NULWHUOHUHGD\DQGÕUPDEDNÕPÕQGDQJoONOHU \DUDW
PDNWDGÕU$\UÕFD\D]ÕOÕPNDOLWHGH÷HUOHQGLUPHVLQLQDQODPOÕRODELOPHVLLoLQ\D]Õ
OÕP JHOLúWLUHQ E|OPOHU DUDVÕQGD NDUúÕODúWÕUPD \DSPD JHUHNVLQLPL GR÷PDNWDGÕU
%XVHEHSOHEXoDOÕúPDGD-ࢥUJHQVHQ¶LQoDOÕúPDVÕQGDQWDPDPHQIDUNOÕRODUDk nesQHONDOLWH|OoPNULWHUOHULNXOODQÕOPÕúWÕU
%XVHEHSOH\D]ÕODQNRGVDWÕUÕQD\D]ÕOÕPE\NO÷QHQHVQHEDúÕQDJ|UHKDWD
VD\ÕODUÕQÕQ oHúLWOHULQLQ YH |QHP G]H\OHULQLQ WHVSLW HGLOHUHN \D]ÕOÕP NDOLWHVLQLQ
GH÷HUOHQGLULOPHVL IDUNOÕ DOWHUQDWLIOHUL NÕ\DVODPDPÕ]Õ VD÷ODUNHQ QHVQHO bir ölçüm
GH VD÷ODPDNWDGÕU <D]ÕOÕP KDWD WLSOHUL ]HULQGHQ JLGLOHUHN DOWHUQDWLIOHU IDUNOÕ Lú
VHoHQHNOHUL YH GH÷HUOHQGLUPH \|QWHPOHULQH \D\JÕQODúWÕUPD WUOHUL YH NRGHNUDQ
J|]GHQJHoLUPH J|UH NDUúÕODúWÕUÕOPÕúWÕU7236,6YH9,.25 yöntemleri entegre
ELUúHNLOGHNXOODQÕOPÕúWÕU%XQXQVRQXFXQGD7DEOR¶WHEHOLUWLOGL÷L]HUHA6 ve
A8 bölüPOHULHQL\L\D]ÕOÕPNDOLWHVLQHVDKLS E|OPOHURODUDNEXOXQPXúROXSA3,
A7 ve A1 E|OPOHULQLQVRQXoODUÕQÕQLVWLNUDUOÕROGX÷XWHVSLWHGLOPLúWLUA1 alternatifinin en düúN \D]ÕOÕP NDOLWHVLQH VDKLS ROGX÷X J|UOPHNWHGLU 9,.25 \|QWH
PLQGHNXOODQÕODQ v GH÷HULRODUDNDOÕQPÕúWÕU%XGH÷HU>-@DUDOÕ÷ÕQGDGH÷Lú
WLULOHUHN X]ODúPDQÕQ oR÷XQOXN R\X YHWR YH\D X]ODúPD RODUDN JHUoHNOHúWLULOPHVL
VD÷ODQDELOLU
6ÕUDODPD

6ÕUDODPD

6ÕUDODPD

Sj

Rj

Qj

0,7

A6

A8

A6

0,7

A8

A6

A8

0,35

0,7

A10

A4

A10

0,24

0,7

A2

A2

A4

0,67

0,7

A4

A10

A2

0,05

0,00

0,7

A3

A3

A3

0,16

0,63

0,7

A5

A9

A9

Sj

Rj

Qj

v

A1

0,72

A2

0,27

0,20

1

0,08

0,25

A3

0,31

0,10

A4

0,29

0,06

A5

0,42

0,20

A6

0,09

A7

0,46

A8

0,16

0,05

0,08

0,7

A7

A7

A7

A9

0,48

0,13

0,60

0,7

A9

A5

A5

A10

0,16

0,09 0,16 0,7
A1
A1
A1
Tablo 14. %|OPOHULQ9,.25<|QWHPLLOH6ÕUDODPD6RQXoODUÕ
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*  <D]ÕOÕP NDOLWH NRQWURO IDDOL\HWOHULQL DQODPDPD YH YHULOHUL WHPLQ HWPHPH NDWNÕODUÕQGDQ
GROD\Õ6Q1LKDQ$NNXú¶DWHúHNNUOHULPLVXQX\RUXP
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Özet. 9HULPDGHQFLOL÷LLOHEDúOD\DQE\NYHULQLQLúOHQPHVLYHDQDOL]HGLOPHVL
\DNODúÕPÕ VRQ \ÕOODUGD VUHo RGDNOÕ ELU DUDúWÕUPD DODQÕQÕ RUWD\D oÕNDUGÕ 6UHo
PDGHQFLOL÷L EXJQQ ELOJL VLVWHPOHULQGH NROD\FD HULúLOHELOHQ ROD\ JQONOHUL
YHULELOJLVL\OHJHUoHNVUHoOHULRUWD\DoÕNDUWPD\ÕNHúIHWPH\LNRQWUROHWPH\LYH
JHOLúWLUPH\LDPDoOD\DQELULúVUHoOHUL \|QHWLPLWHNQRORMLVLGLUøú6UHo0RGHO
leme (Business Process Modelling-%30  DQDOL]OHULQL JHOLúWLUPH\L KHGHIOH\HQ
QLVSHWHQ\HQLYHJHOLúPHNWHRODQELUDUDúWÕUPDDODQÕGÕU 6UHoPDGHQFLOL÷LQLQHQ
]RUNÕVPÕX\JXQYHULQLQX\JXQWDEORYHDODQODUGDQoÕNDUÕOPDVÕGÕU%XoDOÕúPD
GD6$3NXOODQDQELU\D]ÕOÕPNXUXPXQGDNL \D]ÕOÕP JHOLúWLUPHYHWHVWG|QJV
ROD\JQONOHULDOÕQDUDNELUDQDOL]\DSÕOPDNWDGÕU%LQOHUFHYHULQLQEXOXQGX÷XEX
VLVWHPGHJHUHNOLYHULOHULOJLOLWDEORODUGDQoÕNDUÕOPDNWDGÕU. Veri, süreç madenciOL÷LDUDoODUÕLoLQJHoHUOLIRUPDWRODQ0;0/IRUPDWÕQDG|QúWUOmektedir. SüUHoPDGHQFLOL÷L\DQLYHULLúOHPHDúDPDVÕQDJHOLQGL÷LQGH3UR0YH',6&2DUDo
ODUÕDoÕNODQPDNWDGÕU. YD]ÕOÕPJHOLúWLUPHYHWHVWG|QJVVUHFLQLQELU\ÕOOÕNYH
risi ile organizasyondaki ROJXDNWLYLWHNLúLYH]DPDQLVWDWLVWLNOHULRUWD\D NRQ
PDNWDGÕU
Anahtar Kelimeler: 6UHo 0DGHQFLOL÷L 3UR0 ',6&2 6UHo 0DGHQFLOL÷L
Analizleri.

1

*LULú

Bilgi sistemleri kabiliyetlerinin son \ÕOGDE\NRUDQGDJHQLúOHGL÷LJ|UOPHNWHGLU.
Bu ilerlemeler soQXFXVDNODQDQYHVLVWHPOHUDUDVÕWDúÕQDQYHULPLNWDUÕQGDROD÷DQVW
DUWÕúODUPH\GDQDJHOmektedir.XUXPODUGH÷LúHQYHJHOLúHQoHYUHLOHELUOLNWHLúVUHo
OHULQLEX YHULOHUL NXOODQDUDN PHYFXWGXUXPDDGDSWHHWPHN]RUXQGDGÕUODU $QFDNWP
GH÷LúLNOLNOHU VRQXFXQGD EDúODQJÕo PRGHOLQGHQ IDUNOÕ \D GD X\JXODQDPD\DQ PRGHOOHU
RUWD\D oÕNPDNWDGÕU %X PRGHOOHUL JHOLúWLUPHN LoLQ LQVDQODUÕQ YH SURVHGUOHULQ QDVÕO
oDOÕúWÕ÷ÕQÕQVUHoROD\ORJODUÕQGDQRUWD\DoÕNPDVÕID\GDOÕRODELOLU
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6UHoJLUGLOHULQoÕNWÕODUDG|QúPQVD÷OD\DQELUELUL\OHLOLúNLOLYH\DHWNLOHúHQIDDOL
yetler kümesidir(ISO 9000). øú VUHoOHULPDGHQFLOL÷L\DGDVUHoPDGHQFLOL÷LNÕVDELU
biçimde, saklanan verinin analizi için yenilikçi bir analiz yolu getiren ve olay günlükleri ile karar vericilere büyük rHVPL VXQDUDN Lú VUHoOHULQL L\LOHúWLUPH\L DPDoOD\DQ
JHOLúPHNWHRODQELUDUDúWÕUPDDODQÕGÕU%X|]HOOL÷LQHGHQL\OHED]ÕDUDúWÕUPDFÕODUVUHo
PDGHQFLOL÷LQL ELU WU PDNLQH |÷UHQPH J|UHYL RODUDN WDQÕPODmaktadÕU >@ $QD ILNLU
DQDOL]ELOJLVLVWHPLWDUDIÕQGDQ ND\GHGLOHQJQONOHUGHQHOGHHGLOHQED]ÕNULWLNELOJLOHUL
|÷UHQPHN \DGDoÕNDUPDNWÕU 7HPHOGHROD\ JQONOHULDQDOL]VLVWHPLQGHELUIDDOL\HW
\D GD GXUXPD EDNDUDN ROD\ODU KDNNÕQGD JHUHNOL ELOJLOHUL LoHULU 6$3 JLEL Kurumsal
Kaynak Planlama sistemleri, iQVDQODU YH LúOHPOHUL NDSVD\DQ WP LúOHPOHUL ND\GHWWL
÷LQGHQVUHoPDGHQFLOL÷LLoLQL\LELU|UQHNRODUDNNDEXOHGLOHELOLUgWH\DQGDQ0úWH
ULøOLúNLOHUL<|QHWLPLVLVWHPOHULPúWHULOHULLOHRODQDQDHWNLOHúLPOHULORJODUODU%XWLS
süreçler yeterince analiz HGLOHPH]VHGDUER÷D]ODUÕ\DNDODPDNYH\DDWODQDQDOWVUHoOH
UL\DNDODPDNoRN]RURODFDNWÕU%XQHGHQOHVUHoPDGHQFLOL÷LWHNQLNOHULNXOODQÕODUDN
KDWD\DSPDRODVÕOÕ÷ÕD]DOÕUYHIÕUVDWODUÕ\DNDODPDúDQVÕDUWDU

2

/LWHUDWU$UDúWÕUPDVÕ

6UHo 0DGHQFLOL÷L ùHNLO 1 [2@¶GH J|VWHULOGL÷L JLEL Lú ]HNkVÕ úHPVL\HVL DOWÕQGD NDUDU
YHUPHVLVWHPOHULQLGHVWHNOH\LFLELOJLOHUVXQPD\ÕKHGHIOHU%XQRNWDGD øú VUHo]HNkVÕ
YHPRGHOOHPHQRWDV\RQODUÕDQODúÕOPDOÕGÕU

ùHNLO1 øú=HNDVÕùHPVL\HVL

2.1

øú6UHoOHUL=HNkVÕ

6UHo JQONOHULQLQ ELU DPEDU LoHULVLQGH WHPL]OHQPHVL WRSODQPDVÕ YH Lú VUHoOHUL
]HNkVÕ (Business Process Intelligence-BPI) teknolojileri ile analiz edilmesi sonucu
JHoPLúWH PH\GDQD JHOHQ GXUXPODU KDNNÕQGD ELOJL VDKLEL ROXQDELOLU %XQXQ \DQÕQGD
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oDOÕúDQ VUHoOHULQ SRWDQVL\HO SUREOHPOHULQL WDKPLQ HWPHN YH QHGHQ RUWD\D oÕNWÕ÷ÕQÕ
|QFHGHQDoÕNODPDNLoLQ\LQHEXELOJLOHUNXOODQDELOLU3.
2.2

SüUHo0RGHOOHPH1RWDV\RQODUÕ

øú VUHoOHULQH GD\DOÕ \D]ÕOÕP UQOHUL JHOLúWLULUNHQ VUHo DGÕPODUÕ EHOLUOHQLU YH ED]Õ
J|VWHULPVLVWHPOHULEXQODUÕIRUPOHHGHU6UHoPDGHQFLOL÷LWHNQL÷L%301\DGD3HWUL
$÷ODUÕJLELEHOLUOLELUGLONXOODQDUDNPRGHOOHUUHWLU2øú6UHoOHUL0RGHOOHPH1RWDV
\RQX %301 WPNDWÕOÕPFÕODUDUDVÕQGDLOHWLúLPHOVÕNÕúPDYHGRNPDQWDV\RQVD÷
layan bir grafik gösterimidir.

ùHkil 2 øú6UHoOHUL0RGHOOHPH1RWDV\RQX

ùHNLO’de [4@%301¶GHNXOODQÕODQQHVQHOHU\HUDOPDNWDGÕU+DIÕ]DGD\HUDODQPRGH
OLQ %301¶GH VUHoOHUH G|QúP KHU ELU DNW|U LoLQ ERú ELU KDYX] ROXúWXUXOPDVÕ\OD
EDúODU6UHoPRGHOLQGHELUEDúODQJÕoROD\ÕYHELUYH\DGDKDID]ODELWLúROD\ÕYDUGÕU
EylePWUQHED÷OÕRODUDNIDDOL\HW\DGDELUDOWVUHoROXúWXUXOXU%D÷ODQWÕlar, eylemOHULQ VÕUDVÕQÕ X\JXQ RODUDN \DUDWÕOÕU g]HO 'XUXPODU VUHo PRGHOLQGH D÷ JHoLWOHULne
dönüúU>].

ùHNLO3HWUL$÷Õ

Petri D÷ODUÕ>@Hú]DPDQOÕPRGHOOHPH\HL]LQYHUHQHQHVNLYHHQL\LDUDúWÕUÕOPÕúVUHo
PRGHOOHPHGLOLGLU*UDILNVHOJ|VWUHULPLVH]JLVHOYHEDVLWROPDVÕQDUD÷PHQ\UWOHEL
OLUYHDQDOL]HGLOHELOLUGLU3HWULD÷ODUÕ\HUOHUYHJHoLúOHULLoHUHQLNLSDUoDOÕELUJUDfiktir.
$÷\DSÕVÕVWDWLNWLUDPDDWÕú LOJLOLDNWLYLWHQLQHWNLQOHúPHVLYHPH\GDQDJHOPHVL VWQ
O÷ LOH \|QHWLOHQ MHWRQ D÷ ]HULQGH GRODúÕU +HU \HU ELU GDLUH KHU JHoLú ELr kare ile
J|VWHULOLUùHNLO¶WH\HUJHoLúYHMHWRQEXOXQDQELU3HWUL$÷Õ|UQH÷LEXOXQPDNWDGÕU
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2.3

øOJLOLdDOÕúPDODU

Rozinat ve arkDGDúODUÕQÕQ\DSWÕ÷ÕoDOÕúPDGD>@*RIUHWWDUD\ÕFÕUHWLFLOHULQGHQ$60/
úLUNHWL WHVW VUHVLQL D]DOWPD\Õ DPDoODPÕúWÕU *RIUHW WDUD\ÕFÕ LoLQ WHVW oRN |QHPOL YH
]DPDQDOÕFÕELUVUHoWLU%XDPDoODWHVWVUHoOHULQH VUHoPDGHQFLOL÷LWHNQLNOHULX\JX
ODQPÕúWÕU+DWDWHVSLWL\HULQHWHVWVUHFLQLQEL]]DWNHQGLVLQHRGDNODQÕOPÕúWÕU7HVWVUH
FL ROD\ JQONOHUL NXOODQÕODELOLUOL÷L LOH NROD\FD ND\GHGLOPHNWHGLU 6UHo PDGHQFLOL÷L
DUDFÕRODUDN3UR0NXOODQÕOPDNWDROXSDQDVRUX³$VOÕQGDWHVWOHUQDVÕOX\JXODQÕU"´GÕU
7HVWIDDOL\HWOHULQLQVLSDULúYHVÕNOÕ÷ÕQÕJ|VWHUHQVUHoPRGHOOHULROD\JQONOHULWHPHO
DOÕQDUDNROXúWXUXOPDNWDYHGDKDVRQUDLGHDOPRGHOLOHNDUúÕODúWÕUÕOPDNWDGÕU6RQXQGD
test sürecinde en çok zaman harcanan süreç RUWD\DoÕNPDNWDGÕU
%LU EDúND oDOÕúPD GD 0DQV YH DUNDGDúODUÕ WDUDIÕQGDQ \DSÕOPÕúWÕU >@ %X oDOÕúPDGD
VD÷OÕNDODQÕQGDVUHoPDGHQFLOL÷L\DNODúÕPÕQDRGDNODQÕOPÕúWÕU$\QÕWDQÕNRQXOPXúELU
KDVWDJUXEXLoLQSURVHGU EDNÕP\ROODUÕ WDQÕPODPDNYHE|OPOHUDUDVÕLúELUOL÷LVD÷
ODPDNLoLQVUHoPDGHQFLOL÷LNXOODQÕODELOHFH÷LJ|VWHULOPLúWLUdDOÕúPDGDVUHoPDGHQ
FLOL÷L NRQWURO DNÕú SHUVSHNWLIL RUJDQL]DV\RQ SHUVSHNWLIL YH SHUIRUPDQV SHUVSHNWLIL
ROPDN]HUHoSHUVSHNWLIHGD\DQPDNWDGÕU
%DúNDELUoDOÕúPDGD>] süreoPDGHQFLOL÷LWHNQLNOHULLONNH]JHUoHNELUWLFDUHWDODQÕQD
X\JXODPD RODUDN DOÕQPDNWDGÕU .XOODQÕODQ WHNQLNOH GHQHWLP DODQÕQGD PHYFXW GH÷HU
OHQGLUPH X\JXODPDODUÕ\OD RUWD\D oÕNPDVÕ EHNOHQPH\HQ ROD÷DQGÕúÕ LúOHPOHU RUWD\D
oÕNDUÕOPDNWDGÕU $PDo Lo GHQHWoLOHULQ mevcut denetim tekniklerini kullanarak tespit
HGHPHGLNOHUL ROD÷DQ GÕúÕ LúOHP YH LOLúNLOHUL DOJÕODPDODUÕQD L]LQ YHUPHNWLU 6UHo PD
GHQFLOL÷LWHNQLNOHULNXOODQÕODUDNRQD\ODQPDPÕú|GHPHOHUúLUNHWSURVHGUOHULLKODOOHUL
YH\DJ|UHYoHNIDUNODUÕJLELLOJLQoGurumlar tespit edilmektedir.
AalsWYH*XQWKHU¶LQoDOÕúPDVÕQÕQ>@LNLIDUNOÕJ|UúYDUGÕUøONRODUDNNODVLNVHQWH]
\DNODúÕPODUÕQVUHoPDGHQFLOL÷LQHJ|UH³DúÕUÕX\JXQOX÷D´H÷LOLPOLROPDODUÕVHEHEL\OH
\DUDUVÕ] ROGX÷X NDQÕWODQPDNWDGÕU 6UHo PDGHQFLOL÷L ³\HWHUVL] X\JXQOXN´ YH ³DúÕUÕ
X\JXQOXN´DUDVÕQGDGHQJHNXUDUøNLQFLRODUDNJHUoHN\DúDPVUHoOHULoRNNXOODQÕODQ
VUHoNHúLIWHNQLNOHULLOHVSDJHWWLPRGHOJLELPRGHOOHQPLúWLU%XJHUoHNoR÷XQOXNOD
\DúDP VUHoOHULQLQ NDUPDúÕN YH \DSÕODQGÕUÕOPDPÕú VUHoOHU ROPDVÕQGDQ ND\QDNODQ
PDNWDGÕU %X QHGHQOH PRGHO EDVLWOHúWLUPH WHNQLNOHUL EX oDOÕúPDGD VXQXOPDNWDGÕU
6R\XWODPDYHNPHOHPHGDKDL\LDQODúÕOÕUPRGHOOHUROXúWXUPDNLoLQNXOODQÕOPDNWDGÕU

3

6UHo0DGHQFLOL÷LYH*HOLúWLULOHQ8\JXODPD

3.1

6UHo0DGHQFLOL÷L

,((( oDOÕúma grubuna göre o oHúLW VUHo PDGHQFLOL÷L WLSL YDUGÕU %XQODU VÕUDVÕ\OD
|QFELOJLOHUROPDGDQROD\ORJODUÕQGDQPRGHOROXúXPXLOHLOJLOHQHQ .HúLI; var olan
VUHoOHU LOH ORJODUGDQ NHúIHGLOPLú VUHoOHULQ NDUúÕODúWÕUÕOPDVÕ YH X\XPOXOXN YHYH\D
VDSPDODUÕWHspit edilmesini amaçlayan 8\XP.RQWURO7HNQL÷L; ve son olarak önce-
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GHQYDURODQPRGHOLROD\ORJODUÕQGDQHOGHHGLOHQELOJLOHUOHJHQLúOHWPH\DGDJHOLúWLU
meyi amaçlayan *HOLúWLUPH¶dir [10].
ProM [5@ HQ \D\JÕQ YH SRSXODU VUHo PDGHQFLOL÷L DUDFÕGÕU 6UHo 0DGHQFLOL÷L 3ODW
IRUPODUÕQDD\UÕELUDUDoRODUDNHNOHQWLRODELOHQELUoRNDOJRULWPDYDUGÕUYH3UR0WP
madencilik özelliklerini tek bir sistemde kapsayan en büyük platform olarak kabul
HGLOLU )DUNOÕ DOJRULWPDODU VUHoOHUL NHúIHWPH VRV\DO D÷ DQDOL]L \D GD Lú NXUDOODUÕQÕ
GR÷UXODPDJLELIDUNOÕDPDoODUÕKHGHIOHU>@%XDUDoDoÕNND\QDNYHJHQLúOHWLOHELOLUGLU
%DúNDELUGH\LúOH\HQLHNOHQWLOHU\DUDWÕODUDNJHOLúWLULOHELOLU%XJQHNDGDU¶LQ]H
ULQGHHNOHQWLEXDUDFDGDKLOHGLOPLúWLU(QX\JXQYH|QHPOLRODQHNOentiler madencilik
]HULQH RODQODUGÕU $OID $OJRULWPDVÕ 6H]JLVHO 0DGHQFLOLN $OJRULWPDVÕ YH 6RV\DO $÷
$QDOL]LNXOODQÕODQVUHoPDGHQFLOL÷LDOJRULWPDODUÕGÕU
DISCO, Fluxicon [11] WDUDIÕQGDQ WDPDPHQ VUHo PDGHQFLOL÷L LoLQ KD]ÕUODQPÕú ELU
\D]ÕOÕPGÕU',6&2RWRPDWLNVUHoNHúILVUHoKDULWDVÕDQLPDV\RQXGHWD\OÕLVWDWLVWLN
ler, filtreleme, veri girdi-oÕNWÕVÕYHSURMH\|QHWLPLJLELDPDoODULoLQNXOODQÕOPDNWDGÕU
3.2

*HOLúWLULOHQ8\JXODPD

Uygulama 6$3 9HULLúOHPHGH6LVWHPOHU8\JXODPDODUYHhUQOHU NXOODQDQELUNuruOXúWD <D]ÕOÕP *HOLúWLUPH YH 7HVW G|QJV VUHFL ROD\ JQONOHULQLQ D\ÕNODQDUDN \D
SÕOPÕúWÕU [12]. 30.000’in üzerinde personeli olan, Mali Muhasebe (FI), Malzeme YöQHWLPL 00 .DOLWH<|QHWLPL 40 3URMH6LVWHPOHUL 36 YHøQVDQ.D\QDNODUÕ ø. 
modülleriQGH \D]ÕOÕP JHOLúWLUPH YH EDNÕP VRUXPOXOX÷X RODQ \D]ÕOÕP NXUXPXQGDNL
¶LQ]HULQGH\D]ÕOÕPJHOLúWLUPHVUHFLGXUXPXNHúIHGLOPHNWHGLU
<D]ÕOÕP GH÷LúLNOLN LVWH÷L GXUXPXQGD LKWL\Do WDQÕPODPDVÕQGDQ VRQUD LON RODUDN GH÷L
úLNOLN \DSÕODFDN LúOHP NRGX\OD LOLúNLOL 62/0$1 PHVDMÕ \DUDWÕOÕU .LúLOHU DUDVÕQGDNL
mesaj iletimi “Message Processor´DODQÕQDKHGHINLúLQLQ,'¶VLQLQHNOHQPHVLLOHJHU
oHNOHúLU 0HVDMÕQ GXUXPX ³Status´ DODQÕQÕQGDQ JQFHOOHQLU  %X PHVDM WHNLOGLU +HU
PHVDMELUGXUXPDNDUúÕOÕNJHOLUYH³NLúL”, “durum” ve “zaman´GH÷LúNHQOHULQHVDKLSWLU
7DVDUODQDQ ELU SURJUDPOD ³PHVDM QXPDUDVÕ NXOODQÕFÕ ]DPDQ DWDQDQ NLúL YH DWDQDQ
VWDW´YHULOHULHOGHHGLOPHNWHGLU%XYHULOHU;/6IRUPDWÕQGDDOÕQDUDN|QFH&69VRQUD
0;0/IRUPDWODUÕQDG|QúWUOPúWU
'|QúP VRQXFXQGD oÕNDQ LVWDWLVWLNOHU >13@¶GH \HU DODQ NÕODYX] ÕúÕ÷ÕQGD GH÷HUOHQGL
ULOPLúWLU
',6&2DUDFÕLOHDOÕQDQDQDOL]OHUDúD÷ÕGDDoÕNODQPÕúWÕU
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ùHNLO 4 =DPDQ øoHULVLQGH $NWLYLWHOHU JUDIL÷LQLQ \DWD\ HNVHQL ORJ-zaman) logun
NDSVDGÕ÷ÕWRSODP]DPDQoHUoHYHVLQLWHPVLOHGHU'LNH\HNVHQ]HULQGHLúOHP\DSÕODQ
IDDOL\HWVD\ÕVÕoL]LOHUHNDNWLYLWHG]H\LQLJ|VWHULU2UJDQL]DV\RQXQELU\ÕOLoHULVLQGHNL
LVWDWLVWL÷L LQFHOHQGL÷LQGH \DSÕODQ LúOHP VD\ÕVÕQÕQ \ÕOÕQ LNLQFL \DUÕVÕQGD LON \DUÕVÕQGDQ
\NVHNROGX÷X|]HOOLNOHPD\ÕV-hD]LUDQD\ODUÕQGDLVHRUWDODPDGDQGúNROGX÷XJ|]
lemlenmektedir.

ùHNLO=DPDQøoHULVLQGH$NWLYLWHOHU

ùHNLO =DPDQøoHULVLQGH$NWLI2OJXODUJUDIL÷LD\QÕ]DPDQGDGHYDPHWPHNWHRODQ
ROJX VD\ÕVÕQÕ J|VWHUPHNWHGLU <HQL GXUXPODU HNOHQGL÷LQGH GLNH\ HNVHQGH DUWÕú ROXU
'XUXPODU WDPDPODQGÕ÷ÕQGD DNWLI GXUXP VHYL\HVLQGH GúPH ROXU *UDILNWH DNWLI ROJX
VD\ÕVÕQÕQ7HPPX]D\ÕVRQXQGDHQVWQRNWDODUDoÕNWÕ÷ÕJ|VWHULOPHNWHGLU

ùHNLO=DPDQøoHULVLQGH$NWLI2OJXODU

ùHNLO 2OJX%DúÕQD$NWLYLWHOHU JUDIL÷LVUHoER\XQFDPH\GDQDJHOHQDNWLYLWHGD÷Õ
OÕPÕQÕ J|VWHULU <DWD\ HNVHQGH VROGDQ VD÷D GR÷UX DUWDQ úHNLOGH DNWLYLWH VD\ÕVÕ GLNH\
HNVHQGH ROJX EDúÕQD DNWLYLWH VD\ÕVÕ J|UQWOHQLU %X JUDILNWH X\JXODPD YHULOHULQGHQ
oÕNDQ VRQXFD J|UH ROJXODUÕQ E\N NÕVPÕQÕQ 3- DNWLYLWHGHQ ROXúWX÷X J|VWHULOPHNWH
dir.
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ùHNLO2OJX%DúÕQD$NWLYLWHOHU

Olgu süreleri ùHNLO¶GDJ|VWHULOPHNWHGLU2OJXODUÕQ¶QQLONoJQGHWDPDPODQ
GÕ÷Õ J|VWHULOPHNWHGLU 2OJXODUÕQ WDPDPÕQÕQ LVH JHQHO RODUDN LON o D\GD WDPDPODQ
PDNWDGÕU

ùekil 7 :Olgu süreleri

Aktivite istatistikleri ùHNLO ¶GH YHULOPHNWHGLU 8\JXODPDGD  IDUNOÕ DNWLYLWH EX
lunPDNWDGÕUdL]HOJH¶GHDNWLYLWHOHULOHPH\GDQDJHOPHVÕNOÕNODUÕYHULOPHNWHGLU.XO
ODQÕPÕVH\UHNDNWLYLWHOHULQJHUHNVLQLPLWDUWÕúÕOPDNWDGÕU

ùHNLO$NWLYLWHøVWDWLVWLNOHUL
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Çizelge 1 $NWLYLWHOHUYHPH\GDQDJHOPHVÕNOÕNODUÕ
Aktivite
0H\GDQDJHOPHVÕNOÕ÷Õ
Yeni
2739
Analiz
508
Uyarlama
67
*HOLúWLUPHVL]7DPDPODQGÕ
346
7DVDUÕP%HNOHU
316
7DVDUÕP
252
7DVDUÕP']HQOH
70
7DVDUÕP2QD\
556
*HOLúWLUPH%HNOHU
1125
*HOLúWLUPH
737
Teknik Karar
42
*HOLúWLUPH7HVWL
1420
*HOLúWLUPH+DWD
71
Fonksiyonel Onay
669
Test – Tekrar Test
1236
Test Hata
59
7HVW%DúDUÕOÕ
2020
Kaynak yani personel istatistikleri LQFHOHQGL÷LQGH VLVWHPGH  ND\QDN EXOXQGX÷X
görülmektedir. ùHNLO ¶GH |]HW JUDILN YH DOW WDUDIWD WDEOR IRUPDWÕQGD GHWD\OÕ ND\QDN
GXUXPODUÕJ|VWHULOPHNWHGLU6ÕNDGÕJHoHQND\QDNODULQFHOHQGL÷LQGHHQGLNNDWLoHNHQ
 GHID QXPDUDOÕND\QDNWÕU%XND\QDN\DQLDNW|UQ³*HOLúWLUPH/LGHUL” oldu÷XJ|UOPHNWHGLUYHJLELHQoRNVÕNOÕNOD -GHID oDOÕúDQNLúLOHU
ise Modül Yöneticileri’GLU 0RGO \|QHWLFLOHUL JHOLúWLUPH\H KD]ÕU KDOH JHOHQ WDVDUÕPÕ
JHOLúWLUPH OLGHULQH J|QGHUPHNWHGLU *HOLúWLUPH OLGHULQGH ELULNHQ LúOHU ELU VUe sonra
GDUER÷D] ROXúWXUPD\D EDúODPDNWDGÕU 6LVWHP ORJODUÕ\OD VX \]QH oÕNDQ EX VRQXoODU
LOH RUJDQL]DV\RQGD GH÷LúLNOL÷H JLGLOPLú JHOLúWLUPH OLGHUL DNW|U NDOGÕUÕOPÕú YH EX
J|UHYPRGO\|QHWLFLOHULQHDNWDUÕOPÕúWÕU
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ùHNLO.D\QDNøVWDWLVWLNOHUL

SüreçtHD\QÕGL]L\LL]OH\HQoRNOXDNWLYLWHOHURODELOLU',6&2¶GDEXDNWLYLWHGL]LOHULQH
varyant denir. Varyant VHNPHVLLOHKHUELUYDU\DQWÕQNDoIDUNOÕDNWLYLWHL]OHGL÷LRUWD
lama VUHOHULL]OHQHELOLUùHNLO’da QXPDUDOÕYDU\DQWÕQGHWD\ODUÕJ|VWHULOPHNWHGLU.
ROJXQXQWDNLSHWWL÷LYDU\DQWWDIDUNOÕHYHQWEXOXQPDNWDROXSRUWDODPDWDPDPODQPD
süresi 39 gündür.

ùHNLO9DU\DQW'HWD\ODUÕ

4

Sonuç

6UHo PDGHQFLOL÷L LOH NXUXPODU VUHoOHULQL DQODPD VUHNOL RODUDN L\LOHúWLUPH YH GH
QHWOHPH NDELOL\HWL ND]DQPDNWDGÕUODU 7DVDUÕPÕQ LoHULVLQGH WDKPLQ HGLOHPH\HQ ULVNOHU
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YH IÕUVDWODU JHUoHN VUHo DNÕúODUÕQÕQ RUWD\D NRQXOPDVÕ LOH EHOLUOHQPHNWH G]HOWLFL Lú
OHPOHUFLGGL]DPDQYHPDOL\HWWDVDUUXIODUÕVD÷OD\DELOPHNWHGLU*HUoHNYHULOHUGHQ\ROD
oÕNDQEX\DNODúÕPLúVUHoOHULQL\HQLGHQNXUPDNLoLQJHUHNOLYHULOHULRWRPDWLNRODUDN
EXOPDNWDGÕU 6UHo PDGHQFLOL÷L VD\HVLQGH NDUDU \ROODUÕ NRQWURO DNÕúÕ YH SHUIRUPDQV
JLEL \UWPH ELOJLOHUL HOGH HGLOHELOLU %X ELOJLOHU NXOODQÕODUDN VLPODV\RQ PRGHOOHUL
üretmek mümkündür.
dDOÕúPD NDSVDPÕQGD \HQLELU DODQRODUDNDQÕODQEX \DNODúÕPDDLWDUDúWÕUPDYH JHOLú
WLUPH\H\|QHOLNNRQXODUEHOLUOHQHUHNELUoDOÕúPD\DSÕOPÕúWÕU
%X oDOÕúPDGD 6UHo 0DGHQFLOL÷L 3UR0 YH ',6&2 3ODWIRUPX YH 6UHo 0DGHQFLOL÷L
DoÕNODQPDNWDGÕU2OJXoDOÕúPDVÕLVH¶LQ ]HULQGHSHUVRQHOLRODQELUNXUXPXQ
Mali Muhasebe (FI), Malzeme Yönetimi (MM), Kalite Yönetimi (QM), Proje SistemOHUL 36 YHøQVDQ.D\QDNODUÕ ø. JLEL6$3PRGOOHULQGH\DSWÕ÷Õ\D]ÕOÕPJHOLúWLUPH
YHEDNÕPoDOÕúPDODUÕORJODUÕQGDQ\UWOPHNWHGLU6UHoPDGHQFLOL÷LQLQHQ]RUNÕVPÕ
RODUDNDQÕODQYHULWRSODPDDúDPDVÕLoLQLOJLOLORJODULOLúNLOLWDEORODUGDQoÕNDUÕOPDNWDYH
VUHoPDGHQFLOL÷LSODWIRUPODUÕLoLQJHUHNOLRODQIRUPODUDG|QúWUOPHNWHGLU
Organizasyondaki olgu, aktiYLWH]DPDQYHNLúLLVWDWLVWLNOHULQL ortaya koymak maksaGÕ\OD ',6&2 DUDFÕ NXOODQÕOPDNWDGÕU  ]HULQGH GXUXPOD \DSÕODQ DQDOL]OHU VRQX
cunda; |]HOOLNOH PD\ÕV-KD]LUDQ D\ODUÕQGD DNWLYLWH VD\ÕODUÕQGD NL GúúOHU ROJXODUÕQ
DNWLYLWHVD\ÕODUÕQGDIDUNOÕOÕNODUNLúLOHUHGD÷ÕODQDNWLYLWHVD\ÕODUÕQGDNLFLGGLIDUNOÕOÕNODU
ROJX NDSDQPD VUHOHUL YH GHWD\ODUÕ VXQXOPDNWDGÕU dDOÕúPDQÕQ GHYDPÕQGD RUWD\D oÕ
NDQVRQXoODUODRUJDQL]DV\RQGDED]ÕGH÷LúLNOLNOHURODELOHFHNYHEXGH÷LúLNOLNOHUVRQX
FXROXúDQORglar incelenecektir.

Referanslar
1. Weber, P.; Bordbar, B.; Tino, P., "A Framework for the Analysis of Process
Mining
Algorithms," IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, , vol.43,
no.2, pp.303,317, March 2013.
2. IEEE Task Force on Process Mining, 3URFHVV0LQLQJ0DQLIHVWR 6UHo0DGHQFLOL÷L0DQL
festosu-7UNoH\HoHYLUHQ$\OLQùDKLQ LQ%30:RUNVKRSVYROXPHRI/HFWXUH1RWHV
in Business Information Processing. SpringerVerlag, Berlin, 2011, 169–194.
3. Casati F, Dayal U, Sayal M, Shan MC, “Business Process Intelligence”, Software Technology
Laboratory,
HP
Laboratories
Palo
Alto,
adres:
http://www.hpl.hp.com/techreports/2002/HPL-2002-119.html
4. Sinha A, Paradkar A, “Use Cases to Process Specifications in Business Process Modeling
Notation”,2010 International Conference on Web Services.
5. Wil M.P. van der Aalst, “Process Mining: Discovery, Conformance and Enhancement of
Business Processes”, 2010 by Springer.
6. A. Rozinat, I.S.M. de Jong, C.W. G¨unther, and W.M.P. van der Aalst, “Process Mining
Applied to the Test Process of Wafer Steppers in ASML”, IEEE Transactions On Systems,
Man, And Cybernetics—Part C: Applications and Reviews, 2009

657

7. R. S. Mans, M. H. Schonenberg, M. Song, W. M. P. van der Aalst, P. J. M. Bakker, “Application of Process Mining in Healthcare – A Case Study in a Dutch Hospital”, Biomedical
Engineering Systems and Technologies Communications in Computer and Information
Science Volume 25, 2009, pp 425-438, Springer Berlin Heidelberg.
8. Jans M., Alles M. and Vasarhelyi M, “Process Mining of Event Logs in Internal Auditing:
A Case Study”, 2nd International Symposium on Accounting Information Systems, Rome,
2011.
9. W.M.P. van der Aalst and C.W. G¨unther, “Finding Structure in Unstructured Processes:
The Case for Process Mining”, Proceedings of the Seventh International Conference on
Application of Concurrency to System Design. p. 3–12, IEEE, 2007.
10. Saylam R., Sahingoz O.K., “Process mining in business process management: Concepts
and challenges”, International Conference on Electronics, Computer and Computation
(ICECCO), IEEE, 2013.
11. Process Mining and Process Analysis - Fluxicon
Adres:
http://www.fluxicon.com/ (ULúLP7DULKL
12. Saylam R., Sahingoz O.K., “A Process Mining Approach in Software Development and
Testing Process”, World Congress on Engineering, WCE 2014, Accepted.
13. Process Mining and Automated Process Discovery Software for Professionals - Fluxicon
Disco. Adres: http://fluxicon.com/disco/ (ULúLP7DULKL

658

YAZILIM ÜRÜN HATTINDA YETENEK
MODELİNDEN ÜRÜN KONFİGÜRASYONUNUN
OLUŞTURULMASI
Mustafa Özpınar
Aselsan A.Ş. SST-MD-YMM, 06172, Yenimahalle, Ankara
mozpinar@aselsan.com.tr

Özet. Yazılım ürün hattı, belli bir yazılım ürün ailesine mensup yazılımların, bu
ürün ailesinin ortaklıkları ve değişkenlikleri göz önünde bulundurularak belirlenen ve önceden oluşturulan yazılım yapıtaşlarının bir araya getirilmesiyle hızlı
bir şekilde geliştirilmesi yaklaşımıdır. Ürün hattındaki yazılımlar, ortak özellikleri paylaştıkları gibi, aralarında bazı farklılıklar da vardır. Yetenek modeli,
alandaki ortaklıkları ve değişkenlikleri analiz etmek için kullanılan en yaygın
tekniklerdendir. Yetenek modelinde, yazılım ürün hattı ile geliştirilmesi planlanan yazılımların içerebileceği en geniş özellikler soyut olarak tanımlanır. Bu
özellikler, yazılım tasarımında çoğunlukla birden çok modül tarafından karşılanmaktadır. Yazılım ürün hattındaki varlıklar ve yetenekler arttıkça, ürün hattından geliştirilecek olan ürünlerde, ortak varlıkların yeteneğe bağlı
konfigürasyonlarının manuel olarak doğru bir şekilde yapılması da zorlaşmaktadır. Bu bildiride, TADES yazılım ürün hattı kapsamında yetenek modelinden
yazılım konfigürasyonunun çıkarılması ile ilgili yapılan çalışmalar anlatılmıştır.
Pure::Variants aracında hazırlanmış olan yetenek modeli, Eclipse geliştirme
platformundaki model tabanlı dönüşüm altyapısı kullanılarak otomatik olarak
ürün konfigürasyonuna dönüştürülmüştür. Bu sayede, ürün hattından çıkan
ürünlerdeki konfigürasyon hata sayısı azaltılması ve ürün çıkarılmasının hızlandırılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yetenek Modeli, TADES, Yazılım Ürün Hattı, Model Tabanlı Yazılım Geliştirme

1

Giriş

Hayatın her alanında kullanımı oldukça artan yazılım yoğun sistemlerle birlikte,
hızlı ve kaliteli yazılımlar ortaya çıkarmak rekabet açısından hayati önem taşır hale
gelmiştir. Yazılım geliştirmedeki farklı yöntem arayışları neticesinde ortaya çıkan
Yazılım Ürün Hattı, bir ürün ailesi göz önüne alındığında, farklılık ve ortaklıkları
belirlenerek geliştirilen yazılım yapıtaşlarının entegre edilerek ürün çıkarılması yaklaşımıdır [1].
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TADES, Aselsan’da Teknik Ateş Destek Sistemleri alanında komuta kontrol yazılımlarının geliştirilmesi için oluşturulan bir yazılım ürün hattı çalışmasıdır [2].
TADES ürün hattından şu ana kadar 20’den fazla ürün çıkarılmıştır.
Bu bildiride, ikinci bölümde problemin tanımı yapılarak motivasyon anlatılmış,
üçüncü ve dördüncü bölümlerde yetenek modeli ve aile modeli ile ilgili bilgilendirme
yapılarak oluşturulan modellerin detayları belirtilmiştir. Beşinci bölümde modelden
yapılan dönüşümler, çıktılar ve bu çıktıların kullanımları anlatılmıştır. Altıncı bölümde ise kazanımlar aktarılmaya çalışılmıştır.

2

Problemin Tanımı

Yazılım Ürün Hattından bir ürün çıkarılırken, daha önceden oluşturulmuş varlık
havuzundaki bileşenlerin ürün gereksinimlerine göre seçilmesi ve seçilen bileşenlerin
konfigüre edilerek doğru bir şekilde bir araya getirilmeleri gerekir. Bileşen
konfigürasyonu, yeteneklere göre bileşen kaynak kodunu yeniden derleme veya yeteneklere göre ayar dosyası ile konfigüre etme gibi yöntemlerle yapılabilir. TADES’te
her bileşene ait bir konfigürasyon dosyası mevcuttur. Ürün gereksinimlerine göre bu
dosyalarda ayarlamalar yapılarak bileşenin uygun yeteneklerle üründe kullanılması
sağlanmaktadır. Havuzdaki bileşen sayısı ve bu bileşenlerin yetenekleri arttıkça,
üründe kullanılacak bileşenlerin seçim ve manuel olarak konfigüre edilme karmaşıklığı da artmaktadır. Ayrıca konfigürasyon sırasında hata yapma riski de yüksek olmaktadır.
Şekil 1’de, TADES yazılım ürün hattından bir ürün çıkarılırken izlenen yöntem anlatılmıştır. TADES içerisinde ürün ailesine ait geliştirilen ortak bileşenler (Bileşen
Havuzu) ve bu bileşenlere ait dokümanlar (Doküman Havuzu) bulunmaktadır. Doküman Havuzu’nda Aselsan süreçlerine uygun olarak dokümanlar, Bileşen Havuzu’nda
ise ürün ailesinin ihtiyaçlarına göre belirlenmiş, geliştirilmiş, farklı ürünlere göre
uyarlanabilir (yetenek seçilerek) bileşenler bulunmaktadır.
TADES’ten bir ürün çıkarılması esnasında öncelikle doküman ve bileşen havuzundan ürün gereksinimlerine göre ilgili üründe kullanılacak olan ortak bileşenler ve
gereksinimler seçilir. Sonrasında, seçilen bileşenler konfigürasyon dosyaları kullanılarak ürüne göre konfigüre edilir. Ürün hattı bileşen havuzunda yer almayan gereksinimlere göre ürüne özgü dokümanlar oluşturulur ve bileşenler geliştirilir. Son aşamada ise havuzdan seçilen doküman ve bileşenler ile ürüne özgü oluşturulanlar birleştirilerek ürün hazır hale getirilir.
Ürünün oluşturulmasındaki en zor problemlerden birisi ürün gereksinimlerine göre
havuzdan seçme ve konfigürasyon aşamasıdır. Bu aşamada yapılacak yanlışlıklar,
üründe ihtiyaç olmayan bir yeteneğin üründe bulunması veya tam tersi durumu meydana getirebilir. Ayrıca birbirine bağlı olan bileşenlerin seçimindeki problemler de
bileşenlerin tam ve doğru bir şekilde çalışmasını engeller. Örneğin; birbirini gerektiren iki bileşenden birinin seçilip diğerinin seçilmemesi ya da bileşenlerin yanlış
konfigüre edilmeleri çıkarılacak ürünün istenilen şekilde çalışmamasına neden olur.
Bundan dolayı, bu işlemlerin mümkün olduğunca kullanıcı hatasını sıfıra indirecek
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şekilde otomatik olarak yapılması ürün kalitesi, zaman ve müşteri memnuniyeti açısından önem taşımaktadır.

Şekil 1. TADES ürün çıkarma süreci

Yazılım ürün hattından ürün çıkarılabilmesi için ortak bileşenlere ait
konfigürasyon detaylarının ve kısıtlamaların tanımlanmış olması gerekir. Sürekli değişen gereksinimler ve bileşen güncellemelerinden dolayı bu tanımların yapılması ve
manuel olarak idame edilmesi oldukça zordur. Ayrıca bütün kısıtlamaları özümseyerek hatasız bir ürün çıkarmak, havuzdaki yetenek sayısı arttıkça daha fazla çaba gerektirir. Bu aşamada yapılan hataların bir kısmı testlerle bulunurken bir kısmı da ancak müşteri tarafından tespit edilmektedir. Yazılımın geliştirilmesinden sonra ortaya
çıkan hatalar, bakım maliyetini yükselttiği gibi müşteri memnuniyetini de azaltmaktadır. Dolayısıyla konfigürasyon otomasyonu ile bileşen konfigürasyonunun hızlı yapılması, üründe konfigürasyondan kaynaklı hata oranını azaltarak geliştirme ve bakım
maliyetini azaltma ve yazılım kalitesi ile müşteri memnuniyetinin artırılması hedeflenmektedir.
Pure::Variants [5], Eclipse geliştirme platformuna entegre çalışabilen bir modelleme aracıdır. Bu araç ile yetenek, aile modelleri hazırlanabilmekte, modeller ve model
içindeki yetenekler arasında bağlantılar kurularak kısıtlamalar yapılabilmektedir.
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Aşağıdaki şekilde Pure::Variants aracı kullanarak yapılan otomasyon çalışması anlatılmaktadır.

Şekil 2. Konfigürasyon otomasyon süreci

Öncelikle, TADES’e ait var olan yetenek modeli düzenlenerek Pure::Variants aracına aktarıldı. Yazılım bileşenlerindeki konfigürasyon dosyalarının modellenmesiyle
bir aile modeli oluşturuldu. Daha sonra, aile modeliyle yetenek modeli arasındaki
ilişkiler kuruldu ve modelden konfigürasyon dosyalarının üretilebilmesi için gerekli
dönüşüm kodları (betikler) yazıldı. Son olarak da seçilen özelliklere göre doküman ve
dosyaların üretilmesi sağlandı.
Pure::Variants aracı, yetenek ve aile modelleri oluşturmak için gerekli altyapıyı
sağlamaktadır. Fakat alan analizi yapılarak yetenek ağacının oluşturulması, ihtiyaca
göre bir aile modeli oluşturulması, yetenek modeliyle aile modeli arasında alan analizine göre ilişkilerin kurulması, modelden dosyaların üretilmesi için gereken dönüşüm
kodlarının yazılması işlemleri, aracı kullanan tarafından yapılmaktadır.
Yetenek modeli, aile modeli ve çıktılara ilişkin detaylar sonraki bölümlerde verilmiştir.

3

Yetenek Modeli

Yazılım ürün hattında yeniden kullanılabilir varlıkların geliştirilebilmesi için alandaki ürünler arasındaki ortaklık ve değişkenliklerin net bir şekilde tanımlanması gerekir. Alandaki ortaklık ve değişkenlikleri analiz etme tekniklerinden en popüler olanlarından bir tanesi de yetenek modelleme tekniğidir [7]. Yetenek modelleri, bir sisteme
ait gereksinimleri üst seviye olarak tanımlamak için kullanılır [3]. Yeteneklerin belirlenerek daha küçük parçalar halinde hiyerarşik olarak listelenmesi sonrasında yetenek
modeli oluşur. Yetenek modelindeki özellikler opsiyonel, alternatif veya zorunlu olabilirler.
Pure::Variants aracıyla TADES için oluşturulan yetenek modelinin bir kısmı Şekil
3’te görülmektedir. Hiyerarşik olarak oluşturulan bu modelde, yetenekler gruplanarak
listelenmiştir. Her bir grubun altında bir veya birden çok yetenek veya yetenek grubu
bulunmaktadır. TADES SGÖ dokümanındaki her bir gereksinim, yetenek ağacındaki
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en az bir yetenek ile ilişkilendirilmiştir. Pure::Variants aracı, yetenekler arasında farklı ilişkilerin (gerektirme, önerme, çelişme, koşullu gerektirme gibi) kurulmasına imkan vermektedir. Örneğin “Bilinen Nokta listesini yazdırma” yeteneği “Yazdırma”
yeteneğinin olmasını gerektirir. Bu kısıtlama yetenek modeli üzerinden yapıldığı takdirde ürün konfigürasyonundaki hatalar minimize edilebilir. Pure::Variants aracı ürün
oluşturulurken yetenek seçimi sırasında var olan kısıtlamaları kontrol ederek kullanıcıya uyarı verebilmektedir. Bu sayede daha ürün oluşturulmadan yapılan
konfigürasyon hatalarının önüne geçilebilmektedir.

Şekil 3. TADES yetenek modelinin bir bölümü

DOORS [6] aracı ile oluşturulan SGÖ dokümanı Pure::Variants aracına aktarılarak
yetenek modelinden yapılan seçim sonrasında sadece ürün tarafından kullanılacak
olan gereksinimlerin havuzdan seçilebilmesi sağlanmaktadır. Böylece ürüne özgü
sistem gereksinimleri dokümanının otomatik olarak oluşturulması imkânı da ortaya
çıkmaktadır.

4

Aile Modeli

Aile modeli, yazılım bileşenleri açısından çözmek istenilen problemi ifade etmektedir [4]. Yetenek tabanlı alan analizi yapılan durumlarda aile modeli, yetenek modelinin girdi olarak kullanılmasıyla ürün oluşturma sürecindeki bir problemin çözülmesine yönelik oluşturulan modeldir. Örneğin, modelden kod parçaları oluşturulmak
isteniyorsa kodun (sınıf, arayüz vs.) modellenmesi, konfigürasyon dosyası üretmek
amaçlanıyorsa dosya yapısının modellenmesi gerekir. TADES yazılım ürün hattı kapsamında oluşturulan aile modeli, TADES ortak bileşenlerinin ürüne özgü çalışabilmesi için gereken konfigürasyon dosyalarının modellenmesi ile oluşturulmuştur. Bu
modelleme ile çözmek istenilen problem, yazılım ürün hattından bir ürün oluşturulurken yetenek modelindeki seçimlere göre konfigürasyon ayarlarının otomatik olarak en
az hata ile oluşturulmasıdır.
Şekil 4’te TADES aile modelinin bir parçası gösterilmiştir. Ağaç yapısındaki model, bileşenlerin konfigürasyonlarını ve aralarındaki ilişkileri içerecek şekilde hazırlanmıştır. Aile modelindeki zorunlu olmayan her bir eleman yetenek modelinde en az
bir yetenek ile ilişkili olmak zorundadır. Bu sayede seçilen yeteneğe göre aile modelinden ilgili alanlar Pure::Variants tarafından kısıtlamalar göz önüne alınarak otomatik
olarak seçilmektedir.
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Şekil 4. TADES aile modeli

Ürün konfigürasyonunda, TADES bileşenlerine ait konfigürasyonlar ile ürüne özgü
geliştirilen bileşenlerin konfigürasyonları iç içe geçmek zorundadır. Örneğin bir
TADES bileşeninin ihtiyaç duyduğu servisi ürüne ait özel geliştirilen bir bileşen sağlayabilir. Bundan dolayı her bir ürün için bir aile modeli oluşturulması gerekmektedir.

Şekil 5. Ürün aile modeli

Şekil 5’te, bir ürüne özel oluşturulan aile modeli gösterilmektedir. Bu modelde,
ürüne özgü konfigürasyon elemanları yer almaktadır. Dönüşüm sırasında, TADES
aile modeli ve ürüne özgü aile modeli birleştirilerek konfigürasyon dosyaları oluşturulmaktadır.

5

Dönüşüm, Çıktılar ve Kullanımları

Ürüne ait dosyaların ve gereksinimlerin oluşturulabilmesi için gerekenleri şu şekilde listeleyebiliriz:
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x
x
x
x
x

TADES yetenek modeli
TADES aile modeli
Ürün aile modeli
Ürün gereksinimleri
Dönüşüm betik dosyaları

Pure::Variants aracı yetenek ve aile modelleri üzerinden yapılan seçimlere göre ihtiyaç duyulan dosyaların üretilebilmesi için gerekli dönüşüm işlemlerine ait “betik”
altyapısını sunmaktadır. Çalışma kapsamında, bu altyapı kullanılarak yazılan özel
betik dosyaları ile araç üzerinden oluşturulan bir ürün için gerekli dönüşümler yapılabilmektedir.
Bir ürün için öncelikle Pure::Variants aracı üzerinden kullanılacak modeller seçilerek yeni bir “çözüm uzayı (configspace)” ve “variant” oluşturulur. Bu “variant”ta
yetenek modeli üzerinden üründe olacak yetenekler seçilir. Araç, yetenek modelinde
yapılan seçimlere göre otomatik olarak aile modelindeki seçimleri yapar. Seçim işlemi bitince “betik” ler ile dönüşümler yapılarak konfigürasyon dosyaları oluşturulur.
Yetenek modelindeki seçimler sonrasında ürüne ait gereksinim dokümanında da ilişkili alanlar seçilir ve DOORS aracı ile bu seçimler göz önüne alınarak ürün gereksinim dokümanı oluşturulur. Şekil 6’da örnek olarak oluşturulmuş bir ürüne ait Yetenek
Modeli ve Aile Modeli gösterilmektedir.

Şekil 6. Pure::Variants aracı ile oluşturulan bir ürüne ait yetenek ve aile modelleri

6

Sonuç

Yazılım ürün hattında, ortak bileşen havuzundaki bileşenlerin bir üründe kullanılabilmesi için, üründe talep edilen yeteneklere göre konfigüre edilebilmeleri gerekmektedir. Konfigürasyon işleminin manuel yapılması, artan bileşen ve yetenek sayısı ile
ilgili olarak karmaşık hale gelmektedir. Bundan dolayı, daha kaliteli ve sorunsuz
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ürünler çıkarabilmek için bileşen konfigürasyonlarının mümkün olduğunca otomatik
olarak oluşturulması bir ihtiyaçtır. Bu bildiride, Aselsan’da geliştirilen TADES yazılım ürün hattı kapsamında, konfigürasyon ve gereksinim dokümanlarının otomatik
olarak oluşturulabilmesi için yapılan çalışmalar aktarılmaya çalışılmıştır. Şu aşamada
yetenek modelinin oluşum süreci tamamlanmış, aile modeli ise büyük bir oranda hazır
hale getirilmiştir. Yetenek modelinin gereksinim dokümanı ile bağlantıları tamamıyla
kurulmuş durumdadır. Bununla birlikte, modelin kendi içerisindeki ve diğer modellerle olan ilişkilerin kurulması henüz başlangıç aşamasındadır. Bundan sonraki süreçte,
ilişkilerin tamamlanması ve ürün hattındaki tüm ürünlerin konfigürasyonlarının otomatik olarak yapılması hedeflenmektedir.
Yazılım ürün hattından çıkarılan bir üründe, havuzdaki bileşenlerle ürüne özgü bileşenler birlikte kullanılmak durumundadır. Örneğin, havuzdaki bileşenin ihtiyaç
duyduğu konum bilgileri ürüne özgü bileşen tarafından sağlanıyor olabilir. Bundan
dolayı, konfigürasyon dosyalarının üretilmesi sırasında ürün aile modeli ile TADES
aile modelinin birlikte ele alınarak dönüşüm işleminin yapılması gerekmektedir.
Pure::Variants aracı bu konuda herhangi bir altyapı sunmamaktadır. Ayrıca aile modelinde kullanılacak değerlerin aile modelinde yeniden tanımlamaya gerek kalmadan
yetenek modelinden alınabilmesi yeteneği yoktur. Araç seçiminde bu tür kısıtların
olduğunu göz önünde bulundurmak, geliştirme aşamasında bekleyen zorluklar için
yol gösterici olacaktır.
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Özet. %XPDNDOHGHQHVQH\HGD\DOÕELULOHWLúLPNDWPDQÕ\D]ÕOÕPPLPDULVLYHEX
PLPDUL NXOODQÕODUDN WDVDUODQDQ 7&3/,3 WDúÕPD NDWPDQÕQÕQ NDOLWH |]HOOLNOHULQH
HWNLVLWDUWÕúÕOPÕúWÕU+em mimari PRGHOKHPGH|UQHNWDVDUÕPsürdürülebilirlik,
test edilebilirlik, \HQLGHQ NXOODQÕODELOLUOLN, DQODúÕODELOLUOLN ve güvenilirlik kalite
|]HOOLNOHULNDSVDPÕQGD\RUXPODQPÕúWÕU
Anahtar Kelimeler: <D]ÕOÕP0LPDULVL<D]ÕOÕP.DOLWHg]HOOLNOHUL<D]ÕOÕP
Kalite ÖlçPOHUL<D]ÕOÕP.DOLWH$QDOL]L0LPDUL0RGHO

1

*ø5øù

*LWJLGHE\\HQYHNDUPDúÕNODúDQ\D]ÕOÕPODULoLQ\DSÕODQPLPDULWDVDUÕPoDOÕúPD
ODUÕ DUWÕN DOJRULWPD YH YHUL \DSÕODUÕQÕQ WDVDUÕPÕ oDOÕúPDODUÕQGDQ GDKD |QFHOLNOL KDOH
JHOPLúWLU .DUPDúÕN \D]ÕOÕP VLVWHPOHULQLQ NDOLWHOL RODUDN WDVDUODQPDVÕ ]RUXQOXOX÷X
\HQLELUWDNÕPSUREOHPOHULGHEHUDEHULQGHJHWLUPLúWLU%XSUREOHPOHULQo|]PVUH
FLQGH VLVWHP YH \D]ÕOÕP PLPDULVL NDOLWH özellikleri PLPDUL NDUDUODU YH \D]ÕOÕP úDE
ORQODUÕJLELNRQXODU|QSODQDoÕNPÕúWÕU
SistHP PLPDULVL NDUPDúÕN VLVWHPOHULQ ELUELUOHUL\OH LOLúNLOL GDKD NoN SDUoDODUD
E|OQPHVLQL YH EX SDUoDODU DUDVÕQGDNL LOLúNLOHUOH GDKD NROD\FD RUWD\D oÕNDQ YH GDKD
EHOLUJLQELUELoLPGHJ|UOHELOHQE\NUHVPLQROXúWXUXOPDVÕQÕVD÷ODU<D]ÕOÕPPLPD
risi ise, ya]ÕOÕPJHUHNVLQLPOHULLOHJHUoHNOHPHDUDVÕQGDN|SUJ|UHYLQLVWOHQLU<D]Õ
OÕPVLVWHPJHUHNVLQLPOHULQLVD÷ODPDNYHV|]NRQXVXVLVWHP]HULQGHNLULVNOHULD]DOW
PDNLoLQ\D]ÕOÕPJHOLúWLUPHVUHFLQLQLONDúDPDODUÕQGDQLWLEDUHQNDOLWH|OoWOHULQLQJ|]
önünde tutXOPDVÕJHUHNPHNWHGLU [1].
0LPDUL NDUDUODU \D]ÕOÕPVLVWHPLQLQEWQQ \DGDELU YH\DELUGHQoRNoHNLUGHN
SDUoDVÕQÕLOJLOHQGLUHQve VLVWHPNDOLWHVLQLGR÷UXGDQHWNLOHyen WDVDUÕPNDUDUODUÕGÕU [2,
@<D]ÕOÕPJHOLúWLUPHVUHFLQLQHUNHQDúDPDODUÕQGDDOÕQDQPLPDULNDUDUODULOJLOLVLV
WHPLQ \D]ÕOÕP NDOLWHVL JLEL LúOHYVHO ROPD\DQ JHUHNVLQLPOHULQL GROD\OÕ \D GD GROD\VÕ]
olarak etkilerler. Bundan GROD\Õmimari kararlar WDVDUÕPFÕODUWDUDIÕQGDQPXKWHPHl yan
HWNLOHU GLNNDWH DOÕQDUDN GH÷HUOHQGLULOPHOLGLUler 0LPDUL NDUDUODUÕQ LúOHYVHO ROPD\DQ
JHUHNVLQLPOHU NDSVDPÕQGD HWNLOHULQLQ GH÷HUOHQGLULOHELOHFH÷L WLSLN NDOLWH |]HOOLNOHUL
sürdürülebilirlik, test edilebilirlik, \HQLGHQNXOODQÕODELOLUOLN, DQODúÕODELOLUOik ve güvenilirliktir.
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6RQ\ÕOODUGD\DSÕODQ\D]ÕOÕPPLPDULVLDUDúWÕUPDODUÕNDSVDPÕQGDEDúWD\D]ÕOÕPVLV
WHPOHULQLQ JHQHO \DSÕVÕ ROPDN ]HUH |]HOOLNOH DOW VLVWHPOHU LOH ELOHúHQOHU DUDVÕQGDNL
LOLúNLOHUL NRQX DODQ LONHVHO oDOÕúPDODU \D\ÕQODQPÕúWÕU $UDúWÕUPDODU EDúODUGD SUDWLN
\D]ÕOÕP oDOÕúPDODUÕ RODUDN DGODQGÕUÕOÕUODUNHQ JQP]H NDGDU RODQ VUHoWH NDUPDúÕN
\D]ÕOÕPWDVDUÕPÕYHJHOLúWLUPHVLSUREOHPLQLQo|]PQGHVRPXWELU\ROJ|VWHULFLJ|UH
YLQLVWOHQPLúOHUGLU%XoDOÕúPDODUÕQ\D]ÕOÕPGQ\DVÕQGD\HUEXOPDVÕ\ODEHUDEHU\D]Õ
OÕPVLVWHPOHULQLQ JHOLúWLULOPHVLQGHDOÕQDQ PLPDULNDUDUODUEXoDOÕúPDODUODHúJGPO
KDOHJHOPLúWLU*QFHOOL÷LQL NRUX\DQoDOÕúPDODUGDQELULRODQùDEORQ7DEDQOÕ<D]ÕOÕP
0LPDULVL GH JQP]GH oRNoD NXOODQÕOPDNWD ROXS \D]ÕOÕP VLVWHPOHUL WDVDUÕPÕQGD
|QHPOLELUUROR\QDPDNWDGÕU>@
<D]ÕOÕPúDEORQX\D]ÕOÕPPLPDULVLQLQDQDKWDUNDYUDPODUÕQGDQELULGLUYHNÕVDFDELU
SUREOHPLQo|]PRODUDNLIDGHHGLOHELOLUg\OHNLEXúDEORQODUÕQ\HQLGHQNXOODQÕOPDVÕ
VD\HVLQGHJHQHOELULONH\HED÷OÕNDOÕQDUDNSUREOHPOHULQo|]PJHUoHNOHúWLULOLU%|\
OHFHúDEORQODUoHúLWOLVLVWHPWDVDUÕPODUÕQGDEHQ]HULJ|UOHELOHFHNWHNUDUOD\DQVRUXQOD
UD UDKDWOÕNOD X\JXODQDELOHFHN RUWDN ELU o|]P VXQGXNODUÕ LoLQ \D]ÕOÕP PDOL\HWOHULQL
GúUPHNWHGLUOHU)DNDW|QHULOHQ \D]ÕOÕP PLPDUL WDVDUÕPYHúDEORQODUÕQÕQ KHU]DPDQ
EHNOHQHQNDWNÕ\ÕVD÷ODPDGÕNODUÕGDKDGD|QHPOLVLKHU]DPDQEHOOLEDúOÕNDOLWH|]HOOLN
OHULQH ROXPOX HWNL \DSPDGÕNODUÕ ELOLQPHNWHGLU >@ %XQXQOD ELUOLNWH ELUoRN E\N
|OoHNOL SURMHGH VRQ UQ KDOLQH JHWLULOPLú \D]ÕOÕPÕQ VRQ NDOLWHVL KDNNÕQGD \DUJÕ\D
YDUDELOPHN LoLQ JHUoHNOHPH DúDPDVÕ EHNOHQPHN ]RUXQGDGÕU ùSKHVL] NL \D]ÕOÕP
NDOLWHVL KDNNÕQGD -PPNQVH WDVDUÕP DúDPDVÕQGD- JHUoH÷H \DNÕQ ELU \DUJÕ\D VDKLS
ROPDNoRNE\NELUDUWÕGH÷HURUWD\DoÕNDUDFDNWÕU%XQXVD÷ODPDQÕQ yolu ise, tasaUÕPNDOLWH|]HOOLNOHULQLLQFHOHPHNYHNXOODQÕODQ\D]ÕOÕPPLPDULOHULQLQYHúDEORQODUÕQÕQ
EX NDOLWH |]HOOLNOHULQH RODQ HWNLOHULQL EHOLUOHPHNWLU %X NRQX |]HOLQGH WDUWÕúPDODUÕQ
\DSÕOGÕ÷Õ|QFOoDOÕúPDODUGDYDUGÕU>@DQFDNEXoDOÕúPDODUÕQE\NoR÷XQOX÷X, son
ürün DúDPDVÕQGDNDOLWH|]HOOLNOHULQHRGDNODQDUDN\D]ÕOÕPÕQ NDOLWHVLQLWDUWÕúPÕúWÕU
%XPDNDOHGHøOHWLúLP.DWPDQÕ<D]ÕOÕP0LPDULVL ø.<0 DGÕDOWÕQGDYHULOHQ>@,
QHVQH\H GD\DOÕ, LOHWLúLP NDWPDQ YH SURWRNROOHUL WDVDUÕPÕ LoLQ NXOODQÕODQ ELU \D]ÕOÕP
PLPDULPRGHOLQLQWDVDUÕPNDOLWH|]HOOLNOHULQHHWNLVLDUDúWÕUÕOPÕúWÕU%XDPDoODø.<0
NXOODQÕODUDNLoLQGHLNLDQDSURWRNRO(TCP ve UDP) EDUÕQGÕUDQ7&3/,3WDúÕPDNDWPD
QÕWDVDUODQPÕúWÕUø.<0WDEDQOÕEXWDVDUÕPÕQsürdürülebilirlik, test edilebilirlik, yeniGHQ NXOODQÕODELOLUOLN DQODúÕODELOLUOLN YH güvenilirlik NDOLWH |]HOOLNOHUL |OoOPú KHP
ø.<0KHPGHø.<0WDEDQOÕWDVDUÕPKDNNÕQGD\DUJÕ\DYDUÕOPD\DoDOÕúÕOPÕúWÕUSonuç
RODUDN\D]ÕOÕPNDOLWHVLQHJHUoHNOHPHDúDPDVÕQÕEHNOHPHGHQJQFHOOHPHQLQYe tasaUÕPGH÷LúLNOL÷LQLQGDKDD]PDOL\HWOLROGX÷XWDVDUÕPDúDPDVÕVÕUDVÕQGDNDUDUYHULOHELOH
FH÷LJ|VWHULOPLúWLU
%XPDNDOHúXúHNLOGHRUJDQL]HHGLOPLúWLUE|OPGH|QFOoDOÕúPDODUJHQHORODUDN
DQODWÕOPÕúve 3. bölümde kalite ölçütOHULGHWD\ODUÕ\ODDoÕNODQPÕúWÕU4E|OPGHø.<0
ile TCP/IP tDúÕPD kDWPDQÕ WDVDUÕPÕ YH NDOLWH DQDOL]L \HU DOPÕúWÕU 6RQ E|OPGH LVH
ø.<0WDEDQOÕ|UQHN7&3/,3WDúÕPDNDWPDQÕQÕQNDOLWH|OoPVRQXoODUÕYHø.<0PR
delin WDVDUÕPDNDWNÕODUÕWDUWÕúÕOPÕúWÕU.
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%XE|OPGHQHVQH\H\|QHOLNELU\D]ÕOÕPNDSVDPÕQGDNLKDWDOÕVÕQÕIODUÕQLOJLOL\D]Õ
OÕPD X\JXODQDQ NDOLWH |OoPOHULQLQ VRQXoODUÕ ]HULQGHQ WHVSLWLQH \|QHOLN \DSÕOPÕú
RODQ oDOÕúPDODU LQFHOHQPLúWLU <DSÕODQ OLWHUDWU oDOÕúPDVÕ WDVDUÕP DúDPDVÕQGD kalite
ölçüm\DSDQoDOÕúPDODUODELUOLNWHJHOLúWLUGLNOHUL\DNODúÕPODUÕQWDVDUÕPDX\JXODQDEL
OLUOL÷LJ|]OHPOHQHQND\QDNNRGWHPHOOLoDOÕúPDODUÕGDNDSVDPDNWDGÕU
7DKYLOGDULYH.RQWRJLDQQLV>@\D]ÕOÕPGDNLRODVÕWDVDUÕPKDWDODUÕQÕQEXOXQPDVÕLoLQ
QHVQH\H \|QHOLN WDVDUÕP |]HOOLNOHULQGHQ ID\GDODQPÕúODUGÕU %X DPDoOD NXOODQGÕNODUÕ
ölçütOHULNDOLWHOLELUQHVQH\H\|QHOLN\D]ÕOÕPÕQVDKLSROPDVÕJHUHNHQIDUNOÕ|]HOOLNOHUL
WHPVLOHGHQNDUPDúÕNOÕNED÷ÕPOÕOÕNYHX\XPOXOXN|OotOHULQHJ|UHoDQDVÕQÕIWDWRS
ODPÕúODUGÕU <D]DUODU DUDúWÕUPDODUÕQGD NDUPDúÕNOÕN LoLQ &'( Class Definition Entropy), RFC (Response For a Class) ve WMC (Weighted Methods per Class ED÷ÕPOÕ
OÕNLoLQ'$& Data Abstraction Coupling) ve RFC (Response For a Class); uyumluluk için ise LCOM (Lack of Cohesion in Methods) ve TCC (Tight Class Cohesion)
ölçütOHULQLNXOODQPÕúODUGÕU
7DKYLOGDULYH.RQWRJLDQQLV¶LQELUEDúNDoDOÕúPDVÕ>@LVHQHVQH\H\|QHOLN\D]ÕOÕP
ODUGDVUGUOHELOLUOLNNDOLWH|]HOOL÷L]HULQHGLUdDOÕúPDGDELU\D]ÕOÕPÕQKHPPLPDUL
WDVDUÕPÕ KHPGHND\QDNNRGVHYL\HVLQGHLQFHOHPHVL\DSÕOPÕú\D]ÕOÕPVUGUOHELOLU
OL÷LQLROXPVX]\|QGHHWNLOH\HQNÕVÕPODUÕQRUWDN|]HOOLNOHULEXOXQXSED]ÕWHVSLWOHU\D
SÕOPÕúWÕU6DOHKLHYHDUNDGDúODUÕGDQHVQH\H\|QHOLN\D]ÕOÕPGDVUGUOHELOLUOLNNDOLWH
|]HOOL÷L ]HULQH ELU oDOÕúPD >@ \DSPÕúODUGÕU $GÕ JHoHQ oDOÕúPDGD, uygulanan ve
|QHULOHQ\|QWHPLNLDúDPDOÕROXSLONDúDPDGDEDUL]\D]ÕOÕPWDVDUÕPNXVXUODUÕEXOXQ
PD\D oDOÕúÕOPÕú LNLQFL DúDPDGD LVH R DQ NXVXU JLEL J|UQPH\HQ DPD LOHULGH VRUXQ
olabilecek alanlar WHVSLWHGLOPH\HoDOÕúÕOPÕúWÕU
Marinescu [11] ise iyi bilinen iki WDVDUÕP KDWDVÕQÕQ E\N VÕQÕI YHUL VÕQÕIÕ  \D]Õ
OÕPODUGD EHOLUOHQPHVLQH \|QHOLN ELU \|QWHP JHOLúWLUPLú YH EX \|QWHPL |UQHN ELU HQ
GVWUL\HO\D]ÕOÕPGDX\JXODPÕúWÕUdDOÕúPDGDNXOODQÕODQ|Ootlerin (WOC-Weight of a
Class, NOPA-Number of Public Attributes, NOAM-Number of Access Methods) tasaUÕP PRGHOL ]HULQH X\JXODQDELOPHVLQGHQGROD\Õ \D]DUWDPDPHQGLOGHQED÷ÕPVÕ]ELU
NDOLWH |OoP \|QWHPL JHOLúWLUGL÷LQL LOHUL VUPHNWHGLU 0DULQHVFX¶QXQ GL÷HU ELU oDOÕú
PDVÕQGD>@LVH \D]ÕOÕPWDVDUÕP KDWDODUÕGDKD IDUNOÕ|OotOHUOHWHVSLWHGLOPH\HoDOÕ
úÕOPÕúWÕUhoIDUNOÕ|Oot (WMC-Weighted Method Count, NOC-Number of Children,
TCC-Tight Class Cohesion oIDUNOÕ\D]ÕOÕPD X\JXODQPÕúYHVRQXoODU\RUXPODQPÕú
WÕU SaKUDRXL YHDUNDGDúODUÕ \DSWÕNODUÕoDOÕúPDGD>@&LOHNRGODQPÕú \D]ÕOÕPODU
GDNL SRWDQVL\HO WDVDUÕP KDWDODUÕQÕ oHúLWOL |Ootlerle (CBO-Coupling Between Object
Classes, DAC-Data Abstraction Coupling, vb.  WHVSLW HWPH\L DPDoODPÕúODUGÕU $UDú
WÕUPDODUÕNDSVDPÕQGDKDWDWHVSLWLúOHPLQLRWRPDWLNKDOHJHWLUHn ELUDUDoJHOLúWLUPLúOHU
ve böylece NXOODQÕFÕODUa WDVDUÕPKDWDODUÕQÕEXOPDLPNkQÕVD÷ODPÕúODUGÕU
Son olarak, Jehad Al Dallal >@ WDVDUÕP DúDPDVÕQGD X\JXODQDELOHFHN \HQL ELU
uyumluluk ölçütü JHOLúWLUGL÷LQL LGGLD HWPHNWHGLU *HOLúWLULOHQ |OoW GR÷UXGDQ HWNLOH
úLPGHEXOXQDQ PHWRW-metot, veri üyesi-metot ve veri üyesi-veri üyesi çiftleri üzerinGHQ ELU KHVDSODPD \DSPDNWDGÕU $\UÕFD, \DSÕODQ NDUúÕODúWÕUPDODUOD bu yeni ölçütün,
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|UQHN RODUDN VHoLOHQ GL÷HU uyumluluk ölçütleriQGHQ GDKD GX\DUOÕ ROGX÷X LOHUL VUO
mektedir.
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.DOLWH|]HOOLNOHULQLQGR÷UXGDQ|OoP]RUKDWWDED]ÕGXUXPODUGDLPNkQVÕ]GÕU [22,
23]'H÷LúLN|OotOHUELUDUD\DJHWLULOHUHNNDOLWH|]HOOLNOHUL KDNNÕQGDED]ÕVD\ÕVDOGH
÷HUOHUHXODúÕOPD\DoDOÕúÕOPDNWDGÕU>@, IDNDWEXoDOÕúPDODUJHQHOGH|]QHOQLWHOLNWDúÕ
PDNWDGÕU$\UÕFDEX|OoPOHUJHQHORODUDN\D]ÕOÕPÕQJHUoHNOHPHDúDPDVÕVRQUDVÕQGD
\DSÕOPDNWDYHelde edilen VRQXoODUDJ|UHWDVDUÕPÕQGH÷LúWLULOPHVLQHKDWWDEXQDED÷OÕ
olarak gerçeklePHQLQGH÷LúWLULOPHVLQHLKWL\DoGX\XOPDNWDGÕU1H\D]ÕNNLEXWUgüncellemeler JHUHNSURMHWDNYLPLJHUHNVHGR÷DFDNPDOL\HWDoÕVÕQGDQKHU]DPDQPP
NQROPDPDNWDGÕU%XQGDQGROD\Õerken WDVDUÕPDúDPDVÕQGD\DSÕODQkalite ölçümleri
YHGH÷HUOHQGLUPHOHU E\N|QHPND]DQPDNWDGÕU
%X oDOÕúPD NDSVDPÕQGD QHVQH\H \|QHOLN WDVDUÕP LoLQ WHPHO RODQ özellikler göz
|QQGHEXOXQGXUXOPXúEXözellikleri GR÷UXGDQHWNLOH\HQ|OotOHUVHoLOPLúYH\DSÕODQ
ölçümlere dayanarak ø.<0WDEDQOÕ7&3/,3WDúÕPDNDWPDQÕWDVDUÕPÕQÕQ kalite özellikOHUL KDNNÕQGD ED]Õ VRQXoODU oÕNDUÕOPD\D oDOÕúÕOPÕúWÕU 6HoLOHQ |OotOHUL o DQD EDúOÕN
DOWÕQGDWRSODPDN PPNQGU.DUPDúÕNOÕN|Ootleri (complexity metrics ED÷ÕPOÕOÕN
ölçütleri (coupling metrics) ve uyumluluk ölçütleri (cohesion metrics).
3.1

.DUPDúÕNOÕNÖlçütleri (Complexity Metrics):

<D]ÕOÕPGDNLNDUPDúÕNOÕNVÕQÕIODUÕQLoYHGÕú\DSÕVÕQÕVÕQÕIODUDUDVÕLOLúNLOHULNDYUD
PDGDNL ]RUOX÷XQ GHUHFHVLGLU >@ <D]ÕOÕPÕQ NDUPDúÕNOÕN VHYL\HVL DUWWÕNoD \D]ÕOÕPÕ
o|]POHPHNWHVWHWPHNGH÷LúWLUPHN, yeniden kullanabilmek YH\D]ÕOÕPÕQVUGUOH
ELOLUOL÷LQLNRUXPDN]RUODúÕU
.DUPDúÕNOÕN|OoP\|QWHPOHULQLQJHQHOJHoHUNÕVWDVODUDVDKLSROPDPDODUÕYHIDUNOÕ
oDOÕúPDODUGD IDUNOÕ WDQÕPODUD YH VÕQÕUODUD VDKLS ROPDODUÕ VHEHEL\OH X\JXQ |Ootü seçmek oldukça zordur. BXoDOÕúPDGD NDUPDúÕNOÕN|OoPLoLQ Malik ve Chhillar [18]’ÕQ
oDOÕúPDVÕ referans alÕQPÕú YHDúD÷ÕGDOLVWHOHQHQ ölçütler kullanÕOPÕúWÕU:
 CMCM (Class Member Complexity Measure  %LU VÕQÕIÕQ RUWDN YH\D NRUXPDOÕ
PHWRWYHYHUL\HOHULWRSODPVD\ÕVÕGÕU&0&0 GH÷HULDUWWÕNoDVÕQÕIWDNLöznitelik sa\ÕVÕ DUWDFD÷ÕQGDQ NDUPDúÕNOÕN DUWDFDN YH JYHQLOLUOLN D]DODFDNWÕU $\UÕFD, CMCM
GH÷HUL\NVHNRODQELUVÕQÕIÕQDUD\]GDKDNDUPDúÕNKDOHJHOHFH÷LQGHQ VÕQÕIÕQyeQLGHQNXOODQÕODELOLUOLNGH÷HUL de GúNRODFDNWÕU [17, 27].
ܰ = ܯܥܯܥௗ + ܰ

(1)

ܰௗ 2UWDN.RUXPDOÕYHUL\HVD\ÕVÕ
ܰ 2UWDN.RUXPDOÕPHWRWVD\ÕVÕ
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 CICM (Class Inheritance Complexity Measure  .DOÕWÕP inheritance) yoluyla
DNWDUÕODQ NDUPDúÕNOÕN |OotGU &,&0 GH÷HULQLQ KHVDSODQPD \|QWHPL DúD÷ÕGDNL
IRUPOLOHEHOLUOHQPLúWLU:
0,
݅=0
ൠ (2)
 = ܯܥܫܥ൜
݊ + σୀଵ ܴ , ݅  1
݊ ELUVÕQÕIDDLWVWVÕQÕIVD\ÕVÕ
ܴ = ݅ QROXVWVÕQÕIÕQ&,&0GH÷HUL
%LOLQGL÷L]HUHNDOÕWÕP\HQLGHQNXOODQÕODELOLUOL÷LWHWLNOH\HQELUXQVXUGXU'ROD\ÕVÕ\
OD&,&0GH÷HULQLQEHOLUOLELUDUDOÕNWDNDOPDVÕúDUWÕLOH\HQLGHQNXOODQÕODELOLUOLNNDOLWH
|]HOOL÷L LOH GR÷UX RUDQWÕOÕ ROGX÷X V|\OHnebilir $\UÕFD VW VÕQÕIWDQ NDOÕWÕPOD DOW VÕQÕID
JHoHQ\HOHUDOWVÕQÕIÕQNDUPDúÕNOÕ÷ÕQÕHWNLOHGL÷LQGHQ, VWVÕQÕIÕQ&,&0GH÷HULDUWWÕNoD
DOWVÕQÕIÕQNDUPDúÕNOÕ÷ÕGDDUWDFDNWÕU Bununla beraber, ELUVÕQÕIÕQNDOÕWÕPNDUPDúÕNOÕN
VHYL\HVLDUWWÕNoDDQODúÕODELOLUOLNYHVUGUOHELOLUOLNGH÷HUOHULD]DODFDNWÕU [17, 28].
3.2

%D÷ÕPOÕOÕNÖlçütleri (Coupling Metrics)

%D÷ÕPOÕOÕN |OoP JHQHO RODUDN VÕQÕI ED]ÕQGD \DSÕOÕU YH LNL VÕQÕIWDQ HQ D] ELULQLQ
GL÷HULQH HWNL HWPHVL\OH ROXúDQ ED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQ GHUHFHVL RODUDN WDQÕPODQÕU $ VÕQÕIÕQÕQ %
VÕQÕIÕQDRODQED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQÕEHOLUOH\HQHWPHQOHUDúD÷ÕGDNLúHNLOGHVÕUDODQDELOLU>@
ņ $VÕQÕIÕQÕQLoLQGH%VÕQÕIÕFLQVLQGHQELUUHIHUDQVLúDUHWoL\DGDQHVQHYDUGÕU
ņ $VÕQÕIÕQÕQQHVQHOHUL%VÕQÕIÕQÕQQHVQHOHULQLQPHWRWODUÕQÕoD÷ÕUÕ\RUGXU
ņ $ VÕQÕIÕQÕQ ELU PHWRGX SDUDPHWUH RODUDN % VÕQÕIÕ WLSLQGHQ YHULOHU DOÕ\RUGXU \D GD
geri döndürüyordur.
ņ $VÕQÕIÕQÕQELUPHWRGX%WLSLQGHQELU\HUHOGH÷LúNHQHVDKLSWLU
1HVQH\H\|QHOLNNDOLWHOLELU\D]ÕOÕPGDVÕQÕIODUDUDVÕED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQPPNQROGX÷XQ
FDGúNROPDVÕWHUFLKHGLOLU low coupling %LUVÕQÕIÕQED÷ÕPOÕOÕNVHYL\HVL\NVHOGLN
oH EX VÕQÕIÕ VLVWHPLQ PRGOHU ELU SDUoDVÕ RODUDN J|US LúOHP \DSPDN ]RUODúDFDNWÕU
%D÷ÕPOÕOÕ÷Õ \NVHN RODQ ELU VÕQÕIWDNL GH÷LúLP GL÷HU VÕQÕIODUÕ HWNLOH\HFH÷LQGHQ genel
RODUDN \D]ÕOÕPÕQ VUGUOHELOLUOL÷L GH GúN RODFDNWÕU 6LVWHPGH ED÷ÕPOÕOÕ÷Õ \NVHN
VÕQÕIODUDUWWÕNoDVÕQÕIODUÕELUELULQGHQD\UÕDQODPDN]RUODúDFDNGROD\ÕVÕyla DQODúÕODELOLU
OLN YH WHVWHGLOHELOLUOLNGHGúHFHNWLU $\UÕFD, ED÷ÕPOÕOÕ÷Õ \NVHNRODQVÕQÕIODUÕWHNUDU
kullaQPDN]RURODFD÷ÕQGDQbu VÕQÕIlarÕQ\HQLGHQNXOODQÕODELOLUOLNGH÷HULGHGúHFHNWLU
[17, 28].
%XoDOÕúPDNDSVDPÕQGD&$/0 Class Aggregation Level Measure >@ED÷ÕPOÕ
OÕN|OotNXOODQÕOPÕúWÕU%X|Oot ELUVÕQÕIWDNLNXOODQÕFÕWDQÕPOÕ|]QLWHOLNVD\ÕVÕQÕQo
VÕQÕIWDNLWRSODP|]QLWHOLNVD\ÕVÕQDRUDQÕRODUDNKHVDSODQÕU
= ܯܮܣܥ

ܷௗ
ܰௗ

(3)

ܷௗ .XOODQÕFÕWDQÕPOÕ|]QLWHOLNVD\ÕVÕ
ܰௗ 7RSODP|]QLWHOLNVD\ÕVÕ
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3.3

Uyumluluk Ölçütleri (Cohesion Metrics):

8\XPOXOXN|OoPVÕQÕIWDNLPHWRWve veri üyelerinin NHQGLLoLQGHNLX\XPOXOX÷XQX
EHOLUWLU+HUVÕQÕIÕQWHNELUVRUXPOXOX÷XROPDOÕGÕU. (÷HUELUVÕQÕIkendi içinde birbirinGHQIDUNOÕYHED÷ÕPVÕ]LúOHU\DSÕ\RUVD birbiriyle ilgili olmayan veri üyeleri EDUÕQGÕUÕ
\RUVD YH\D oRN ID]OD Lú \DSÕ\RUVD VÕQÕIÕQ X\XPOXOX÷X GúNWU Kaliteli bir nesneye
\|QHOLN \D]ÕOÕPGD VÕQÕIODUÕQ NHQGL LoOHULQGHNL X\XPOXOX÷XQXQ PPNQ ROGX÷XQFD
\NVHNROPDVÕWHUFLKHGLOLU high cohesion 8\XPOXOXNDUWWÕNoDVÕQÕIÕQNHQGLLoLQGHNL
NDUDUOÕOÕ÷ÕDUWDFDNEXQGDQGROD\ÕVÕQÕIÕQVUGUOHELOLUOLNYHJYHQLOLUOLNGH÷HUOHULGH
DUWDFDNWÕU [17] $\UÕFD, X\XPOXOXN DUWWÕNoD VÕQÕI GDKD PRGOHU ELU \DSÕ\D NDYXúDFD
÷ÕQGDQWHVWHGLOHELOLUOLNGH÷HULGHDUWDFDNWÕU
%X oDOÕúPDGD X\XPOXOXN |Ootü olarak CCOM (Class Cohesion Measure) [18]
NXOODQÕOPÕúWÕU&&20GH÷HULDúD÷ÕGDEHOLUWLOHQIRUPOLOHKHVDSODQÕU
= ܯܱܥܥ

ܣܣௌ
ܣܯௌ

(4)

ܣܣௌ %LUVÕQÕIWDEXOXQDQKHU bir veri üyesinin RVÕQÕIÕQNDoWDQHPHWRGXWDUDIÕQGDQ
HULúLOGL÷LKHVDSODQÕUYHEXGH÷HUOHUWRSODQÕU
ܣܯௌ %LUVÕQÕIWDEXOXQDQKHUPHWRWKHU bir veri üyesine HULúLUVHܣܣௌ ’nin göstereFH÷LGH÷HUGLU WRSODPveri üye VD\ÕVÕ[ WRSODPPHWRWVD\ÕVÕ- 1) )
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TCP/,3WDúÕPDNDWPDQÕQÕQWHPHOJ|UHYLXoWDQXFDELULPOHUDUDVÕRWXUXPODUÕ\|QHWH
UHNX\JXODPDODUDUDVÕYHULLOHWLPLQLVD÷ODPDNWÕU7DúÕPDNDWPDQÕQÕQVWQGHX\JXOD
PDNDWPDQÕDOWÕQGDLVHLQWHUQHWNDWPDQÕ\HUDOÕU7&3/,3WDúÕPDNDWPDQÕQGD7&3YH
UDP olmak ü]HUH LNL DQD SURWRNRO EXOXQXU 8'3 ED÷ODQWÕVÕ] ELU SURWRNRO ROXS YHUL
JYHQOL÷LLoHUPH]YHJHQHOOLNOHVHVYLGHRYEDNWDUÕPÕ\DSDQJHUoHN]DPDQOÕX\JX
ODPDODU WDUDIÕQGDQ WHUFLK HGLOLU 7&3 LVH ED÷ODQWÕOÕ DNÕú NRQWUROO YH JYHQLOLU ELU
protokol olup veriQLQ KHGHIH XODúÕS XODúPDGÕ÷ÕQÕ RQD\ PHNDQL]PDVÕ\OD EHOLUOH\LS
XODúPDGÕ÷ÕGXUXPGDYHULWHNUDUÕQÕJHUoHNOHúWLULU7&3GRV\DWUDQVIHULLQWHUQHWWDUD\Õ
FÕJLELND\ÕSVÕ]YHULWUDQVIHULJHUHNWLUHQX\JXODPDODUWDUDIÕQGDQWHUFLKHGLOLU
UDP ve TCP protokolleri VÕUDVÕ\OD5)& >@YH5)&¶GH>@WDQÕPODQPÕú
WÕU%XE|OPGHø.<0 øOHWLúLP.DWPDQÕ<D]ÕOÕP0LPDULVL >@PRGHOLNXOODQÕODUDN
7&3,3 WDúÕPD NDWPDQÕQÕQ WDVDUÕPÕ DQODWÕOPÕú NDOLWH |OoPOHUL \DSÕODUDN |OoP VR
QXoODUÕQÕQDQDOL]L\DSÕOPÕúYHEXVRQXoODU\RUXPODQPÕúWÕU
4.1

7&3,37DúÕPD.DWPDQÕ7DVDUÕPÕ

gQFHNL oDOÕúPDPÕ]GD >@ 7&3,3 WDúÕPD NDWPDQÕ VDGHFH VÕQÕI YH LOLúNLOHU VHYL\H
VLQGHWDVDUODQPÕúWÕ%XoDOÕúPDPÕ]GDVÕQÕIODUÕQ LoHUGL÷LGH÷LúNHQOHU metotlar ve me-
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totlarla GH÷LúNHQOHUDUDVÕQGDNLLOLúNLOHUGHWD\ODQGÕUÕODUDNGHWD\OÕELUWDVDUÕPHOGHHGLO
PLúWLU 8\JXQ NDOLWH ölçütleri VHoLOHUHN JHUoHNOHPH DúDPDVÕ EHNOHQPHGHQ NDOLWH |O
oPOHUL\DSPDNYH|OoPVRQXoODUÕQDJ|UH\D]ÕOÕPÕQNDOLWHVLKDNNÕQGDGH÷HUOHQGLUPH
yapmak mümkündür. Malik ve Chhillar [18]µÕQGDEHOLUWWL÷LJLELNRGODPD\D JHUoHN
OHPH\H EDúODPDGDQDOÕQDQJHULELOGLULP]DPDQSDUDYHLúJFPDOL\HWLQLGúUHFHN
EXQXQ\DQÕVÕUDWDVDUÕPÕQGR÷UX\|QGHLOHUOHPHVLQHNDWNÕGDEXOXQDFDNWÕU
ø.<0PRGHOLNXOODQÕODUDNWDVDUODQDQ7&3,3WDúÕPDNDWPDQÕWRSODP DGHWVÕQÕI
ve bu VÕQÕIODUÕQELUELUOHUL\OHRODQLOLúNLOHULQGHQROXúPDNWDGÕU%XoDOÕúPDNDSVDPÕQGD
tasarlanan TCP/,3WDúÕPDNDWPDQÕQDDLW80/6ÕQÕI0RGHOLùHNLO¶GHJ|VWHULOPLúWLU.
«Interface»

«Interface»

Se rv ice sProv ide dToA pplica t ionLa y e r

Se rv ice sUse dFrom A pplica t ionLa y e r

sendUDPPacket(srcIP:U32,dstIP:U32,srcPort:U16,dstPort:U16,payloadPtr:U8*,payloadLength:U16):void
subscribeToUDPSAP(port:U16,packetReceivedFunction:void(*)):void
unsubscribeFromUDPSAP(port:U16):void
openTCPSession(srcPort:U16,dstPort:U16,srcIP:U32,dstIP:U32,active:bool,optionsPtr:U8*,optionsLength:U16):U32
closeTCPSession(sessionID:U32):U8
sendTCPData(sessionID:U32,dataPtr:U8*,dataLength:U16,pushFlag:U8,urgentFlag:U8):U8
readTCPData(sessionID:U32):U16
getTCPSessionStatus(sessionID:U32):STATUS
abortTCPSession(sessionID:U32):U8

TCPSessionClosed(sessionID:U32):void
TCPPacketReceived(sessionID:U32,packetPtr:U8*,packetLength:U16):void
TCPErrorReceived(sessionID:U32,errorNo:U32):void

1

UDPSAPElement
port:U16

*

Tra nsport La y e rM a na ge r

packetReceivedFunction:void (*)

UDPManager

1

1
UDPPacket
initUDP():void

srcPort:U16

resetUDP():void

dstPort:U16

releaseUDPSaps():void

checkSum:U16

getAppPacketReceivedFunc(port:U16):void*

1

unsubscribeFromSAP(port:U16):void

userOrTimeWaitTimer

payloadPtr:U8*

currentUDPPacket

subscribeToSAP(port:U16,packetReceivedFunction:void (*)):void
packetReceived(pktPtr:U8*,pktLength:short,srcIp:U32,dstIp:U32,tos:U8)...

1

payloadLength:U16

TCPPacket

packetPtr:U8 *
packetLength:U32

sendPacket(srcIP:U32,dstIP:U32,srcPort:U16,dstPort:U16,payloadPtr:U8...

TTimer

srcPort:U16

1

dstPort:U16

initLayer():void

parsePacket(packetPtr:U8 *,packetLen:U16,srcIp:U32,ds...

resetLayer():void

dataOffset:U8

calculateChecksum(srcIP:U32,dstIP:U32):U16

subscribeToUDPSAP(port:U16,packetReceivedFunction:void (*)):void

retransmissionTimer

controlBits:U8

checkUDPChecksum(srcIP:U32,dstIP:U32):bool

unsubscribeFromUDPSAP(port:U16):void

stop(timerType:U32):void

ackNumber:U32

constructUDPPacket(srcIP:U32,dstIP:U32,srcPort:U32,dst...

sendUDPPacket(srcIP:U32,dstIP:U32,srcPort:U16,dstPort:U16,payloadPt

start(timerType:U32,time:U32,parameter:U32

seqNumber:U32

window:U16

openTCPSession(sessionID:U32,srcPort:U16,dstPort:U16,srcIP:U32,dstIP

checkSum:U16

closeTCPSession(sessionID:U32):U8

urgentPtr:U16

sendTCPData(sessionID:U32,dataPtr:U8*,dataLength:U16,pushFlag:U8,

currentTCPPacket

getTCPSessionStatus(sessionID:U32):STATUS

1

TCPOutgoingQueueElement

optionsPtr:U8*

sendTime:U32

optionsLength:U16

abortTCPSession(sessionID:U32):U8

payloadPtr:U8*

readTCPData(sessionID:U32):U16

TCPManager

packetReceivedFuncFromIPLayer(srcIp:U32,dstIp:U32,packetPtr:U8 *,pa

itsTCPSession

TCPSession
srcPort:U16

payloadLength:U16
packetPtr:U8 *

1

dstPort:U16

1

currentTCPPacket

dstIP:U32

TCPIncomingQueueElement

sessionID:U32
1

1

calculateChecksum(srcIP:U32,dstIP:U32,le...

initialSeqNumber:U32

initTCP():void

checkChecksum(srcIP:U32,dstIP:U32,pack...

state:TCPState*=Closed

resetTCP():void

constructTCPPacket():U8 *

status:U32

getSession(sessionID:U32):void
getSession(srcPort:U16,srcIP:U32,dstPort:U16,dstIP:U32):TCPSession*

1

*

packetLen:U16

srcIP:U32

*

parsePacket(packetPtr:U8 *,packetLen:U1...

1..*

packetReceived(srcIP:U32,dstIP:U32,packetPtr:U8*,packetLength:U16,tos:U
openSession(sessionID:U32,srcPort:U16,srcIP:U32,dstPort:U16,dstIP:U32):U

currentTCPPacket

closeSession(sessionID:U32):U8

resetSession():void

sendPacket(sessionID:U32,dataPtr:U8*,dataLength:U16,pushFlag:U8,urgentF

packetReceived():void

abortSession(sessionID:U32):U8

setCurrentState(state:TCPState*):void

readData(sessionID:U32):void

getCurrentState():TCPState*

getStatus(sessionID:U32):void

sendSYN():void

1

outgoingQueue:TList<TCPOutgoingQueueElement*>

TCPAutomaticRepeatRequest

sendSYNACK():void
sendRST():void

sendNext:U32
1

sendFIN():void

1

1

itsTCPSession

sendDATA():void

TCPState

addToQueue(queueType:U8,element:TCPIncomingQu

receiveNext:U32

removeFromQueue(queueType:U8,index:int):void

inAckNo:U32

sendFINACK():void

inSeqNo:int

userTimeout():void

outWindow:int

timeWaitTimeout():void

inWindow:U32

moveElement(queueType:U8,sourceIndex:int,destIn
1

getElementIndex(queueType:U8,element:TCPIncomin
getElement(queueType:U8,index:int):TCPIncomingQu
getQueueSize():int

outSeqNo:U32

1

itsTCPState

TCPDataQueueManager
incomingQueue:TList<TCPIncomingQueueElement*>

sendACK():void

1

itsTCPSession

getQueueCount():int

1

isQueueFull():bool
isQueueEmpty():bool

SYNReceived():void

ACKReceived(ackNo:U32,windowSize:U32):void

SYNACKReceived():void

readData():void

ACKReceived():void

retransmissionTimeout(elementIndex:int):void

RSTReceived():void

writePacket(tcpPacketPtr:TCPPacket):void

FlashAllQueues():void

DATAReceived():void
FINReceived():void
FINACKReceived():void
activeOpen():void

IKYM_TCP_UDP_Package

passiveOpen():void
close():void
abort():void
timeWaitTimeout():void
userTimeout():void

1
Closed

1
Listen

1

1

1

1

SynSent

Estab

LastAck

Closing

1
FinWait1

Closed(itsTCPSession:

Listen(itsTCPSession

SynSent(itsTCPSe

Estab(itsTC

LastAck(itsT

Closing(itsT

FinWait1(its

activeOpen():void

activeOpen():void

SYNReceived():vo

FINReceive

ACKReceive

ACKReceive

ACKReceive

passiveOpen():void

SYNReceived():void

SYNACKReceived(

close():void

1

1

FinWait2

TimeWait

FinWait2(its

TimeWait(it

FINReceive

timeWaitTim

1
CloseWait
CloseWait(i
close():void

FINACKRec
FINReceive

1
«Interface»

ServicesProvidedToIPLayer

«Interface»

Se rv ice sUse dFrom IPLa y e r

subscribeToIPSAP(protocolType:U8,packetReceivedFuncPtr:void(*)):void
sendPacket(srcIP:U32,dstIP:U32,packetPtr:U8*,packetLength:U32,ipOptions:U8 *,tos:U8,
unsubscribeFromIPSAP(protocolType:U8):void

ùHNLO1. TCP/,37DúÕPD.DWPDQÕ80/6ÕQÕI Modeli

4.2

TCP/,37DúÕPD.DWPDQÕ7DVDUÕPÕQÕQ.DOLWHgOoPOHUL

%XoDOÕúPDNDSVDPÕQGDVHoLOHQNDOLWHölçütleri 0DOLNYH&KKLOODU>@µÕQEHOLUWWL÷L
yöntemle örnek TCP/,3WDúÕPDNDWPDQÕLoLQKHVDSODQPÕúWÕU+HUölçüt için elde edilen
|OoP VRQXoODUÕQÕQ HQ GúN HQ \NVHN ve RUWDODPD GH÷HUOHUL D\UÕ WDEORODU KDOLQGH
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J|VWHULOPLúWLU (bkz. Tablo 1-4). Buna ek olarak her ölçütün VÕQÕIODUÕQ\]GHVHOGD÷Õ
OÕPÕQDJ|UHGH÷HUGH÷LúLPLGHD\UÕFDJUDILNVHORODUDNJ|VWHULOPLúWLU bkz. ùHNLOYH 
6RQUDVÕQGDLVHHOGHHGLOHQEXYHULOHUHGD\DQÕODUDNKHP|UQHN7&3/,3WDúÕPDNDWPDQÕ
WDVDUÕPÕQÕQ KHPGHø.<0PRGHOLQLQNDOLWHVLKDNNÕQGDED]ÕoÕNDUVDPDODU\DSÕOPÕúWÕU
CMCM Ölçüm Analizi.
Minimum
0

Maksimum
15

Ortalama
3,96

Tablo 1. CMCM gOoP6RQXoODUÕ

25%

60%

20%

50%

^ŦŶŦĨйΖƐŝ

^ŦŶŦĨйΖƐŝ

Tablo 1¶GHJ|UOG÷]HUH|UQHN7&3/,3WDúÕPDNDWPDQÕWDVDUÕPÕQÕQ&0&0GH
÷HULRUWDODPDVÕoÕNPÕúWÕU%XGH÷HULQGúNoÕNPDVÕHOHDOÕQDQVÕQÕIODUÕQNDUPD
úÕNOÕNG]H\LQLQGúNJYHQLOLUOL÷LQLQ\NVHNROGX÷XQXJ|VWHUPHNWHGLU%XQXQ\DQÕ
VÕUD&0&0GH÷HULGúNRODQEXVÕQÕIODUÕQ\HQLGHQNXOODQÕODELOLUOLNGH÷HULQLQ\NVHN
ROGX÷XQXV|\OHPHNPPNQGU &0&0GH÷HULQLQ\NVHNoÕNWÕ÷ÕVÕQÕIODUEHNOHQGL÷L
JLELNDUPDúÕNOÕ÷Õ\NVHNRODQ\|QHWLFLVÕQÕIODUGÕU

15%
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40%
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10%

0%
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ùHNLO2. CMCM ve CICM Ölçümlerinin Yüzdesel DD÷ÕOÕPODUÕ

CICM Ölçüm Analizi.
Minimum
0

Maksimum
2

Ortalama
0,54

Tablo 2. &,&0gOoP6RQXoODUÕ

&,&0|OoPOHULQLQLVWDWLVWLNVHOGH÷HUOHUL ùHNLO¶GHJ|VWHULOPLúWLU*|UOG÷]H
UHHQGúN&,&0GH÷HULHQ\NVHN&,&0GH÷HULYHRUWDODPD&,&0GH÷HUL
oÕNPÕúWÕU<DSÕODQ|OoPOHUGHNDOÕWÕPVHYL\HVLQLQLOHVÕQÕUOÕNDOPDVÕWDVDUÕPÕQNRQW

674

UROHGLOHELOLUG]H\GHROGX÷XQXJ|VWHUPHNWHGLU>@2UWDODPDGH÷HUJ|]|QQHDOÕQ
GÕ÷ÕQGDLVHVLVWHPGHNLVÕQÕIODUÕQNDUPDúÕNOÕNGH÷HUOHULQLQGúNROGX÷XDQODúÕODELOLU
lik WHNUDU NXOODQÕODELOLUOLN YH VUGUOHELOLUOLN GH÷HUOHULQLQ X\JXQ VHYL\HGH ROGX÷X
söylenebilir.
CALM Ölçüm Analizi.
Minimum
0

Maksimum
1

Ortalama
0,24

Tablo 3. &$/0gOoP6RQXoODUÕ

100%

80%
70%
60%
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40%
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20%
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0%

80%

^ŦŶŦĨйΖƐŝ

60%
40%
20%
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ùHNLO3. CALM ve CCOM Ölçümlerinin Yüzdesel DD÷ÕOÕPODUÕ

CCOM Ölçüm Analizi.
Minimum
0,29

Maksimum
1

Ortalama
0,59

Tablo 4. &&20gOoP6RQXoODUÕ
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1

0,62

1

0,56

0,4 0,7

0,47

0

0,29

0%
NA

^ŦŶŦĨйΖƐŝ

ùHNLO¶WHNL&$/0|OoPQQ\]GHVHOGD÷ÕOÕPJUDIL÷LQHEDNÕOGÕ÷ÕQGD, VÕQÕIODUÕQ
¶QQGH÷HULQHVDKLSROGX÷XJ|UOPHNWHGLU%XQDED÷OÕRODUDN7DEOR3’te gösterileQRUWDODPD&$/0GH÷HULROGXNoDGúNoÕNPÕúWÕUÖnceki bölümlerde DQODWÕOGÕ÷Õ
]HUH &$/0 GH÷HULQLQ GúN oÕNPDVÕ VÕQÕIODU DUDVÕQGDNL ED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQ D] ROGX÷XQX
GROD\ÕVÕyla DQODúÕODELOLUOLNWHVWHGLOHELOLUOLNYH\HQLGHQNXOODQÕODELOLUOLNNDOLWH|]HOOLN
OHULQLQ \NVHN ROGX÷XQX J|VWHUPHNWHGLU &$/0 GH÷HULQLQ \NVHN oÕNWÕ÷Õ VÕQÕIODU
&0&0|OoWQGHROGX÷XJLELNDUPDúÕNOÕ÷Õ\NVHNRODQ\|QHWLFLVÕQÕIODUÕGÕU

Sadece veri üyesi veya metoda sahip olan VÕQÕIODUÕQ &&20 GH÷HUOHUL WDQÕPVÕ]GÕU
(bkz. Formül 4). Örnek TCP/,3WDúÕPDNDWPDQÕWDVDUÕPÕQGD&&20|OoP \DSÕOD
PD\DQ VÕQÕI RUDQÕ  JLEL \NVHN ELU GH÷HUGLU $OW YH VW NDWPDQODUOD RODQ DUD\]
VÕQÕIODUÕLOH'XUXP7DVDUÕPùDEORQXQD>@J|UHROXúWXUXODQGXUXPVÕQÕIODUÕKHUKDQJL
bir veri üyesine VDKLSGH÷LOGLUYHEX\]GHQ&&20GH÷HUOHULWDQÕPVÕ]GÕU$\QÕúHNLO
GHWDVDUÕPGDNXOODQÕODQYHULVÕQÕIODUÕQÕQGDPHWRGXROPDGÕ÷ÕLoLQ&&20GH÷HUL|Oo
lememektedir.
1HVQH\H GD\DOÕ ELU WDVDUÕPGD EHNOHQHQ &&20 GH÷HUL  FLYDUÕQGDGÕU 7DEOR 4’te
J|UOG÷ ]HUH |UQHN WDVDUÕPÕQ RUWDODPD &&20 GH÷HUL  oÕNPÕúWÕU. Henüz geroHNOHPH DúDPDVÕQD JHOLQPH\HQ EX VLVWHPGHNL VÕQÕIODUÕQ &&20 GH÷HUOHULQH EDNÕOGÕ
÷ÕQGDEXWDVDUÕPÕQNDUDUOÕOÕ÷ÕQÕQideal seviyeye \DNÕQ>@ROGX÷XV|\OHQHELOLU%XQ
GDQGROD\Õ|OoP\DSÕODQVÕQÕIODUÕQ sürdürülebilirlik, güvenilirlik ve test edilebilirlik
kalite özelliklerinin ideal seviye\H\DNÕQROGX÷X J|]OHPOHQPLúWLU
%XQXQ\DQÕQGD, Jehad Al Dallal [24@PHYFXWX\XPOXOXN|OoWOHULQLQNDOÕWÕPJLEL
ED]Õ DQDKWDU QHVQH\H GD\DOÕ GLO |]HOOLNOHULQL GLNNDWH DOPDGÕ÷ÕQÕ JHUoHNOHPH DúDPD
VÕQGD EHOLUOHQHFHN RODQ JHUoHN HWNLOHúLPOHUH PRWLYH ROGXNODUÕQÕ GROD\OÕ HWNLOHúLPOHUL
|OoHPHGLNOHULQLEHOLUWPLúWLU7DUDQMHHW.DXU>25] ve Heung Seok Chae [26] ise mevcut
|OoWOHULQ X\XPOXOXN |OoPOHUL LoLQ \HWHUOL ROPDGÕ÷ÕQÕ YH VRUJXODQÕU ROGXNODUÕQÕ EH
OLUWPLúWLU
6RQXoRODUDNKHUQHNDGDUOLWHUDWUGHX\XPOXOXN|OoWOHULQHoHúLWOLHOHúWLULOHUYDUVD
GDWDVDUÕPDúDPDVÕQGDHOGHHWWL÷LPL]EXIDUNÕQGDOÕNODJHUoHNOHPHDúDPDVÕQDJHoPH
GHQ VÕQÕIODU WHNUDU EX J|]OH LQFHOHQGL 7&3,3 WDúÕPD NDWPDQÕ |]HOLQGH GH GúN
CCOM de÷HULQHVDKLSRODQTCPAutomaticRepeatRequest ve TCPSession VÕQÕIODUÕQÕQ
ELUELULQGHQED÷ÕPVÕ]LúOHYOHUL|]QHVLQGHWRSOD\DQVÕQÕIODUROGX÷XJ|]OHQGLYHEXVÕQÕI
ODUÕQE|OQPHVLQHNDUDUYHULOGL

5

Sonuç

%XoDOÕúPDNDSVDPÕQGD7&3,3WDúÕPDNDWPDQÕ\D]ÕOÕPÕQHVQH\e yönelik bir iletiúLPNDWPDQÕ\D]ÕOÕPPLPDULVLRODQø.<0LOHWDVDUODQPÕúWÕUøOHWLúLPNDWPDQÕ\D]ÕOÕP
WDVDUÕPODUÕQGDø.<0NXOODQÕODUDN\D]ÕOÕPNDOLWH|]HOOLNOHULQLQVD÷ODQPDVÕYH\D]ÕOÕP
NDOLWHVLQLQ DUWWÕUÕOPDVÕ KHGHIOHQPHNWHGLU $\UÕFD WDVDUÕPGD NXOODQÕODQ ø.<0¶QLQ
QHVQH\H\|QHOLNROPDVÕKHPQHVQH\H\|QHOLNSURJUDPODPDQÕQID\GDODUÕQGDQ\DUDUOD
QÕOPDVÕQDKHPGHQHVQH\H\|QHOLNWDQÕPODQDQ\D]ÕOÕPNDOLWH|OoWOHULQLQNXOODQÕOPD
VÕQDRODQDNVD÷ODPÕúWÕU
$\UÕFD EX oDOÕúPDGD 7&3,3 WDúÕPD NDWPDQÕ WDVDUÕPÕ X\JXQ |OoWOHUOH VÕQÕI ED
]ÕQGD JHUoHNOHPH \DSPDGDQ |OoOPú YH VRUXQOX RODELOHFHN VÕQÕIODU EHOLUOHQHUHN
WDVDUÕPÕQ HUNHQ DúDPDODUÕQGD LOJLOL L\LOHúWLUPHOHULQ \DSÕODELOHFH÷L J|VWHULOPLúWLU
7&3,3 WDúÕPD NDWPDQÕQÕQ VÕQÕI ED]ÕQGDNL NDOLWH |OoP VRQXoODUÕQÕQ NDbul edilebilir
VHYL\HQLQ VWQGH oÕNPDVÕ YH \D]ÕOÕPÕQ J|UHFH NÕVD VUHGH WDVDUODQDELOPLú ROPDVÕ
ø.<0¶QLQEDúDUÕOÕELUQHVQH\H\|QHOLN\D]ÕOÕPPLPDULVLROGX÷XQXJ|VWHUPLúWLU SoQXoODUø.<0¶nin WHVWHGLOHELOLUVUGUOHELOLU\HQLGHQNXOODQÕODELOLUDQODúÕODELOLUYH
JYHQLOLUROGX÷XQDGDLúDUHWHWPHNWHGLU%X|]HOOLNOHUHø.<0NXOODQÕODQGL÷HUSURWR
NRO WDVDUÕPODUÕQÕQ GD VDKLS RODFD÷Õ GúQOHELOLU 6RQ RODUDN \D]ÕOÕP WDVDUÕPÕQda
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ø.<0 NXOODQÕPÕQÕQ \D]ÕOÕP JHOLúWLUPH PDOL\HWOHULQL E\N RUDQGD GúUPHVL EHN
lenmektedir.
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Özet. Bu çalışmada haberleşme santrallerinde (VoIP, PSTN) koşan yazılım
mimarisinde yama kullanımının önemi ve uygulanabilirliğine ilişkin Netaş’ın
geliştirdiği yama süreci paylaşılmıştır. Bu süreç Netaş’ın tüm ArGe faaliyetlerinden sorumlu olduğu yüksek kapasiteli ve çok bileşenli VoIP santrali üzerinde
etkin olarak kullanılmaktadır. Bu model, santralin kalbi olan Çekirdek üzerindeki uygulaması temel alınarak anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yama, PROTEL, VoIP Sistemleri

1

Giriş

Bir telekomünikasyon ağında haberleşmenin sağlanmasını, donanımsal alt yapı ile
onun üzerine kurulan yazılım sağlamaktadır. Bir İnternet Protokolü Üzerinden Ses
İletişimi ( VoIP: Voice over Internet Protocol,) santrali genel anlamda birden çok
bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler temel olarak Çekirdek (Core), Ağ Geçidi (Gateway, GW), Ağ Geçidi Denetleyicisi (Gateway Controller, GWC), Oturum Trank
Sunucusu (Session Server Trunk, SST), İşletim Yönetim Birimi (OAM&P) gibi modüllerden ibarettir. Her bir bileşenin kendi yapısı, işlemci özelliği gereği farklı bir
yazılım dili ve ortamı olabilmektedir. Telekom santrali çözümleri sağlayan firmalar,
genellikle santral yazılımlarını ya da diğer bir ifadeyle santralin işletim sistemlerini
sürümler altında belirli periyodlar ile geliştirmektedirler. Bunun yanında telekom
operatörleri sahada var olan santral yazılımlarında, abonelerden gelen problemlerle
karşılaşabilmektedirler. Sistem çok büyük ve karmaşık olduğu için sahada karşılaşılan
bir problemin çözümünü yeni bir santral yazılım sürümü ile en baştan vermek pek
uygun ve mümkün değildir. Canlı konuşma trafiği altındaki bu santral yapılarına çok
hızlı bir şekilde yazılım çözümü sunulmasına ihtiyaç vardır. Hali hazırda mevcut
kurulu olan santrallerdeki tüm çağrı trafikleri, mesajlaşmalar vb. anlık olarak devam
etmektedir. Gerçek zamanlı bu haberleşme ortamında sadece karşılaşılan problemin
çözülmesini sağlayacak minik yazılım parçacıklarına ihtiyaç duyulur. Bu yazılım
parçacıkları sayesinde sistemde herhangi bir köklü değişiklik yapılmadan mevcut
ortama yazılım yaması uygulanarak müşterinin problemi giderilmiş olunacaktır. Yazı-
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lım yamasının [1] tercih edilme nedenleri; hızlı çözüm sunmak, tüm müşterilere aynı
çözümü ulaştırabilmek, müşteriler için bakım ve işletim maliyeti kazancı sağlamaktır.
Bu yayın içerisinde telekom hizmeti veren santral yapılarındaki en önemli birim olan
Çekirdek üzerinde yazılım yamasının uygulamasına ilişkin yama süreci verilmiştir.
Bu yayın altı bölümden oluşmaktadır. Bölüm 2’de Netaş’ın müşterilerine sunduğu
VoIP tümleşik çözüm mimarisi ve bu mimarideki bileşenler anlatılmıştır. Bölüm 3’te
Çekirdek bileşenindeki yazılım mimarisi anlatılmıştır. Bölüm 4’te Çekirdek bileşeninde kullanılan yazılım yaması modeline değinilmiştir. Bir sonraki bölümde yazılım
yaması uygulanırken izlenen adımlara ve iş akışına yer verilmiştir. Son bölümde ise
genel değerlendirmelere ve sonuçlara değinilmiştir.

2

VoIP Tümleşik Çözüm Mimarisi

Şekil 1’de verilen çözüm, yeni teknolojilerle eski teknolojileri kullanan Zaman Bölmeli Çoğullama (TDM: Time Division Multiplexing,) abonelerine hizmet verebilmek
için kullanılan IP tabanlı haberleşme altyapısıdır. Netaş’ta yapılan geliştirmeler sonucunda TDM donanımlar santral üzerinden kaldırılmıştır. Bu yenilik sonucunda santral
tamamen IP olmuştur. Bu çözüm ile santrale konumdan bağımsızlık özelliği kazandırılmıştır. Başka bir deyişle bu santrali A noktasına yerleştirip birçok bölgeye ağ geçitleri üzerinden hizmet verilebilmektedir. Bu özellik sayesinde operatörler, dağınık
santrallerini merkezi yüksek kapasiteli santrallerle değiştirme imkânı elde etmişlerdir.
Bu çözümün en büyük getirisi işletim ve yapılandırma maliyetlerinin düşmesidir.

Şekil 1. Netaş Tümleşik Çözüm Mimarisi ve Protokoller

Şekil 1’de verilen yeni nesil VoIP santralin yazılımı 41 milyon satır koddan oluşmaktadır. Bu kadar büyük bir yazılımın sebebi bu santralin, değişik görevleri yerine
getiren çok fazla alt bileşenin santral üzerinde oluşması ve 1300 civarında servisi
müşterilerine sunabilmesidir. Şekil 1’de görüldüğü gibi santral tarafından birçok protokol desteklenmekte ve kullanılmaktadır. Ayrıca bu santral tarafından dünyadaki
neredeyse tüm haberleşme standartları desteklenmektedir.
Şekil 1’deki yapının en önemli bileşeni Çekirdek (Core)’dur. Çekirdek aramanın
kurulması, yönlendirilmesi ve sonlandırılması esnasındaki sinyalleşme gibi arama ve
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servislerle ilgili tüm kontrolleri üstlenir. Ayrıca hizmet verdiği abonelerin tüm kayıtlarını, faturalandırma detayları gibi bilgileri oluşturur. Bunlara ek olarak üzerinde 500
e yakın çeşitli servisler barındırır ( çağrı engelleme, numara gizleme, çağrı yönlendirme, çağrı bekletme, konferans başlatma vb. )
GW transfer katmanında sinyalleşme sistem no:7 (SS7) ile IP tabanlı sinyalleşme
protokolleri arasında dönüşüm yapmaktadır. Buradaki sistemde GW, TDM abonelerinin VoIP teknolojisine entegrasyonunda önemli yer tutmaktadır.
GWC, Çekirdek ile GW arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. Bir GWC 64 adet
GW’yi destekleyebilmektedir. Çekirdek ile bağlantı kopması durumunda kendisine
bağlı GW’ler arasında aramanın kurumunu yapabilmektedir. Ayrıca hatların durum
güncellemeleri GWC tarafından Çekirdek’ e sağlanmaktadır.
Oturum Trank Sunucusu (SST) santrali IP altyapıya bağlayan, diğer santraller ile
bağlantıyı sağlayan birimdir. SST, Çekirdek’e GWC üzerinden bağlanırken sisteme
özel bir protokol kullanılır. SST, IMS (IP multi-medya systems, IP çoklu-medya sistemleri) ve diğer santraller arasında SIP (Session Initiation Protocol, Oturum Başlatma Protokolü) kullanılmaktadır.
İşletim yönetim birimi çok bileşenli santralin operatörlere uzaktan kontrol ve takip
imkânı sunan birimdir. Bu birim 4 farklı alt birimden oluşmaktadır:
Santral Yönetimi Araçları (CMTg/CMT): Abone tanımlama, ağ geçidi yöneticisi ve
ağ geçidi tanımlama, trank uç noktaları tanımlama gibi işlevlere yerine getirmektedir.
Genview Yöneticisi Tabanı/Entegre Olmuş Eleman Yönetim Sistemi: Sistem elemanları üzerindeki hata ve olay günlüklerinin etkin takibi ve bu elemanların yönetim
araçlarına ulaşılmasını sağlar.
aTCA Çağrı Sunucu Yöneticisi: Çekirdek yapısı üzerindeki hata ve olay günlüklerinin etkin bir şekilde takibini sağlayan bir uygulamadır.
Merkezi Fatura Yöneticisi (CBMg): Santral öğelerinin işletimi, yönetimi ve bakımının
gerçekleştirilmesine olanak sağlayan verileri belli formatta saklayan yazılım uygulamaları bütünüdür

3

Çekirdek Yazılım Mimarisi

Netaş’ın müşterilerine sunduğu VoIP çözümündeki Çekirdek bileşeninde Destek İşletim Sistemi – Support Operating System (SOS) diye isimlendirilen bir işletim sistemi
yer almaktadır. Çekirdek üzerinde koşan bu işletim sistemi 1975 yılında BellNorthern Araştırma laboratuvarında geliştirilmiş olan Procedure Oriented Type Enforcing Language (PROTEL) [2] dili kullanılarak tasarlanmıştır. Bu dilin en büyük
özelliği telekomünikasyon sisteminin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmış olmasıdır. Çağrı kurulumu, sinyalleşmeler ve protokollere ilişkin özellikler bu
dil içerisinde oldukça esnek ve anlaşılır bir şekilde modellenmiştir. PROTEL,
PASCAL [3] ve ALGOL 68 [4] tabanlı bir dil olup C diline de oldukça benzemektedir. Bu dilin sonradan geliştirilen nesne yönelimli sürümü de PROTEL-2 olarak isimlendirilmiştir [5].
Çekirdek’in diğer bileşenlerle ve sistemin bütünü ile iletişimin sağlanması konusunda işlemci kullanımının çağrı trafiğine bağlı olarak uygun şekilde düzenlenmesi,

681

giriş verilerine ilişkin isteklerinin kesintisiz bir biçimde karşılanması, sistem kaynaklarına aynı anda yapılmak istenen erişimlerin kontrollü bir şekilde karşılanması ve
donanımsal ya da yazılımsal hatalar karşısında tüm sistemin bloke olmamasına
ilişkin koruma mekanizmalarının hayata geçirilmesi görevlerini yerine getirmesi beklenir.
Yukarıda anlatılan görevler için SOS işletim sisteminden beklenen yetkinlikleri;bellek yönetimi (Data Store ve Program Store alanlarının kontrolü), yazılım yamasının ya da yeni bir yazılımın sisteme yüklenilmesi, kaldırılması, çevre bileşenlerden
(GWC, Sinyalleşme ara yüzü, Mesajlaşma ara yüzü) ile gelen mesajların işlenmesi ve
bu bileşenlere gidecek mesajların oluşturulması, zamanlayıcıların senkron bir şekilde
çalışmasının sağlanması, iş parçacıklarının (Thread) kontrol altında tutulması, dosya
sistemlerine erişimin sağlanması ve komut seviyesinde kullanıcı ara yüzü hizmeti
verilmesi şeklinde sıralanabilir.
Şekil 2’de görüldüğü üzere Çekirdek’te koşan SOS yaklaşık 60.000 ayrı modülden/dosyadan oluşmaktadır. Bu da yaklaşık ~12 milyon satır kodu meydana getirmektedir. Görüldüğü gibi oldukça büyük bir yazılımsal veri içeren bu yapının sıfır toleransla hizmet vermesi oldukça önemlidir.

Şekil 2. SOS sisteminde modül yapısı

SOS işletim sistemi Şekil 3’te gösterilen 3 temel fonksiyonu; çağrı işleme, bakım/onarım, sürdürülebilirlik ve makine insan ara yüzü için gerekli altyapıyı sağlar.
Şekil 3’te SOS yapısının üzerindeki Çağrı işleme (CALLP), Bakım ve Onarım
(MAINTENANCE) ve İşletim, Ölçme ve Ücretlendirme (OAM) bölümleri gösterilmiştir. SOS yazılımı en genel anlamda iş parçacıklarından oluşan prosedürel bir yapıya sahiptir. İşlemci, proseslerden gelen istekleri sırayla işleyip ilgili prosedürel yapıların koşmasını sağlayarak sistemin sonsuz bir döngü içerisinde çalışmasını sağlar.
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Şekil 3. SOS yapısının genel mimarideki yeri

4

Çekirdek YazılımYaması Modeli

Telekom operatörlerine sunulan santral çözümlerinde, tasarım ekiplerinin belirlenmiş
bir dönem süresince üzerinde geliştirme yaptıkları Çekirdek yazılım yüküne ait
SOS’un son hali verilir. Üzerinde çalışılan bu yükte tasarım, fonksiyonel test ve sistem test mühendisleri gerekli çalışmaları ve testleri yaparlar. Yazılımın temel doğası
gereği sahada gerçek konuşma trafiği altında müşteriler çok çeşitli problemler raporlayabilmektedirler. Raporlanan problemlerin müşterilere en kısa sürede ve en az yan
etki ile verilmesi için yazılım yaması modeli kullanımı uygun görülmüştür. Bu konuda endüstride ve literatürde kullanılan diğer bir yöntem ise sistemin tamamen yeni
baştan yüklenmesine dayanan modeldir. Bu yöntemde sistemin tamamına müdahale
söz konusu olacağından müşteriler belirli bir süreliğine servis kesintisi yaşarlar. Ayrıca direkt olarak program belleğine müdahele ederek yazılım güncelleştirme yöntemleri de vardır [6]. Oysa yama modelinde müşteri bir yandan yazılım güncellemesini
alırken bir yandan da kesintisiz bir şekilde servis hizmeti almaya devam etmektedir.
SOS ve kullanılan PROTEL sayesinde bu tür haberleşme sistemlerinde merkezi bileşendeki yazılım güncelleştirmelerinin oldukça esnek ve yan etkisiz olması sağlanmıştır.
Yama, birçok yazılım uygulamasında oldukça yoğun bir şekilde kullanılan bir yöntemdir. Netaş’ın sunduğu santral çözümünde, problemlerin yazılım yaması ile giderilmesi oldukça eskilere dayanır. 1990’ların başından itibaren yazılım yama modeli
başarılı bir şekilde uygulanarak günümüze kadar gelmiştir. Bir santral içerisindeki
birçok bileşende aslında yama modeli uygulanmaktadır. Bu çalışmada üzerinde durulacak alan ise Çekirdek bileşenindeki yama modeli olacaktır.
Çekirdek bileşeni üzerinde yama geliştirmekle aslında kastedilen, yapılan bir yazılımsal geliştirmenin mevcut çalışan sisteme gerçek zamanlı olarak uygulanmasıdır.
Yazılım yaması geliştirilmesini gerektiren nedenleri
1. Sahadan gelen müşteri problemlerinin çözülmesi
2. Ürün tasarımı sırasında bulunan problemlerin çözülmesi
3. Müşteriye özel proje geliştirmeleri
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olmak üzere 3 ana başlık altında toplayabiliriz. İlk iki maddede verilen nedenlerden
önceki bölümlerde bahsedilmişti. 3. maddede verilen neden müşterilerin taleplerinin
yazılım yaması ile karşılanmasını ifade etmektedir. Bu istekler aboneler için yeni
servisler tanıtılması, çağrı yönlendirmede numara engellemesi vb. gibi servisler veya
uygulamalar olabilir. Bu tür müşteri istekleri, eğer tasarım aşaması kısa ve mimari
açıdan köklü bir değişikliğe ihtiyaç yoksa, yama çözümü şeklinde müşterinin kullandığı işletim sistemi sürümüne uygulanmaktadır.
Çekirdek bileşeni üzerinde yazılım yaması yöntemi olarak “Hitless Patching” kullanılır [7]. “Hitless Patching”, çalışır durumdaki bir sistemin üzerine bir yamanın
sorunsuz bir şekilde uygulanması diye düşünülebilir. Bu yapıyı isterseniz “Car Analogy (Araba Analojisi)” [7] konsepti üzerinden anlatmaya çalışalım. Yamanın uygulanacağı hedefi bir otomobil olarak varsayalım. Yamanın uygulanması motoru çalışan
bir otomobil üzerinde işlem yapmak gibi olacaktır. Bu açıdan yamanın uygulanması
sırasında aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekir.
 Lastiklerin şişirilmesi, sileceklerin değiştirilmesi vb. işlemler (prosedürel değişiklikler, lokal eklemeler vb.) kabul edilebilir
 Benzin ilave etmek (bellekte yeni bir alan yaratma vb.) tavsiye edilmez
 Buji, vantilatör kayışı ya da yağ değişimi (çağrı kurulmasını engelleme, sistemi kesintiye uğratma vb.) kesinlikle yapılmamalıdır
Bu yama türünde motorun asla durdurulmaması (santralin yeniden başlatılması,
yeniden yüklenmesi vb. gibi) gerekir. Ayrıca otomobildeki orijinal parçaların iyi saklanması gerekir çünkü yama geri çekilmek zorunda kalındığında onlara tekrar ihtiyaç
olacaktır.
Şekil 4’te Çekirdek bileşeninde yazılım yamasının oluşturulmasına ilişkin bir şema
verilmiştir. Yama oluşturulmasında temel mantık bir dosyadaki mevcut kodun içeriği
ile geliştirme yapılan yeni hali arasındaki farkın belirlenerek prosedürel yapılara ilişkin adres değişimlerinin ayarlanmasıdır.

Şekil 4. Yama Oluşturulması

Eski ve yeni kaynak kodları, sırasıyla kodun orijinal halinin ve yeni halinin tutulduğu dosyaları göstermektedir. Yük Fark Dosyası ise eski ve yeni kaynak kod dosyaları arasındaki değişiklikleri tutan yapıdır. Ayrıca yamanın özellikleri ve kullanım
bilgileri yönetim dosyasında saklanır.
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Şekil 5’te Çekirdek bileşeni için hazırlanan yamanın santrale uygulanması sırasında işletim sisteminin nasıl davrandığı gösterilmiştir.

Şekil 5. Yamanın Çalışması

Şekil 5, yamanın çalışma prensibini göstermektedir. Uygulanan yamanın P1 metodundaki bir kodu değiştirdiğini varsayalım. Bu durumda P1 metodu çağırıldığı sırada
işletim sistemi onu yeni bir adres alanına göndererek kodun yeni halinin çalışmasını
sağlar.
Şekil 6’da Netaş’ın sunduğu VoIP çözümünde yama kullanımının uçtan uca dağıtımı özetlenmeye çalışılmıştır. Bu resim üç aşamada ele alınabilir. İlk aşamada yama
yazılımı, gerekli yazılım araçları, kütüphaneler ve yazılım veri tabanları kullanılarak
oluşturulur. 2. aşama bu yama yazılımının müşteriler tarafından ulaşılabilecek ortak
bir veri tabanında tutulmasıdır. 3. ve son aşamada ise müşterinin santralindeki tüm
bileşenler için hazırlanmış olan yamaların santrale gerekli araçlar sayesinde uygulanmasıdır.

5

Çekirdek Yazılım Yama Süreci

Müşterilere güvenli ve kaliteli bir yama yazılımı verilmesi için bir proses uygulanması elzemdir [8]. Bu proses ile bir yama yazılımı geliştirirken geçilen adımlardan bahsedilecektir.
5.1

Kodlama

Yazılım yamasına ilişkin kod geliştirilmesinde, üzerinde geliştirme yapılan işletim
sisteminin son sürümü için hazırlanan kod baz alınır. Yani öncelikle problemin çözümüne ilişkin kod henüz açık durumda olan işletim sistemi sürümü üzerinde geliştirilir.
Burada temel amaç, henüz açık durumda bulunan işletim sistemi sürümündeki kodun,
yamanın kullanılacağı işletim sistemi sürümüne göre yapılandırılmasıdır.
Örneğin sahadan problem raporlayan müşterinin kullandığı işletim sisteminin sürümü 14 olsun. Henüz geliştirilme aşamasında olan işletim sisteminin sürümü de 18
olsun. Yapılan iş, problemi 18 numaralı sürümde çözüp bu çözümü 14 numaralı sürüme yama olarak hazırlamaktır. Yazılım yaması hazırlanırken yapılan işlem şu şekilde gerçekleşir. İlk olarak son sürümdeki modülde/dosyada yapılan kod değişikliğine
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ilişkin bir fark dosyası oluşturulur. Oluşturulan bu fark dosyasından yararlanılarak
aynı kod değişikliği yama yazılacak sürümdeki ilgili modülün/dosyanın son haline
eklenir. Böylelikle hem açık olan işletim sistemi sürümünde hem de müşterinin kullandığı işletim sistemi sürümünde problem çözülmüş olacaktır. Çoğullama ile de arada kalan diğer işletim sistemi sürümlerine de aynı çözüm sunulmuş olacaktır.

.
Şekil 6. Uçtan Uca Yama Dağıtımı

5.2

Kod Kontrolü

Hazırlanan yama kodu ve yamanın kullanımına ilişkin rehber dosyası tecrübeli mühendisler tarafından gözden geçirilir. Kontrol sırasında bulunan hatalar yazılım yamasını hazırlayan tasarımcı tarafından giderilerek kodun en son hali için onay alınır.
5.3

Test

Hazırlanan yazılım yaması müşterideki ortama uygun şekilde konfigüre edilen laboratuvarda test edilir. Test ederken geliştirilen tüm kod parçalarının çalıştığından emin
olmak gerekir. Bundan dolayı orijinal problemin testi dışında ek testlerin de koşulması gerekmektedir. Test türleri aşağıdaki gibidir.
Fonksiyonel Test: Raporlanan orijinal problemin çözülüp çözülmediğine ilişkin yapılan testtir. Bu test için müşterinin sahadaki konfigürasyonu ile birebir aynı ortamın
laboratuvar koşullarında sağlanması gerekir.
Birim Test: Yazılım yamasındaki eklenen/değiştirilen kodların her bir parçasının
çağırılmasını/kullanılmasını sağlayacak test senaryoları oluşturulur. Oluşturulan bu
senaryolar denenirken çeşitli araçlar yardımı ile kodun olduğu yerlere izleme noktaları koyulur. Böylece tüm kodların test edilmesi garanti altına alınmış olur.
Stres Testi: Yazılım yamasındaki kod içerisinde bellek alanı kullanımına ilişkin sınır noktaların test edilmesi, işaretli/işaretsiz sayı kullanımlarına ilişkin testler vb.
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Etkileşim Testi: Yazılım yamasında kod geliştirilen dosyaların ya da prosedürlerin
beraber çalıştığı diğer dosyalar ve prosedürlerin kullanılmasını da içerecek şekilde
test senaryolarının koşturulmasıdır.
Trafik Testi: Müşteri sahasındaki canlı haberleşme trafiğinin bir simülasyonunu,
laboratuvar ortamında gerçekleştirerek herhangi bir probleme yol açmadığının kanıtlanmasıdır.
Hata Testi: Yazılım yamasındaki hata durumu olarak tasarlanan kod parçacıklarının test edilerek sistemin geneline bir yan etki olup olmadığının doğrulanması.
Sağlamlık Testi: Yazılım yamasının birden fazla yüklenip çıkarılması şeklinde yapılan testtir.
5.4

Kalite Kontrolü

Kalite bir yazılım ürününde olmazsa olmaz bir parametredir. Hazırlanan yazılım yamasının düzgün bir şekilde geliştirildiğinin ve kalite açısından gerekli yeterlilikleri
sağlayıp sağlamadığına bakılması gerekmektedir. Kalite kontrolü aşamasının en
önemli amacı sahaya gönderilen yazılım yamalarındaki hata oranını minimumda tutmaktır. TL9K standartları baz alınarak yapılan çalışmada hedef, 6 aylık hata ortalamasının %0,5 ten küçük olmasıdır [9]. Yani her yazılan 1000 yazılım yamasında hatalı çıkan yama sayısının en fazla 5 olması beklenmektedir.
Kalite kontrolü anlamında temel olarak üzerinde durulan noktalar
 Yazılım yamasının kullanımına ilişkin rehber dosyasının düzgün şekilde
oluşturulması
 Test planı ve sonuçların düzgün şekilde dokümante edilmesi
 Sağlamlık testindeki tüm adımların (yama yükleme, çıkarma vb.) uygulanması
şeklindedir.
5.5

Müşteri Tarafından Doğrulama

Hazırlanan yama yazılımının problemi raporlayan müşteri tarafından test edilme aşamasıdır. Müşteri problemin yaşandığı telekom santraline yamayı yükler ve ilgili test
senaryosunu koşarak problemin çözülüp çözülmediğini doğrular. Eğer problem çözülmezse yama yeniden hazırlanır; problem çözülürse yamanın 1 hafta daha santralde
yüklü olarak kalması sağlanarak trafik altında başka bir probleme neden olup olunmadığından emin olunur. 1 hafta sonunda yazılım yaması başarılı bir şekilde sahada
çalışırsa tüm müşterilere otomatik olarak gönderilir.
5.6

Çoğullama

Çoğullama olarak ifade edilmek istenen, yazılım yamasının hazırlandığı işletim sistemi sürümü ile açık olan işletim sistemi sürümü arasında kalan sürümlere aynı çözümün yama şeklinde hazırlanmasıdır. Böylece farklı müşterilerden raporlanma ihtimali olan bu problem otomatik olarak çözülmüş olacaktır.
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6

Sonuçlar

Bu makalede, yüksek kapasiteli IP tabanlı telekomünikasyon santrallerindeki merkezi
bileşene ilişkin yazılım mimarisi, yazılım yaması modeli ve yazılım yamasında uygulanan proses konuları anlatılmıştır. Yazılım yaması yöntemi ile telekom santralinden
gelen yazılım hataları en kısa sürede çözülmüş olacaktır. Yazılım yamasında kullanılan “hitless” yöntemi sayesinde gerçek zamanlı çağrı trafiğine herhangi bir zarar verilmeyecektir. Bu da müşteri memnuniyeti açısından oldukça önemlidir.
Yazılım yaması yönteminin kolay uygulanabilirliği müşterilerden gelecek yeni taleplerin karşılanmasında da önem arz etmektedir. Yazılım yamasında bakım ve işletim
maliyetinin düşük olması da müşteriler açısından önemli bir göstergedir.
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Özet. Bu makalede deniz savunma sistemleri alanında, sistematik yazılım yeniden kullanımın sağlanması için izlenen yaklaşımın değerlendirmesi yapılacaktır. ASELSAN SST Grubu içinde deniz savunma sistemleri alanında çalışan yazılım ekibi bünyesinde sistematik yazılım yeniden kullanımının sağlanması için
belirlenen politikalar, oluşturulan varlıklar ve altyapılar, oluşturulan varlıkların
ve altyapıların projelerde kullanımı ile edinilen tecrübeler ve önümüzdeki dönemde yapılabilecek çalışmalar paylaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yazılım Yeniden Kullanım, Sistematik Yeniden Kullanım, Yeniden Kullanılabilir Varlık, Deniz Savunma Sistemleri

1

Giriş

Hızlı ve etkin şekilde, kaliteli yazılım ürünleri geliştirilmesi için önceden geliştirilmiş yazılım ürünlerinin yeniden kullanımının sağlanması gerektiği yadsınamaz bir
gerçektir [1].
Yeniden kullanımın sağlanması için çoğu zaman yeniden kullanılabilir bileşenlerin
oluşturulmasının yeterli olduğu düşünülmektedir. Ancak yeniden kullanım faaliyetinin, tekrarlanabilir ve garanti altına alınmış kurumsal bir yetenek haline getirilmesi
için yeniden kullanılabilir varlıklar tek başına yeterli değildir [2].
Yeniden kullanımın, sistematik bir faaliyet haline getirilmesi için yeniden kullanım
esaslarının ve hedeflerinin tanımlanmış olması, geliştirme süreçlerinin yeniden kullanım hedeflerine göre uyarlanması, yeniden kullanımla ilgili sorumlulukların belirlenmiş olması, yeniden kullanılabilir varlıkların erişime sunulması ve yeniden kullanım
düzeyinin takip edilmesi gerekmektedir [3] [4] [5].
ASELSAN SST Grubu içinde Deniz Savunma Sistemleri (DSS) Yazılım Ekibi
bünyesinde sistematik yazılım yeniden kullanımının sağlanması için Deniz Savunma
Sistemleri Yeniden Kullanım Yaklaşımı (DSS-YKY) adı verilen bir yöntem benimsenmiştir. DSS-YKY kapsamında yeniden kullanım esasları, hedefleri, politikaları
belirlenmiş, yazılım geliştirme süreçleri belirlenen politikalara göre düzenlenmiş,
yeniden kullanılabilir varlıklar ve altyapılar oluşturulmuş, oluşturulan varlıklar ve
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altyapılar projelerde kullanılmıştır. Yeniden kullanım çalışmaları tanımlı görevler ve
sorumluluklar üzerinden yürütülmüştür. DSS-YKY ile yeniden kullanım tekrarlanan
bir süreç haline getirilmiştir.
Makalenin geri kalanı şu şekilde düzenlenmiştir: ilk bölümün geri kalan kısmında
yazılım yeniden kullanımıyla ilgili kavramlara yer verilmiştir. İkinci bölümde DSS
Yazılım Ekibi’nin çalışma alanı hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde sistematik yeniden kullanımın sağlanması için DSS Yazılım Ekibi’nde uygulanan DSS-YKY
anlatılmıştır. Son bölümde yapılan çalışma sonucunda gelinen noktanın değerlendirmesi yapılmış ve gelecek dönemde yapılacak çalışmalardan bahsedilmiştir.
1.1

Yazılım Yeniden Kullanımı

Yazılım yeniden kullanımı, yazılımların sıfırdan geliştirmek yerine var olan yazılımları kullanarak oluşturulması işlemidir [6]. Yazılım yeniden kullanımı, sadece
kaynak kodların farklı yazılımların geliştirilmesinde kullanılmasıyla sınırlı bir yaklaşım değildir. Yazılım geliştirme süreci boyunca ortaya çıkan tüm varlıklar yeniden
kullanılabilir varlıklara dönüştürülebilir [7]. Yazılım mimarisi, gereksinimler, tasarımlar, test tanımları ve dokümanlar yazılım projelerindeki yeniden kullanılabilir
varlıklara örnek gösterilebilir [8] [13].
Yazılım yeniden kullanımım başarıya ulaşması için teknik faktörlerin yanı sıra teknik olmayan faktörler de önemlidir [9]. Yönetim desteğinin alınması, yeniden kullanıma uygun tasarımın yapılması, yeniden kullanılabilir bileşenlerin geliştirilmesi ve
yeniden kullanımın ölçülmesi yeniden kullanım faaliyetlerinin başarıya ulaşmasını
sağlayan faktörlere örnek verilebilir.
1.2

Yazılım Yeniden Kullanım Seviyeleri

Yeniden kullanım çeşitli seviyelerde ve şekillerde olabilmektedir. Aşağıdaki şekilde yeniden kullanım yetkinlik aşamaları verilmiştir. Her yetkinlik seviyesi, bir önceki
seviyeden daha fazla yeniden kullanım sağlamaktadır. Bu nedenle yetkinlik seviyelerinde ilerlenmesi, yeniden kullanım seviyesinin, dolayısı ile sağlanan faydanın artmasına karşılık gelmektedir. Yeniden kullanım seviyesi arttıkça ürünlerin daha hızlı
şekilde geliştirilmesi mümkün olmakta, geliştirme maliyetleri azalmakta ve ortaya
çıkan ürünlerin kalitesi artmaktadır [10]. Şekil-1’de verilen yetkinlik aşamaları şu
şekildedir:
x
x
x
x
x
x

Yeniden Kullanım Yok
Kaynak Kod Paylaşımı
Kara Kutu Kod Yeniden Kullanımı
Kod ve Diğer İş Ürünleri İçin Yönetim Desteği Sağlanması
Mimari Temeli Yeniden Kullanım ve Yeniden Kullanım Metrikleri
Alana Özgü Yeniden Kullanım
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Şekil-1. Yeniden Kullanım Seviyeleri [11]

2

Çalışma Alanı Bilgilendirme

DSS Yazılım Ekibi, su üstü ve su altı platformlarının silah/sensör kontrol sistemleri, karar destek sistemleri, sonar sistemleri, atış kontrol sistemleri vb. alanlarda yazılımlar geliştirmektedir.
Yeniden kullanım yetkinlik seviyeleri incelendiğinde en etkin yeniden kullanımın
Alana Özgü Yeniden Kullanım yaklaşımları ile sağlanacağı görülmektedir. Ancak bu
hedefe ulaşılması için çalışılan alanın sınırlarının net şekilde belirlenebilmesi gerekir.
Alan analizi ile alan içerisindeki ortaklıkların ve değişkenliklerin ortaya konulması
gerekir. Alan sınırlarının net şekilde belli olmadığı veya ilgi alanının çok büyük olduğu durumlarda Alana Özgü Yeniden Kullanım yaklaşımları kullanılamamaktadır.
DSS Yazılım Ekibi çalışma alanı incelendiğinde, çok geniş bir alan içerisinde farklı nitelikte ürünler geliştirilmesi gerektiği görülmektedir. Çalışma alanının sınırlarını
net şekilde belirlemeye çalışıp, alan kapsamına uygun yeniden kullanılabilir ürünler
oluşturmanın uygun bir hedef olmayacağı belirlenmiştir. Bu nedenle sistematik yeniden kullanımın sağlanabilmesi için yetkinlik seviyesi hedefi “Mimari Temeli Yeniden
Kullanım ve Yeniden Kullanım Metrikleri Oluşturulması” olarak belirlenmiştir.

3

Deniz Savunma Sistemleri Yeniden Kullanım Yaklaşımı

Sistematik yazılım yeniden kullanımı, belirli bir organizasyon için yapılmış tanımlamalar, görevler ve sorumluluklar ile yazılım yeniden kullanımının garanti altına
alınmasının sağlanmasıdır [12]. Bu sayede yazılım yeniden kullanımı organizasyon
politikası haline gelir. Yazılım yeniden kullanımı kişilere ve durumlara bağlı olmadan
gerçekleşir.
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DSS Yazılım Ekibi çalışmalarında sistematik yazılım yeniden kullanımının sağlanması için tanımlanmış olan politika, yöntem, araç ve uygulamaların bütününe,
Deniz Savunma Sistemleri Yeniden Kullanım Yaklaşımı (DSS-YKY) adı verilmektedir. DSS-YKY ile, yazılım ekibi çalışmalarında, sistematik bir yeniden kullanımın
sağlanmasına ilişkin tanımlamaların yapılması, belirlenen altyapıların oluşturulması,
etkin kullanımının sağlanması, tanım ve altyapıların idame ettirilmesi amaçlanmaktadır. DSS-YKY çalışmaları kapsamında izlenen yol haritası Şekil-2’de gösterilmektedir.
Şekil-2. Yeniden Kullanım Yaklaşımı Yol Haritası

DSS-YKY kapsamında yer alan hedefler, varlık tipleri, varlıklar, bu varlıkların nasıl oluşturulacağı, kullanılacağı ve yönetileceğine ilişkin süreç tanımlamaları bu bölümün alt başlıklarında tanımlanmaktadır.
3.1

Yeniden Kullanım Hedefleri

DSS Yeniden Kullanım Yaklaşımı için yetkinlik seviyesi hedefi “Mimari Temeli
Yeniden Kullanım ve Yeniden Kullanım Metrikleri Oluşturulması” olarak belirlenmiştir. Buna göre DSS Yazılım Ekibi Yeniden Kullanım çalışmaları için belirlenen
hedefler aşağıda verilmiştir.
x Ortak mimari bir altyapı ve ortak sistem bileşenleri kullanılarak ürünlerin geliştirilmesi
x Sadece kod seviyesinde değil, yazılım geliştirme sürecinin tüm aşamalarında
üretilen varlıklar seviyesinde yeniden kullanımın sağlanması için gerekli altyapıların oluşturulması, kullanımının sağlanması, idame ettirilebilir hale getirilmesi
3.2

Yeniden Kullanılabilir Varlık Tipleri

DSS-YKY kapsamında, yeniden kullanılabilir ürünlerin bağlamı genişletilerek
kaynak kod temelli yeniden kullanılabilir varlıklara ek olarak, yazılım geliştirme sürecindeki diğer varlıkların da yeniden kullanımı hedeflenmiştir. DSS-YKY çalışmalarında yeniden kullanılabilir varlık tipleri Tablo-1’de verilmektedir.
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Tanım
Yazılım Geliştirme Temeli
Geliştirme Ortamı Altyapısı

Yeniden Kullanılabilir Varlık
Kaynak Kod
Geliştirme Ortamı, BDYM Araçları, Hazır
Yazılımlar (COTS)
Bilgi
Yazılım Geliştirme Süreci

Bilgi Tabanı
Yazılım Geliştirme Çatısı Üreteci

Tablo-1. Yeniden Kullanılabilir Varlık Tipleri

3.3

Yeniden Kullanılabilir Varlıklar

Yazılım Geliştirme Temeli. Yazılım Geliştirme Temeli (DSS-Temel), DSS-YKY
kapsamındaki kaynak kod temelli yeniden kullanım tanımlamalarına karşılık gelmektedir. DSS-Temel, doğrudan kaynak kod oluşturma işleminin nasıl yapılacağını veya
kaynak kod üretme çalışmalarında DSS-YKY varlıklarının nasıl kullanılacağını tarif
etmektedir. DSS-Temel kapsamındaki kaynak kod temelli yeniden kullanılabilir varlıklar bu bölümdeki alt başlıklar altında anlatılmaktadır.
DSS Yazılım Ekibi tarafından geliştirilen yazılımların ortak bir mimari yapı kullanılarak geliştirilmesi için Referans Yazılım Mimarisi (DSS-RYM) tanımlanmıştır.
DSS-RYM, yazılımların geliştirilmesinde kullanılacak üst düzey tanımlamaları vermektedir. DSS Yazılım Ekibi tarafından geliştirilen tüm yazılımların mimarisi bu
referans mimari temel alınarak oluşturulmaktadır. DSS-RYM, geliştirilecek yazılımlar
için katmanlı bir mimari yapı ve yeni yazılımların bu katmanlı yapıya uygun olarak
geliştirilmesi için yönlendirmeler sunmaktadır.
DSS Yazılım Ekibi çalışmaları kapsamında geliştirilen iki ya da daha fazla projede
ihtiyaç duyulan, projelere özel bilgiler içermeyen kod kesimleri bileşen haline getirilerek yeniden kullanımı sağlanmaktadır. Belirlenen bileşenlerin projelere özel uygulamalar içermemesi esastır. Bileşenler çok katmanlı bir yazılım mimarisinde uygulama katmanının altında yer alan bileşenler ve ortak sistem bileşenlerinden oluşacaktır.
Buna göre güvenlik uygulamaları, soyutlama, veri saklama, veri değişim bileşenleri
DSS Yazılım Ekibi’nde tanımlanan bileşenlere örnek olarak gösterilebilir.
Geliştirme Ortamı Altyapısı. DSS-YKY çalışmalarında kaynak kod dışındaki yazılım geliştirme varlıklarının da yeniden kullanımı hedeflenmiştir. Geliştirme Ortamı
Altyapısı (DSS-GOA), yazılım geliştirme sürecinin tüm aşamalarında kullanılan araçların, teknik standartların ve yöntemlerin ekip genelinde ortaklanması için yapılan
tanımlamalara karşılık gelmektedir. Bu çalışmalar ile amaçlanan hususlardan bazıları
şunlardır:
x Yazılım geliştirme sürecinin her aşamasında kullanılan araçların belirlenmesi,
x Ekip genelinde belirlenen araçların kullanımının ortaklanması,
x İlgili araçların sürüm ve lisans takibinin gerçekleştirilmesi,
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x İlgili altyapıların kullanım şeklinin aynılaştırılması için yardımcı materyallerin
oluşturulması,
x Mümkünse ilgili aracın kullanımının otomasyonu
Belirtilen maddeler içerisinde ilgili araçların kullanım şeklinin aynılaştırılması için
yardımcı materyallerin oluşturulması ile kasıt, altyapıların kullanımını anlatan rehber
niteliğindeki dokümanların hazırlanması ve kullanımı standartlaştırmak için mümkün
olan durumlarda şablon tanımlamalarına gidilmesidir. Örneğin Gereksinim Yönetimi
aşamasında ilgili araçların kullanımına ilişkin ASELSAN Kurumsal Süreçleri’nde
tanımlanmamış hususların DSS projelerinde nasıl ortaklanacağı, DSS-GOA kapsamında yapılan tanımlamalar ile ortaya konur. Bu sayede Gereksinim Yönetimi aşamasının tüm projelerde benzer yaklaşımlarla ve daha etkin şekilde uygulanması sağlanır.
Bilgi Tabanı. DSS-YKY kapsamında, ekip çalışmalarında üretilen her türlü bilgi
yeniden kullanılabilir varlık olarak kabul edilmiştir. Bu bilgilerin kalıcılığının sağlanması amacıyla DSS-Bilgi Tabanı tanımlaması oluşturulmuştur. DSS-Bilgi Tabanı,
Yazılım Mühendisliği ve Deniz Savunma Sistemleri uygulama alanları ile ilgili hazır
olarak temin edilen veya yapılan araştırmalar sonucunda üretilen bilgilerin saklanması
ve daha sonra erişilebilmesi için oluşturulan altyapılara karşılık gelmektedir. DSS
Bilgi Tabanı'ndan DSS Yazılım ekibi tarafından oluşturulmuş dokümanların yanı sıra
hazır olarak temin edilmiş faydalı bilgiler de saklanır. DSS-Bilgi Tabanı'nda saklanacak bilgilere, ASELSAN Kurumsal Süreçleri’nin kullanımı ile ilgili bilgiler, eğitim
notları, görev notları, makaleler, sunumlar, tez çalışmaları ve araştırma raporları örnek olarak gösterilebilir.
DSS-Bilgi Tabanı çalışmaları ile amaçlanan hususlardan bazıları şunlardır:
x Projelerden bağımsız bilgilerin merkezi olarak toplanması,
x Ekip içi bilgi paylaşımının ve bilginin kalıcılığının sağlanması,
x Ekip içi eğitimin ve iş sürekliliğinin sağlanması
Yazılım Geliştirme Çatısı Üreteci. Yazılım Geliştirme Çatısı Üreteci (DSS-Fabrika),
yeniden kullanılabilir varlıklar kullanılarak nasıl yazılım veya bileşen geliştirileceğini/oluşturulacağını anlatan tanımlamalardır. DSS-Fabrika tanımlaması ürün geliştirmeye başlama sürecini hızlandırmayı ve yeniden kullanılabilir varlıklarının kullanımının garanti altına alınmasını amaçlamaktadır. DSS-Fabrika kapsamında Referans
Yazılım Mimarisi, Bileşenler, Geliştirme Ortamı Altyapıları ve Bilgi Tabanı altında
oluşturulmuş yeniden kullanılabilir varlıkların nasıl bir araya getirileceği anlatılır. Bir
yazılım sorumlusu veya bir bileşen sorumlusu geliştirme çalışmalarına başlarken,
DSS-Fabrika tanımını kullanarak, DSS-YKY kapsamında oluşturulmuş tüm yeniden
kullanılabilir varlıklardan gerekli olanları bir araya getirerek yazılım geliştirme ortamını oluşturduktan sonra yazılım geliştirme çalışmalarına başlar. DSS-Fabrika süreç
şeması Şekil-3’de verilmektedir.
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Şekil-3. Yazılım Geliştirme Çatısı Üreteci İşleyici

3.4

Yeniden Kullanılabilir Varlık Depoları

Sistematik yeniden kullanımın sağlanması için temel hususlardan birisi de, oluşturulan yeniden kullanılabilir varlıkların saklanması ve ihtiyaç durumunda erişilmesi
için arayüzlerinin sağlanmasıdır. Depo olarak adlandırılan bu alanlarda yeniden kullanılabilir varlıkların son hali ve gerekli durumlarda erişim için önceki halleri saklanmakta, saklanan bilgilere kolay ve hızlı şekilde erişim için arayüzler sunulmalıdır.
YKY çalışmaları sırasında üretilen yeniden kullanılabilir varlıkların saklanması ve
erişimi için iki adet depo tanımı yapılmıştır.
Dosya Depo. DSS-YKY çalışmaları kapsamındaki her türlü yeniden kullanılabilir
varlığa ilişkin dosyaların saklanması için kullanılan depodur. Bu depo altında saklanacak dosya kategorilerinden bazıları aşağıdadır:
x
x
x
x

DSS-YKY çalışmalarına ilişkin dosyalar
DSS-Temel çalışmalarına ilişkin dosyalar
DSS-GOA çalışmalarına ilişkin dosyalar
Yazılım Kaynak kod dosyaları
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Dokümantasyon Depo. DSS-YKY çalışmaları kapsamında üretilen tüm yeniden
kullanılır varlıklara erişim için gerekli referansları sunan ve DSS-YKY ile ilgili dokümantasyon ve sorumluluk bilgilerini saklamak için kullanılan depodur. Dokümantasyon Depo, Ekip Sitesi ve Wiki alanlarından oluşmaktadır. Ekip Sitesi ve Wiki altyapısı olarak Microsoft Sharepoint’in sunduğu altyapılar kullanılmıştır. Ekip Sitesi,
DSS-Yazılım Ekibi'nin projelerden bağımsız bilgilerinin ve YKY çalışmalarına ilişkin
bilgilerin tutulduğu alandır. Wiki, YKY çalışmaları ile ilgili tüm dokümantasyon
bilgilerinin (yeniden kullanım esaslarının, yeniden kullanılabilir varlıkların ve varlık
depolarının) saklanması ve erişimi için kullanılan web tabanlı uygulamadır. Bahsedilen bilgilerin kolaylıkla değiştirilebilmesi ve her zaman en güncel haline erişimin
garantilenmesi için Wiki uygulaması tercih edilmiştir.
3.5

Yeniden Kullanılabilir Varlıkların Dokümantasyonu

Yeniden kullanılabilir varlıkların projelerde kullanılması için hazırlanan dokümanlara ve dokümanlarla ilgili açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.
Rehber. DSS-YKY altyapısının kullanımı sırasında karmaşık bir işlemin gerçekleştirimi için izlenecek adımların anlatıldığı dokümandır. Rehberler kapsamında üretilen
çıktıların aynı özelliğe sahip olması için Şablonlar, ilgili altyapının kullanım şeklinin
kontrolü için Kontrol Listeleri oluşturulur.
Şablon. Bir altyapının kullanımı ile üretilen çıktıların aynı özelliğe (görünüm, boyut,
içerik vb.) sahip olması için sunulan hazır örneklerdir.
Kontrol Listeleri. Bir altyapının kullanımının tanımlı usullere uygun olarak yapılıp
yapılmadığını kontrol etmek amacı ile oluşturulmuş listelerdir.
3.6

Yeniden Kullanım Yaklaşımı Sorumlulukları

DSS-YKY çalışmalarında tanımlanmış yeniden kullanılabilir varlıkların, varlık depolarının oluşturulması, idamesi ve projelerde kullanılmasının sağlanması için sorumlu kişiler belirlenmiştir. Bu sayede hedeflenmiş yeniden kullanım altyapılarının oluşturulması ve projelerde kullanılması garanti altına alınmıştır. Yeniden kullanılabilir
varlıkların ve varlık depolarının oluşturulması ve idamesi ile ilgili sorumluluklar
YKY Sorumlulukları olarak adlandırılmıştır. Yeniden kullanılabilir varlıkların projelerde tanımlanmış esaslara göre kullanılması ile ilgili sorumluluklar Proje YKY Sorumlulukları olarak tanımlanmıştır.
YKY Sorumlulukları
DSS-YKY kapsamındaki temel varlıklar ve varlık depoları ile ilgili sorumluluklardır.
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DSS-Temel Sorumlulukları. Kaynak kod temelli yeniden kullanım altyapılarına karşılık gelen DSS-Temel ile ilgili tanımların oluşturulması ve gerekli kod parçalarının
geliştirilmesi ile ilgili sorumluluklardır. DSS-Temel tanımı içerisinde yer alan sorumluluklar aşağıda maddeler halinde verilmiştir:
x
x
x
x

DSS-Referans Yazılım Mimarisi Sorumluluğu
DSS-Yazılım Geliştirme Çatısı Üreteci Sorumluluğu
DSS-Bileşen Geliştirme Süreci Sorumluluğu
Bileşen Sorumlulukları

DSS-GOA Sorumlulukları. YKY çalışmaları kapsamında belirlenmiş sınıflandırmaya
göre geliştirme çalışmalarında gerçekleştirilen her faaliyet için GOA Sorumlusu
atanmaktadır. GOA Sorumlusu, ilgili geliştirme ortamı altyapısı için kullanılacak ürün
ya da ürünlerin belirlenmesinden, ilgili yazılımların kullanılmasına ilişkin rehber ve
şablonların hazırlanmasından, ilgili yazılımlara ilişkin dosyaların DSS-Dosya Depo
üzerinde saklanmasından sorumludur.
DSS-Bilgi Tabanı Sorumluluğu. DSS-Yazılım Ekibi çalışmalarında üretilen her türlü
bilginin saklanması için kullanılacak Bilgi Tabanı'nın yapısının belirlenmesi, oluşturulması ve idamesi ile ilgili sorumluluktur.
DSS-Varlık Depoları Sorumlulukları. Yeniden kullanılabilir varlıkların ve tanım bilgilerinin saklanacağı varlık depolarının yapısının belirlenmesi ve ilgili varlık depolarının oluşturulması ile ilgili sorumluluktur.
x DSS-Dosya Depo Sorumluluğu
x DSS-Dokümantasyon Depo Sorumluluğu
Proje YKY Sorumlulukları
Yeniden kullanılabilir varlıkların projelerde tanımlanmış esaslara göre kullanılması
ile ilgili sorumluluklardır. Proje YKY Sorumluları, YKY Sorumluları tarafından hazırlanmış olan bilgileri kullanarak projelerde gerekli faaliyetleri gerçekleştirirler. Proje YKY Sorumlulukları kapsamında belirlenecek sorumluluklar aşağıda yer almaktadır.
YKB Sorumlulukları: Bir projedeki her Yazılım Konfigürasyon Birimi (YKB) için
YKB Sorumlusu belirlenmektedir. YKB sorumlusu, YKB'nin DSS-RYM'ye uygun
olarak geliştirilmesi, YKB'de kullanılacak bileşenlerin belirlenmesi ve kullanılacak
GOA'lara karar verilmesi faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
Proje GOA Sorumlulukları: DSS-Geliştirme Ortamı Altyapısı kapsamında tanımlanmış geliştirme ortamı faaliyetlerinden bazıları için DSS Yazılım Ekibi Projesi seviyesinde bir sorumlu atanması gerekmektedir. Bu kişi projelerde yer alan tüm
YKB'ler için DSS-GOA altyapısı ile ilgili uygulamaları yapmaktan sorumludur. Örneğin Platform İmaj Hazırlama faaliyeti için Proje seviyesinde bir sorumlu belirlenir.
Platform İmaj Hazırlama Proje GOA Sorumlusu, Platform İmaj Hazırlama GOA So-
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rumluluğu kapsamında belirlenmiş esaslara göre projede yer alan bilgisayar platformlarının imajlarının hazırlanmasını sağlar.
Proje YKY Sorumluluklarının takibi, Microsoft Sharepoint ile oluşturulmuş Ekip
Sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

4

Sonuç

DSS-YKY, yeniden kullanımın sistematik bir faaliyet haline getirilmesi için tanımlanmış olan politika, yöntem, araç ve uygulamaların bütününü kapsamaktadır. Sistematik yazılım yeniden kullanımı kapsamında yer alan tüm varlık tipleri, varlıklar, bu
varlıkların nasıl oluşturulacağı, idame edileceği, kullanılacağı ve yönetileceğine ilişkin süreç tanımlamaları DSS-YKY çerçevesinde verilmektedir.
DSS-YKY çalışmaları kapsamında, ortak mimari altyapıyla yeniden kullanılabilir
yazılım bileşenleri oluşturulmuştur. DSS Yazılım Ekibi bünyesinde geliştirilen yazılımlarda bu bileşenler kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca, sadece kod seviyesinde
değil, yazılım geliştirme sürecinin tüm aşamalarında üretilen varlıklar seviyesinde
yeniden kullanımın sağlanması için gerekli altyapılar oluşturulmuştur. Bu altyapıların
kullanımının sağlanması ve idame ettirilmesi için sorumlu kişiler belirlenmiştir. Böylece yeniden kullanım faaliyetleri her projede tekrarlanabilir ve garanti altına alınmış
kurumsal bir yetenek haline getirilmiştir.
DSS-YKY çalışmaları ile yeniden kullanım düzeyinin artırılması için bileşen tabanlı yeniden kullanım yaklaşımından, yeniden kullanılabilir varlık tabanlı yeniden
kullanım yaklaşımına geçiş yapılmıştır. Yeniden kullanım bağlamına, çalışma zamanında yeniden kullanılabilir varlıkların yanı sıra geliştirme ortamı düzeyinde yeniden
kullanılabilir varlıklar da dahil edilmiştir.
DSS Yazılım Ekibi içerisinde 2013 yılı içerisinde tüm yeniden kullanılabilir varlıklar için kullanım altyapıları oluşturulmuş ve bu varlıklar projelerde kullanılmaya başlanmıştır. 2014 yılı sonuna kadar ise yeniden kullanım sürecinin verimliliğinin ölçülmesi için gerekli tanımlamaların yapılması ve ölçüm ile ilgili ilk denemelerin yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca DSS Yazılım Ekibi ilgi alanının genişliği nedeniyle
ekip bazında uygulanamayan “Alana Özgü Yeniden Kullanım” yaklaşımlarının, DSS
çalışmalarında yer alan alt alanlarda kullanılabileceği öngörülmektedir.
Yapılan tanımlamaların ve oluşturulan altyapıların herhangi bir yazılım organizasyonu tarafından kullanılabileceği değerlendirilmektedir. Yapılan çalışmanın etkinliğinin değerlendirilmesi ve izlenen yaklaşımın bir metodoloji haline getirilmesi için tez
çalışmaları yapılması planlanmaktadır. Ayrıca yazılım geliştirme çatısı üreteci ile
ilgili tanımlamalar yapılmış ve yazılım geliştirme çatısının üretilmesi ile ilgili süreç
tanımlı hale getirilmiştir. Yapılan tanımlamalar için otomasyon gerçekleştirilebileceği, yazılım geliştirme çatısının bir yazılım aracılığı ile üretilebileceği değerlendirilmektedir. Önümüzdeki dönemde bu konuda da çalışma yapılması hedeflenmektedir.
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Rafta HazÕr Ticari YazÕlÕmlarÕn Hava AracÕ Tip
SertifikasÕ AlÕm Sürecinde Alternatif Uyum
Gösterim Yöntemleri
Tu÷ba Saraç
Türk HavacÕlÕk ve Uzay Sanayii, A.ù., Uçuúa Elveriúlilik ve Sertifikasyon Müdürlü÷ü,
Ankara, Türkiye
tsarac@tai.com.tr

Özet. Rafta HazÕr Ticari yazÕlÕmlar, belirli fonksiyonlarÕ yerine getirmek
üzere daha önceden geliútirilmiú ve bir katalog listesinden satÕlan ticari
uygulamalardÕr. Rafta HazÕr Ticari yazÕlÕmlar (RAHAT) yüklenicilere sa÷ladÕklarÕ takvim ve maliyet avantajlarÕ nedeni ile baúta havacÕlÕk sektörü
olmak üzere, nükleer enerji ve sa÷lÕk sektöründe giderek yaygÕn bir úekilde kullanÕlmaktadÕr. Yükleniciler RAHAT yazÕlÕmlarÕn hedef ortamdaki
kullanÕlabilirliklerini, bulunduklarÕ sektörün gereksinimlerine göre kanÕtlamakla yükümlüdür. Örne÷in havacÕlÕk sektöründe sivil hava sahasÕnda
uçacak hava araçlarÕnda, uyum gösterimi sertifikasyon otoriteleri tarafÕndan kabul edilmiú yazÕlÕmlar kullanÕlabilir. YazÕlÕm kapsamÕnda uyum
gösterimi, hava aracÕnda kullanÕlacak yazÕlÕmlarÕn DO-178B rehber dokümanÕna veya sertifikasyon otoriteleri tarafÕndan kabul görmüú baúka
bir uyum gösterim yöntemine göre geliútirildi÷inin sertifikasyon otoritesi
tarafÕndan kabul edilmesi anlamÕna gelmektedir. Uyum gösteriminin temel amacÕ, yazÕlÕmÕn hava aracÕnÕn uçuú emniyetini olumsuz yönde etkilemeyece÷ini göstermektir. Bu çalÕúma, sivil hava sahasÕnda uçacak hava araçlarÕnda kullanÕlacak ve daha önce bir sertifikasyon otoritesinden
uyum onayÕ olmayan RAHAT yazÕlÕmlarÕn uyum gösteriminde kullanÕlabilecek alternatif yöntemleri içermektedir. AyrÕca, RAHAT yazÕlÕmlarÕn seçimi ve hedef platform için uygunlu÷u ile ilgili yapÕlacak de÷erlendirmede
dikkate alÕnmasÕ gereken hususlar ve de÷erlendirme sürecinde kullanÕlabilecek sorular sunulmuútur. ølave olarak, TUSAù tarafÕndan geliútirilen
ve/veya modernize edilen hava araçlarÕnÕn sertifikasyon sürecinde,
uyumu olmayan RAHAT yazÕlÕmlarÕn uyum gösteriminde izlenen yaklaúÕmdan ve yapÕlan çalÕúmalardan örnekler verilmiútir.
Anahtar Kelimeler: DO-178B Uyumu Olmayan RAHAT (Commercial
Off-The-Shelf (COTS)) YazÕlÕm, Sertifikasyon, RAHAT YazÕlÕm De÷erlendirme Süreci
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1

Giriú

1980’li yÕllarÕn baúÕndan itibaren yazÕlÕmlar hava araçlarÕnda yaygÕn bir úekilde kullanÕlmaya baúlanmÕútÕr. Bununla birlikte, bu yazÕlÕmlarÕn uçuúa elveriúlilik gereksinimlerinin karúÕlanmasÕ için kabul edilebilir bir yöntem belirlenmesi
ihtiyacÕ do÷muú ve bu kapsamda RTCA (Radio Technical Commission for
Aeronautics) tarafÕndan DO-178B rehber dokümanÕ hazÕrlanmÕútÕr. Bu rehber
doküman, yazÕlÕm yaúam döngüsü süreçlerinin amaçlarÕnÕ (objectives), bu
amaçlara ulaúmak için tamamlanmasÕ gereken aktiviteleri ve üretilmesi gereken dokümanlarÕ tanÕmlamaktadÕr.
Sivil hava sahasÕnda uçacak tüm hava araçlarÕnÕn uçuúa elveriúlilik gereksinimlerini karúÕlamasÕ gerekir. Sivil havacÕlÕk otoriteleri (Amerikan Sivil HavacÕlÕk Otoritesi (Federal Aviation Administration(FAA)), Avrupa Sivil HavacÕlÕk
Otoritesi(European Aviation Safety Agency (EASA)) gibi) tarafÕndan bu gereksinimleri karúÕlayan hava araçlarÕna tip sertifikasÕ verilmektedir. Tip sertifikasÕ,
Sivil / Askeri HavacÕlÕk Otoriteler tarafÕndan yayÕmlanan, ürün tip tasarÕmÕnÕn
ilgili uçuúa elveriúlilik kural ve gereksinimlerine uyumunu gösteren ve tip tasarÕm, operasyon sÕnÕrlandÕrmalarÕ, tip sertifikasÕ bilgi sayfasÕ ve geçerli düzenlemeleri içeren belgedir. Tip sertifikasÕnÕ alabilmek için sa÷lanmasÕ gereken
uçuúa elveriúlilik gereksinimleri arasÕnda hava aracÕnda kullanÕlan yazÕlÕmlara
yönelik gereksinimler de vardÕr. YazÕlÕm ister yeni geliútirilsin, ister daha önceden geliútirilmiú RAHAT yazÕlÕm olsun, yazÕlÕmla ilgili uçuúa elveriúlilik gereksinimlerini karúÕlamasÕ ve gerekli kanÕt dokümanlarÕn üretilerek otoriteye sunulmasÕ gerekmektedir [1,8]. Uçuúa elveriúlilik gereksinimleri, DO-178B rehber dokümanÕna veya ilgili sertifikasyon otoritesi tarafÕndan kabul edilen baúka
bir uyum gösterim yöntemine uyum olabilir. Bu çalÕúmada sunulan bilgiler ve
metotlar DO-178B rehber dokümanÕna uyum gösterimi kapsamÕndadÕr.
DO-178B dokümanÕnda yazÕlÕm ile ilgili emniyet seviyeleri tanÕmlanmÕútÕr.
YazÕlÕmÕn yerine getirece÷i fonksiyonun, uçuú emniyeti üzerindeki etkisine
göre ARP 4754A (Guidelines for Development of Civil Aircraft and Systems)
dokümanÕnda tanÕmlanan süreç çerçevesinde yazÕlÕm emniyet seviyeleri belirlenir. Bu seviyeler, Seviye A (Ölümcül), Seviye B (Tehlikeli), Seviye C (Önemli), Seviye D (Az Önemli) ve Seviye E (Önemsiz)’dir. DO-178B rehber dokümanÕnda, Seviye D’den A’ya kadar ilave amaçlarÕn eklenmesi ile karúÕlanmasÕ
gereken toplam 66 amaç vardÕr [1]. Do÷rulama sürecinde uyulmasÕ gereken
“Ba÷ÕmsÕzlÕk” úartÕ da, atanan yazÕlÕm seviyesine göre de÷iúmektedir.
Daha Önce Geliútirilen YazÕlÕmlar, (Previously Developed Software(PDS)),
belirli bir amaç kapsamÕnda belirli fonksiyonlarÕ yerine getirmek üzere daha
önceden geliútirilmiú yazÕlÕmdÕr. RAHAT yazÕlÕm ise, belirli fonksiyonlarÕ yerine
getirmek üzere daha önceden geliútirilmiú, PDS’lerden farklÕ olarak genel bir
katalog listesine girmiú ve o katalog listesinden satÕlan ticari uygulamalardÕr
[1,2]. RAHAT yazÕlÕmlar özelleútirilmek veya yani fonksiyonlar eklemek amacÕ
ile alÕnmazlar. Herhangi bir sözleúme ile özel bir uygulama kapsamÕnda geliútirilen yazÕlÕmlar RAHAT yazÕlÕm kapsamÕna girmez. RAHAT yazÕlÕmlar da
daha önceden geliútirildikleri için PDS sÕnÕfÕnda yer alÕrlar [2].
HavacÕlÕk sektöründe kullanÕlan RAHAT yazÕlÕmlara örnek olarak, A firmasÕ
tarafÕndan hava araçlarÕna takÕlmak üzere geliútirilmiú, Hava Veri BilgisayarÕ
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(HVB) üzerinde koúan ve hava aracÕnÕn irtifa, dikey hÕz, sürat gibi bilgilerini
hesaplayan yazÕlÕm verilebilir. Bu örnekte, HVB RAHAT cihaz, HVB üzerinden
koúan yazÕlÕm ise RAHAT yazÕlÕmdÕr. Bu bildiride, RAHAT cihaz içinde koúan
RAHAT yazÕlÕmlardan bahsedilmektedir.
Bildiri, üç bölümden oluúmaktadÕr. ølk bölümde, RAHAT yazÕlÕmlarÕ seçerken yüklenicinin dikkate almasÕ gereken kriterler, ikinci bölümde RAHAT yazÕlÕmlarÕn uyum gösteriminde kullanÕlabilecek alternatif metotlar, üçüncü bölümünde ise referans verilen dokümanlarÕn içeriklerinden kÕsaca bahsedilmiútir.

2

RAHAT YazÕlÕmlarÕn Seçim Kriterleri

RAHAT yazÕlÕmÕn hedef ortam için uygunlu÷unun de÷erlendirilmesinde
dikkate alÕnmasÕ gereken üç temel konu vardÕr. Bunlar, RAHAT yazÕlÕmÕn seçimi, hedef platforma entegrasyonu ve uyum gösterim yöntemleri olarak sÕralanabilir. RAHAT yazÕlÕmÕn hedef ortama entegrasyonu konusu bu bildirinin
kapsamÕ dÕúÕnda olup, çalÕúma kapsamÕnda yapÕlan araútÕrmalarda konu ile
ilgili oldu÷u de÷erlendirilen dokümanlar bilgi amaçlÕ son bölümde verilmiútir.
RAHAT yazÕlÕmlar, daha önceden geliútirilmiú yazÕlÕmlar olduklarÕ için takvim ve maliyet avantajlarÕ nedeni havacÕlÕk sektöründe yaygÕn bir úekilde kullanÕlmaktadÕr. Bu yazÕlÕmlarÕ kullanmak her ne kadar yüklenicilere çok cazip
gelse de, RAHAT yazÕlÕmlar bir takÕm bilinmeyenleri ve dezavantajlarÕ de beraberinde getirmektedir. RAHAT yazÕlÕmlar daha önceden geliútirildikleri için
bu yazÕlÕmlara ait geliútirme ve do÷rulama süreçleri ile bu süreçlere ait kanÕtlara (örne÷in yazÕlÕm gereksinimleri, tasarÕm, kaynak kod, yazÕlÕm do÷rulama
sonuçlarÕ, kalite güvence kayÕtlarÕ) her zaman eriúilemeyebilir. National Aeronautics and Space Administration (NASA) tarafÕndan yayÕmlanan Software
Safety Guidebook’da, RAHAT yazÕlÕmlarÕn soy a÷acÕ her zaman tam olarak
bilenemeyebilece÷i için, bu yazÕlÕmlar için SOUP (Software of Uncertain Pedigree) ifadesi kullanÕlmÕútÕr [6].
RAHAT cihaz ve üzerinde koúan yazÕlÕm, daha önce baúka hava araçlarÕnda sorunsuz olarak kullanÕlmÕú olsa bile, bu cihazÕn teknolojisinin ve kabiliyetlerinin yeni kullanÕlacak hava aracÕ için uygunlu÷u, uçuú emniyetine ve
sistem performansÕna etkisi, di÷er cihazlarla olan ara yüzleri, yazÕlÕm geliútirme süreçlerinin ve üretilmiú dokümantasyonun yeterlili÷i sistematik bir úekilde
de÷erlendirilmeli ve bu de÷erlendirme süreci firmalarda tanÕmlanmalÕdÕr. De÷erlendirmede dikkate alÕnmasÕ gereken hususlardan baúlÕcalarÕ ve kullanÕlmasÕ faydalÕ olabilecek bir soru listesi aúa÷Õda verilmiútir. Bu bilgiler,
TUSAù’da yürütülen projelerde kazanÕlan deneyimlerden, konu ile ilgili yayÕmlanmÕú dokümanlardan ve paylaúÕlan sektör deneyimlerinden yola çÕkÕlarak
derlenmiútir.
RAHAT YazÕlÕmÕn kabiliyetlerinin hedef platformun gereksinimlerini ne ölçüde karúÕladÕ÷ÕnÕn de÷erlendirilmesi gerekir. Bu kapsamda, RAHAT cihazÕn
daha önce kullanÕldÕ÷Õ platform ile hedef platform arasÕndaki sadece benzerliklerin de÷il, farklÕlÕklarÕn da detaylÕ bir úekilde de÷erlendirilmesi gerekir. Konunun daha kolay anlaúÕlabilmesi için basit bir örnek vermek gerekirse, hava
aracÕnÕn irtifa, dikey hÕz, sürat gibi bilgilerini hesaplayan ve uçuú zarfÕ azami
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20.000 ft olan bir platformda kullanÕlmak üzere geliútirilmiú bir HVB, uçuú zarfÕ
70.000 ft’de görev yapacak bir platform için yetersiz olacaktÕr.
RAHAT cihazÕn seçim çalÕúmalarÕndan önce bu cihazÕn yer alaca÷Õ sistem
ile ilgili emniyet çalÕúmalarÕnÕn yapÕlarak, hedef platformda yazÕlÕma atanan
emniyet seviyesi de belirlenmelidir. Böylelikle, RAHAT yazÕlÕmÕn daha önce
kullanÕldÕ÷Õ platformlarda, yazÕlÕma atanan emniyet seviyesi ile yeni kullanÕlaca÷Õ hava aracÕnda yazÕlÕma atanan emniyet seviyesi karúÕlaútÕrÕlabilir. Örne÷in, RAHAT yazÕlÕmÕn kullanÕldÕ÷Õ önceki platformdaki mimari ve yerine getirdi÷i fonksiyonlara göre yazÕlÕma atanan seviye C iken, hedef platformda bu
seviye B olarak atanmÕú olabilir. Bu durumda Seviye B ile gelen ilave DO178B amaçlarÕ için ilave çalÕúmalarÕn yapÕlmasÕ gerekebilir.
RAHAT yazÕlÕm üreticileri pazarda sa÷layaca÷Õ rekabet avantajÕ nedeni ile
çok fonksiyonlu ürünler geliútirmektedirler. Bu durum, hedef platformda hiç
kullanÕlmayacak kabiliyetlerin hava aracÕna entegre edilmesi anlamÕna gelir.
RAHAT yazÕlÕmda var olan ve hedef platform tarafÕndan kullanÕlmayacak ilave
fonksiyonlarÕ gerçekleútiren kodlar, hedef platformda hiç kullanÕlmayacak kodlardÕr. Bu kodlarÕn, her hangi bir anda istemsiz bir úekilde aktive olup sistem
emniyetini tehlikeye atmayaca÷ÕnÕn kanÕtlanmasÕ ve istemsiz aktivasyonu engelleyecek önlemlerin alÕnmasÕ gerekir. Bunun mümkün olmadÕ÷Õ durumlarda,
kullanÕlmayacak bu fonksiyonlarÕn istemsiz çalÕúmasÕnÕn sistem emniyetine ve
hava aracÕnÕn di÷er fonksiyonlarÕna etkisinin (istemsiz aktivasyonun hava aracÕnÕn baúka fonksiyonlarÕnÕn çalÕúmasÕna neden olup olmayaca÷Õ gibi) de÷erlendirmesi gerekir. AyrÕca, kullanÕlmayacak fonksiyonlara ait kodun bellekte ne
kadar yer kapladÕ÷ÕnÕn ve bunun sistem performansÕna etkisinin de analiz
edilmesi önemlidir. RAHAT yazÕlÕmÕn daha önce kullanÕldÕ÷Õ sistemlerdeki veri
iletim hÕzlarÕ, kullanÕlan fonksiyonlarÕ, operasyonel modlarÕ ve kesinlik derecesi
gibi faktörler de dikkate alÕnarak eúde÷erli÷i karúÕlaútÕrÕlmalÕdÕr [6,7]. Aúa÷Õda,
RAHAT yazÕlÕmlarÕn seçim sürecinde kullanÕlabilecek sorular verilmiútir;
1. RAHAT yazÕlÕm, kullanÕlaca÷Õ hedef ortamÕn gereksinimlerini karúÕlÕyor
mu? RAHAT yazÕlÕmÕn daha önce kullanÕldÕ÷Õ platform ile kullanÕlaca÷Õ hedef platform arasÕndaki benzerlikler ve farklÕlÕklar nelerdir? (HVB örne÷indeki azami uçuú zarflarÕnÕn farkÕ gibi)
2. RAHAT yazÕlÕm olgun ve kararlÕ hale gelmiú mi? Yeni sürümleri yayÕmlama
ve hata çözme sÕklÕklarÕ nedir?
3. RAHAT yazÕlÕm üreticisi yazÕlÕm güncellemelerinde kullanÕcÕlarÕnÕ bilgilendiriyor mu? YazÕlÕm ile ilgili tespit edilen hatalarÕ yönetmek üzere bir süreç
tanÕmlamÕú ve bunu iúletiyor mu?
4. Rahat YazÕlÕm ile ilgili henüz çözülmemiú açÕk hatalar nelerdir? FirmanÕn
bu hatalarÕ çözme konusundaki planlamasÕ nedir?
5. YazÕlÕm geliútirme süreçleri ve yazÕlÕm yaúam döngüsü verileri mevcut mu?
øhtiyaç halinde yüklenici firmaya sa÷lanabiliyor mu?
6. Kaynak kod mevcut mu ve gerekirse inceleme yapmak üzere açÕlabilir mi?
7. YazÕlÕm do÷rulama sürecinde kullanÕlan yöntemler nelerdir? Do÷rulama
kayÕtlarÕ mevcut mu ve konfigürasyon kontrolü altÕnda mÕ?
8. Do÷rulama süreci ba÷ÕmsÕz olarak yapÕlmÕú mÕ? Buna dair kanÕtlar var mÕ?
9. Yüklenicinin RAHAT yazÕlÕmÕn önceki sürümünü satÕn almasÕ durumunda,
üretici bu sürümü halen destekleyebilir mi?
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10.YazÕlÕm içeren RAHAT cihazÕn di÷er sistemlerle ara yüzü uyumlu mu? Ara
yüzlere ait “Ara Yüz TanÕmlama DokümanÕ” var mÕ?
11.RAHAT yazÕlÕmda var olan ve hedef ortamda kullanÕlmayacak fonksiyonlar
var mÕ? Varsa bu kabiliyetlerin aktivasyonu engellenebilir mi veya aktive
olmayaca÷Õ kanÕtlanabilir mi?
12.YazÕlÕmÕn DO-178B Bölüm 12.3.5’de verilen kriterleri sa÷layan servis geçmiúi var mÕ? Bununla ilgili yeterli dokümantasyon mevcut mu?
13.YazÕlÕm geliútirme ve do÷rulama süreçlerinde araç kullanÕldÕ mÕ? KullanÕldÕ
ise DO-178B’de çizilen çerçeveye göre araç kalifikasyonuna ihtiyaç var
mÕ? Var ise araç kalifikasyon bilgileri mevcut mu?
14.RAHAT yazÕlÕm üreticisinin süreçlerin yeterlili÷i ile ilgili fikir vermesi için
ISO, SEI, CMMI gibi sertifikalarÕ var mÕ?
15.øhtiyaç halinde ana yüklenici, RAHAT yazÕlÕm üreticisinin tesislerinde denetim yapabilme hakkÕnda sahip mi?
EkipmanÕn bu tip sorulara göre de÷erlendirilerek seçilmesi, sertifikasyon sürecinin baúarÕsÕ için önemlidir. Örne÷in, DO-178B’nin kaynak kod ile ilgili amaçlarÕnÕn uyum gösterimi kapsamÕnda kaynak kodun incelenmesi ihtiyacÕ do÷du÷unda RAHAT yazÕlÕmÕ geliútiren firma buna izin vermez ise, yazÕlÕma atanan
seviye B iken ba÷ÕmsÕz do÷rulama kayÕtlarÕ yok ise veya firma ekipman ile ilgili
serviste aldÕ÷Õ hatalarÕ yönetmiyor ise sertifikasyon süreci orada tÕkanabilir. O
nedenle, RAHAT YazÕlÕmÕn projenin gereksinimlerine göre belirlenen kriterlere
göre de÷erlendirilerek seçilmesi oldukça çok önemlidir.

3

RAHAT YazÕlÕmlarÕn Uyum Gösteriminde Alternatif Metotlar

Bu bölümde, DO-178B uyumu olmayan yazÕlÕmlarÕn, DO-248B dokümanÕnda tanÕmlanmÕú alternatif uyum gösterim metotlarÕndan ve bu metotlarÕn hangi
DO-178B amacÕnÕ karúÕlayabilece÷inden bahsedilmektedir. DO-248 dokümanÕ, DO-178B rehber dokümanÕndaki amaçlarÕ detaylandÕrmak ve endüstri /
sertifikasyon otoritelerinin uygulamada karúÕlaútÕklarÕ sorunlarÕ açÕklayarak
sektöre kÕlavuzluk etmek için “Special Committee 190” komitesi ve “European
Organisation for Civil Aviation Equipment (EUROCAE) Working Group 52”
çalÕúma grubu tarafÕndan geliútirilmiú bir dokümandÕr.
DO-248 rehber dokümanÕn içerisindeki baúlÕklardan bir tanesi de, RAHAT
yazÕlÕmlarÕn uyum gösterimi sürecinde kullanÕlabilecek potansiyel alternatif
metotlar ile ilgili olan baúlÕk DP#5 (Application of Potential Alternative Methods
of Compliance for Previously Developed Software)’tir [2].
Buna göre, DO-178B uyumlu geliútirilmemiú RAHAT yazÕlÕmlarÕn uyum gösterim sürecinde yedi alternatif metot kullanÕlabilir. Bu metotlardan iki tanesi,
DO-178B rehber dokümanÕnda (Bölüm 12.3) belirtilen “Servis Geçmiúi” ve
“Formal Yöntemler”’dir [2]. DP#5’de ise bu metotlara ilave olarak endüstri deneyimlerinden yola çÕkÕlarak oluúturulmuú 5 farklÕ metottan daha bahsedilmektedir. Bu metotlar aúa÷Õda kÕsaca özetlenmiú olup, hangi metodun hangi DO178B amaçlarÕnÕ kullanÕlabilece÷i de çalÕúmanÕn devamÕnda sunulmuútur.
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Metot1:Process Recognition (PR) (Süreç TanÕma)
Bu metot, RAHAT yazÕlÕm geliútirme fazÕnda tanÕmlanmÕú bir sürece uyuldu÷una dair kanÕtlarÕn olmasÕ durumunda kullanÕlabilecek bir metottur. RAHAT
yazÕlÕm geliútirme fazÕnda takip edilen süreçlerin yeterlili÷i, DO-178B amaçlarÕna göre de÷erlendirmekte ve karúÕlanan amaçlar bir matris ile sunulmaktadÕr.
Metot 2: Prior Product Certification (PPC) (Önceki Ürün Sertifikasyonu)
Bu metot, RAHAT yazÕlÕmÕn daha önce belgelendirilmiú veya kalifiye edilmiú
bir sistemde bir sertifikasyon otoritesi tarafÕndan onaylanmÕú olmasÕ durumunda kullanÕlabilir (Örne÷in RAHAT yazÕlÕmÕn, sivil uçaklarda daha önce kullanÕlmÕú olmasÕ gibi). Bu yöntemde önemli olan husus, RAHAT yazÕlÕmÕn onaylandÕ÷Õ önceki sisteme ait sertifikasyonuna temeli ile hedef ortama ait sertifikasyon temeli arasÕndaki benzerlikler ve farklÕlÕklardÕr. Bu karúÕlaútÕrmaya göre
karúÕlanan ve karúÕlamayan DO-178B amaçlarÕ belirlenebilmektedir.
Metot 3: Reverse Engineering (RE) (Tersine Mühendislik)
Bu metotta mevcut yazÕlÕm yaúam döngüsü verilerinden, di÷er yazÕlÕm yaúam
döngüsü verileri üretilir. (ÇalÕútÕrÕlabilir nesne kodundan, kaynak kodu, yazÕlÕm
test prosedürlerinden yazÕlÕm gereksinimleri üretmek gibi). Akabinde üretilen
veriler incelenerek, DO-178B amaçlarÕnÕ karúÕlama durumlarÕ de÷erlendirilir.
Metot 4: Restriction of Functionality (RF) (øúlevsellik KÕsÕtlamasÕ)
Bu metotta, RAHAT yazÕlÕmÕn sahip oldu÷u fakat hedef platformda kullanÕlmayacak fonksiyonlar uçuú emniyetini etkilemeden kÕsÕtlanabilirse (örne÷in tasarÕmda veya kodda yapÕlacak bir de÷iúiklik ile) kullanÕlmayacak fonksiyonlara
ait yazÕlÕmlar için, uyum gösterimine ihtiyacÕ olmayaca÷Õndan sertifikasyon
sürecinde yüklenicinin harcayaca÷Õ iú gücü azaltÕlabilir.
Metot 5: Product Service History (PSH) (Ürün Servis Geçmiúi)
Bu metot, RAHAT yazÕlÕmÕn önceki platformlardaki kullanÕmlarÕnda elde edilen
verilerin uyum gösterimi kapsamÕna kullanÕldÕ÷Õ metottur. Örne÷in, A firmasÕ
tarafÕndan üretilen HVB cihazÕnÕn farklÕ hava araçlarÕnda aynÕ fonksiyonlar ile t
saat kullanÕmÕ sonucunda toplanan verinin (yazÕlÕmÕn hatasÕz çalÕúmÕú olmasÕ /
varsa yazÕlÕm kaynaklÕ hatalar) hedef platformda kullanÕlacak yazÕlÕm uyum
gösteriminde kullanÕmÕ gibi. Metot, RAHAT yazÕlÕm geliútirici firmada, tanÕmlÕ
ve takip edilen yazÕlÕm konfigürasyon ve kalite yönetimi süreci varsa, yazÕlÕmÕn
daha önce kullanÕldÕ÷Õ platformlar, icra etti÷i fonksiyonlar, toplam uçuú saati,
önceki mimarilerde yazÕlÕm atanan seviye gibi konular de÷erlendirildikten sonra, özellikle seviye C ve D yazÕlÕmlarÕn uyum gösteriminde yaygÕn olarak kullanÕlan ve sertifikasyon otoriteleri tarafÕndan da en çok kabul edilen metottur.
Metot 6: Formal Methods (FM) (Formal Metotlar)
Formal metotlar, sistem davranÕúÕnÕn matematiksel modellerini oluúturmak,
geliútirmek ve kanÕtlamak için kullanÕlan tanÕmlayÕcÕ simgeler ve analitik yöntemlerdir. (Örne÷in UML formal gereksinim geliútirme metotlarÕndandÕr.) bu
yöntem ile gereksinimlerin, algoritmalarÕn, kaynak koddaki veri akÕú analizi de
do÷rulu÷u ve tamlÕ÷Õ ile matematiksel modeller ile kanÕtlanarak uyum gösterimi yapÕlabilir.
Metot 7: Audits and Inspections (AI) (Denetim ve Muayene)
RAHAT yazÕlÕm geliútirme sürecinde kullanÕlan süreçlere, üretilen yazÕlÕm
döngüsü verilerine (planlar, gereksinimler, tasarÕm, kalite ve konfigürasyon
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kayÕtlarÕ gibi) ve yürütülen aktivitelerin onaylanan planlara uyumuna dair kanÕtlar, DO-178B amaçlarÕna uyum gösterim sürecinde kullanÕlabilir.
DO-178 rehber dokümanÕnda karúÕlanmasÕ gereken amaçlar, DO-178B EkA’da verilen 10 ayrÕ tabloda sÕra ile belirtilmiútir. Bildirinin bu bölümünde uyum
gösterimi çalÕúmalarÕnda, hangi amaçlarÕn uyum gösteriminde hangi metotlarÕn kullanÕlabilece÷i ile ilgili bilgiler verilmiútir.
Method
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Tablo 1. Alternatif Yöntemlerin Tablolardaki (A1-A10) Uygulanabilirli÷i

Tablo 1’de, DO-178B amaçlarÕ ile bu amaçlarÕ karúÕlamak üzere kullanÕlabilecek metotlar arasÕnda bir referans verilmiútir. Tablo 1’de bahsedilen sütunlar
yukarÕda bahsedilen metotlarÕ, satÕrlar ise DO-178B Ek A’da verilen ve amaçlarÕnÕn yer aldÕ÷Õ tablolarÕ göstermektedir. Ek A’da verilen bu tablolarÕn baúlÕklarÕ aúa÷Õda listelenmiútir;
Tablo A-1: Planlama Süreci
Tablo A-2: YazÕlÕm Geliútirme Süreçleri
Tablo A-3: YazÕlÕm Gereksinim Süreci ÇÕktÕlarÕnÕn Do÷rulanmasÕ
Tablo A-4: YazÕlÕm TasarÕm Süreci ÇÕktÕlarÕnÕn Do÷rulanmasÕ
Tablo A-5: Kodlama ve Entegrasyon Süreci ÇÕktÕlarÕnÕn Do÷rulanmasÕ
Tablo A-6: Entegrasyon Süreci ÇÕktÕlarÕnÕn Testi
Tablo A-7: Do÷rulama Süreci ÇÕktÕlarÕnÕn Do÷rulanmasÕ
Tablo A-8: YazÕlÕm Konfigürasyon Yönetim Süreci
Tablo A-9: YazÕlÕm Kalite Güvence Süreci
Tablo A-10: Sertifikasyon ørtibat Süreci
YukarÕdaki tabloya göre, örne÷in RE metodu Tablo A-1 için “DO-178B
amaçlarÕnÕ karúÕlamak üzere kullanÕlabilir bir yöntem de÷il iken, PPC metodu
(önceki sertifikasyon kapsamÕnda hazÕrlanmÕú olan plan ve standartlar oldu÷u
için) uyum gösterim sürecinde kullanÕlabilir bir metottur.
Tablo 1’de hangi metotlar ile hangi DO-178B süreci amaçlarÕnÕn karúÕlandÕ÷Õ ( ) iúareti ile listelenmiútir.
PSH metodunda yeterli ve kabul edilebilir bir servis geçmiúi ile alt seviye
yazÕlÕm gereksinimlerinin hazÕrlanmasÕ, üst seviye yazÕlÕm gereksinimleri ile
hedef ortam arasÕndaki uyumluluk, yazÕlÕm tasarÕmÕ, kullanÕlan algoritmalarÕn
do÷rulu÷u, alt seviye gereksinimler ile hedef ortamÕn uyumlulu÷u kapsamÕndaki DO-178B amaçlarÕ karúÕlanabilir.
DO-178B Tablo A-6 ile ilgili amaçlarÕn karúÕlanmasÕnda, yukarÕda bahsedilen yöntemler her zaman uygulanabilir olmamakla beraber, koúturulabilir nes-
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ne kodu ile hedef ortamÕn uyumu ile ilgili amaç kapsamÕnda servis geçmiúi
kullanÕlabilir. DO-178B Tablo A-7 ile ilgili amaçlardan bir tanesi olan yapÕsal
kapsama analizi 1 ile ilgili amacÕn karúÕlanmasÕnda da bahsedilen yöntemler
genellikle kullanÕlamaz.
DO-178B Tablo A-8 ilgili amaçlar kapsamÕnda alternatif metotlar genellikle
uygulanabilir de÷ildir. RAHAT yazÕlÕmÕ hava aracÕnda kullanan yüklenici, Rahat YazÕlÕmÕn konfigürasyon kontrolü mekanizmasÕnÕ kurmakla ve idame etmekle yükümlüdür.
DO-178B Tablo A-9 ile ilgili amaçlar kapsamÕnda, RAHAT yazÕlÕmÕn geliútirme sürecinde daha önce gerçekleútirilen kalite aktiviteleri ve üretilen kanÕtlardan uyum gösterimi sa÷lanabilir.
DO-178B Tablo A-10 ile ilgili amaçlar kapsamÕnda alternatif metotlar genellikle kullanÕlabilir de÷ildir. RAHAT yazÕlÕmÕn uyum gösterimi kapsamÕnda yukarÕdan belirtilen metotlar bir arada kullanarak da uyum gösterimi yapabilir. Burada önemli olan, uyum gösterimi kapsamÕnda izlenecek yolun, kullanacak
metotlarÕn ve üretilecek yazÕlÕm yaúam döngüsü verilerinin “YazÕlÕm Sertifikasyon KonularÕ PlanÕ”’nda (YSKP) tanÕmlanmasÕ ve sertifikasyon otoritesi ile
anlaúma sa÷lanmasÕ hususudur. Projenin sonunda da, YSKP dokümanÕnda
taahhüt edilen çalÕúmalarÕn sonuçlarÕ, varsa sapmalar ve uyum beyanÕnÕ içeren YazÕlÕm BaúarÕm Özeti dokümanÕ üretilmelidir. Yüklenicinin, projenin baúÕndan sonunda kadar belirli aralÕklarda sertifikasyon otoritesi ile görüúerek
ilerlemeleri / varsa problemleri zamanÕnda paylaúmasÕ sertifikasyon sürecinin
baúarÕsÕ için oldukça önemlidir.
Uyum gösterimi kapsamÕndaki bir di÷er konu da, DO-178B rehber dokümanÕnÕn önceki sürümü olan DO-178A ile uyumlu olarak geliútirilen ve uyumun
daha önceden gibi bir sertifikasyon otoritesi tarafÕndan onaylanan yazÕlÕmlardÕr. Bu yazÕlÕmlarda, e÷er yazÕlÕmda bir de÷iúiklik yok ise yazÕlÕmÕn mevcut
onayÕ halen geçerlidir. De÷iúiklik olmasÕ durumunda da de÷iúikli÷in büyüklü÷üne ve de÷iúiklik kapsamÕnda yapÕlacak aktivitelerin çÕktÕlarÕna göre mevcut
onayÕn geçerli÷i, ilgili sertifikasyon otoritesi tarafÕndan de÷erlendirilir. DO178A uyumlu geliútirilmiú yazÕlÕmlarÕn, DO-178B uyumu gerektiren projelerde
kredi alabilmesi için, yazÕlÕma seviyesine göre denkli÷inin (equivalence) gösterilmesi gerekir [5]. Denkli÷in gösterilebilmesi için FAA tarafÕndan yayÕmlanan
“Order 8110.49 Software Approval Guide” dokümanÕnda yer alan aúa÷Õdaki
Tablo-2 kullanÕlmaktadÕr. Tablo-2’ye göre örne÷in, DO-178A Seviye 2’ye
uyumlu geliútirilmiú bir yazÕlÕm, DO-178B Seviye A uyumlu geliútirilmiú bir yazÕlÕm ile denklik gösteremezken (HayÕr olarak görünmekte), DO-178B Seviye
1’e uyumlu geliútirilmiú bir yazÕlÕm, DO-178B Seviye B uyumlu geliútirilmiú bir
yazÕlÕm ile denklik gösterebilir (Evet olarak görünmekte). Tabloda da görüldü÷ü gibi, bazÕ seviyeler arasÕnda da bir takÕm analizler yapÕlarak denklik gösterilebilmektedir. Bu durum da YSKP dokümanÕnda belirtilerek sertifikasyon
otoritesi ile anlaúma sa÷lanmasÕ gerekir.
0F

1

YapÕsal kapsama analizi, kodun yapÕsÕnÕn istenen emniyet seviyesine
göre do÷rulandÕ÷ÕnÕ, kodun içerisinde istenmeyen (unintended) fonksiyonlarÕn
bulunmadÕ÷ÕnÕ ve gereksinim tabanlÕ yapÕlan testlerin kodu kapsama ölçüsünü
göstermek üzere yapÕlan bir analizdir.
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DO-178B
Yazılım Seviyesi
A
B
C
D
E

DO-178/DO178A
Seviye 2

Seviye 1
Analiz
SonrasÕ
“Evet” olabilir
Evet
Evet
Evet
Evet

Seviye 3

HayÕr

HayÕr

HayÕr/Analiz
Evet
Evet
Evet

HayÕr
HayÕr
HayÕr
Evet

Tablo 2. YazÕlÕm Denklik Tablosu [5]

TUSAù’da, aviyonik modernizasyon projesi olan Erciyes Projesi’nde uça÷a
entegre edilen ve DO-178B uyumlu geliútirilmemiú RAHAT yazÕlÕmlarÕn uyum
gösterimi kapsamÕnda sertifikasyon otoritesi tarafÕndan Sertifikasyon øúlem
Maddesi (SøM) F-07 baúlatÕlmÕútÕr. SøM, tanÕmlanmasÕ, takip edilmesi ve çözüm üretilmesi gereken önemli teknik ve idari problemlerle ilgili sertifikasyon
konularÕdÕr. SøM F-07 kapsamÕnda, uyumu olmayan yazÕlÕmlar için Amerikan
Savunma BakanlÕ÷Õ tarafÕndan yayÕmlanan Joint Software Systems Safety
Engineering Handbook (JSSS) dokümanÕnÕn EK-D (COTS and NonDevelopmental Item Software) bölümünde detaylandÕrÕlan çalÕúmalarÕn ve
analizlerin yapÕlmasÕ istenmiútir. Bu kapsamda, uyumu olmayan tüm yazÕlÕmlar için yazÕlÕmÕn mevcut dokümantasyonu, geliútirildi÷i süreçlerin olgunlu÷u,
servis geçmiúi, konfigürasyon yönetim süreci, kalite güvence süreci, emniyet
faktörleri, test edilebilirlik, entegrasyon gereksinimleri, mevcut hata raporlarÕ,
bu hatalarÕn sistem emniyetine etkileri ve RAHAT yazÕlÕmÕn daha önce kullanÕldÕ÷Õ platformlar ile Erciyes Projesi’ndeki uçak arasÕndaki benzerlikler ve
farklÕlÕklar de÷erlendirilmiú, elde edilen kanÕtlar JSSS dokümanÕnda tariflendi÷i
gibi “YazÕlÕm Emniyet Durumu” (Software Safety Case) dokümanÕnda sertifikasyon otoritesine sunulmuútur. Sertifkasyon otoritesi yapÕlan çalÕúmalarÕ ve
kanÕt dokümanlarÕ yeterli bularak Erciyes Projesi kapsamÕnda uyumu olmayan
RAHAT yazÕlÕmlarÕn uyum gösterimini kabul etmiútir.
Benzer úekilde Hürkuú Projesi kapsamÕnda da, DO-178B uyumlu geliútirilmemiú yazÕlÕm içeren cihazlar vardÕr. Bu cihazlar için de, DO-248’de belirtilen
metotlardan, “Önceki Ürün Sertifkasyonu”, “Ürün Servis Geçmiúi”, “Tersine
Mühendislik” ve “Denetim ve Muayene” metotlarÕ ile gerekli kanÕtlar sa÷lanarak uyum gösterimi yapÕlmÕú ve uyum gösterimi Avrupa Sivil HavacÕlÕk Otoritesi tarafÕndan da kabul edilmiútir.
AyrÕca TUSAù’da yürütülen projelerin sözleúme aúamalarÕnda, DO-178B
uyumu olmayan yazÕlÕmlarÕn geliútiricilerinden DO-178B amaçlarÕna uyumlarÕnÕ de÷erlendirdikleri bir fark analizi çalÕúmasÕ istenmektedir. Bu çalÕúma ile,
RAHAT yazÕlÕmÕn hali hazÕrdaki kanÕt dokümanlarÕ ile uyum gösterdi÷i ve gösteremedi÷i DO-178B amaçlarÕ hakkÕnda bir ön bilgi elde edilmektedir. Bu bilgi,
RAHAT yazÕlÕmlarÕn seçim sürecinde kullanÕlan kriterlerinden birisidir. Örne÷in
hali hazÕrdaki uyum dokümanlarÕ ile bazÕ DO-178 amaçlarÕnÕ karúÕlayan
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RAHAT yazÕlÕm, hiç karúÕlamayan RAHAT yazÕlÕma göre yüklenici açÕsÕndan
daha avantajlÕ olabilir. Yüklenicinin karúÕlanan ve karúÕlanamayan DO-178B
amaçlarÕ hakkÕnda projenin baúÕnda bilgi sahibi olmasÕ, proje boyunca yürütülecek sertifikasyon faaliyetleri kapsamÕnda ayÕraca÷Õ iú gücü ve kaynak planlamasÕ için de oldukça önemlidir. AyrÕca, seçimi tamamlanan RAHAT yazÕlÕm
üreticisi ile yapÕlan sözleúmeye, DO-248 dokümanÕnda belirtilen “Audit&Inspection” metodu ile uyum gösterimi yapma seçene÷ine karúÕn,
TUSAù’Õn RAHAT yazÕlÕm üreticisinin tesislerinde (gerekti÷inde sertifikasyon
otoritesi temsilcisi ile) denetim ve inceleme yapma hakkÕ ile ilgili sözleúme
maddesi eklenmektedir.

4

Referans DokümanlarÕn øçerikleri HakkÕnda Genel
Bilgiler

4.1

Requirements for Safety Related Software in Defence Equipment

Bu doküman (DEF-STAN 00-55) øngiltere Savunma BakanlÕ÷Õ tarafÕndan 1997
yÕlÕnda emniyet kritik sistemlerde kullanÕlacak yazÕlÕmlarÕn geliútirme sürecini
anlatmak üzere yayÕmlanmÕú bir standarttÕr. Standart, yazÕlÕm geliútirme süreçlerinde dikkate alÕnmasÕ gereken kurallar (Requirements) ve bu kurallarÕn
uygulamasÕnÕ anlatan bilgiler (Guidance) olmak üzere iki bölümden oluúmaktadÕr. Birinci bölümde “30. Use of Previously Developed Software” ve ikinci
bölümde yer alan Ek-E “E.4.3 Previously Developed Software” bölümlerinde
daha önce geliútirilmiú yazÕlÕmlarÕn uyum gösterimi ile ilgili gereksinimler ve
yapÕlmasÕ gereken çalÕúmalar açÕklanmÕútÕr. Bu dokümana göre, yazÕlÕmÕn
uçuú emniyetine olan etkisinin ve istenen tüm çalÕúmalarÕn sonuçlarÕnÕn “YazÕlÕm Emniyet Durumu” (Software Safety Case) dokümanÕnda otoriteye sunulmasÕ beklenmektedir [4]. YazÕlÕm Emniyet Durumu dokümanÕ, sisteme ve tasarÕma genel bakÕú, yazÕlÕm emniyet gereksinimleri, yazÕlÕm tanÕmÕ ve mimarisi, emniyet, yazÕlÕm geliútirme süreçleri, de÷iúiklik yönetimi, uyum beyanÕ, servis geçmiúi ve yazÕlÕm tanÕmlamasÕ konularÕndan oluúmaktadÕr.
4.2

Joint Software Systems Safety Engineering Handbook

Bu doküman, Amerikan Savunma BakanlÕ÷Õ tarafÕndan 2010 yÕlÕnda, kabul
edilebilir bir emniyet seviyesinde çalÕúabilecek yazÕlÕmlarÕn geliútirme süreçlerine kÕlavuzluk etmek amacÕyla yayÕmlanmÕútÕr. DokümanÕn Ek D “COTS and
Non-Developmental Item (NDI) Software” bölümünde, RAHAT yazÕlÕmlarÕn
genel karakteristikleri, avantaj ve dezavantajlarÕ, aday yazÕlÕmlarÕn belirli bir
sistem için uygunlu÷unu de÷erlendirmek üzere yapÕlmasÕ gereken aktiviteler,
sisteme entegrasyonu kapsamÕnda dikkate alÕnmasÕ gereken hususlar, risk
azaltma metotlarÕ, yazÕlÕm emniyet durumu dokümanÕ içeri÷i ve konu ile ilgili
bir örnek yer almaktadÕr [3].
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4.3

Commercial Off-The-Shelf Avionics Software Study

Bu doküman Amerikan Sivil HavacÕlÕk Otoritesi, HavacÕlÕk AraútÕrma Ofisi tarafÕndan 2001 yÕlÕnda hazÕrlanmÕú olup, emniyet kritik sistemlerde RAHAT yazÕlÕmlarÕn endüstrideki kullanÕmlarÕ ile ilgili, endüstri temsilcileri ile yapÕlan görüúmelerden derlenen bilgileri içermektedir. Bu dokümanda, RAHAT cihaz
üreticisi ile yüklenici arasÕndaki ara yüz, yazÕlÕm kaynaklÕ hata raporlarÕnÕn
yönetimi, bu süreçte taraflarÕn sorumluluklarÕ, RAHAT yazÕlÕmÕn kullanÕldÕ÷Õ
önceki ortam (environment) ve operasyonel profilinin, hedef ortam ile karúÕlaútÕrÕlmasÕ, kullanÕlmayan veya istenmeyen fonksiyonlar (unsued & unintended function) kapsamÕnda yapÕlmasÕ gereken aktiviteler, RAHAT yazÕlÕma ait
versiyon kontrolü ve versiyonlar arasÕndaki izlenebilirli÷in önemi, yeni yazÕlÕm
sürümlerin sisteme etkileri, RAHAT yazÕlÕm geliútirme fazÕ boyunca tamamlanan süreçler, bu süreçlerin çÕktÕlarÕ ve geliútirme süreçlerinin uyumlu oldu÷u
(ISO, CMMI) standartlara ait kanÕtlarÕn kullanÕmÕ ile ilgili bilgiler içermektedir.
DokümanÕn son bölümde, RAHAT yazÕlÕmlarÕn emniyet seviyeleri ile DO-178B
amaçlarÕnÕ karúÕlama durumu hakkÕnda, endüstri temsilcileri ile yapÕlan görüúmelerden elde edilen bilgiler sunulmuútur [7]. Buna göre;
Level A: Seviye A için DO-178B rehber dokümanÕnda toplam 66 amaç
vardÕr. Seviye A olan RAHAT yazÕlÕmlarÕn uyum gösterimi ile ilgili endüstrideki
mevcut durum, bu yazÕlÕmlarÕn genellikle DO-178B amaçlarÕndan birisi olan
“UyarlanmÕú Koúul/Karar KapsamasÕ” amacÕnÕ karúÕlayamadÕ÷ÕdÕr. AyrÕca, 66
gereksinimden 25 tanesi ba÷ÕmsÕzlÕk gerektiren gereksinimler olup, bu ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ kanÕtlayabilecek yeterli veriler genellikle elde edilememektedir.
Level B: Seviye B’de ise DO-178B rehber dokümanÕna göre 65 amaç vardÕr. Endüstrideki mevut durum Seviye A’ya benzer úekilde, DO-178B amaçlarÕndan birisi olan “Karar KapsamasÕ” amacÕnÕ karúÕlayamadÕ÷ÕdÕr. Burada da,
65 amacÕn 15 tanesinin ba÷ÕmsÕz bir úekilde tamamlanmÕú olmasÕ gerekirken,
genellikle bunu da gösteren yeteri kadar kanÕt olmamaktadÕr.
Seviye C ve Seviye D RAHAT yazÕlÕmlar, aviyonik sektörde endüstri tarafÕndan en çok kullanÕlan ve alternatif metotlar ile uyum gösteriminin genellikle
otoriteler tarafÕndan da en çok kabul edildi÷i yazÕlÕmlardÕr.

5

Sonuç

Bu bildiride, hava araçlarÕnda kullanÕlan ve DO-178B uyumlu geliútirildi÷ine
dair kanÕtÕ olmayan RAHAT yazÕlÕmlarÕn, uyum gösterim sürecinde kullanÕlabilecek alternatif metotlar ve bu metotlar ile karúÕlanabilecek DO-178B amaçlarÕ
hakkÕnda bilgiler verilmiútir. AyrÕca, RAHAT yazÕlÕmlarÕn seçim sürecinde dikkate alÕnmasÕ gereken konular ve bu süreçte kullanÕlabilecek bir soru listesi
sunulmuútur. Tedarik edilecek RAHAT yazÕlÕmlarÕn, sistem emniyeti ve performansÕ üzerinde oluúturaca÷Õ etki nedeni ile detaylÕ bir úekilde de÷erlendirilmesi hususunun altÕ çizilmiú, projelerinde RAHAT yazÕlÕm kullanmayÕ planlayan firmalara öncelikle, gerekli tüm rollerin (sistem mühendisi, emniyet sorumlusu, sistem tasarÕmcÕsÕ, yazÕlÕm lideri gibi) dahil olaca÷Õ, kriterleri belli olan
sistematik bir de÷erlendirme süreci tanÕmlamasÕ önerilmiútir.
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RAHAT yazÕlÕm kullanacak yüklenicilere, yazÕlÕm tedarikçilerinden DO-178B
amaçlarÕnÕ karúÕlama durumlarÕnÕ de÷erlendirdikleri “Fark Analizi ÇalÕúmasÕ”’
istemleri tavsiye edilmektedir. Fark analizi çalÕúmasÕ, yüklenicinin sertifikasyon
sürecinde ayÕraca÷Õ kaynak planlamasÕ için de önemlidir.
Uyumu onayÕ olmayan RAHAT yazÕlÕmlar için, yüklenicinin uyum gösterim
sürecinde kullanmayÕ planladÕ÷Õ alternatif metotlarÕ YSKP dokümanÕnda açÕklamasÕ ve sertifikasyon otoritesi ile projenin erken safhalarÕnda anlaúma sa÷lamasÕ sertifikasyon sürecinin baúarÕsÕ için elzemdir.
Daha önce DO-178B ile ilgili bir deneyimi olmayan ve misyonunda sivil hava sahasÕnda uçacak hava araçlarÕna RAHAT yazÕlÕm üretmek olan firmalara,
iúletmelerinde DO-178B ile ilgili gerekli alt yapÕyÕ kurmalarÕ ve yazÕlÕm geliútirme süreçlerinde DO-178B amaçlarÕnÕ dikkate almalarÕ önerilmektedir. Bu durumun, RAHAT yazÕlÕm üreticisine piyasada çok ciddi rekabet avantajÕ sa÷layaca÷Õ de÷erlendirilmektedir. RAHAT yazÕlÕm üretimini tamamlamÕú firmalara
ise, DO-178B amaçlarÕnÕ karúÕlama durumlarÕnÕ de÷erlendirerek, uyumu gösteriminde kullanÕlabilecek kanÕt dokümanlarÕnÕ analiz etmeleri ve varsa eksik
kanÕt dokümanlarÕnÕ üretmeleri önerilmektedir. Bu analiz, olasÕ bir yazÕlÕm
kaynaklÕ hatanÕn uçuú emniyetini olumsuz etkilememesi için üretilmiú yazÕlÕm
yaúam döngüsü verilerinin (gereksinimler, tasarÕm, kod, kontrol ve veri akÕúlarÕ, kapsama analizleri gibi) bir kez daha incelenmesi için bir fÕrsattÕr.
Referanslar
1. Radio Technical Commission for Aeronautics (RTCA), DO-178B, (1992)
2. DO-248, Final Report for Clarification of DO-178B “Software Considerations in
Airborne Systems and Equipment CertifÕcation, RTCA, 2001
3. Joint Software Systems Safety Engineering Handbook, Department of Defence
USA, 2010
4. DEF-STAN 00-55, Requirements For Safety Related Software In Defence
Equipment, Part 1:Requirements & Part 2:Guidanece, United Kingdom Ministry of
Defence,1997
5. Order 8110.49 - Software Approval Guide, FAA, 2003
6. Software Safety Guidebook, NASA, 2004
7. COTS Avionics Software Study, FAA Office of Aviation Research, 2001
8. European Aviation Safety Agency, CRI-F71(SøM-70) Software Aspects of Certification, application of ED-12B/DO-178B, Field Loadable Software, User Modifiable
Software, Use of COTS, 2008
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KABAN-2.XOODQÕFÕ$ra %LULPLYH*HoHUOHPH$OW\DSÕVÕ
$WDNDQùLPúHN øEUDKLP'HPLU=DKLU7H]FDQ
78%ø7$.%ø/*(0ø/7$5(1$QNDUD
e-posta:
atakan.simsek@tubitak.gov.tr
ibrahimdemir.mail@gmail.com
zahir.tezcan@tubitak.gov.tr

Özetçe. Simülasyon SURMHOHULJLELYHULOHULQ|QHPDU]HWWL÷LVLVWHPYHDUD\]SD
UDPHWUHOHULQLQ NDUPDúÕN ROGX÷X YH SDUDPHWUHOHULQ ELU ELULQL HWNLOHGL÷L X\JXOD
malarda, verilerin sistematik ve etkin bir geçerleme sürecine tabi WXWXOPDVÕYD]
JHoLOPH] ELU |QNRúXOGXU 9HUL SDUDPHWUHOHULQGH \DSÕODQ ELU \DQOÕúOÕN VLVWHPLQ
\DQOÕú oDOÕúPDVÕQD VHEHS YHUPHNWH YH X\JXODPDQÕQ NDUPDúÕNOÕ÷Õ LOH GR÷UXVDO
RUDQWÕGD KDWDQÕQ ND\QD÷ÕQÕ EXOPD YH KDWD o|]PH PDOL\HWLQH VHEHSROPDNWDGÕU
Bu \D\ÕQGD, projelerdeki girdi X]D\ÕQÕKDWD\DVHEHEL\HWYHUPHPHNLoLQGLQDPLN
RODUDNJHoHUOH\HQJHoHUOHGL÷LYHULLoLQRWRPDWLNDUD\]UHWHQUHWWL÷LarayüzGH SURJUDPÕQ GR÷UX úHNLOGH NXOODQÕPÕQÕ ]RUXQOX NÕODQ JHoHUOHPH VLVWHPL VD\H
sinde) .$%$1DOW\DSÕSURMHOHUL anlatÕOPDNWDGÕU.XUXPXPX]GD\ÕOODUFDNXOOD
QÕODQ .$%$1-1 DOW\DSÕVÕ, projelerdeki tecrübeler ve ihtiyDoODU GR÷UXOWXVXQGD
JHOLúWLULOLS KABAN-2 projesi KDOLQLDOPÕúWÕU %X\D\ÕQLNLVLQLGHNDSVDPDNWDGÕU
Anahtar Kelimeler: Dinamik geçerleme, YHUL JYHQLOLUOL÷L Rtomatik arayüz
ROXúWXUPD, semantik GR÷UXODPD

1

*ø5øù

9HULNDOLWHVLQLQYHGR÷UXOX÷XQXQ|QHPDU]HWWL÷LSURMHOHUGHNXOODQÕFÕGDQWXWDUOÕYHUL
JLUGLVLVD÷ODPDNKD\DWL|QHPHVDKLSWLU.DUPDúÕNJLUGLX]D\ÕRODQSURMHOHUGHNXOODQÕFÕ
ne kadar yetkin bile olsa dikkatsizlik sonucu ya da KHVDS KDWDODUÕQGDQ GROD\Õ \DQOÕú
veri girdisi SURJUDPÕQKDWDOÕVRQXoUHWLPLQHya da oDOÕúPDPDVÕQDVHEHSYHUHELOPHN
WHGLUdDOÕúPDVUHVLVDDWOHUya da günlerle ifade edilen projelerde her ELUKDWDOÕoDOÕú
WÕUPD FLGGL ]DPDQ YH PDOL\HW SUREOHPOHUL oÕNDUDELOPHNWHGLU 'DKD GD N|WV H÷HU
KDWDOÕJLUGLNPHVLfark edilmezse YHEXDQDOL]LQVRQXoODUÕLQVDQKD\DWÕQÕLOJLOHQGLUHQ
güvenlik-kritik projelerde NXOODQÕODFDNVD LQVDQ KD\DWÕQÕ WHKOLNH\H DWDFDN VRQXoODU
RUWD\DoÕNDELOPHNWHGLU
Uzun soluklu projelerde, genellikle ister GRNPDQÕ QHNDGDUL\LWDQÕPODQPÕúROXUVD
ROVXQLKWL\DoPDNDPÕQÕQLVWHNOHUL]DPDQODúHNLOOHQebilmektedir. 'H÷LúHQLVWHUOHUNDS
VDPÕQGD DUD\]Q \HQLGHQ WDVDUODQPDVÕ LKWL\DFÕ GR÷abilmektedir. Yeni girdilerin
HNOHQPHVL SDUDPHWUH JUXSODUÕQÕQ GH÷LúPHVL HQ D]ÕQGDQ SDUDPHWUHOHULQ \HULQLQ GH
÷LúPHVL SURMHOHUGH VÕN NDUúÕODúÕODQ GXUXPODU DUDVÕQGDGÕU %X GXUXPODUGD oR÷X NH]
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JHoPLúWH \DSÕODQLúOHULQLQELUNÕVPÕQÕQ NXOODQÕODPDPDVÕ YH]DPDQ-maliyet yükü gibi
sonuçlar RUWD\DoÕNPDNWDGÕU.
<XNDUÕGD EDKVHGLOHQ SUREOHPOHUe o|]P ROPDVÕ DGÕQD 7h%ø7$.-ø/7AREN olaUDNELUDOW\DSÕSURMHVLJHOLúWLULOPLúWLU.$%$1-1 ismi verilen bu projede dinamik veri
geçerleme ELOHúHQL YHRWRPDWLNDUD\]ROXúWXUPD ELOHúHQL EXOXQPDNWDGÕU. %XDOW\DSÕ
\ÕOODUFD GH÷LúLN benzetim projelerinde NXOODQÕOPÕúWÕU =DPDQOD \HQL LVWHNOHU ROXúPXú
YH JHOLúHQ WHNQRORML VD\HVLQGH \HQL NDELOL\HWOHU HNOHQPH LPNkQODUÕ RUWD\D oÕNPÕúWÕU
Bu sebeple KABAN-SURMHVLJHOLúWLULOPLúWLU%X\HQLSURMHVD\HVLQGHKHPGDKD|QFH
NXOODQÕODQSURMHQLQWHFUEeOHULQGHQID\GDODQÕOPÕúKHPGHGDKDNXOODQÕúOÕGDKDNDbili\HWOLELUDOW\DSÕSURMHVLROXúWXUXOPXúWXU
%X\D\ÕQÕQ JHULNDODQÕDúD÷ÕGDNLJLELG]HQOHQPLúWLUøNLQFLE|OPGHEXSUREOHP
lere o|]PRODUDNEDúNDVLVWHPOHUve QDVÕOo|]POHUNXOODQÕOPÕú onlar incelenecektir.
Üçüncü bölümde bizim çözümümüz olan KABAN-1 VLVWHPLQLQ DQD ELOHúHQOHUL YH
\DSÕVÕ DQODWÕODFDN $\QÕ E|OPGH EXQD HN RODUDN KABAN-1 sisteminin eksiklikleri
LUGHOHQLSo|]PRODUDNJHOLúWLULOen KABAN-VLVWHPLQGHEXHNVLNOLNOHUQDVÕOJLGHULO
GL÷LNRQXVXLQFHOHQHFHNWLUDördüncü bölümde sonuçlar üzerinde NRQXúXODFDNWÕU

2

ø/*ø/ød$/,ù0$/$5

9HULQLQ EWQON YH GR÷UXOXN DU] HWPHVL QHUHGH\VH EWQ SURMHOHUGH LVWHQLOHQ Eir
|QNRúXOGXU(÷HUJYHQOLN-kriWLNSURMHOHUGHQEDKVHGHUVHNEX|QNRúXOoRNGDKDKD\DWL
ELU|QHPJ|VWHUPHNWHGLUdQN\DQOÕúJLUGLQLQNXOODQÕOGÕ÷ÕELUVHQDU\RGD\DQOÕúoÕNWÕ
üretilebilir YH GDKD N|WV LQVDQ KD\DWÕQD PDO RODELOHFHN KDWDODU \DSÕODELOLU %XQD
HQJHO ROPDN DGÕQD JLUGL X]D\ÕQÕQ GR÷UXOX÷XQX JHoHUOH\HQ VLVWHPOHU JHOLúWLULOPLúWLU
“Commons Validator”[2], “DataSift”[3] ve “iScreen”[4] bu ED÷ODPGD|UQHNYHULOHEL
lecek sistemlerdir. %X VLVWHPOHU D\UÕQWÕOÕ RODUDN LQFHOHQPLú DUWÕODUÕ HNVLOHUL GHWD\OÕ
úHNLOGHDQDOL]HGLOHUHNNHQGLJHOLúWLUGL÷LPL]DOW\DSÕlarGDEXWHFUEHOHUGHQID\GDODQÕO
PÕúWÕU 7h%ø7$.-ø/7$5(1 WDUDIÕQGDQ JHOLúWLULOHQ .$%$1 VLVWHmlerini bu sistemOHUGHQ D\ÕUDQ WHPHO |]HOOLNOHU LVH NXUDO LIDGH JF GLQDPLN JHoHUOHPH NDELOL\HWL YH
otomatik arayüz üretme kabiliyetidir [1].
.XUDOLIDGHJFJHoHUOHPHVLVWHPOHULQLQRPXUJDVÕQÕROXúWXUPDNWDGÕU. Bu sebeple
KABAN sistemlerinin NXUDO WDQÕPODPD DOW\DSÕVÕ LoLQ WLWL]OLNOH GDYUDQÕOÕS akademik
oHYUHOHUGH NXOODQÕODQ NXUDO WDQÕPODPD GLOOHUL LQFHOHQPLú YH EXQODU DUDVÕQGD HQ LOHUL
ROGX÷X J|]OHPOHQHQ 1[%UH>@ &/,;>13], RuleML[14,15], ARML[12], Starburst[11], Ariel>@ GHWD\OÕ úHNLOGH DQDOL] HGLOPLúWLU øOJLOL oDOÕúPDODUÕQ DUWÕODUÕ YH
HNVLOHULLUGHOHQHUHN.$%$1NXUDOoDOÕúPDGLOLEXYHULOHUÕúÕ÷ÕQGDWDVDUODQPÕúWÕU

3

g1(5ø/(1dg=h0

<XNDUÕGD EDKVHGLOHQ SUREOHPOHUH o|]P ROPDVÕ LoLQ JHOLúWLULOHQ .$%$1 DOW\DSÕ
projeleri, JLUGLX]D\ÕQÕGLQDPLNELUúHNLOGHJHoHUOHPH\HWDELWXWPDNWDGÕU*HOLúWLULOHQ
DOW\DSÕYHUL\DSÕODUÕLoLQDUDOÕNGH÷HUNRQWUROIRUPDWNRntrolü gibi basit geçerlemeleri yapabilmenin \DQÕ VÕUD; ELUGHQ ID]OD YHUL \DSÕVÕ DUDVÕQGDNL VHPDQWLN ED÷ODQWÕ\Õ
koQWUROHGHUHNYHUL\DSÕODUÕQÕED÷OÕROGX÷XJLUGLOHULQ GH÷HUOHULQHJ|UHGLQDPLNGR÷UX
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ODPD LúOHPL GH \DSDELOPHNWHGLU .$%$1 sistemlerinin kabiliyetleri sadece bunlarla
GDVÕQÕUOÕGH÷LOGLU(÷HUELUJLUGLQLQGH÷HULnin EDúNDJLUGLOHUHED÷OÕúHNLOGHKHVDSODQ
PDVÕ JHUHNL\RUVD VLVWHP EXQX GLQDPLN YH RWRPDWLN ELU úHNLOGH KHVDSOD\ÕS DUD\]GH
LOJLOL\HUHNR\DELOHFHNNDELOL\HWHVDKLSWLU(÷HUED÷OÕROXQDQSDUDPHWUHQLQGH÷HUL de÷LúLUVHDOW\DSÕODUÕPÕ]EXKHVDSODPDODUÕ \HQLGHQ\DSÕSKHU]DPDQGR÷UXGH÷HULJ|VWH
UHFHNúHNLOGHWDVDUODQPÕúWÕU
*HOLúWLUGL÷LPL]DOW\DSÕODUÕQELUGL÷HU|]HOOL÷LGH\XNDUÕGDEDKVHGLOHQJHoHUOHPHVLV
WHPLQLQ DUD\]Q RWRPDWLN RODUDN ROXúWXUPDVÕGÕU %|\OHOLNOH DUD\] ya da girdi
X]D\ÕVÕNVÕNGH÷LúHQSURMHOHUGH\HQLGHQDUD\]WDVDUÕPPDOL\HWLQGHQNXUWDUPDNWDGÕU
$UD\]Q RWRPDWLN ROXúWXUXOPDVÕ VLVWHPLQ VD÷ODGÕ÷Õ ELU HN |]HOOLN ROPDVÕ LWLEDUL\Oe
istem dâhilinde ilgili \DSÕODQGÕUPD GRV\DVÕ VD\HVLQGH DUD\] WDVDUÕPÕQD PGDKDOH
edilmesine imkân VD÷ODQPDNWDGÕUøVWHNdâhilinde DUD\]UHWLPLGHYUHGÕúÕEÕUDNÕOÕS
JHOLúWLULFLWDUDIÕQGDQJHOLúWLULOHQDUD\]VLVWHPHNROD\ELUúHNLOGHEWQOHúWLULOPHVLQH
imkân vermektedir. %XE|OPQ JHUL NDODQÕQGDo|]PRODUDNUHWWL÷LPL]LNLDOW\DSÕ
SURMHVLDQODWÕODFDNWÕU
3.1

KABAN-1
.XOODQÕFÕ$UDELULPL(KAB)

Editör

Editör
Konfigürasyonu

Veri Modeli

KabanCode
Generator

Veri Tipi
7DQÕPÕ
(XML
Schema)

Geçerleyici
Konfigürasyonu

ùHNLO 1. KABAN-1 0LPDUL7DVDUÕP

ùHNLO  de J|UOG÷ ]HUH KABAN-1 DOW\DSÕVÕ[1] temel olarak üç ana parçadan
ROXúPDNWDGÕU Bu ELOHúHQOHUL DOWEDúOÕNODUGD GHWD\OÕRODUDNLQFHleyecek olursak:
3.1.1

KabanCode Generator %LOHúHQL:

0DQWÕNRODUDN0LFURVRIW9LVXDO6WXGLRLoLQGHEXOXQDQ“XSD.exe” LOHD\QÕROPDVÕ
QDUD÷PHQ“XSD.exe” GHEXOXQDQELUHNVLNOL÷LQWDPDPODQPDVÕPDNVDGÕ\ODJHOLúWLULO
PLúWLU“XSD.exe” de eksiklik sadece LVWH÷HED÷OÕ DODQODULoLQ³6SHFLILHG´DODQÕQÕROXú
WXUPDVÕGÕU KABAN-1 VLVWHPLQLQ \DSÕVÕ JHUH÷L KHUKDQJL ELU DODQÕQ LoLQGHNL GH÷HULQ
WXWDUOÕ ELU GH÷HU ROXS ROPDGÕ÷ÕQÕQ ELOLQPHVL JHUHNPHNWHGLU %X \]GHQ JHOLúWLULOHQ
KabanCodeGenerator, tüm alanlar için “Specified” isminde tipi “bool” olan bir alan
ekler. KABAN sistemLQGHYHUL\DSÕODUÕXML úHPD WLSLQGHWDQÕPODQPDNWDGÕU.DEDQ
CodeGerator ELOHúHQL ³;ml Schema” QHVQHOHULQL RNX\DUDN & VÕQÕI NWSKDQHOHULQL
ROXúWXUXU
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3.1.2

Veri Modeli %LOHúHQL:

Bu ELOHúHQ VÕQÕINWSKDQHOHULQLRNX\DUDNYHULPRGHOOHULQLROXúWXUXU9HULPRGHOOH
ri KL\HUDUúLN ELU \DSÕGD ROXúWXUXOGX÷XQGDQ EX \DSÕ YHUL PRGHO D÷DFÕQGD VHUEHVW gezinme LPNkQÕ YHUPHNWHGLU%XWDVDUÕP.$%$1-1’in geçerleme kabiliyetinin gücünü
DUWÕUPDNWDGÕU.DUPDúÕNJHoHUOHPHOHUGHYHULPRGHOD÷DFÕLOJLOLDODQODULoLQJH]LOHUHN
dinamik KHVDSODPD\DSÕODELOPHNWHGLU
*HoHUOHPH NXUDOODUÕ 9HUL 0RGHOL ELOHúHQLne bir \DSÕODQGÕUPD GRV\DVÕ VD\HVLQGH
\NOHQPHNWHGLU%XGRV\D\ÕJHOLúWLULFLELUVHIHUOLNROXúWXUPDNWDYHJHoHUOHPHNXUDOOD
UÕGH÷LúWL÷LQGHVDGHFHLOJLOLDODQÕQÕQJHoHUOHPHNXUDOÕQÕGH÷LúWLUHUHk sistemi yönetmektedir. Bu dosyD;0/WDEDQOÕ YHGR÷UXOX÷X;0/úHPD WDUDIÕQGDQGR÷UXODQDFDNúHNLO
GH WDVDUODQPÕúWÕU, bu sebeple kopyala-\DSÕúWÕU DUD\D HODPDQ HNOHPH DUDGDQ HOHPDQ
VLOPHLúOHPOHULNROD\OÕNOD \DSÕODELOPHNWHGLU
KABAN DOW\DSÕSURjelerinin JHoHUOHPH VLVWHPLQLQJFNXUDOWDQÕPODPDúHPDVÕ
QÕQLIDGHJFQHGD\DQPDNWDGÕU.$%$1JHoHUOHPHVLVWHPLEDVLWDUDOÕNJHoHUOHPH
OHULQGHQ NDUPDúÕN ED÷ÕQWÕVDO JHoHUOHPHOHUH NDGDU NXOODQÕFÕ\D OD]ÕP RODELOHFHN oRN
JHQLú ELU DUDOÕN VXQPDNWDGÕU +HU Qe kadar NXUDO WDQÕPODPD DOW\DSÕVÕQÕQ JHOLúWLULFL\H
OD]ÕPRODELOHFHNEWQJHoHUOHPHWLSOHULQLNDSVDGÕ÷ÕGúQOVHGHKHUihtimale NDUúÕ
.$%$1VLVWHPL&GLOLQGH\D]ÕOPÕúNRGEOR÷XQXJHoHUOHPHVLVWHPL\Oe EWQOHúPH
sine imkân VD÷OD\DFDN DOW\DSÕ\Õ GD LoLQGH EDUÕQGÕUPDNWDGÕU 8\JXODPD NXOODQÕFÕVÕ
LVWHGL÷LDQJHoHUOHPHLoLQ&EOR÷XQXNXOODQDELOPHNWHGLU

<XNDUÕGD, KABAN-VLVWHPLQGHQDOÕQDQ SDUDPHWUHGH÷HUOHULELUELULQHED÷OÕ bir geoHUOHPH|UQH÷L YHULOPHNWHGLU %X|UQHNWHELU QLYHUVLWHVÕQÕIÕQGDNLERú|÷UHQFLkonWHQMDQÕQÕQ VÕQÕIÕQNDSDVLWHVLQGHQ |÷UHQFLOLVWHVLQGHNL|÷UHQFLVD\ÕVÕQÕQoÕNDUÕOPDVÕLOH
KHVDSODQPDVÕQÕWDQÕPOD\DQJHoHUOHPHSDUoDFÕ÷ÕJ|UQPHNWHGLU
(÷HUELUYHULPRGHOLQHED÷OÕJHoHUOH\LFLde hata hesapODQÕU LVHD÷Do\DSÕVÕVD\HVLQGH
EXKDWDHQWHSHHOHPDQDNDGDUoÕNDUÕODELOLU%XQXQVD\HVLQGHHQGLSHOHPDQGD (belki
GH R VÕUDGD DUD\]GH J|UQPH\HFHN NDGDU DúD÷ÕGD EXOXQDQ ELU HOHPDQGD  ELOH KDWD
ROVDEXKDWD\XNDUÕNDGDUWDúÕQDFD÷ÕQGDQNXOODQÕFÕX\DUÕOPÕú YHNXOODQÕFÕQÕQJ|]QGHQ
NDoPDPÕúolur.
3.1.3

Editör Modülü

Editör ELOHúHQL ilgili \DSÕODQGÕUPD GRV\DVÕQÕRNX\DUDNRWRPDWLNDUD\]ROXúWXUPD
LúOHYLQL J|UPHNWHGLU %X VD\HGH DUD\] VÕN VÕN GH÷LúHQ SURMHOHUGH DUD\]Q WHNUDU
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tekrar \DSÕOPDVÕ PDOL\HWLQLQ |QQH JHoLOmektedir. Arayüz \DSÕODQGÕUPD dosyDVÕ da
XML WDEDQOÕ ELU GRV\DGÕU EX VHEHSOH GRV\D JQFHOOHPH LúOHPOHUL NROD\OÕNOD \DSÕOD
bilmektedir.

<XNDUÕGDNLNRGEOR÷XQGDJUXSKDOLQGHJ|VWHULOPHVLJHUHNHQELU\DSÕYHRQXQDOWSD
rametrelerini gösteren bir \DSÕODQGÕUPD SDUoDVÕJ|UQmektedir. BuraGDGDJ|UOG÷
JLEL NXOODQÕFÕQÕQ VDGHFH JHQHO GD÷ÕOÕPÕ vermesi KABAN sistemleri için yeterlidir.
$PDNXOODQÕFÕNHQGLLVWHNOHULGR÷UXOWXVXQGDGDKDGHWD\OÕWDQÕPODPDNLVWHUVH\DSÕODQ
GÕUPD dos\DVÕQGDWDQÕPODQDQGL÷HUSDUDPHWUHOHULGHNXOODQDELOLU(÷HUNXOODQÕFÕEXQ
ODUÕQGD\HWHUOLROPDGÕ÷ÕQÕGúQUVH&NXOODQDUDNeditörü WDQÕPOD\DELOLU.$%$1
&VÕQÕIODUÕQÕHGLW|UELOHúHQLQGH GLUHNNXOODQDELOHFHNúHNLOGHWDVDUODQPÕúWÕU

ùHNLO2. (GLW|UGL]LOLP|UQH÷L

ùHNLOGe KABAN-1 editör ELOHúHQLQLQ JLUGLOHULDUD\]GHQDVÕOGL]GL÷LQLQELU|UQH÷L
J|VWHULOPHNWHGLU5HVPLG|UWSDUoD\DE|OHUVHNVROVWNÕVÕPGD3RLQWLVPLQGHELUVÕQÕI
WDQÕPODQPÕúYHEXVÕQÕIÕQLNLDOWJLUGLVLEXOXQPDNWDGÕU5HVPLQVD÷VWNÕVPÕQGD3RLQW
VÕQÕIHOHPDQODUÕQÕQJHUoHNDUD\]GHNDUúÕOÕ÷ÕJ|VWHULOPHNWHGLU5HVPLQVRODOWNÕVPÕQ
GD NXOODQÕFÕ NRQWUROQGH \DWD\ DNÕúNDQ GL]LOLPL UHVPLQ VD÷ DOW NÕVPÕQGD ise resmin
GLNH\DNÕúNDQGL]LOLPLJ|VWHULOPHNWHGLU *HOLúWLULFLEXGL]LOLPOHULoLQGHLVWHGL÷L\HUOH
úLPL\DSÕODQGÕUPD GRV\DVÕQGDVDGHFHELUNDoSDUDPHWUHGH÷HULQLGH÷LúWLUHUHNHOGHHGH
bilir.
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ùHNLO3. KABAN-1 sistemi örnek ekran görüntüsü

ùHNLO 3 de KABAN-1 VLVWHPL NXOODQÕODUDN ROXúWXUXODQ bir demo projesinin ekran
J|UQWV YHULOPLúWLU. 'H÷LQLOHQ SURMHGH oRN EDVLW KDOL\OH ELU QLYHUVLWHQLQ |÷UHQFL
LúOHULSURJUDPÕ\DSÕOPD\DoDOÕúÕOPÕúWÕU$UD\]WDPDPHQRWRPDWLNUHWLOPLúKHUKDQJL
ELUHNWDQÕPODPD\DSÕOPDPÕúWÕU%XUDGD³&RXUVHV7DNHQ´sekme JUXEXDOWÕQGD³*UD
de” girdisinde ELU NÕUPÕ]ÕOÕN EXOXQPDNWDGÕU %X NÕUPÕ]ÕOÕN SDUDPHWUHQLQ geçerlemesinde KDWD ROGX÷XQX göstermektedir. Sekme alanÕQÕQ EDúOÕ÷ÕQGD YH OLVWHQLQ ]HULQGH
NÕUPÕ]ÕOÕNROPDVÕGDDOWSDUDPHWUHOHULQELULQGHKDWDROGX÷XQXEHOLUWPHNWHGLU(÷HUELU
SDUDPHWUHGHKDWDYDUVDRSDUDPHWUHGHQHQWHSHSDUDPHWUH\HNDGDUJHoHUOHPHD÷DFÕQ
GDNLKHUDODQLoLQKDWDÕúÕ÷Õ\DNÕOÕU7DELNLEX|zellik seçmelidir YHNDSDWÕODELOLU%X
|]HOOL÷LQDPDFÕKHUKDQJLELUDODQGDNLJHoHUOHPHKDWDVÕQÕQJ|]GHQNDoPDPDVÕYHVLV
WHPLQ EWQ SDUDPHWUHOHULQ JHoHUOHPH\L JHoWL÷LQL JDUDQWL HWPHNWLU +DWD\Õ PHVDMÕQÕ
J|UPHNLoLQNXOODQÕFÕQÕQIDUHLOHNÕUPÕ]Õ\HULQ]HULne gelmesi gerekmektedir.
3.2

KABAN-2

=DPDQLoLQGHNXOODQÕODQSURMHOHUGH\HQL LVWHNOHUROXúPXú YH.$%$1-DOW\DSÕVÕQGD
EXLKWL\DoODUÕQJLGHULOPHVL]RUODúPD\DEDúODPÕúWÕU%XVHEHSOH.$%$1-1 projesindeNLWHFUEHOHUNXOODQÕODUDN\HQLELUDOW\DSÕSURMHVLJHOLúWLULOPLú|QFHNLLOHD\QÕoDOÕúPD
PDQWÕ÷ÕQDVDKLSROGX÷XLoLQ.$%$1-úHNOLQGHLVLPOHQGLULOPLúWLU
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3.2.1

0LPDUL<DSÕ

ùHNLO KABAN-0LPDUL<DSÕ

KABAN-2 projesi KABAN- SURMHVLQLQ JHOLúPLú KDOLGLU EX VHEHSOH .$%$1-1
SURMHVLQGHDQODWÕODQKHUNDELOL\HWLGHVWHNOH\HFHNúHNLOGHWDVDUODQPÕúWÕUdDOÕúPDPDQ
WÕ÷ÕYHNDELOL\HWDoÕVÕQGDQD\QÕ|]HOOLNOHUHVDKLSROGX÷XQGDQ\XNDUÕGDDQODWÕODQNDELOL
yetler bu böOPGHWHNUDUDQODWÕOPD\DFDNWÕU
KABAN- SURMHVLQLQ PLPDUL \DSÕVÕ .$%$1- GHQ IDUNOÕ ELU J|UQPH VDKLSWLU
çünkü MVVM deseni ]HULQH LQúD HGLOPLúWLU *HOLúWLULOHQ “view model” NRGODUÕ
MVVM uyumludur. *HOLúWLULFL 90/ GRV\DVÕ NXOODQDUDN YLHZ PRGHOOHUL WDQÕPOD\D
ELOPHNWHGLU*HoHUOHPHNXUDOODUÕ.9)GRV\DODUÕYDVÕWDVÕ\ODWDQÕPODQDELOPHNWHDUD\]
de otomatik “Xaml” GRV\DODUÕ VD\HVLQGH ROXúWXUXOPDNWDGÕU 90/ YH .9) GRV\DODUÕ
EL]LP WDUDIÕPÕ]dan gHOLúWLULOHQ GRV\D IRUPDWODUÕGÕU “Xaml” GRV\DODUÕ GD .$%$1-2
projesine EWQOHúLN oDOÕúDQELUX\JXODPDVD\HVLQGHRWRPDWLNROXúWXUXOPDNWDGÕU.
KABAN- SURMHVL oDOÕúPD DPDFÕ DoÕVÕQGDQ .$%$1- LOH D\QÕ NÕVWDVODUD sahiptir,
DPDFÕ GLQDPLN JHoHUOHPH \DSPDN YH RWRPDWLN DUD\] UHWPHNWLU 0LPDUL \DSÕVÕ YH
NXOODQGÕ÷Õteknolojiler IDUNOÕGÕUEXVHEHSOH.$%$1-HJ|UHGDKDKÕ]OÕoDOÕúPDNWDGÕU
YHJHOLúWLULFLDoÕVÕQGDQNXOODQÕPÕGDKDNROD\ODúWÕUÕOPÕúWÕU
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3.2.2

Geçerleme Optimizasyonu

KABAN-1 VLVWHPLDUD\]GHNLKHUKDQJLELUSDUDPHWUHQLQGH÷HULGH÷LúWL÷LQGHRalaQD ED÷OÕ EXOXQDQ SDUDPHWUHOHULQLQ GH÷HULQL JHUoHN ]DPDQOÕ \HQLGHQ KHVDSOD\DFDN
úHNLOGH WDVDUODQPÕúWÕU 6LVWHP büyük benzetim projelerinde SDUDPHWUH VD\ÕVÕ ! 
WHVW HGLOPLúWLU JHUoHN ]DPDQOÕ GH÷HU GH÷LúLNOL÷LQLQ NXOODQÕFÕQÕQ IDUN HGHPH\HFH÷L
kadar küoN ]DPDQ GH÷LúLPLQGH \DSÕOGÕ÷Õ J|UOPúWU IDNDW GRV\DGDQ VHQDU\R \N
leme, listelere büyük veri ekleme ya da VLOPHJLELLúOHPOHUGHNXOODQÕFÕQÕQfark edebilGL÷L ELUJHFLNPH\DúDQGÕ÷ÕJ|]OHPOHQPLúYHVLVWHPLQHQX\XPOXOX÷X açÕVÕQGDQLQFH
OHQPLúWLU6RQXoRODrak KABAN-DOW\DSÕVÕQGDVÕUDODQPÕúoL]JH \DSÕVÕQÕQVLVWHPLON
D\D÷DNDONWÕ÷ÕQGDVLVWHPWDUDIÕQGDQROXúWXUXOPDVÕQDYHGH÷LúHQGH÷HUOHUHJ|UHED÷ÕP
OÕOÕNODUÕQ EXoL]JH\DSÕVÕQDEDúYXUXODUDN\HQLGHQKHVDSODQPDVÕQD NDUDUYHULOPLúWLU
Örnek verilecek olursa:

ùHNLO 5. 'LNoJHQWDQÕPÕ

ùHNLO¶GH verilen GLNoJHQWDQÕPÕQD göre:
x > 0 [xPozitif]
y > 0 [yPozitif]
z > 0 [zPozitif]
] ¥ [ð\ð >SLVDJRU@
(x+y) > z & |x-y| < z & (x+z) > y & |x-z| < y & (z+y) > x & |z-y| < x [üçgen]
NXUDOODUÕEHOLUOHQHELlir. Bu kurallar çerçevesinde geçerlemeler:
x.Geçerli = xPozitif & üçgen [xKural]
y.Geçerli = yPozitif & üçgen [yKural]
z.Geçerli = zPozitif & üçgen [zKural]
olarak belirlenebilir.

ùHNLO6. gUQHNdL]JH<DSÕVÕ HEHYH\QoRFXNKL\HUDUúLVL
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ùHNLO7. 6ÕUDODQPÕúoL]JH

ùHNLO¶GHoL]JHQLQ|UQHNELUVÕUDODQPDVÕYHULOPLúWLU%XVÕUDODPD]HULQGHQJLGLOH
FHN ROXUVD \ GH÷HULQGH KHUKDQJL ELU GH÷LúPH ROGX÷XQGD ].XU G÷PQH NDGDU G
÷POHU NRQWURO HGLOHFHN YH ED÷ÕPOÕ RODQ GH\LPOHU LúOHQHFHNWLU [ GH÷HULQGH GH÷Lúme
ROGX÷XQGDLVH[.XU¶DNDGDURODQ G÷POHULQFHOHQHFHNWLU
dL]JHVÕUDVÕROXúWXUXOXUNHQWRSRORMLNVÕUDODPD\DSÕOPÕúYH|\OHROXúWXUXOPXúWXUBu
oL]JH NXOODQDUDN VDGHFH LOJLOL ED÷ODQWÕODU \HQLGHQ NRQWURO HGLOGL÷LQGHQ YH JHUHNVL]
NRQWUROOHUD]DOWÕOGÕ÷ÕQGDQVLVWHPLQKÕ]ODQPDVÕVD÷ODQPÕúWÕU
%LU EDúND JHOLúLP LVH JHoHUOHPH NXUDOODUÕQÕQ LúOHQPHVLQGH \DSÕOPÕúWÕU .$%$1-1
VLVWHPLQGH JHoHUOHPH NXUDOODUÕ ;0/ GRV\DVÕ úHNOLQGH WXWXOPDNWD YH VHULOHúWLUPH Lú
OHPL\DSÕOPDNWDGÕUøKWL\DoKDOLQGH³5HIOHFWLRQ´NXOODQÕODUDN YHULD÷DFÕJH]LOPHNWH\
di. KABAN-VLVWHPLQGHJHoHUOHPHNXUDOODUÕ.9)GRV\DODUÕQGDWXWXOPDNWDYHVLVWHP
D\D÷D NDONPDGDQRWRPDWLNELUX\JXODPDPÕ]VD\HVLQGH&NRGODUÕQDG|QúPHNWHGLU
%X VHEHSOH JHoHUOHPH LúOHQLUNHQ ³5HIOHFWLRQ´ NWSKDQHVL \HULQH GLUHN NRG EORNODUÕ
NXOODQÕOPDNWDGÕU <DSWÕ÷ÕPÕ] LQFHOHPHOHUGH VDGHFH EX LúOHPLQ VLVWHPL \DNODúÕN 5-10
kat KÕ]ODQGÕUGÕ÷ÕJ|]OHPOHQPLúWLU
3.2.3

.RQILJUDV\RQ'RV\DODUÕ

KABAN-1 sisteminde \DSÕODQGÕUPD GRV\DODUÕ NXOODQÕFÕQÕQ UDKDWOÕNOD GH÷LúWLUHELO
PHVLYHEXGH÷LúLNOLNOHULQoRNLúJFoÕNDUPDPDVÕDGÕQDXML WDEDQOÕWDQÕPODQPÕúWÕU
Her ne kadar XML GRV\DODUÕLOHX÷UDúPDN\D]ÕOÕPFÕODULoLQNROD\ROVDGDGL÷HUGLVLS
OLQOHUGHQ NXOODQÕFÕODU LoLQ DOÕúPD VUHFL R NDGDU NROD\ ROPDPDNWDGÕU. Bu sebeple bu
dosyaODU GDKD NROD\ QDVÕO ROXúWXUDELOHFH÷LQLQ \|QWHPOHUL DUDúWÕUÕOPÕú ve alternatif
çözüm EXOXQPXúWXU(GLW|U\DSÕODQGÕUPD GRV\DVÕQÕQ\HULQHELUX\JXODPDNXOODQÕOPD
VÕQDNDUDUYHULOPLúWLU%XX\JXODPD;DPONRGXUHWPHNWHGLUYH.$%$1-2 sistemi bu
;DPO NRGODUÕQÕ Nullanarak arayüz üretmektedir. ùHPD GRV\DVÕQGDQ YHUL \DSÕODUÕ
RNXQGXNWDQVRQUDEXX\JXODPDDoÕOPDNWDYHKHUYHULWLSLLoLQNXOODQÕFÕ\DLOJLOLNXWX
FX÷DNXOODQÕFÕLVWH÷LQLJLUPHVLQHimkân vermektedir.
ùHNLO8 de EXX\JXODPDQÕQGHPRSURMHVLLoLQDUD\]J|UOPHNWHGLUBu vesileyle
editör WDUDIÕLoLQ\DSÕODQGÕUPD GRV\DVÕROXúWXUXOPDVÕLúlemLNROD\ODúWÕUÕOPÕúWÕU
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ùHNLO 8. KABAN-2 Arayüz Editörü

%LUEDúND\DSÕODQGÕUPD GRV\DVÕGDJHOLúWLULFLWDUDIÕQGDQLOJLOLJHoHUOHPHOHULWDQÕP
ODPDNLoLQNXOODQÕOPDNWDGÕUBuna çözüm olarak yeni bir betik(script) GLOLJHOLúWLULOPLú
ve bu betik GLOL LoLQ GHUOH\LFL WDQÕPODQPÕúWÕU <HQL GLO PPNQ ROGX÷XQFD KHUNHVLQ
anlayaELOHFH÷L NDGDU EDVLW ELU úHNLOGH WDQÕPODQPD\D oDOÕúÕOPÕú YH HQ VÕN NXOODQÕODQ
JHoHUOHPH WLSOHULQL HQ VDGH YH HQ KÕ]OÕ \D]ÕPÕQÕ NROD\ODúWÕUDFDN úHNLOGH WDVDUODQPDVÕ
JD\HVL JGOPúWU(ùHNLO ).
<D]ÕP NROD\OÕ÷ÕQÕ VD÷ODPDN DGÕQD \DUGÕP
FÕ ,QWHOOLVHQVH  |]HOOL÷L HNOHQPLúWLU .XOODQÕFÕQÕQ \D]GÕ÷Õ NHOLPHOHU RWRPDWLN RODUDN
WDPDPODQPDNWDGÕU

ùHNLO 9. KABAN-2 Geçerleme Dili
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ùHNLO10. KABAN-*HoHUOHPH'LOL%1)WDQÕPÕ

ùHNLOGD \HQLJHOLúWLULOHQGLOLQ%1)gösteriminde WDQÕPÕQÕQELUNÕVPÕ görülmektedir. 'HUOH\LFLEXWDQÕPDEDNDUDNGRV\DQÕQGR÷UXOX÷XQXYHGHUOHQHELOGL÷LQLNRQWURO
HWPHNWHGLU(÷HUGRV\Dda bir hata yoksa dosya derlenip &NRGXQDG|QúPHNWHGLU

4

SONUÇ

KABAN-1 ve KABAN-2 sistemleri benzetim projeleri gibi hem veri girdisinin çok
YHNDUPDúÕNROGX÷XKHPGHYHULEWQO÷QQ YHGR÷UXOX÷XQXQ |QHPDU]HWWL÷LSUR
MHOHUGH RODVÕ Lú \NQ HQ D]D LQGLUPH oDEDVÕ LOH UHWLOPLú DOW\DSÕ SURMHOHULGLU
KABAN-1 SURMHVL7h%ø7$.-ø/7$5(1EQ\HVLQGHoRNVD\ÕGDSURMHGHNXOODQÕOPÕú
YH JYHQLOLUOL÷LQL oRN NH] NDQÕWODPÕú ELU SURMHGLU .$%$1-1 SURMHVLQGH L\LOHúWLUPH
|QHULOHUL LQFHOHQPLú YH .$%$1- SURMHVL JHOLúWLULOPLúWLU Bu vesileyle hem sistem
KÕ]ODQGÕUÕOPÕúKHPGHNXOODQÕPNROD\OÕ÷ÕDUWPÕúWÕUKABAN projeleri özünde birbirinGHQ ED÷ÕPVÕ] ELU JHoHUOHPH YH HGLW|U ROXúWXUPD DOW\DSÕVÕQÕ EDUÕQGÕUPDNWDGÕU øVWH÷H
J|UHVDGHFHJHoHUOHPHNÕVPÕWHNEDúÕQDNXOODQÕODELOPHNWHGLU.
0úWHUL LVWHNOHUL ]DPDQOD GH÷LúHQ JHOLúHQ X]XQ VROXNOX SURMHOHU J|VWHUPLúWLU ki
.$%$1NXOODQÕPÕSURMHOHULQJHOLúWLUPHPDOL\HWLQGHYH]DPDQÕQGD kazanç VD÷ODPÕú
WÕU+HUDOW\DSÕSURMHVLQGHROGX÷XJLELLONNXOODQÕPÕQGDELU|÷UHQPHmaliyetine gereksinim duyulPDVÕQD UD÷PHQ VRQXoWD E\N UHVPH EDNÕOGÕ÷ÕQGD SURMHOHULQ GDKD KÕ]OÕ
WDPDPODQPDVÕQÕVD÷ODGÕ÷ÕNXUXPXPX]GDHGLQLOPLúELUWHFUEHGLU
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Özet. Yazılımın kullanıcı ile olan iletişimini sağlayan kullanıcı arayüzlerini tasarlamak ve programlamak, gereksinim mühendisinin ve programcının ürün
üretme sürecinde, uğraş harcadıkları önemli adımlardır. Gereksinim mühendisi,
bu adımları kendi adına kolaylaştırmak için çeşitli tasarım araçları kullanmayı
tercih eder. Bu tasarım araçlarını kullanarak, ekranları müşteri ile görüşmeler
yaparken kolaylıkla ve kısa sürede tasarlayabilmekte ve müşteride görsel bir etki bırakabilmektedir. Ancak, programcı, tasarlanan bu ekranları gerçekleme sürecinde, tasarım araçlarının çıktılarını el yordamlı yöntemlerle programlamak
zorunda kalmaktadır. Bu işlem de yazılım geliştirme sürecinde önemli bir zaman kaybına sebep olmaktadır. ‘Rapid Application Development’ yazılım geliştirme sürecinde doğru ürün elde edilene kadar sürekli yeni bir ilk örnek hazırlanır, eksikleri gözden geçirilir, eksikleri giderilmiş yeni ilk örnek hazırlanır. İlk
örnek hazırlama sürecinde tasarlanan ekranların çevrim işlemi, yazılım ekibine
fazladan uğraş getirir. Bu bildiri, bahsedilen problemi giderebilmek için, kullanıcı arayüzü tasarımı ve programlaması adımlarında yapılabilecek optimizasyonların araştırılması üzerinde odaklanmıştır. Bu konuda yaptığımız çalışma ile
tasarım araçlarının çıktılarının kaydedildiği dosyaları girdi olarak kullanan, tüm
tasarımları yazılımcının kullanacağı programlama diline ya da kullanıcı arayüzü
tanımlama diline çevirebilen genel bir çözüm üretilmiştir. Çalışmamızda, tasarım aracı olarak Balsamiq Mockups (yaygın kullanımı ve tasarlanan ekranları
dosyalara kaydedebilme özelliğinin olması nedenleriyle) kullanılmıştır. Geliştirdiğimiz dönüştürücü yaklaşımı, Balsamiq Mockups tasarım aracından üretilen kulllanıcı arayüzülerinin herhangi bir programlama diline ya da kullanıcı
arayüzü tanımlama diline dönüşümünü başarı ile sağlayabilmektedir. Çalışmamızda elde edilen sonuçları bu bildiride paylaşıyoruz.
Anahtar Kelimeler: Kullanıcı arayüzü tasarımı, DOM tabanlı kod çevirme,
EBML, HTML5, XSLT, Balsamiq Mockups, Genel kod oluşturma, Facade tasarım kalıbı
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1. Giriş
Anlaşılması ve kullanımı kolay bir yazılımı üretmek için dikkat edilmesi gereken
nokta kullanıcı arayüzleridir. Kullanıcı arayüzü bir yazılımın kullanıcı ile iletişim
kurabileceği tek yol olduğu için sistemi anlamlı kılacak en önemli bileşenlerden birisidir. Bir kullanıcı arayüzü hedeflenen kullanıcıya hitap edebilecek kadar basit aynı
zamanda sahip olduğu tüm işlevlerini kullanıcıya sunabilecek kadar bütünleşik olmalıdır[1]. Yazılım mühendisliğinde bu görev gereksinim mühendisinin elindedir ve
gereksinim mühendisi müşteriden aldığı talep doğrultusunda uygulanabilirliği makul
ve en basit sistemi tasarlamaya çalışır. Bu işi daha hızlı yapabilmek için gereksinim
mühendisleri, kolayca kullanabilecekleri belirli tasarım araçlarını kullanmayı tercih
ederler. Kullanılabilir tasarım araçlarına Pencil Project[2], Flair Builder[3], Balsamiq
Mockups[4] örnek olarak verilebilir.
Bu araçlardan birisi olan Balsamiq Mockups hem web uygulaması sağlaması nedeniyle hem de basitliği ile oldukça yaygın kullanılan bir kullanıcı arayüzü tasarım
aracıdır. Balsamiq Web uygulaması ile kullanıcı arayüzleri çevrimiçi ortamda tasarlanabilmekte ve tasarlanan ekranlar “.bmml” uzantılı Balsamiq Mockups dosyaları
halinde kaydedilebilmektedir. Ayrıca Balsamiq Mockups ile tasarlanan ekranların
XML kodu dışarı aktarılabilmektedir. Elde edilen saf XML kodunu geliştiriciler kendi
aralarında paylaşabilmektedir[5].
Araştırma problemimizi tetikleyen gerçek hayat senaryosu Cybersoft firmasının
Bankacılık Sektörü’ne yönelik ürünler geliştiren yazılım ekibinden gelmektedir: Gereksinim mühendisleri temel bankacılık uygulamalarını geliştirme sürecinde kullanıcı
arayüzlerini tasarlamak için Balsamiq Mockups tasarım aracını kullanmaktadır. Bu
sayede, bankacı uzmanlarla yapılan görüşmelerde çizim sürecini çok daha hızlı gerçekleştirmektedirler. Hazırlanan ekranlar bankacılık sektöründe kullanılacak bileşenleri içeren çizimlerdir ve sayıları, güncellenme sıklıkları oldukça yüksektir (örnek:
operasyonel bankacılık işlemleri için 1000’ler mertebesinde ve sürekli güncelleme
istekleri alan ekrarlar mevcuttur.) Burada karşılaşılan en büyük problem, tasarım aracı
ile çizilen tasarımların, kolaylıkla programcı tarafından kodlanabilir olmamasıdır.
Cybersoft firması, kendilerinin geliştirdiği “Aurora Framework” [6,7] adlı yazılım
katmanında kullanıcı arayüzlerini geliştirmektedir. Gereksinim mühendisinin kendilerine ilettiği kullanıcı arayüzü ekranlarını, Aurora Framework sistemi tarafından kullanılan kullanıcı arayüzü tanımlama dilinde tekrardan tasarlamak zorunda kalmaktadırlar. Bu denli fazla kullanıcı arayüzünün gerçeklendiği bir yazılım evinde, böyle bir
durum önemli bir iş gücü ve zaman kaybına, dolayısıyla ekonomik kayba da sebep
olamaktadır.
Klasik yazılım geliştirme sürecine kolaylık sağlayacak bu yöntem aynı zamanda
James Martin’in önerdiği ‘Rapid Application Development’ (RAD) yazılım geliştirme
modeli [8] için de büyük kolaylık sağlayacaktır. Sürekli yeni tasarımların hazırlanmasını ve kullanıcı onayına sunulabilecek bir ön ürünün oluşturulmasını hedefleyen bu
modelde de bizim önerdiğimiz yöntem kullanılarak yazılım ekibinin çevrim ile vakit
kaybı yaşamaması sağlanacaktır.
Bu bildiriyle, problemin çözümüne yönelik olarak, tasarımcıların ve programcıların kullanabilecekleri ortak bir KATD (Kullanıcı Arayüzü Tanımlama Dili) kullanıl-
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masını öneriyoruz. Bu araştırmanın çıktısı da, tasarım araçlarının çıktılarını, kullanıcı
arayüzleri tanımlama dillerine dönüştürebilen, tasarım aracı ya da programlama dili
bağımlılığı olmayan bir dönüştürücü yazılım sistemidir.
Geliştirilen yazılımın ilk örneğinin testi için, tanımlama dili olarak ‘Enhanced
Bean Markup Language’ (EBML) [6,7] tanımlama dilinin kullanımını seçiyoruz.
EBML tanımlama dili XML tabanlı bir KATD olup, özellikle bankacılık uygulamalarının kullanıcı arayüz tasarımlarının tanımlanmasında oldukça başarılı sonuçlar vermiştir. Bu dili seçmenizin diğer bir nedeni de, gerçek hayat senaryolarını aldığımız
Cybersoft firması tarafından kullanılan kullanıcı arayüz tanımlama dili olmasıdır.
Örnek tasarım aracı olarak kullanmakta olduğumuz, Balsamiq Mockups, çizim ekranlarını dosyaları “.bmml” uzantılı dosyalara kaydetmektedir. Bu dosyalar XML
tabanlı olup ekrandaki her bir kontrolü ve kontrole ait özellikleri tüm detayları ile
içermektedir. Bu araştırmayla; tasarım çıktısı olan XML tabanlı dosyaları (örnek:
.bmml dosyaları), bir veya birden fazla kullanıcı arayüzü tanımlama dillerine (örnek:
EBML ya da HTML5) dönüştürebilen, genişleyebilir (birden fazla tanımlama dilini
yeni kodlar yazmadan destekleyebilir) bir mimari yapıya sahip dönüştürücü bir yazılım sistemi geliştirmeyi hedefledik. Bu sayede, tasarımcı ile program yazan ekip arasında orta bir katman olacak ve kod yazan ekibin tasarım ile tekrar ilgilenmesine gerek kalmayacaktır. Fazladan iş yükü, zaman harcanmasının maliyet üzerine ekleyeceği yük ortadan kalkacaktır. Aynı zamanda proje geliştiren ekip kullanıcı arayüzünü
tasarlamak için uğraşmayacağından dikkati dağılmayacaktır, gözden kaçan herhangi
bir kontrolün olmaması da garanti altına alınmış olacaktır.
Bu bildiriyle geliştirilen yazılımın mimari yapısını, teknolojisini, kullanım şekillerini ve elde ettiğimiz tecrübeleri detaylarıyla paylaşıyoruz. Bu bildirinin yazım organizasyonu şu şekildedir. 1. bölüm, problemin tanımını, araştırma problemini ve bildirinin amacını açıklamaktadır. 2. bölüm, kullanılabilecek kullanıcı arayüzü tasarım
araçlarını, tasarımları başka dillere çevirebilen uygulamaları ve bu uygulamaların
yeterliliklerini açıklayan literatür aramasını içerir. 3. bölüm, hazırladığımız sistemin
genel mimarisini içerir. 4. ve 5. bölümler sistem üyelerinden tasarım aracı ve kullanıcı
arayüzü tanımlama dili adaptörlerinin nasıl çalıştığını, giriş ve çıkış üyelerinin neler
olduğunu açıklar. 6. bölüm, yapılan çalışmada kullanılan metodolojiyi ve bu metodolojinin faydalarını açıklar. 7. bölüm, çalışmanın sonucunu elde edebilmek için yapılan
uygulamaya ait detayları içerir. 8. bölüm, çalışma sonucunda elde edilen sonuçları,
karşılaşılan problemlerin nasıl aşıldığını ve gelecekte bu konuda nasıl bir çalıma yapılacağını açıklamaktadır.

2. Altyapı ve İlgili Çalışmalar
Yazılım geliştirme süreci içinde ilk adım müşteri ile problemin çözümü için ortak bir
noktada anlaşmaktan geçer. Bu anlaşma sürecinde müşteri taleplerde bulunur. Gereksinim mühendisi istenilen talepleri irdeler ve uygulanabilir çözümleri müşteriye sunar
[9].
Üretilecek ürünün görsel bir örneği hazırlanır ve müşterinin kabulüne sunulur.
Müşteriye yapılan sunum, işlevsel olmayacak ölçüde basit, aynı zamanda müşterinin
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istediği bütün detayları içerecek kadar detaylı olmalıdır. Tasarımın hazırlanması sürecinde minimum maliyet ve minimum zaman ana fikir olmalıdır [10]. Gereksinim
mühendisi kendisi için pratik yöntemler kullanır, kullanımı kolay bir tasarım aracı ile
kullanıcı arayüzlerini kısa sürede hazırlar ve müşteriye sunar.
Günümüzde kullanılabilecek birçok tasarım aracı mevcuttur. Çoğu tasarım aracı
belirli kullanıcı arayüzlerini tasarlamak için özelleşmiştir. Bazı tasarım araçları, tasarımları sadece görsel olarak bize sunarken, bazı tasarım araçları ise, tasarlanan ekranların kendi içerisinde anlamlı kodlarını bize sunabilmektedir. Günümüzde kullanılan
bir kaç tasarım aracından bahsetmek gerekirse:
x Pencil Project: Kullanıcı arayüzü tasarımı adına birçok bileşene sahip olduğu için
kullanılabilir bilgisayar uygulaması tasarımları hazırlama araçlarından tercih edilebilecek bir araçtır. Pencil Project ile hazırlanan tasarımların anlamlı kodların ortamlar arası aktarımı da yapılabilmektedir.
x Balsamiq Mockups: Masaüstü uygulama tasarımları, web sayfası tasarımları ve
IPhone ekran tasarımlarını hazırlama imkânı sağlar. Kullanıcı arayüzlerinin kolaylıkla tasarlanabildiği bir araç olan Balsamiq Mockups, hazırlanan tasarımların PNG
ve PDF formatındaki ekran görüntülerini kaydetme imkânı sunar [5]. Ayrıca bu tasarımların DOM [11] doküman formatında çıktılarına erişilebilmektedir.

Şekil 2.1 Balsamiq ile Hazırlanan Kullanıcı Arayüzü

Şekil 2.2 Balsamiq Tasarımına Ait BMML Dosyası
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Balsamiq Mockups ile hazırlanan basit bir kullanıcı arayüzü ekranı Şekil 2.1’de
verilmiştir. Örnekte de olduğu gibi Balsamiq ile yapılan tasarımlarda, ekran üzerine,
kodlama yapılırken dikkat edilmesi gereken bölümler “mockup” adı ile gösterilmektedir. Tasarlayıcı, ekranları hazırladığı ve sunduğu zaman mockup’ları görünür veya
görünmez olarak ayarlayabilmektedir. Bu özellik ile çizilen tasarım sunulurken de
kolaylık elde edilmektedir. Çevrim işlemi için bu mockup’lar seçimli olarak dikkate
alnımaktadır. Tasarımın çıktısı olan BMML dosyasının bir bölümü Şekil 2.2’de verilmiştir. Bu dosyanın içeriğinden 4. bölümde bahsedilecektir.
KATD, interaktif uygulamaların içerdiği öğelerin karakteristiklerinin açıklandığı
üst düzey bir bilgisayar dilidir. KATD, sözdizimi kurallarını (dil açısından nasıl ifade
edilebildiği) ve anlamsal özellikleri (gerçek dünyada ne anlama geldiği) içermektedir
[12].
Microsoft ürünlerinde .Net Framework 3.0 ve üzeri versiyonları ile desteklenen
XAML, deklaratif dildir. XML’e benzer bir dil olan XAML, tek başına bir uygulama
için yeterli olmayıp arka tarafta C#, J# veya VB.NET ile programlaması yapılabilmektedir. Cybersoft tarafından hazırlanan Aurora Framework’u üzerinde çalışan kullanıcı arayüzü tanımlama dili olan EBML ile kullanıcı arayüzleri ve programlamaları
yapılabilmektedir [13].
Tarayıcıların desteklediği KATD’ler, her hangi bir derleyici tarafından derlenmeye ihtiyaç duymadan, doğrudan işletilebilen dillerdir. HTML, javascript buna örnek
olarak verilebilir.
Hazırlanan kullanıcı arayüzü tasarımlarını çalışan ortamda kullanılabilecek olan
KATD’ne dönüştürebilen araçlar vardır. Bu araçlar hazırlanan tasarımları belirli bir
formata dönüştürmeyi hedeflerler (HTML, EBML gibi). Yapılan araştırmada tasarımların HTML kod karşılıklarını üreten uygulamalar bulunmuş ve aşağıda sunulmuştur.
x NedeCo Balsamiq Mockups To HTML/CSS Converter: NedeCo Converter
[14], Balsamiq Mockups ile hazırlanan tasarımları CSS ile desteklenen HTML
kodlarına dönüştürmektedir. Çevrimleri başarılı bir şekilde yapan bu araç, Balsamiq Mockups dosyalarını alıp HTML kodlarına dönüştürdüğü için genel değil,
sınırlı bir araçtır.
x Napkee: BMML dosyalarını HTML ve CSS kodlarına dönüştürebilen Napkee
[15], HTML5 çıktıları üretebilmektedir. Bütün Balsamiq Mockups araçlarını dönüştürebilen Napkee, Balsamiq Mockups dışındaki başka bir tasarım aracının
çıktılarına hizmet edememektedir.
x WireFrame: WireFrame [16], Balsamiq tasarımlarını HTML ve CSS kodlarına
dönüştürebilse de basit bir tasarımı çok sayıda kontrol içeren HTML kodlarına
çevirmektedir. Bu yüzden WireFrame görünüm olarak hoş bir çevirim yapsa da
arka plandaki kod oldukça karmaşıktır ve geliştiriciler tarafından kullanıma çok
da uygun değildir.
Yukardaki paragrafta özetlenen araçlar aracılığıyla kod dönüşümü yapılabilmektedir. Fakat kullanıcının ikinci bir dile çevirme özgürlüğü ne yazık ki yoktur. Ayrıca
bu araçlar sadece belirli bir tasarım aracının çıktılarını kabul etmektedir. Bahsedilen
araçlarda kullanıcı, Balsamiq Mockups dışında başka bir tasarım aracını kullanamamaktadır. Önerdiğimiz yöntem ile bu bağımlılıkları ortadan kaldırmayı hedeflemekte-
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yiz. Sistemin sahip olması gereken iki temel özellik bulunmalıdır. Bunlardan ilki farklı bir tasarım aracının çıktılarının da sistem tarafından tanınabilmesi, ikincisi ise, sisteme tanıtılan tasarımın farklı bir KATD’ye dönüştürülebilir olmasıdır. Bu sayede
sistem diğer çevrim araçlarına göre daha kapsamlı bir yapıya sahip olur.

3. Genel Sistem Mimarisi
Sistem yapısı genel bir kapsamı hedeflemektedir. Hedeflenen genel kapsam ile farklı
tasarım araçlarından elde edilen tasarımlar okunabilmeli ve üretilecek çıktı tek bir
formatta değil, başka formatlarda da olabilmelidir.
Balsamiq Mockups tasarım dosyasını denetleyen sistemde bu tasarımların içereceği her elemanın bir karşılığı olmalıdır. Dolayısıyla bankacılık sektöründeki yazılımlarda içermesi beklenen bütün kontrolleri ve özelliklerini sistem tanıyabilmelidir.
Sistemin bu kontrollere bu şekilde hâkim olmasının sağladığı avantaj, bu aşamadan
sonra sistemin programlandığı şekilde istenilen başka işaretleme dillerine çevrim
yapabilmesidir. Bu yöntem ile birçok XML tabanlı işaretleme diline tasarım yapılabilir. Bunların başında XAML, HTML, HTML5 gibi evrensel diller olabilir. İşaretleme
dillerinin avantajı, bir derleyici tarafından derlenmeden de çalıştırılabilir olmasıdır,
kod yazıldıktan sonra sadece çalıştırmak doğrudan çıktı elde edilmesi için yeterli
olmaktadır. Ayrıca çalışmada Cybersoft firmasının kullanıcı arayüzleri için kullandığı
EBML programlama diline de çevrim yapılması hedeflenmektedir.
Hazırlanan sistem Balsamiq çıktısında bulunan XML içeriği bir başka doküman
formatına doğrudan çevirmez, bunu kendisinin anladığı bir yapıya çevirir, bu yapıdan
sonra çevrim için sistem hazır olur ve programlandığı şekilde çevrimi yapar. Böylece
sistem bir metin dosyasını başka bir metin dosyasına çevirmekten öte, onu tanıyabildiği bir halde dönüştürmüş olur.
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Şekil 3.1 Genel Sistem Mimarisi

Sistemin işleyişi Şekil 3.1’de genel olarak verilmiştir.
x Tasarım Girdisi: Tasarım aracından alınan dosyalar özel olarak hazırlanan
TAA(Tasarım Aracı Adaptörü) ile tanınmaktadır. Tasarım aracı adaptörünün girdilerinden “.bmml” uzantılı dosyalar, Balsamiq Mockups tasarım aracının ürettiği çıktıları temsil ederken, “.abc” uzantılı dosyalar ise herhangi bir tasarım aracının ürettiği çıktıları temsil etmektedir.
x Tasarım Tanım Çözümleyicisi: Tasarım girdisi tarafından elde edilen veriler sistem için anlamlı olan GTBD (Genel Tasarım Biçimleme Dili) yapısına dönüştürülmektedir. GTBD, DOM formatındadır ve ortak bir yapıdır. GTBD dosyaları “.gtbd”
uzantılıdır.
x Kullanıcı Arayüzü Oluşturucu: KATD adaptörü, GTBD dosyalarını istenilen
formata dönüştürmektedir. KATD adaptörünün dönüştürdüğü formatlardan “.html”
ve “.ebml”, HTML ve EBML dosyalarını, “.xyz” ise geçerli olabilecek herhangi bir
KATD’yi temsil etmektedir.
TAA ve KATD adaptörleri dışa dönük modüller olduğu için özel olarak tasarlanmak zorundadır.

4. Tasarım Aracı Adaptörlerinin Çalışma Sistemi
Kullanılan tasarım araçları kendisine göre anlamlı olarak nitelendirilebilen şekilde
XML kodlar üretmektedirler. Bu XML kodlarını, üretildikleri tasarım araçlarına özel
olarak hazırlanan adaptörler ile sisteme tanıtmak gerekmektedir. Her adaptörün, ilgili
tasarım aracıyla oluşturulan XML dosyalarına ait XML Schema’da belirtilen bileşenleri tanıması gerekmektedir.
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XML doküman formatı bir çeşit ağaç yapısını temsil eder. Bu ağaç yapısında iç
içe üyeler bulunabilir: Bir panelin içerisinde bulunan bileşenlerin o panele ait olduğu,
o panelin içerisinde yazılmasından anlaşılır veya yine bir panelin içerisinde bulunan
buton, tablo gibi kontroller bu paneli tanıtan XML kodları altına yazılır. Bu hiyerarşik
tasarım XML’in ebeveyn-çocuk yapısının özelliğidir.
Balsamiq, ekran çıktılarını XML tabanlı “.bmml” dosyalarında kaydeder fakat bu
dosyaların diğer bilinen klasik XML dosyalarından ayrı bir yapısı söz konusudur.
XML özellikleri ile birlikte bileşenleri belirtir. Balsamiq dosyaları için XML formatındaki ebeveyn-çocuk hiyerarşisinin anlamı farklıdır. Kontrollerin konumsal değerleri ebeveyn, kontrollerin kendilerine özel değerleri (Bir textbox’ın rengi, yazısının
italik olması gibi) çocuk olarak belirtilmektedir. Her kontrolün ebeveyn özelliklerinin
türleri aynıdır. Fakat kontrolün çeşidine göre çocuk özelliklerinin türleri farklılık göstermektedir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse bir butonun da textbox’ın da konumunu ve büyüklüklerini belirten öğeler aynıdır, fakat buton ile textbox kendilerine
özel farklı özellikler içerebildikleri için çocuk özellikler tipe göre farklılık gösterir.
Balsamiq dosyaları her ne kadar XML tabanlı dosyalar olsa da iç içe olan kontroller ayrı ayrı yazılmıştır. Üyeler kat kat yerleştirilmiş olarak düşünülmüş ve her üyenin
kaçıncı katta oluğu “zOrder” adındaki özellikte tutulmuştur. Ayrıca her öğenin başlangıç ve bitiş koordinasyonları bilindiği için hangi üyenin hangisinin içerisinde bulunduğu koordinasyon karşılaştırması yapılarak elde edilebilmektedir.
Bir Balsamiq tasarımında bankacılık sektöründe kullanılan arayüz kontrollerini
sisteme tanıtmak gerektiği için önce bu kontrollerin neler olabileceği araştırılmıştır ve
kontroller aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
- TabPane
- DateField
- Button
- TextArea
- FieldSet
- Canvas
- TextInput
- Label
- CheckBox
- Title
- RadioButton
- CheckBoxGroup
- TitleWindow
- RadioButtonGroup
- ComboBox
- StickyNote
- DataGrid
Bu kontroller kullanıcı arayüzünü tasarlarken kullanılan kontrollerdir, belirtilen
kontrollerin içinde bulunan “StickyNote” tasarımın üzerine eklenen notlar için kullanılır[17]. Bu kontrol, sistem çevriminde istenildiği takdirde çevrilmeyerek yazılımcıya yardımcı olmaktadır.
Sistemin genel modeli olan GTBD dosyalarında iç içe üyeler ebeveyn-çocuk yapısı ile belirtilmektedir. Balsamiq dosyalarındaki üyeleri ebeveyn çocuk bilgileri için
derinlik (zOrder) sırasından yardım alınır. Derinlik değeri en alttaki kontrol için 0
(sıfır) olarak belirlenir ve her bir kat bir fazlası olarak belirlenir. Fakat her kontrol bir
diğerinin alt kontrolü olamaz, bir kontrolün ebeveyn kontrol olabilmesi için kapsayıcı
kümesinden bir kontrol olması gerekir. Bu kümenin elemanları “Canvas, CheckBoxGroup, FieldSet, RadioButtonGroup, TabPane, TitleWindow” kontrolleridir ve
diğer kontroller bu kontrollerin altında çocuk olarak bulunabilirler.
Sistem karşılaşacağı problemlere karşı dayanıklı olmalıdır. Karşılaşılabilecek
önemli iki problem aşağıda verilmiştir:
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1- Sistemde tanımsız olan bir kontrolle karşılaşılma durumu: Böyle bir durumda
sistem bu kontrolün adını ve özelliklerini kayıt dosyalarında saklar ve sistemin
geliştirilmesi için bir sonraki güncellemede bu kayıt dosyalarından faydalanılır.
2- Bir kontrole ait özellik sistemde tanımsız olabilir: Sistem tasarlanırken her ne
kadar bütün özellikler sisteme eklenmiş olsa da Balsamiq güncel bir uygulamadır ve tasarım için yeni bileşenler hazırlanabilir. Bir kontolün özellikleri tanınmaya çalışıldığında eğer bu şekilde bilinmeyen bir özellik ile karşılaşılırsa bu
durum da rapor edilir ve bu raporlar sistemin geliştirilmesine yardımcı olur.
Belirtilen durumların ikisinde de sistem çalışmasını aksatmamalı çevrim içinde devam edebilmelidir. Bu çalışma “Tanıdığın kadarını çevir, tanımadıklarını yoksay”
olarak nitelendirilebilir. Sistem bu kötü senaryolar ile karşılaşırsa bunları raporlar
aynı zamanda bu kontroller veya özellikler yokmuş gibi çevrim işlemine devam eder.

5. Kullanıcı Arayüzü Tanımlama Dili Adaptörü
Sistem tarafından, genel modeldeki bilgileri kullanarak kullanıcı arayüzü tasarlanmaktadır. Bu aşamaya kadar tasarlanacak ekran TAA ile tanınmış, GTBD formatında
iç içe yapılandırılmış DOM dosyası hazırlanmıştır. KATD adaptörü ile GTBD dosyasındaki içerik istenilen formata çevrilmektedir. KATD adaptörü dışa hizmet veren
bileşen olduğu için ortamda ihtiyaç duyulan dile göre tasarlanmaktadır.
Hazırlanan KATD adaptörü, TAA ile oluşturulmuş olan GTBD dosyasını EBML
ve HTML5 dosyalarına çevirmektedir. EBML ve HTML5 dosyalarında da iç içe üyeler GTBD dosyasındaki ebeveyn-çocuk hiyerarşisinde olduğu için çevrim işleminde
sıralama kontrolü gibi bir detay olmamaktadır. EBML dosyaları hazırlanırken her
kontrol “bean” etiketinde hazırlanır ve özellikleri “style” etiketi altında belirtilir.
Sistem tanıdığı bütün kontrolleri içeren EBML dosyasını oluşturur ve süreç tamamlanır. HTML5 dosyaları için ise yine benzer bir durum söz konusudur. Eşleştirme tanımlarını yapabilmek için XSLT[18] dosyaları oluşturulur. Sistem bu XSLT dosyalarının vasıtası ile çevrimin nasıl yapılacağına karar verir.

6. Metodoloji
Sistem Şekil 3.1’de gösterildiği gibi, dışarı dönük olan iki adaptör içermektedir. TAA
dışarıdan alınan veriyi sistem için optimize ederek genel model oluşturulmasına zemin hazırlar, genel model hazırlanır ve sistem, tasarıma ait bütün bilgileri bu genel
modelde istenilen dile çevrim için hazır olarak saklar. Eğer varsa bilinmeyen kontroller ve özellikler ayrı ayrı kayıt edilerek sistemin optimize edilmesi için saklanır. Daha
sonra genel model, KATD adaptöründe hazırlanan metodlar ile istenilen dile çevrilir.
Sistem Facade tasarım desenine göre hazırlanmıştır. Facade tasarım deseninde yapısal gruba ait alt sistemlerin doğrudan kullanılması yerine, alt sisteme erişen başka
bir nesne üzerinden alt sistem kullanılır. Facade tasarım deseni sayesinde alt sistem ile
olan iletişim minimize edilir. Basit ve sade bir arayüz ile karmaşık alt sistemler daha
kolay kullanılabilir. Sistem genel modele çevirerek başka dillere geçiş sağladığı için
Facade tasarım desenini kullanmaktadır [19,20,21].
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KATD adaptörünün kullandığı XSLT dosyaları her bir dil için ayrı olarak tasarlanmaktadır. KATD adaptörünün içerdiği dönüştürücü metodu sabittir. Sistem ile
hangi dile çevrim yapılacaksa o dili tanımlayan XSLT dosyası sisteme yüklenerek
çevrim işlemi yapılmaktadır.

7. Gerçekleştirme Detayları
Hazırlanan aracın bu kontrolleri ayrı ayrı tanıyabilmesi gerektiğinden nesneye dayalı
modelleme kullanılmıştır. Bu tasarıma göre her bir üye tipi ayrı birer sınıf ve kendisine ait özel kontrolleri bu sınıflarda tanımlıdır. Bütün üyelerin ortak olarak kullandığı
konum, büyüklük, derinlik sıralaması gibi özellikler ise bir üst sınıfta belirtildi ve
kontroller bu sınıftan türetilmiştir.
Sınıfların değişkenleri tanımlanırken iç içe üyeler belirlenirken, ölçüm yapmak gerektiği için başlangıç koordinatları, en-boy ölçüleri ve derinlik değerleri “integer”,
diğer özellikler ise “string” türünde seçilmiştir.
Araç java dilinde hazırlanmıştır. Balsamiq çıktılarının sisteme tanıtılması için JDK
ile birlikte gelen “DOM XML parser” fonksiyonları [22,23] kodlamada büyük kolaylıklar sağlamıştır. XML tabanlı BMML dosyalarının bütün üyeleri bu fonksiyonlar
kullanılarak elde edildi [24]. Sistem Balsamiq dosyalarını bu kütüphanenin fonksiyonlarını kullanarak okumakta ve dinamik olarak nesneler oluşturmaktadır. Bu nesneler sistemin elinde liste yapısı altında tutulmakta ve bu nesnelerden orta katman
GTBD üretilmektedir. Bu aşamada sistem başka dile çevrim yapmadan önce orta
katmanı oluşturmaktadır. Bu orta katmanda Balsamiq Mockups dosyasının içerdiği
aynı zamanda sistemde tanımlı olan bütün kontroller bulunmaktadır. Tanınmayan
kontroller rapor dosyalarında tutulmaktadır. Oluşturulan GTBD, sisteme tanıtılan
XSLT dosyalarının referans verdiği şekilde EBML ve HTML5 dosyalarına çevrilmektedir.
Sistemin GTBD oluşturma işlemini yapabilmek için önemli noktalardan birisi
ebeveyn-çocuk hiyerarşisini oluşturabilmektir. Bunu sistem derinlik değerini takip
eder. Bir kontrolün ebeveyn olabilmesi için öncelikli şart kapsayıcı tipinde bir kontrol
olmasıdır. Bunlar; “tab item, field set, panel, canvas, title window” kontrolleridir. Bu
kontrollerden bir tanesi ile karşılaşılırsa bu kapsayıcı kontrolün derinlik değerinden
daha büyük derinlik değerine sahip olan ve başlangıç ve bitiş koordinatları bu kapsayıcınn içerisinde olan diğer kontroller, bu kapsayıcının çocuk kontrolleri olarak yazılır. Bu yöntem ile ebeveyn-çocuk hiyerarşisi oluşturulmuş olur.
KATD adaptörü, java kütüphanelerinden “javax.xml.transform.Transformer” kütüphanesini kullanır. Oluşturulan transformer nesnesi XSLT dosyalarında belirtilen
bilgiler doğrultusunda GTBD dosyalarından çevrim işlemini yapar. Çevrim işleminin
seçimli olması planlanmıştır. Bu seçimler yazılımcıya yardımcı olması için tasarım
üzerindeki notların da çevrilmesi veya çevrilmemesi olarak seçimli olabilmektedir.
Bir tasarımda HTML5 çevrimi yapılacaksa bu ekran üzerindeki notlar uyarı mesajını
ToolTipText olarak gösteren bir inaktif TextBox ile ifade edilecektir. EBML tasarımında yine bu notlar inaktif TextBox üzerindeki ToolTipText ile gösterilecektir.
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8. Sonuçlar ve Gelecekteki Çalışmalar
Yapılan çalışma ile oluşturulan uygulamanın testi için Balsamiq Mockups’ta bankacılık sektöründe kullanılan bir hesap yönetim ekranı tasarlanmıştır. Tasarlanan Balsamiq Mockups çizimi Şekil 8.1’de verilmiştir. Tasarlanan ekranın hazırlanan uygulama
ile çevrilmesi ile elde edilen EBML karşılığının ekran görüntüsü Şekil 8.2’de verilmiştir.

Şekil 8.1 Balsamiq Mockups ile Hazırlanmış Hesap Yönetim Ekranı

Balsamiq Mockups tasarımında olup, çevrilen ekranda olmayan özellikler, tablonun
içeriği (sütun başlıkları hariç) ve tarih seçim alanındaki verilerdir. Bu veriler tasarım
ekranının kolay anlaşılması için eklenen veriler olduğu için çevrilmesine ihtiyaç duyulmamaktadır. Aynı zamanda EBML dilinin yapısı gereği tablo verileri EBML kodlarında değil veri tabanında olacağı için çevrilecek ekrana bu verileri eklemek gibi bir
durum söz konusu değildir.
Bu ekranın GTBD çıktısı da çevrim sırasında oluşturulmuştur. Bu GTBD çıktısı elimizdeki genel formdur. Balsamiq Mockups dışında başka bir ekran kullanılacak olur
ise, bu ekranın hazırlanacak yeni sürümlerinin GTBD çıktıları ile elde bulunan eski
ekrana ait GTBD çıktısı karşılaştırılabilir.
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Şekil 8.2 Hesap Yönetim Ekranının EBML Arayüzü

Sistemin Facade desenli tasarım olması birçok imkânı beraberinde getirmektedir.
Balsamiq haricinde, Balsamiq gibi kodlarına kolaylıkla erişilebilen başka bir çizim
aracı kullanılması durumunda yine bir çevrime ihtiyaç duyulacaktır. Tasarlanan çizimi bir şekilde anlatan kod, bu çalışmada oluşturulan orta katman olarak (GTBD) sisteme tanıtılabilir. Bu adımdan sonra 5. bölümde açıklanan KATD adaptörü kullanılarak çevrim tamamlanabilecektir.
7. bölümde, orta katmanda GTBD dosyaları hazırlanırken sistemin iç içe kontrolleri derinlik değerleri ile belirlediği belirtilmişti. Derinlik değeri BMML dosyalarında
sıralı olarak bulunmadığı için arama yapmak gerekmektedir. Bu noktada sistemde
karmaşıklık hesabı yapmak gerekir. Derinlik ile koordinat değerleri bilinen ve gözden
geçirilmemiş olan kontrollerin hepsi aranarak, ebeveyn kapsayıcının altına yazılmaktadır. Kontrollerin koordinat değerleri sırasız olduğundan dolayı karmaşıklığı O(n)=n
olan “linear search” kullanılmıştır. Hazırlanacak bir ekranda kontrol sayısının en fazla
80-100 olacağı varsayıldığında bu işlem günümüz bilgisayarlarını çok zorlamayan bir
işlem olmaktadır. Bir çalışmada hazırlanan ekran çıktılarını başka bir işaretleme diline
çevrilmek istenildiğinde gereken XSLT dosyasının hazırlanarak sisteme tanıtılması
yeterli olacaktır.
Önerdiğimiz bu yaklaşımın bir sonraki adımı olarak hazırlanan ekran tasarımlarını
“Ext JS” [25] kodlarına dönüştürmeyi hedeflemekteyiz. “Ext JS”, Sencha firmasının
programlanabilir dinamik web uygulamaları geliştirmek için hazırladığı javascript
kütüphanesidir.

735

Kaynaklar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.

24.

Harris, B., John, B.E., Brezin, J.: Human Performance Modeling for All: Importing UI
Prototypes into CogTool. CHI '10. ACM, pp. 3481-3482, Atlanta, GA, USA (2010)
Pencil Project, http://pencil.evolus.vn/Default.html
FlairBuilder - Wireframes. Mockups. Prototypes, http://flairbuilder.com/
Balsamiq Mockups- Balsamiq, http://balsamiq.com/products/mockups/
Faranello, S.: Balsamiq Wireframes Quickstart Guide. pp 13, Packt Publishing, Birmingham (2012)
Altintas, N. I., Surav, M., Keskin, O., Cetin, S.: Aurora software product line. Turkish
Software Architecture Workshop, Ankara (2005)
Altintas, N. I., Cetin, S., Dogru, A. H., Oguztuzun, H.: Modeling Product Line Software
Assets Using Domain-Specific Kits. IEEE transactions on software engineering 38(6): 13761402 (2012)
Martin J.: Rapid Application Development. Macmillian (1991)
Misic, M. M.: Journal of Systems Management. 47, 34-40 (1996)
Wood-Harper, A. T., Corder, S., Wood, J. R. G., Watson, H.: How we profess: the ethical
systems analyst. Communications of the ACM, Volume 39, Issue 3, pp 69-77, New York,
NY, USA (1996)
Document Object Model (DOM) Level 3 XPath Specification,
http://www.w3.org/TR/DOM-Level-3-XPath
Souchon, N., Vanderdonckt, J.: A Review of XML-compliant User Interface Description
Languages. DSV-IS 2003, LNCS 2844, pp. 377-378, Springer-Verlag Berlin Heidelberg
(2003)
Lori MacVittie, XML in a Nutshell, pp.3 , O’Reilly Media Inc. (2006)
Balsamiq Mockups to HTML/CSS Converter,
http://development.nedeco.de/blog/2011/11/03/balsamiq-mockups-to-htmlcss-converter/
Napkee – Make Your Mockups Come Alive, http://www.napkee.com/
Wire2app – Beta, http://www.wire2app.com/product.aspx
Faranello, S.: Balsamiq Wireframes Quickstart Guide. pp 101, Packt Publishing, Birmingham (2012)
Burke, E.M.: Java and XSLT. pp. 135-142, O’REILLY (2001)
Mel Ó Cinnéide, Paddy Fagan. Design Patterns: the Devils in the Detail. pp. 6-8, PLoP ’06
Proceedings of the 2006 conference on Pattern Languages of programs. ACM, Article No.
33, New York, NY, USA (2006)
Pandey, R. K.: Managing software design complexity: facade vs role-based design. ACM
SIGSOFT Software Engineering Notes, Volume 34 Issue 1, pp. 1-4, New York, NY, USA
(2009)
Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., Vlissides, J.: Design Patterns: Elements of Reusable
Object-Oriented Software. pp. 208-217, Addison-Wesley (1995)
Reading XML Data into a DOM (The Java™ Tutorials > Java API for XML Processing
(JAXP) > Document Object Model),
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jaxp/dom/readingXML.html
Chen, H., Tompa, F.Wm.: Set-at-a-time Access to XML through DOM. Proceedings of the
2003 ACM symposium on Document engineering, pp. 225-233, New York, NY, USA
(2003)
Harold, E.R.: Processing Xml with Java, Addison-Wesley Longman Publishing Co., chapters 9-13, Inc. Boston, MA, USA (2002)

736

25.

JavaScript Framework for Building Rich Desktop Web Applications | Sencha Ext JS |
Products | Sencha, http://www.sencha.com/products/extjs/

737

UML ile Modellenen Coğrafi Verilerin XSLT
Yardımıyla OWL’a Dönüştürülmesi
Sermet Önel1, Murat Komesli1, Mehmet Cudi Okur1
1
Yaşar Universitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü
Üniversite Cad. 35, 35100, Bornova, İzmir, Türkiye
{sermet.onel, murat.komesli, mehmet.okur}@yasar.edu.tr

Özet. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), disiplinler arası sorunları çözme amaçlı
geliştirilmiş, coğrafi ve sözel veri tabanına sahip, güçlü donanıma ihtiyaç duyan
bir yazılım teknolojisidir. CBS, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda Anlamsal
Web’e doğru yönelmektedir. Anlamsal Web’in gerçekleştirilmesini savunduğu,
bilgi sistemler arası veri paylaşımı ve birlikte çalışılabilirlik, mevcut UML
(Unified Modelling Language) veri modelleme dili ile sağlanamadığından
dolayı, yeni bir modelleme tekniğine ihtiyaç duyulmuştur. Sahip olduğu
potansiyelle OWL (Web Ontology Language), bu sorunu giderebilecek bir
çözümdür. Bu çalışma, coğrafi verilerin UML’den OWL’a dönüştürülmesini
XSLT (XML Style Language Transformation) yardımıyla gerçekleştirmeyi
konu almaktadır. Böylelikle, coğrafi verilerin bilgisayarlar tarafından
anlaşılabilir ve çıkarsama yapılabilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Coğrafi Veri, UML, XML, XSLT, OWL.

1 Giriş
Günümüzde bilgisayar ve yazılım mühendisliği alanlarının ortak olarak üzerinde
çalıştığı teknolojilerden birisi Anlamsal Web’dir. Anlamsal Web, kısaca web tabanlı
bilginin bilgisayarlar tarafından anlaşılır, paylaşılır ve çıkarsama yapılabilir hale
getirilmesini amaçlayan metotları kapsamaktadır [1]. Bu metotların geliştirilmesi
amacıyla çeşitli veri modelleme teknikleri kullanılmış ve sözdizimi kuralları
geliştirilmiştir. Bunlardan içerik ve fonksiyon olarak en zengini Web Ontoloji Dili
(OWL)’dir [2].
CBS, yapısı itibariyle anlamsal web’in getirdiği yeniliklere büyük ihtiyaç
duymaktadır. Çünkü, çözmek için geliştirildikleri ekonomik, sosyal ve çevresel
sorunlar, zamanla sistem içerisinde büyük bir bilgi birikimine, aynı zamanda bu
bilginin etkili ve hızlı bir şekilde analiz edilip işlenmesine gereksinim duymaktadır.
Anlamsal web teknolojisi bu noktada görev almakta, insan ve bilgisayar tabanlı
çalışma ortamını geliştirmeye hizmet etmektedir. Bunun için, bilgi sistemi içerisinde
bir organizasyonun oluşturulması gerekmektedir.
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İnsanların yazılım sistemlerini daha iyi kavraması için geliştirilmiş UML modeli,
anlamsal web’in gerekliliği olan servislerin bilgisayarlarca anlaşılabilirliğinde ve
bilgisayarlar arası kolay veri paylaşımında yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple, UML
standartlarıyla anlamsal web’in getirdiği anlamları iyi tanımlanmış veriler
yaratılamamakta ve anlamsal web’den hedeflenen ideallere ulaşılamamaktadır.
Bu çalışmanın amacı, eksikliği görülen terminolojik birikimi sağlama görevini
üstelenebilecek OWL modelini UML sınıf (class) diyagramı tabanlı coğrafi veriler ile
bütünleştirilmesinin sağlanmasıdır. Bahsedilen amaç ile coğrafi bilgi sistemlerinde
kullanılan UML modellerinin etkili bir biçimde OWL modellerine dönüştürülmesi
mümkün olacaktır. UML ile modellenen coğrafi veriler XSLT dili kullanılarak veri ve
anlam kaybına yol açmaksızın bire bir OWL modelindeki karşılıklarına
dönüştürülmektedir. Bu sayede, insanlar için oldukça yararlı olan UML modelleme
dili ile, bilgisayarlar için kullanışlı olan OWL modelleme dilinden birlikte
yararlanarak anlamsal web idealine ulaşma şansı oluşacaktır. Çalışmanın bundan
sonraki bölümlerinde UML ve OWL modelleme tekniklerinden kısaca bahsedilmiştir.
Dördüncü bölümde, farklı modellerden otomatik OWL modeli yaratma işlemi için
yapılan önceki çalışmalardan bahsedilmiştir. Beşinci bölümde UML’den OWL’a
olabilecek örnek bir dönüştürme gerçekleştirilmiştir. Altıncı bölümde sonuçlar ve
gelecek çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.

2 UML Veri Modeli
UML veri modeli, günümüzde yazılım sistemlerinin organizasyon ve yapısal şemasını
anlatılmasında etkin olan bir modelleme tipidir. Özellikle sahip olduğu grafiksel
öğelerle, insanların rahatça sistemi kavramasına olanak sağlamaktadır. Bir UML sınıf
diyagramı modelinde dört temel öğe bulunur. Bunlar: Sınıflar (Classes), Sınıf
İlişkileri (Relationships), Nesne Örnekleri (Object Instances) ve Paketler (Packages)
[3]. Sınıflar, ortak özellikleri ve davranışları olan elemanların gruplandığı bölümdür.
Her sistemde sınıflar arası işlemleri ve bağları açıklayan ilişkiler bulunur. Verinin
içeriğine ait ilişkiler de kendi arasında belirli gruplara ayrılır. Örneğin, aynı seviye
sınıflarda “Association”, belli bir sınıftan türeyen alt sınıflar arasında “Inheritance”,
ve bir sınıfın özellik olarak kapsadığı altkümeler ise “Aggregation” ilişkileri ile
tanımlanmaktadır. Sınıflar ve ilişkiler dışındaki önemli bir diğer yapı olan nesneler,
sınıfın temelini oluşturan belirli kimlik, durum ve davranışa sahip öğelerdir [4]. Bir
UML sınıf diyagramında sınıflar arası erişilebilirlik, paketler sayesinde
belirtilmektedir. Aynı paketteki sınıflar birbirleriyle ilişkisi olan sınıflardır.
Coğrafi Bilgi Sistemleri de yapıları itibariyle UML modellemesine elverişlidir.
Örneğin, bir bölgenin UML şemasıyla beraber; bölgedeki köprü, yol vb. ulaşım
rotalarını, su kaynaklarını veya bölgede bulunan binaları bir organizasyon haline
getirebilir, bu sayede coğrafi veri oluşturulur.
Şekil-1’de coğrafi elemanlarıyla bir UML sınıf diyagramı modellemesi örneği
görülmektedir. UML modeli bölgenin coğrafik detaylarını göstermektedir. Su
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kaynakları sınıfı, göl ve nehri kapsamakta, köprü nehir üzerinde kurulu olacağından
aralarındaki ilişki belirtilmekte, köprü yola, yol da mahalleye bağlanarak coğrafi
yapıyı tamamlamaktadır. Böylelikle, coğrafi detaylar ve birbirleri ile olan ilişkiler
tanımlanmış olmaktadır. Bunun neticesinde, özellikle nesneye dayalı programlar
geliştirilmesi sağlanabilmektedir.

Şekil-1 UML ile modellenmiş coğrafi bilgi.

3 OWL Veri Modeli
Anlamsal web idealine ulaşabilmek için bilgisayarların veriyi anlayabilmesi
sağlanmalıdır. Bunun için iyi bir şekilde tanımlanmış ve anlam yüklenmiş verinin
yaratabilmesi gerekmektedir. Bu noktada UML modeli yeterli olmamaktadır.
Bilgisayarlar, UML modelinden gerekli anlamı çıkaramamakta ve veri paylaşımında
sorun yaşanmaktadır. Bu işlemleri kolaylaştırabilmek amacıyla, ortak bir terminoloji
tanımlayan ayrı bir modelleme tekniğine ihtiyaç duyulmuştur. Bu yapılar ise,
ontolojilerdir. Ontolojiler, kısaca OWL adı verilen Web Ontoloji Dili kullanılarak
geliştirilir.
Ontolojiler, belli bir alan üzerine odaklanarak; içerdiği sınıf, nesne, fonksiyon ve
diğer öğe tanımlamalarıyla o alan üzerine gelişmiş bir sözlük görevi gören yazılım
yapılarıdır. Bu sayede sistem içerisinde gerekli yeniden kullanılabilirlik ve etkili bilgi
paylaşımı konularında köprü görevi görürler [5]. Sistemlerin gereksinimlerine göre
farklı ontolojiler kullanılabilmekte, hatta ihtiyaca göre birden fazla ontoloji sistem
içerisinde hizmet verebilmektedir. Ontolojiler sınıflandırılırken içeriklerine göre
sınıflandırılır. Örneğin, coğrafi bilgi sistemleri göz önünde bulundurulduğunda bu
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hizmeti sağlayan ontolojiler Coğrafi Ontoloji’lerdir. Coğrafi Ontolojiler, coğrafi
terimleri kapsayan ve coğrafi bilgileri gruplayarak yazılım sistemleri için hizmete
sunan yapılardır. Haritalar üzerinde coğrafi etiketlemeler yapan web servisler, Coğrafi
Ontoloji’leri kullanan servisler örnek olarak sunulabilir [6].
OWL modelindeki yapılar temel olarak üçe ayrılır: Özellikler, sınıflar ve
ilişkiler[3]. Sınıflar, aynı UML modelindeki gibi ortak özellik ve davranışa sahip
elemanları gruplayan kısımdır. İlişkiler, sınıflar arasındaki bağları açıklar. Özellikler
ise, sınıflara ait nesnelerin sahip oldukları özel metodları ya da elementleri betimler.
OWL’da özellikler, veri özellikleri ve nesne özellikleri olmak üzere iki ana kısma
ayrılmaktadır. Gerektiği takdirde bu özellikleri de niteleyen kısıtlamalar ve
ayrıcalıklar ontolojilerde belirtilebilmektedir. Stanford Üniversitesi tarafından
geliştirilen bir araç yazılımı olan Protege [7] kullanılarak bu çalışma kapsamında
geliştirilen ontolojinin kaynak kodunun bir kısmı aşağıdadır.
<?xml version="1.0"?> <rdf:RDF
xmlns:xsp="http://www.owlontologies.com/2005/08/07/xsp.owl#"
xmlns:swrlb="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#"
xmlns:swrl="http://www.w3.org/2003/11/swrl#"
xmlns:protege="http://protege.stanford.edu/plugins/owl/protege#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
xmlns="http://www.owlontologies.com/Ontology1326573903.owl#"
xml:base="http://www.owlontologies.com/Ontology1326573903.owl">
<owl:Ontology rdf:about=""/>
<owl:Class rdf:ID="Göl">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Class rdf:ID="Su_Kaynakları"/>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Köprü">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="Bağlanır"/>
</owl:onProperty>
<owl:someValuesFrom>
<owl:Class rdf:ID="Yol"/>
</owl:someValuesFrom>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
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<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="Bağımlıdır"/>
</owl:onProperty>
<owl:allValuesFrom>
<owl:Class rdf:ID="Nehir"/>
</owl:allValuesFrom>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Mahalle"/>
<owl:Class rdf:about="#Nehir">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Su_Kaynakları"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:about="#Yol">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:allValuesFrom rdf:resource="#Mahalle"/>
<owl:onProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="Geçer"/>
</owl:onProperty>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing"/>
</owl:Class>
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="Name">
<rdfs:range
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</owl:DatatypeProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="ID">
<rdfs:range
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"/>
</owl:DatatypeProperty></rdf:RDF>
Görüldüğü üzere, OWL sınıfları, aynı UML sınıflarındaki gibi tanımlanmış,
aradaki ilişkiler de nesne özellikleri ile belirtilmiştir. Bunun yanında, veri özellikleri
de sınıflar içerisindeki isim ve “id” gibi nitelikleri belirtmek üzere tanımlanmıştır. Bu
haliyle UML modeli OWL’a çevrilmiş ve bilgisayarlar tarafından paylaşılabilir ve
anlaşılabilir bir hale getirilmiştir.
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4 Önceki Çalışmalar
CBS, sistemler arası veri paylaşımı ve birlikte çalışabilirlik gibi ihtiyaçları itibariyle
Anlamsal Web’e doğru kaymaktadır. Yapısı itibariyle UML modelleri, bu ihtiyacı
karşılamaktan yoksun oldukları için, çözüm olarak OWL modeli sunulmaktadır. CBS
disiplinler arası bir organizasyona sahip olduğundan, doğrudan OWL modelini
yaratma işlemi ontoloji uyarlaması veya disipliner bir paylaşım oluşturulmasında
çeşitli engeller sunabilmektedir [8]. Bu sebeple, OWL modelini elde edebilmek için
otomatik bir çevirme işlemi ihtiyacı görülmüş ve bu konu hakkında birçok çalışma
yapılmıştır.
Bu çalışmalar 3 grupta sınıflandırılabilir: Birinci grup, modeller arası veri yapılarını
doğrudan çevirmeyi baz almaktadır. Gasevic ve çalışma arkadaşları, UML ve OWL
modellerini birbirine dönüştürmüştür [9]. Pivk, HTML tabanlı web yapılarını
otomatik bir biçimde OWL modeline dönüştürmek için Java tabanlı yazılım
kullanmıştır [10]. Bohring ve Auer ise, XML ile OWL modeli arasındaki eşleme
sorunu üzerine çalışmıştır [11].
İkinci grup, veri madenciliği bazlı dönüştürme işlemini konu alan çalışmalardır.
Genellikle çalışmalar metinler üzerinden OWL modeli oluşturmaya yöneliktir.
[12,13]
Son gruptakiler ise, harici bilgi sistemlerini baz alan dönüştürme sistemleridir.
Moldovan ve Girju’nun doğal dil işleme alanında WORDNET’i kullanarak OWL
modeli yaratma işlemi [14], Kietz ve çalışma arkadaşlarının Intranet üzerinden OWL
modeli yaratma çalışmaları [15] ve Agirre ve çalışma arkadaşlarının WWW’i
kullanarak büyük ontoloji üretme çalışmaları [16] bu alanda verilebilecek
örneklerdendir.

5 Dönüştürme İşlemi
Daha önceki kısımlarda bahsedilen UML modelinden OWL modelini elde etmek için
bir dönüştürme işlemi yapmak gerekmektedir. Bunu yapabilmek için gerekli adımlar
bu kısımda anlatılmıştır.
Dönüştürme işleminin ilk basamağı, hazırlanan UML modelinin “XML Metadata
Interchange” (XMI) formatında saklanmasıdır [9]. Bu yapı Nesne Yönetim Grubu
(Object Management Group – OMG) standardı olarak kabul edilmektedir. XML
tabanlı farklı alanlar üzerine yoğunlaşmış sözdizimlerinden biri olan XMI, (bir başka
örnek olarak coğrafi bilgi üzerine yoğunlaşan XML’den geliştirilmiş GML’i örnek
gösterebiliriz) UML tabanlı yapıları tanımlamada ve diğer heterojen sistemlerle
paylaşmada görev almaktadır. Şekil-1’deki örneği geliştirirken Sybase firmasının
PowerDesigner [17] isimli UML aracı kullanılmıştır. Bu maksatla Sınıf diyagramını
PowerDesigner’ın menüsünde File->Export->XMI File seçilerek XMI dosyası elde
edilmiştir. Örnek olarak geliştirilen XMI dosyasının bir bölümü aşağıdadır.
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<UML:Class name="Yol" isLeaf="false"
xmi.id="{B8EB50A6-E335-4B4E-9707-91E8B426CBA6}"isAbstract="false"
visibility="public">
<UML:ModelElement.taggedValue>
<UML:TaggedValue tag="strictfp" value="false"/>
</UML:ModelElement.taggedValue>
<UML:Classifier.feature>
<UML:Attribute name="Name"
xmi.id="{3C3F922E-C04A-4B5D-A107-AF05CCB33361}"
ownerScope="instance" visibility="public" changeability="changeable">
<UML:StructuralFeature.type>
<UML:Classifier xmi.idref="Dttp0"/>
</UML:StructuralFeature.type>
</UML:Attribute>
<UML:Attribute name="ID"
xmi.id="{DDEB45A6-D09E-439E-9A06-2A4047499DB3}"
ownerScope="instance" visibility="public" changeability="changeable">
<UML:StructuralFeature.type>
<UML:Classifier xmi.idref="Dttp0"/>
</UML:StructuralFeature.type>
</UML:Attribute>
</UML:Classifier.feature>
</UML:Class>

Yaratılan XMI dosyası içerisinde Yol isimli sınıf ve onun sahip olduğu veri
özellikleri tanımlanmaktadır. UML etiketleriyle beraber hangi modelleme tekniği
altında gerçekleştirildiği de görülmekte ve UML modeli aynı XML benzeri bir
formata dönüşerek XSLT işlemcilerine uygun hale getirilmiştir. Bu sayede, Şekil-2’de
gösterildiği gibi XSLT ve XMI dosyası işlemci üzerinden OWL dokümanına
dönüştürülebilmektedir [18] [19]. Böylelikle, OWL ile modellenmiş coğrafi veri,
anlamsal web uygulamalarının kullanımına hazır hale getirilmiştir.
XMI dosyasını XSLT aracılığıyla OWL dosyasına çevirirken çeşitli sorunlarla
karşılaşma riski doğmaktadır. UML modelinin XMI’a çevrilirken her parçanın
çevrilmesi sonucu elde edilen bilgi kirliliği, veya eldeki diyagram sayısına göre
oluşturulan XMI dosyasının ortaya birleşik bir sonuç çıkarması ve orjinal dosyaya
göre farklılaşması, veya oluşturulan modelin doğruluğunun kontrolü gibi farklı
etmenler göz önünde bulundurulmalıdır [20].
XSLT dönüştürmesinde temel olarak yapılacak işlem UML modeli içerisinde
tanımlanmış olan yapıların OWL’daki karşılıkları ve içerdiği elementlerin bire bir
OWL modeline aktarılmasıdır [21]. Bu sebeple, XSLT dosyası ile genel yapısı göz
önüne alınarak temel bir dönüştürme işlemi yapılır. Bu fonksiyonları tanımlarken en
ufak detaylar olan “link”ler, göz önünde bulundurulmalıdır. Örneklendirmek
maksadıyla XSLT kodundaki bazı kısımlar aşağıda verilmiştir:
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Şekil-2 Coğrafi Verinin Dönüştürülmesi.
<xsl:template match="/">
<xsl:apply-templates select="XMI"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="XMI">
<xsl:apply-templates select="XMI.content/UML:Model"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="XMI.content/UML:Model">
<xsl:apply-templates select="UML:Namespace.ownedElement"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="UML:Namespace.ownedElement">
<rdf:RDF>
<xsl:attribute
name
=
"xml:base">http://owl.protege.stanford.edu</xsl:attribute>
<xsl:apply-templates
select="UML:Package/UML:Namespace.ownedElement"/>
</rdf:RDF>
</xsl:template>
<xsl:template match="UML:Package/UML:Namespace.ownedElement">
<xsl:if test="(key('ID', UML:ModelElement/UML /@xmi.idref)/@name =
'ontology') and (key('ID', UML:ModelElement /UML /@xmi.idref)/UML: baseClass
= 'Package')">
<xsl:apply-templates select="UML:Class"/>
<xsl:apply-templates select="UML:Object"/>
</xsl:if>
</xsl:template>
[22]
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Örnek kodda UML modelinin XMI formatında tanımlanmış dokümanındaki örnek
bir nesnenin dönüştürüleceği ontoloji yapısındaki yeri, bağlantılı olduğu yapıları
XSLT kodunda gösterilmiştir. Bu sayede, XSLT kodunun çalıştırılacağı XMI formatlı
UML modellemesi, gerekli bağlantı ayarları yapılarak OWL formatında
dönüştürülmüştür.
<xsl:template match="UML:Class">
<xsl:variable name="param1">
<xsl:value-of
select="UML:ModelElement.stereotype/UML:@xmi.idref"/>
</xsl:variable>
<xsl:variable name="id">
<xsl:value-of select="@xmi.id"/>
</xsl:variable>
<xsl:variable name="name">
<xsl:value-of select="@xmi.name"/>
</xsl:variable>
<xsl:if test="$classSterotype = 'ObjectProperty'">
<xsl:call-template name="ObjectProperty"/>
</xsl:if>
<xsl:if test="$classSterotype = 'DatatypeProperty'">
<xsl:call-template name="DatatypeProperty"/>
</xsl:if>
<xsl:if test="($classSterotype = 'OntClass') or ($class =
'Restriction')">
<xsl:call-template name="Class"/> </xsl:if> </xsl:template>
[22]
Yukarıdaki kısımda ise, üst kısımda belirtilen sınıfın sahip olduğu öğelerin OWL
modellemesindeki karşılıklarına dönüştürülmesi işlemi gösterilmiştir. Görüldüğü
üzere, UML modellemesindeki öğelerin ve bağlantıların OWL modellemesine
dönüştürülürken veri tipi veya nesne özelliklerine ait olup olmadığı kontrol
edilmektedir. Ayrıca, UML modellemesinde belirtilen ilişki tiplerine göre OWL
modellemesindeki kısıtlama, kesişme ve birleşme gibi detaylandırmalar da üretilecek
OWL koduna eklenecektir.
Bir nesne özelliği olduğunda, bu nesne özelliğinin alt sınıf veya üst sınıfları gibi
detayları belirtilmelidir. Aksi takdirde geliştirilen ontolojide veri kaybı
yaşanabilir[23]. Bu sorun aşağıda geliştirilen kod ile giderilebilmektedir.
<xsl:template name="ObjectProperty">
<xsl:variable name="range">
<xsl:text>Class</xsl:text>
</xsl:variable>
<xsl:variable name="classID" select="@xmi.id"/>
<xsl:element name="owl:ObjectProperty">
<xsl:attribute
name="rdf:ID"><xsl:valueofselect=./@name/></xsl:attribute >
<xsl:call-template name="classDependency">
<xsl:text>equivalentProperty</xsl:text>
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</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="taggedValues"/>
<xsl:call-template name="generalization">
<xsl:text>rdfs:subPropertyOf</xsl:text>
</xsl:call-template>
<xsl:call-template name="attributeDomainRange"/>
<xsl:call-template name="associationDomainRange">
<xsl:with-param name="range" select="$range"/>
</xsl:call-template> </xsl:element> </xsl:template>
[24]
Bir nesne özelliğinde tanımlanması gereken özellikler bir alt nesneye sahip olması,
bir başka nesne tarafından kapsanması veya “range”, “domain” gibi detaylandırmalara
sahip olmasıdır. Geliştirilen XSLT kodunda bu dönüştürme işlemini yapacak
fonksiyonlar üstteki kodda açıklanmıştır. Veritipi özelliklerinde de aynı işlemler
kullanılacaktır.
Şekil-2’deki algoritmayı test etmek maksadıyla, UML ve OWL kısımlarında
gösterilen örnek kod kullanılmıştır. Sybase firmasının PowerDesigner aracıyla, UML
modellemesini ve XMI formatlı dosya üretim süreci tamamlanır. Sonraki aşamada
XML Spy 12 [25] isimli araç yazılımıyla, XMI dosyası ve XSLT çevirici dosyası
ortak işleme sokulur. Sonunda elde edilen OWL uzantılı ontoloji test amaçlı olarak
Protege 3.4.7 araç yazılımıyla açılır ve Şekil-3’deki görüntü elde edilir [26].

6 Sonuç
UML sınıf diyagramı dosyasının XSLT ile OWL’ a dönüştürülmesi neticesinde
geliştirilen ontoloji, anlamca daha zengin bir hale gelmiştir. Dolayısıyla, anlamsal
web uygulamalarına uygundur. Konunun anlaşılabilmesi maksadıyla örnek kod
mümkün olduğunca basitleştirilmiştir. Sadece belirli nesne ve sınıflar ele alınmış,
fazla ilişki ve kısıtlardan kaçınılmıştır. Böylelikle, OWL’daki karşılıkları belirli olan
UML yapıları, sorunsuz olarak bir ontolojiye dönüştürülmüştür. Daha karmaşık
yapılar, benzer şekilde dönüştürülebilinecektir. Böylece, çalışma kapsamında
geliştirilen çevirici XSLT dosyası, oluşturulan modellemenin doğruluğunu kontrol
etmeye çalışacağından daha iyi bir deneme süreci elde edilmiş olunur.
Günümüzde, kullanıma açık UML modellemeleri arasında bazı farklar mevcuttur.
Çalışmada kullanılan PowerDesigner ile Poseidon [27] araçları için geçerli olan bu
dönüştürme algoritması, farklı UML araçlarının kullanabileceği sözdizimleri ile farklı
sonuçlar verebilir. Bu çalışmada, önceki çalışmalardan farklı olarak, UML
modellemesinde PowerDesigner aracı kullanılmıştır.
Dönüştürme işleminin
gerçekleşmesi için gerekli olan XSLT çeviricisi, hazır XSLT kütüphanesinden temin
edilmiştir ve PowerDesigner’dan alınan XMI dosyasıyla uyumluluk gösterdiği
görülmüştür. UML modelinin bilgisayar kullanıcıları için yetersiz kalmasının
nedenlerinden biri olan bu uyumluluk konusu hakkında, yapılması gereken daha
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kapsamlı bir yelpazede dönüştürme işlemi yapabilen daha genel bir XSLT dosyası
üretmek olacaktır. Sonraki çalışmalarda bu sorun ele alınacaktır.

Şekil-3 OWL ile modellenmiş coğrafi veri.
Temel olarak çalışmanın geleceğin web ortamı olan anlamsal web’de hem insan
hem de bilgisayar kullanıcıları için yararlı olduğu söylenebilir. İnsanların verimini
artırmak için gerekli olan UML ve bilgisayarların verimini artırmak için gerekli olan
OWL dosyalarının bir sistem içerisinde dönüştürülerek ortak kullanımı, sistemin
genel performansını ve kullanımını da geliştirecektir. Daha geniş veri tabanlarıyla
çalışan ve çok modüllü sistemler için bu çalışma, faydalı bir dönüştürme işlemi
sunmaktadır.
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\DSÕODELOPHNWHGLU$\UÕFDJHUHNKHUELUDOJRULWPDELOHúHQLQJHUHNVHROXúWXUXODQ
PRGHOLQ EWQQQ oÕNWÕODUÕ LQFHOHQHUHN YH NDUúÕODúWÕUÕODUDN DQDOL] LúOHPL \D
SÕOPDVÕQDRODQDNVD÷ODPDNWDGÕU%|\OHFHDOJRULWPDODUÕQWHNWHNoDOÕúPDODUÕGR÷
UXODQDELOGL÷L JLEL ELU DUDGD oDOÕúPDODUÕ VRQXFXQGD RUWD\D oÕNDFDN VLVWHP SHU
IRUPDQVÕGDWDVDUÕPÕQ|QVDIKDODUÕQGDJ|]OHPOHQPLúRODELOPHNWHGLU

$QDKWDU.HOLPHOHU6LVWHP0RGHOOHPH6LPODV\RQ$QDOL]



*LULú

0RGHOOHPH VLPODV\RQ YH DQDOL] PKHQGLVOLN DODQÕQGDNL DUDúWÕUPDODUGD YH NDOLWHOL
VLVWHPOHU JHOLúWLUPHGH NXOODQÕODQ oRN |QHPOL \|QWHPOHUGLU>@ 6LVWHP $OJRULWPDODUÕ
0RGHOOHPH6LPODV\RQ YH $QDOL] $UDFÕ 6$06$ 5DGDU(OHNWURQLN +DUSDODQÕQGD
EXWHNQLNOHULQX\JXODQPDVÕDPDFÕ\ODJHOLúWLULOPLúELU\D]ÕOÕPGÕU
5DGDU(OHNWURQLN+DUSVLVWHPOHULJHQHORODUDNDQWHQDOPDoGRQDQÕPELULPOHULLúOHPFL
ELULPOHUL YH ]HUOHULQGH oDOÕúDQ \D]ÕOÕPODU YH VLVWHPLQ WUQH J|UH JHUHNL\RUVD
J|QGHUPHoDQWHQGRQDQÕPELULPOHULQGHQROXúPDNWDGÕU$QWHQDOPDoELULPOHULVLQ\DO
OHULQVLVWHPWDUDIÕQGDQDOÕQPDVÕQÕYHVD\ÕVDOODúWÕUÕOPDVÕQÕVD÷ODPDNWDGÕU%HQ]HUúHNLO
GHJ|QGHUPHoDQWHQELULPOHULGHLVWHQLOHQ|]HOOLNOHUGHVLQ\DOUHWLOPHVLYH\D\ÕOPDVÕ
LúOHPLQL\DSPDNWDGÕU%XLNLGRQDQÕPELULPLDUDVÕQGDLúOHPFLELULPOHULYH]HUOHULQGH
oDOÕúDQ\D]ÕOÕPODUEXOXQPDNWDGÕU5DGDU(OHNWURQLN+DUSSURMHOHULQGHNLJHQHOELULPOHU
ùHNLO¶GHNLJLELGLU
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$QWHQ
$OPDo
%LULPL

6D\ÕVDO
9HUL

øúOHPFL
%LULPL YH
<D]ÕOÕPODU

6D\ÕVDO
9HUL

*|QGHUPHF
$QWHQ
%LULPL





ùHNLO5DGDU(OHNWURQLN+DUS6LVWHPOHULQGHNL7HPHO%LULPOHU



5DGDU(OHNWURQLN+DUSVLVWHPOHULQGHEXOXQDQ\D]ÕOÕPODUoIDUNOÕWUGHGLU%LULQFLWU
\D]ÕOÕPODUIDUNOÕDPDoODUODWDVDUODQPÕú VLQ\DO LúOHPH YH\D YHULLúOHPHDOJRULWPDODUÕ
QÕQJHUoHNOHPHOHULGLUøNLQFLVLDOJRULWPD\D]ÕOÕPODUÕQÕQELUDUDGDQDVÕOoDOÕúDFDNODUÕQÕ
WDQÕPOD\DQVHQDU\RODUÕLúOHWHQYHGRQDQÕPELULPOHULQLNRQWUROHGHQNRQWURO\D]ÕOÕPOD
UÕGÕUhoQFWULVHVLVWHPLOHVLVWHPLNXOODQDQRSHUDW|UQHWNLOHúLPLQLVD÷OD\DQNXO
ODQÕFÕDUD\]\D]ÕOÕPODUÕGÕU
5DGDU (OHNWURQLN +DUS VLVWHPOHULQGH oDOÕúDQ DOJRULWPDODU VLVWHPLQ SHUIRUPDQVÕQÕ HQ
oRNHWNLOH\HQIDNW|UGU%XQHGHQOHDOJRULWPDODUÕQVLVWHPLQoDOÕúDFD÷ÕRUWDPDX\JXQ
RODUDN DPDFÕQÕ JHUoHNOHúWLUHFHN HQ L\L WDVDUÕPD VDKLS ROPDVÕ |QHPOLGLU $\UÕFD ELU
DOJRULWPDQÕQoÕNWÕVÕGL÷HUDOJRULWPDQÕQJLUGLVLRODFD÷ÕQGDQEXDOJRULWPDODUÕQELUELUL\OH
X\XPLoLQGHoDOÕúPDVÕGDVLVWHPSHUIRUPDQVÕLoLQoRN|QHPOLGLU%XQHGHQOHDOJRULW
PDODUÕQ EWQQQ HOH DOÕQPDVÕ YH EX EWQQ ROXúWXUGX÷X \DSÕQÕQ L\L WDVDUODQPDVÕ
YHWHVWHGLOPHVLJHUHNPHNWHGLU$QFDNEX \DSÕ\ÕROXúWXUDQ DOJRULWPDSDUoDODUÕIDUNOÕ
SODWIRUPODUGD IDUNOÕ GLOOHUGH JHUoHNOHQPLú RODELOPHNWHGLU 6$06$ \D]ÕOÕPÕ\OD EX
DOJRULWPDSDUoDODUÕQÕD\QÕSODWIRUP ]HULQGHELUOLNWHoDOÕúWÕUÕODFDNúHNLOGHELUPRGHO
OHPH\DSÕODELOPHNWHEXPRGHOLQoDOÕúPD]DPDQÕQGDNLGDYUDQÕúÕQÕVLPOHHGHELOPHNWH
YHEXPRGHOLQoDOÕúWÕUÕOPDVÕLOHUHWLOHQoÕNWÕDQDOL]HGLOHELOPHNWHGLU
%LOGLULQLQE|OPQGH6$06$¶QÕQWDVDUÕPÕE|OPQGH6$06$¶QÕQ\HWHQHNOHUL
YHID\GDODUÕDQODWÕODFDNWÕU



6$06$¶QÕQ7DVDUÕPÕ

6$06$ DOJRULWPD ELOHúHQOHULQL ELOHúHQOHULQ DUDVÕQGDNL ED÷ODQWÕODUÕ WDQÕPOD\DQ ELU
PRGHOHVDKLSWLU$\UÕFD6$06$LOHROXúWXUXODQELUVLVWHPPRGHOLQLLúOHWHQELUVHQDU
\RNRQWUROELOHúHQLLoHUPHNWHGLU
%X PRGHOH X\JXQELUúHNLOGH6$06$¶\D && 0DWODE -DYDJLELGLOOHUGH JHUoHN
OHQPLú \HQLDOJRULWPDELOHúHQOHULHNOHQHELOPHNWHGLU0DWODE¶WD \D]ÕOPÕúELUELOHúHQLQ
HNOHQPHVL LoLQ 0DWODE -DYD %XLOGHU>@ HNOHQWLVL NXOODQÕOPDNWDGÕU && LOH JHOLúWL
ULOPLúDOJRULWPDODUÕQLoLQ-DYD-1,DOW\DSÕVÕ>@NXOODQÕOPDNWDGÕU
6$06$ \D]ÕOÕPÕQGD|]HOELULúOHYL \HULQH JHWLUPHNLoLQWDVDUODQPÕúDOJRULWPDELOH
úHQOHULQLQGÕúÕQGDRUWDNNXOODQÕPDPDoOÕ|QFHGHQWDQÕPOÕDOJRULWPDELOHúHQOHULEXOXQ
PDNWDGÕU%XELOHúHQOHUJHQHODPDoOÕROGXNODUÕLoLQJLUGLYHoÕNWÕQÕQWLSLQGHQED÷ÕPVÕ]
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oDOÕúDFDN úHNLOGH WDVDUODQPÕúWÕU %X VR\XWODPD -DYD¶QÕQ \DQVÕPD UHIOHFWLRQ  DOW\DSÕ
VÕ>@LOHVD÷ODQPÕúWÕU
$\UÕFDDUDFÕQNXOODQÕPÕQÕNROD\ODúWÕUPDNDPDFÕ\ODPPNQROGX÷XQFDVDGHELUNXO
ODQÕFÕDUD\]WDVDUODQPÕúYHEXDUD\]LOHVLVWHPPRGHOOHPH\DSPDPRGHOLQVLP
ODV\RQXQXYHDQDOL]LQL\DSPDLPNDQÕVD÷ODQPÕúWÕU



$OJRULWPD0RGHOL

6$06$¶\D HNOHQHFHN RODQ KHU ELU DOJRULWPD ELOHúHQL 6$06$ DOJRULWPD PRGHOLQH
X\JXQ ELU úHNLOGH JHOLúWLUL\RU ROPDOÕGÕU +HU ELU DOJRULWPD ELOHúHQLQLQ -DYD GLOLQGH
JHUoHNOHQPLú ELU DOJRULWPD NDEX÷X ROPDOÕGÕU %X DOJRULWPD NDEX÷XQXQ LoHULVLQGHQ
LOJLOLDOJRULWPDJHOLúWLULOGL÷LSODWIRUPDJ|UHoDOÕúWÕUÕOÕU
6$06$DOJRULWPDPRGHOL6$06$LoHULVLQGHNLDOJRULWPDODUÕQ\DSÕODUÕQÕYHELUELUOHUL
DUDVÕQGDNLED÷ODQWÕODUÕWDQÕPODU%XPRGHOLWDQÕPOD\DQVÕQÕIODUYHEXVÕQÕIODUÕQELUELU
OHUL\OHLOLúNLOHULùHNLO¶WHNLJLELGLU

$EVWUDFW$OJRULWKP
6FHQDULR&RQWUROOHU
WDNH2XWSXW

DOJRULWKP,QIR





,6WDWH&KDQJH/LVWHQHU

JHW,QIR
WDNH,QSXW
EXWWRQ3UHVVHG





VWDWH&KDQJHG













&RQQHFWLRQ



LQSXW,G
RXWSXW,G




ùHNLO6$06$$OJRULWPD0RGHOL


6$06$¶\DHNOHQHFHNKHUELUDOJRULWPDELOHúHQLQLQ $EVWUDFW$OJRULWKPVÕQÕIÕQÕJHQLúOH
WL\RUROPDVÕJHUHNPHNWHGLU%XVÕQÕIWDEXOXQDQ DOJRULWKP,QIRDODQÕDOJRULWPDQÕQDGÕQÕ
JLUGLOHULQL oÕNWÕODUÕQÕ YH KDNNÕQGD ELOJLOHULQL LoHUPHNWHGLU %X DODQ KHU ELU DOJRULWPD
ELOHúHQLLoLQGROGXUXOPDOÕGÕU+HUELUDOJRULWPDLoLQNXOODQÕFÕJLULúLDOÕQGÕ÷ÕQGD\DSÕOD
FDNLúOHPOHULWDQÕPODPDNLoLQ EXWWRQ3UHVVHGPHWRWXQXQJHUoHNOHQPHVLJHUHNPHNWHGLU
%LUDOJRULWPDELOHúHQLQLQoDOÕúPDVÕLOJLOLELOHúHQLQ WDNH,QSXWPHWRWXQXQoD÷ÕUÕOPDVÕLOH
JHUoHNOHúWLULOLU %X PHWRW LoHULVLQGH JHOHQ JLUGLQLQ WUQH J|UH DOJRULWPD \DSPDVÕ
JHUHNHQ LúOHPOHUL JHUoHNOHúWLUHFHNWLU $OJRULWPD ELOHúHQOHUL oDOÕúPD YH YHUL EHNOHPH
GXUXPODUÕDUDVÕQGDNLJHoLúOHUL,6WDWH&KDQJH/LVWHQHURODUDNNHQGLQHND\ÕWROPXúELOHúHQ
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OHUH DNWDUPDNWDGÕU %X ELOJL LOH VLVWHPGH KDQJL DOJRULWPDQÕQ QH NDGDU oDOÕúWÕ÷Õ JLEL
ELOJLOHUHOGHHGLOHELOPHNWHGLU
&RQQHFWLRQ VÕQÕIÕ KDQJL DOJRULWPDQÕQ KDQJL oÕNWÕVÕQÕQ KDQJL DOJRULWPDQÕQ KDQJL JLUGL
VL\OHED÷OÕROGX÷XELOJLVLQLEDUÕQGÕUPDNWDGÕU
6FHQDULR&RQWUROOHU VÕQÕIÕ DOJRULWPDODUÕQ VÕUDVÕ\OD oDOÕúWÕUÕOPDVÕQÕ VD÷ODU dDOÕúPDVÕQÕ
ELWLULSoÕNWÕVÕQÕUHWHQDOJRULWPDEXVÕQÕIDoÕNWÕVÕQÕDNWDUÕU 6FHQDULR&RQWUROOHUVÕQÕIÕGD
&RQQHFWLRQVÕQÕIODUÕQGDWDQÕPODQDQED÷ODQWÕODUDJ|UHLOJLOLoÕNWÕ\ÕJLUGLRODUDNEHNOH\HQ
DOJRULWPDODUÕoDOÕúWÕUÕU



6$06$¶GDNL*HQHO$OJRULWPD%LOHúHQOHUL

9HUL(GLW|U%LOHúHQL
9HUL HGLW|U ELOHúHQL JLUGLVL YH oÕNWÕVÕ 2EMHFW WLSLQGH RODQ ELU ELOHúHQGLU %X ELOHúHQ
ED÷OÕROGX÷XDOJRULWPDQÕQoÕNWÕVÕQÕDODUDNWDEOROXD÷Do WUHHWDEOH \DSÕVÕQGDYH\DWDEOR
RODUDN NXOODQÕFÕ\D ELU DUD\] \DUGÕPÕ\OD VXQDQ ELU ELOHúHQGLU %XQX VD÷ODPDN LoLQ
-DYD\DQVÕPDDOW\DSÕVÕNXOODQÕOPÕúWÕU9HULHGLW|UELOHúHQL\DQVÕPDDOW\DSÕVÕVD\HVLQ
GH JLUGL RODUDN JHOHQ REMHQLQ VÕQÕIÕQD VÕQÕIÕQ DODQODUÕQÕQ LVLPOHULQH YH GH÷HUOHULQH
HULúHUHNDUD\]GHVXQPDNWDGÕU%XDUD\]ùHNLO¶WHNLJLELELUJ|UQPHVDKLSWLU





ùHNLO9HUL(GLW|U.XOODQÕFÕ$UD\]*|UQP

<LQHEXELOHúHQNXOODQÕODUDNEXELOHúHQHJHOHQYHULOHULoHULVLQGHQVHoLP\DSÕODUDNELU
VRQUDNLDOJRULWPDELOHúHQLQHYHULDNWDUÕODELOPHNWHGLU$\UÕFDJHOHQYHULOHUND\GHGLOLS
WHNUDU \NOHQHELOPHNWHGLU %|\OHFH ELU VHQDU\R\D DUDGDQ JLULOHUHN VHQDU\RQXQ NDODQ
NÕVPÕGDKD|QFHGHQND\GHGLOPLúELUYHUL\OHEHVOHQHELOLU
%LUVLVWHPPRGHOLQGHKHUELUDOJRULWPDQÕQoÕNWÕVÕQDELUYHULHGLW|UED÷ODQDUDNVLVWH
PLQoDOÕúPDVÕDUDEDVDPDNODUGDNRQWUROHGLOHELOPHNWHGLU
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9HUL<D]ÕFÕ%LOHúHQL
9HUL\D]ÕFÕELOHúHQL2EMHFWWLSLQGHJLUGLDOPDNWDGÕUDPDKHUKDQJLELUoÕNWÕUHWPHPHN
WHGLU.HQGLVLQHJHOHQJLUGL\LYHULHGLW|UJLEL\DQVÕPDDOW\DSÕVÕLOHNHúIHGLSEHOLUOLELU
IRUPDWWDNRQVROD\D]GÕUPDNWDGÕU
)LOWUH%LOHúHQL
)LOWUHELOHúHQLNHQGLVLQHJHOHQYHUL\LGDKD|QFHGHQEHOLUOHQPLúNXUDOODUDJ|UHILOWUHOHU
YHILOWUHOHQPLúYHUL\LoÕNWÕRODUDNUHWLU%XELOHúHQGH\DQVÕPDDOW\DSÕVÕQÕNXOODQGÕ÷Õ
LoLQJLUGLQLQWLSLQGHQED÷ÕPVÕ]oDOÕúDELOPHNWHGLU
9HUL%LULNWLUPH%LOHúHQL
9HULELULNWLUPHELOHúHQLNHQGLVLQHJLUGLRODUDNJHOHQYHULOHULOLVWH\DSÕVÕLOHSHúSHúH
HNOH\HUHNELULNWLULU%|\OHFH ELUDOJRULWPDELOHúHQLQLQUHWWL÷LoÕNWÕND\EHGLOPHNVL]LQ
ELULNWLULOHELOPHNWHGLU
.DUúÕODúWÕUPD%LOHúHQL
.DUúÕODúWÕUPDELOHúHQL 2EMHFWWUQGHLNLJLUGLVLYDUGÕU%XLNLJLUGL\DQVÕPDDOW\DSÕVÕ
NXOODQÕODUDNDODQDODQNDUúÕODúWÕUÕOÕUYHVRQXoUDSRUODQÕU$\QÕLúL\DSWÕ÷ÕGúQOHQLNL
DOJRULWPDELOHúHQLQLQYH\DELUDOJRULWPDQÕQLNLIDUNOÕVUPQQoÕNWÕODUÕQÕQNDUúÕODú
WÕUPDVÕDoÕVÕQGDQID\GDOÕROPDNWDGÕU



.XOODQÕFÕ$UD\]7DVDUÕPÕ

6$06$NXOODQÕFÕDUD\]DOJRULWPDODUÕQLoGHWD\ODUÕQÕELOPHGHQVDGHFHDOJRULWPDOD
UÕQ JLUGL YH oÕNWÕODUÕQÕ ELOHUHN NROD\ ELU úHNLOGH VLVWHP PRGHOL UHWHELOPHN DPDFÕ\OD
RODELOGL÷LQFHVDGHELUúHNLOGHWDVDUODQPÕúWÕU.XOODQÕFÕDUD\]QQELUJ|UQPùHNLO
¶WHYHULOPLúWLU



ùHNLO6$06$$UDFÕ.XOODQÕFÕ$UD\]*|UQP

$UDFÕQ NXOODQÕFÕ DUD\]QQ E\N ELU NÕVPÕ VLVWHP PRGHOLQLQ ROXúWXUXODFD÷Õ oL]LP
DODQÕQGDQ ROXúPDNWDGÕU %X DODQGD DOJRULWPD HNOHPH oÕNDUPD YH ED÷ODQWÕ HNOHPH
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VLOPHLúOHPOHUL\DSÕODUDNVLVWHPVHQDU\RVXEHOLUOHQLU%XDODQDHNOHQPLúKHUELUDOJR
ULWPD]HULQGHNXOODQÕFÕHWNLOHúLPLVD÷ODQPÕúWÕU
$UD\]Q VD÷ WDUDIÕQGDNL NRQWURO SDQHOL LOH DOJRULWPD VHoLPL \DSÕOPDNWD YH oL]LP
PRGX EHOLUOHQPHNWHGLU dL]LP PRGX DOJRULWPD HNOHPH oÕNDUPD ED÷ODQWÕ HNOHPH
oÕNDUPDJLELLúOHPOHULQLWDQÕPODU



6$06$¶QÕQ<HWHQHNYH)D\GDODUÕ



0RGHOOHPH

6$06$DUDFÕ&?&0DWODE-DYDJLELGLOOHUGHJHUoHNOHQPLúDOJRULWPDELOHúHQOHULQL
EDUÕQGÕUPDNWDGÕU .XOODQÕFÕ JLUGLVL YH oÕNWÕVÕ EHOOL RODQ EX DOJRULWPD ELOHúHQOHULQL
HNOH\HUHNYHDUDODUÕQGDNLED÷ODQWÕODUÕEHOLUOH\HUHNROXúWXUPDNLVWHGL÷LVLVWHPPRGHOLQL
ROXúWXUXUùHNLO¶WH|UQHNELUVLVWHPPRGHOLJ|UQWOHQPHNWHGLU



ùHNLOgUQHN6LVWHP0RGHOL

6$06$ DUDFÕQÕQ PRGHOOHPH \HWHQH÷L LOH DOJRULWPD ELOHúHQOHULQLQ Lo GHWD\ODUÕQD KD
NLPROPD\ÕJHUHNWLUPHNVL]LQELUVLVWHPPRGHOLROXúWXUPDNPPNQGU%XPRGHOOH
PH LúOHPL LOH DOJRULWPDODUÕQ ELUELUOHUL LOH LOLúNLOHUL YH VLVWHP ]HULQGHNL NRQXPODUÕ
J|UVHORODUDNVXQXOPXúROPDNWDGÕU2OXúWXUXODQPRGHO6$06$DUDFÕ\ODELUGRNPDQ
ROXúWXUXODUDNUDSRUODQDELOPHNWHGLU
6$06$ DUDFÕ\OD ROXúWXUXOPXú ELU VLVWHP PRGHOL [PO IRUPDWÕQGD ELU GRV\DGD VDNOD
QDELOPHNWHYHGDKDVRQUDWHNUDU\NOHQHELOPHNWHGLU
6$06$¶GD\HUDODQKHUELUDOJRULWPDELOHúHQLQLQDUD\]GHQNXOODQÕFÕWDUDIÕQGDQJHOH
FHNHWNLOHúLPOHUGHQHOHU\DSDFD÷ÕDOJRULWPD|]HOLQGHWDQÕPODQPDNWDGÕUgUQH÷LQDOJR
ULWPD\D|]HONRQILJUDV\RQD\DUODUÕEXúHNLOGH\DSÕODELOPHNWHGLU


6LPODV\RQ

6$06$\D]ÕOÕPÕDOJRULWPDODUÕQKHUELULQLQD\UÕD\UÕWHVWOHUL\DSÕOÕ\RUROVDGDKHSVL
QLQELUDUDGDROGX÷XJHUoHNoDOÕúPDúHNOLQLVLPOHHGHQELUDOW\DSÕVXQPDNWDGÕU%|\
OHFH DOJRULWPD ELOHúHQOHUL DUDVÕQGDNL JLUGL oÕNWÕ X\XPVX]OXNODUÕ YHULOHUGHNL ELULP
IDUNOÕOÕNODUÕJLELHNVLNOLNYH\D\DQOÕúOÕNODUHUNHQVDIKDODUGDWHVSLWHGLOHELOPHNWHGLU
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<R÷XQ PLNWDUGD LúDUHW YH YHUL LúOHPH \DSÕODQ DOJRULWPDODUGDQ ROXúDQ VLVWHPOHUGH
VLVWHPLQoDOÕúWÕ÷ÕRUWDPÕQVLPOHHGLOPHVLYHDOJRULWPDWHVWOHULQLQRRUWDPGD\DSÕOPD
VÕoRN|QHPOLGLU$QFDNKHU]DPDQVLVWHPLQEXOXQGX÷XRUWDPGDROXQDPD\DFD÷ÕLoLQR
RUWDPGDQJHOHQYHULOHUOHDOJRULWPDODUÕQWHVWHGLOPHVLJHUHNPHNWHGLU6$06$DUDFÕ\OD
JHUoHNRUWDPYHULVLJLUGLRODUDNDOÕQDELOPHNWHYHVLVWHPPRGHOLEXYHULOHUOHoDOÕúWÕUÕ
ODELOPHNWHGLU
$\UÕFD6$06$\D]ÕOÕPÕQDRUWDPYHULVLQHX\JXQYHULUHWHELOHQELOHúHQOHUHNOHQPLú
WLU %X ELOHúHQOHU VD\HVLQGH UHWLOHQ YHULOHUOH JHUoHN oDOÕúPD RUWDPÕ VLPOH HGLOHELO
PHNWHYHROXúWXUXODQVLVWHPPRGHOLYHDOJRULWPDELOHúHQOHULJHUoHNoLYHULOHUOHoDOÕúWÕ
UÕOPÕúROPDNWDGÕU


$QDOL]

$OJRULWPD ELOHúHQOHULQLQ ROJXQODúWÕUÕODELOPHVL LoLQ DQDOL] \DSÕOPDVÕ oRN |QHPOLGLU
*HOLúWLULOHQ ELU DOJRULWPD ELOHúHQLQLQ JHUoHN RUWDP YHULOHUL LOH oDOÕúWÕUÕOPDVÕ YH VRQX
FXQXQ DQDOL] HGLOPHVL LOH |Q J|UOHPH\HQ ED]Õ HNVLNOLNOHU WHVSLW HGLOHELOPHNWHGLU
%|\OHFHDOJRULWPDQÕQHNVLNOLNOHULDQDOL]VRQXoODUÕQGDQJHOHQJHULEHVOHPHOHUOHNDSD
WÕOPDNWDGÕU6$06$DUDFÕDOJRULWPDODUÕWHNWHNYH\DELU ELUOHULLOHHWNLOHúLPOHULWD
QÕPODQPÕú ELU VLVWHP PRGHOLQGHNL GXUXPODUÕ\OD WHVW \DSPD YH VRQXFX DQDOL] HWPH
LPNDQÕVXQPDNWDGÕU
6$06$ DUDFÕ\OD WDQÕPODQPÕú ELU VLVWHP PRGHOLQGHNL DOJRULWPDODUÕQ oÕNWÕODUÕ 9HUL
(GLW|UELOHúHQL\OHD\UÕD\UÕJ|]OHPOHQHELOPHNWHGLU%|\OHFHVLVWHPVHYL\HVLQGHJ|]
OHPOHQHQ ELU KDWDQÕQ VLVWHP LoHULVLQGH JHUoHN \HULQLQ EXOXQPDVÕ NROD\ODúWÕUÕOPÕú RO
PDNWDGÕU
6$06$DUDFÕ\OD .DUúÕODúWÕUPDELOHúHQLNXOODQÕODUDND\QÕLúL\DSDQLNLDOJRULWPDYH\D
D\QÕDOJRULWPDQÕQLNLYHUVL\RQXDUDVÕQGDNDUúÕODúWÕUPD\DSÕODELOPHNWHGLU%X\HWHQHN
OHX\JXQDOJRULWPDQÕQYH\DYHUVL\RQXQWHVSLWLQLQ\DSÕOPDVÕPPNQNÕOÕQPDNWDGÕU
0DWODE\D]ÕOÕPÕELUoRNPKHQGLVOLNLúOHPOHULLoLQYHIDUNOÕWUGHJUDILNoL]PHDoÕVÕQ
GDQ JoO ELU DOW\DSÕ\D VDKLSWLU %X DOW\DSÕ NXOODQÕODUDN JHOLúWLULOPLú ELOHúHQOHU
6$06$ \D]ÕOÕPÕQD NROD\FD GDKLO HGLOHELOPHNWH YH EX ELOHúHQOHU LOH DQDOL] LúOHPL
NROD\ODúWÕUÕOPDNWDGÕUùHNLO¶GD|UQHNELUVLVWHPPRGHOLDQDOL]LJ|UQPHNWHGLU



ùHNLOgUQHN$QDOL](NUDQÕ
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)DUNOÕ.XOODQÕP6HQDU\RODUÕ

6$06$ \D]ÕOÕPÕ EXUD\D NDGDU DQODWÕODQ \HWHQHNOHUL IDUNOÕ NXOODQÕP VHQDU\RODUÕ LOH
GHVWHNOHPHNWHGLU
6LVWHP PRGHOL GDKD |QFHGHQ ND\GHGLOPLú WHVW YHULOHUL LOH oDOÕúWÕUÕODUDN JHoPLúWH \D
SÕOPÕúELUoDOÕúPDWHNUDUODQDELOPHNWHGLU%|\OHFH \DSÕODQGH÷LúLNOLNOHULQVLVWHP ]H
ULQGHNLHWNLVLIDUNHGLOHELOPHNWHGLU$\QÕYHULIDUNOÕVLVWHPPRGHOOHULQGHoDOÕúWÕUÕODUDN
GH÷HUOHQGLUPH\DSÕODELOPHNWHGLU
)DUNOÕELUNXOODQÕPVHQDU\RVXGDJHUoHNVLVWHPGHJHUoHN]DPDQOÕRODUDNUHWLOHQYHUL
OHULQ 7&3,3 YH\D EHQ]HUL ELU KDEHUOHúPH SURWRNRO LOH DOÕQPDVÕ YH 6$06$¶GD WD
QÕPODQDQVLVWHPPRGHOLQLQRYHULOHUOHoDOÕúWÕUÕOPDVÕúHNOLQGHGLU%XNXOODQÕPúHNOLQGH
DOJRULWPDODUÕQ JHOLúWLULOGL÷L RUWDPODUÕQ JHUoHN ]DPDQ X\XPOX ROPDPDVÕ VHEHEL\OH
JHUoHN ]DPDQOÕ SHUIRUPDQV HOGH HGLOHPHPHNWHGLU $QFDN 6LVWHPLQ JHQHO oDOÕúPDVÕ
KDNNÕQGDELOJLYHUPHNWHGLU
%LUEDúNDoDOÕúPDVHQDU\RVXQGD6$06$¶GDYHULUHWPHNLoLQROXúWXUXOPXúELOHúHQOHU
PRGHOLoHULVLQHGDKLOHGLOHUHNIDUNOÕIDUNOÕYHULOHUUHWLOHUHNWHVWOHU\DSÕODELOPHNWHGLU
%XELOHúHQOHULQ \HWHQHNOHULQH J|UHJHUoHNRUWDPYHULVLQH \DNÕQ YHULOHUUHWLOHELOLUYH
VLVWHPLQGDKDWDVDUÕPDúDPDVÕQGDSHUIRUPDQVÕ\ODDODNDOÕILNLUROXúWXUXODELOLU
6$06$LOHDOJRULWPDODUÕQWHNWHNYH\DELUOLNWHoDOÕúPDODUÕQÕQWHVWLPPNQGU%HN
OHQHQ oÕNWÕQÕQ YH UHWLOHQ oÕNWÕQÕQ NDUúÕODúWÕUPD ELOHúHQLQH JLUGL RODUDN YHULOPHVL LOH
GR÷UXODPDDPDoOÕGDNXOODQÕODELOPHNWHGLU



6RQXo

6$06$JLUGLVLYHoÕNWÕVÕWDQÕPODQPÕúDOJRULWPDELOHúHQOHULNXOODQÕODUDNYHEXDOJR
ULWPDELOHúHQOHULQLQDUDVÕQGDNLHWNLOHúLPWDQÕPODQDUDNELUVLVWHPPRGHOLROXúWXUPD\D
ROXúWXUXODQPRGHOLQoDOÕúWÕUÕOPDVÕLOHJHUoHNRUWDPÕVLPOHHWPH\HYHoÕNDQVRQXoODUÕQ
DQDOL]LQL\DSPD\DRODQDNVD÷OD\DQELUDUDoWÕU
6$06$DUDFÕPRGHOOHPHDOW\DSÕVÕLOHVLVWHPWDVDUÕPÕQÕQDQODúÕODELOLUOL÷LQLDUWÕUPDN
WD VLPODV\RQ DOW\DSÕVÕ LOH DOJRULWPDODUÕQ JHUoHN RUWDPGD QDVÕO GDYUDQDFD÷ÕQÕ EHOLU
OHPHNWHDQDOL]DOW\DSÕVÕLOHGHVLVWHPSHUIRUPDQVÕQÕQGH÷HUOHQGLULOHUHNJHULEHVOHPH
OHU\DSÕOPDVÕQDLPNDQVD÷ODPDNWDGÕU
6$06$ DUDFÕ KHU QH NDGDU 5DGDU (OHNWURQLN +DUS DOJRULWPDODUÕ LoLQ WDVDUODQPD\D
EDúODQPÕúROVDGDVDKLSROGX÷XDOW\DSÕVD\HVLQGHDODQGDQED÷ÕPVÕ]oDOÕúDELOPHNWHGLU
6$06$DUDFÕJHOLúWLULOPHNWHRODQSURMHOHUGHNXOODQÕOPDNWDYHRUWD\DoÕNDQLKWL\DoODU
GR÷UXOWXVXQGDDUDFÕQJHOLúWLULOPHVLQHGHYDPHGLOPHNWHGLU



.D\QDNoD

 $QX 0DULD ,QWURGXFWLRQ 7R 0RGHOLQJ $QG 6LPXODWLRQ 3URFHHGLQJV RI WKH  :LQWHU
6LPXODWLRQ&RQIHUHQFH
 KWWSZZZPDWKZRUNVFRPSURGXFWVMDYDEXLOGHU

 KWWSGRFVRUDFOHFRPMDYDVHGRFVWHFKQRWHVJXLGHVMQL
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Özet. Yazılım projelerinde, başarı ve kaliteyi teknoloji, insan, süreçler, çevre
gibi dört ana etken etkilemektedir. İnsan ise, diğer etkenleri kullanan, çıktıları
ortaya çıkaran başroldür. İnsan faktörleri ile kalite arasında birçok çalışma yapılmıştır, fakat bu çalışmalar yazılım sektöründe çok fazla değildir. Bu bildiri
de yazılım sektöründe çalışan insan faktörleri ile yazılım kalitesi arasında bir
ilişki olup olmadığı aranmakta ve sonuçları açıklanmaktadır. Bu kapsamda ilk
olarak insan faktörleri, kişilik tipleri ve yazılım kalitesi kavramlarına değinilmektedir. Daha sonra ise bu kavramlar arasındaki ilişkinin nasıl tanımlanacağı
ile ilgili çalışma ve yöntemler açıklanmaktadır. Son olarak da, bu yöntemler sonucunda insan faktörleri ile yazılım kalitesi arasındaki ilişkinin sonuçları değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yazılım Kalitesi, İnsan Faktörü

1

Giriş

Proje başarısızlıklarını önlemek amacıyla birçok araştırma yapılmaktadır. Bu araştırmalar incelendiğinde görülmektedir ki yapılan çalışmalar daha çok, süreç ve ürün
kalitesi konularında yoğunlaşmaktadır. Çoğu zaman projelerde teknik işler ile süreçleri uygulayacak olan insan faktörü ihmal edilmektedir. Yazılımın kalitesi için, genelde
bilgisayarın olduğu tarafta iyileştirilmeler yapılmaya çalışılmakta, ancak bilgisayarı
kullanan taraf (insan) ise ihmal edilmektedir. Fakat yazılım sektöründe insan faktörü
ile ilgili yapılan çalışmalar süreç ve ürün kalitesi çalışmalarına göre daha azda olsa bu
kapsamda yapılan çalışmalar da vardır [1], [2], [3]. Ayrıca, çalışma hayatında ve meslek seçimlerinde kişilik tipleri belirleyici olabilmektedir. Çalışma kapsamında da
kişilik tiplerinin kaliteye olan etkileri incelenmiştir. Bu bildiride, yazılım kalitesini ve
proje başarısını etkileyecek olan insan temelli (humanware) faktörler, kişilik tipleri ve
tüm bu faktörlerin yazılım kalitesine olan etkileri değerlendirilmiştir.
Bildirinin giriş bölümünden sonra yazılım kalitesinin tanımı yapılarak, yazılım kalitesini etkileyen faktörlerden bahsedilecektir. Daha sonraki bölümde ise, yazılım
kalitesini etkileyen faktörlerden biri olan insan faktörlerinin neler olduğu ve etkileri
ile kişilik tipleri ile ilgili bilgi verilecektir. Daha sonraki bölümde ise, çalışmada kul-
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lanılan araç ve yöntemler anlatılacaktır, son bölümde ise çalışma sonucunda elde
edilen sonuç ve değerlendirmeler verilecektir.

2

Yazılım Kalitesi

Yazılım kalitesi üzerine birçok çalışma gerçekleştirilmiş ve farklı araştırmacılar tarafından farklı tanımlar ortaya konulmuştur. Baldassari ve arkadaşları tarafından yazılım kalitesi "Geliştiricinin bakış açısıyla ya da içsel bakış açısı ile kalite, maliyet ve
gecikmenin doğru tahminine, daha kolay teste, daha iyi bakıma giden yol" olarak
tanımlanmıştır [4]. ISO/IEC 9126-1 [5] standardına göre yazılım kalitesi, içsel kalite
özellikleri ve dışsal kalite özellikleri (kullanım kalitesi) olarak modellenmektedir. Bu
modelde kullanılan kriterler uygunluk, tutarlılık, değiştirilebilirlik, uyarlanabilirlik,
verimlilik, bakım kolaylığı, güvenilirlik, olgunluk gibi kriterlerdir. Yazılım kalitesi bu
kriterlerin bir birleşiminden oluşmaktadır.
Şekil. 1’de gösterilen modele göre ise Yazılım kalitesini etkileyen faktörler, süreçler, teknoloji, çevre ve işgücüdür [6]. Bu çalışmada ise yazılım kalitesini etkileyen
faktörlerden biri olan insan faktörleri açıklanacaktır. Çalışma kapsamında, insan faktörlerinin yanında kişilik tipleri de girdi olarak kullanılmış ve bu kapsamda yapılan
çalışmalar ve kullanılan kişilik tipleri anlatılacaktır.

Şekil. 1. Yazılım Kalitesini ve Üretkenliği Etkileyen Faktörler[6]

3

İnsan Faktörleri

İnsan Faktörlerinin, proje başarısı ve kalitesine bazılarının dolaylı, bazılarının doğrudan etkileri bulunmaktadır. İnsan ve insanı etkileyen faktörler arasında psikolojik
olanlarının yanında, çalışanların iş ortamları ve çalışanlara sağlanan imkânlar da vardır. İnsan faktörleri ile ilgili çok fazla faktör vardır, bu faktörlerin tamamının incelenmesi mümkün değildir. Bu yüzden yapılan çalışmalar incelenerek yaygın olan
faktörler seçilmiştir [7], [8]. Çalışma kapsamında Motivasyon, İş Güvenliği, İletişim,
Kendini Geliştirme ve Eğitim, Sahiplenme, Ücretler, Liderlik, Takım Çalışması, Özgüven ve Saygı, İş Ortamı, Mükemmeliyetçilik, Konsantrasyon, Tecrübe, Organizasyon Yapısı, Stres ve Yoğun Çalışma faktörleri ile yazılım kalitesi arasında ilişki
aranmıştır.
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4

Kişilik Tipleri ve Kişilik Özellikleri

Yazılım sektöründe kişilik tipleri üzerine birçok çalışma vardır [9], [10]. Yazılım
projelerindeki farklı iş pozisyonlarındaki çalışanların sahip olması gereken belli özellikler vardır. Yazılım süreçlerindeki işlerin kendine özgü yapısı nedeniyle, farklı kişilik tipleri ve insan özelliklerine sahip olan kişilerin ilgili süreçlerde daha etkili oldukları yapılan araştırmalarda görülmektedir [9]. Bu eşleştirmenin bir tarafında yazılım
süreçleri ve ona bağlı olarak iş pozisyonları vardır. Bunlar, analiz (analist), tasarım
(tasarım mühendisi), geliştirme (geliştirici), test (test mühendisi), bakım (bakım mühendisi) olarak sınıflandırılabilinir. Bu eşleştirmenin diğer tarafında ise bireysel kişilik tiplerinin anlaşılmasında kullanılan MBTI [11] göre belirlenen bazı kişilik özellikleri bulunmaktadır. Bu kişilik özellikleri; Dışadönük (Extraversion), İçedönük (Introversion), Duyusal (Sensing), Sezgisel (INtuition), Düşünsel (Thinking), Duygusal
(Feeling), Yargılayıcı (Judging), Algılayıcı (Perceptive) olarak tanımlanan kişilik
özelliklerinden oluşmaktadır. Bu kişilik özelliklerinden oluşan 16 kişilik tipi (ISTJ,
ISTP, ISFJ, ISFP, INFJ, INFP, INTJ, INTP, ESTJ, ESTP, ESFJ, ESFP, ENFJ, ENFP,
ENTJ, ENTP) MBTI kişilik tiplerini oluşturmaktadır.
Tablo 1.’de kişilik tiplerinin etkili ve başarılı olduğu yazılım yaşam döngüsü adımları gösterilmektedir.
Tablo 1. : Kişilik Tiplerinin en güçlü etkiyi oluşturduğu Yazılım Yaşam Döngüsü Adımları ile
eşleştirilmesi [9]
Kişilik Tipleri
Dışa dönük (E)
İçe Dönük (I)
Duyusal (S)
Sezgisel (N)
Düşünsel (T)
Duygusal (F)
Yargılayıcı (J)
Algılayıcı (P)

Analiz
√

Yazılım Yaşam Döngüsü
Tasarım
Geliştirme
Test
√
√
√
√

√

Bakım

√

√

√
√
√

Çalışma kapsamında ise, yazılım kalitesi ile MBTI kişilik tipleri ve özellikleri arasında bir ilişkinin olup olmadığı araştırılmaktadır.

5

Metodoloji ve Araç
Çalışmada kullanılan yöntemler ve araç bu bölümde detaylı olarak açıklanmıştır.
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5.1

Kullanılan Yöntemler

Çalışmada insan faktörleri ve kişilik tipini belirlemek amacıyla anket yöntemi kullanılmıştır. Ankette belirlenen faktörlere uygun sorular hazırlanarak yazılım projelerinde görevli kişilere bu anket yaptırılmıştır. Anketin hazırlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili yöntemler aşağıda detaylı olarak anlatılmıştır.
Ayrıca, çalışma kapsamında yazılım kalitesi ile ilgili seçilen metriklere göre kalite
aracı ile ölçümler yapılmıştır. Seçilen metrikler ve değerlendirme yöntemleri aşağıda
detaylı olarak anlatılmıştır.
İnsan Faktörleri ve Kişilik Tipleri Anketi.
Örneklem Seçimi.
Örnekleme hedef kitlenin bir kısmının seçilerek tüm kitle hakkında bir tahmin yürütmek amacıyla yapılan yöntemdir [12]. Yazılım sektöründeki projelerde çalışanlar
için yazılım kalitesi ve insan faktörleri arasındaki ilişkinin ortaya konulması amacıyla
katılımcılar örneklem yöntemiyle seçilmiştir.
Verilerin Toplanması.
Anket verileri geliştirilen “Yazılım Kalitesi Ve İnsan Faktörü Ölçüm Aracı” ile
toplanmıştır. Bu çalışmada hedef kitleden rastgele örnekleme yoluyla toplam 32 kişiden veri toplanmıştır.
Anket Soruları.
Hazırlanan anket soruları 4 bölümden ve Likert ölçeği baz alınarak hazırlanan sorulardan oluşmaktadır. İlk bölüm, anket katılımcısı hakkında kişisel verilerin toplandığı bölümdür. İkinci bölüm ise, Kişilik Tiplerinin belirlenmesini amaçlayan verilerin
toplandığı bölümdür. Kişilik özellikleri ile ilgili 4 soru bu bölümde sorulmaktadır. Bu
bölümde "Kişiliğinizi Tanımanın Yolları" adlı kitaptaki kişilik testi incelenerek, kişilik tipleri ile ilgili sorular hazırlanmıştır [13]. Üçüncü bölüm ise, insan ve çevre faktörleri ile ilgili soruların ve katılımcıların diğer düşüncelerini ve fikirlerini yazabilecekleri bir alanın yer alındığı bölümdür. Bu bölümde her bir insan faktörüne ile ilgili
sorulardan yer almaktadır. Dördüncü ve son bölüm ise, katılımcının projesi ile ilgili
bilgiler istenmektedir. Ayrıca, katılımcının geliştirdiği 2 kod dosyası da bu bölümde
alınmaktadır. Bu kod dosyalarının en az 100 satır ve anketin doldurulma zamanına en
yakın zamanda geliştirilmiş olması istenilmektedir. Bu kapsamda, ilgili kod dosyalarının geliştirildiği zaman ile anketin doldurulma zamanları arasındaki insan faktörlerindeki ve katılımcıların duygusal durumları arasındaki farklılıklar ihmal edilmiştir.
Güvenilirlik Analizi.
Güvenilirlik değeri bir ölçme aracının tekrarlanan ölçümlerde aynı sonucu verme
derecesinin göstergesi olarak tanımlanabilir [14]. Yapılan anketteki seçilen ilgili faktörlere karşılık gelen 16 soru için alfa yöntemi ile güvenilirlik analizi yapılmıştır. Soru
azaltılmasına gidilmeden 16 soru için Alfa (α) değeri= 0,662 olarak bulunmuştur.
Alfa katsayısının değerlendirilmesinde 0,60≤α<0,80 ise oldukça güvenilir olarak kabul edildiğinden anketin güvenilirliği yeterli düzeydedir.
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Faktör Analizi.
Faktör analizi birbirleriyle ilişkili veri yapılarını birbirinden bağımsız ve daha az
sayıda yeni veri yapılarına dönüştürmek, gruplayarak ortak faktörleri ortaya koymak,
majör ve minör faktörleri tanımlamak amacıyla başvurulan bir yöntemdir [15]. Yapılan anketteki seçilen 16 soru Varimax kriterlerine göre yapılan faktör analizine göre
soruların 4 temel bileşene ayrıldığı görülmüştür. Faktör analizi ile birlikte KaiserMeyer-Olkin örneklem yeterlilik testi ile ve Bartlett testi uygulanmıştır. KaiserMeyer-Olkin örneklem değeri 0,630 bulunmuştur. Bu değer 0,5 büyük olduğu için
örneklem yeterliliğinin uygun olduğu söylenebilir. Bartlett testi kikare değeri 203,408
ve p=0,000 (<0,05) olarak bulunmuştur. Bu değerin de kabul edilebilir sınıra göre iyi
olduğu değerlendirilebilir. Sonuç olarak, Faktör analizinin yorumlanabilir olduğuna,
ölçeğimizin geçerliliğe sahip olduğuna karar verilmiştir.
Verilerin Analizi-Basit ve Çoklu Korelâsyon İşlemleri.
Basit korelasyon analizi, iki değişkenin arasındaki ilişkinin büyüklüğünü ve yönünü ortaya koyan yöntemdir. Veri setinde bağımlı değişken ile birden fazla bağımsız
değişken bulunduğu durumlarda, tüm değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için
kullanılan yöntem ise çoklu korelasyondur [15]. Bu analiz sonucunda elde edilen
bulgular Bölüm 6'da verilmiştir.
Verilerin Analizi-Bağımsız Örneklem Tek Yönlü Varyans Analizi.
Bağımsız örneklem tek yönlü varyans analizinde ikiden fazla grubun ortalamaları
karşılaştırılır [14]. Yazılımın kalitesi ile kişilik tipleri, organizasyon yapısı, eğitim
seviyeleri arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması için bu analiz kullanılmıştır. Analiz
sonuçları incelendiğinde yazılımın kalitesi metrikleri ile kişilik tipleri, organizasyon
yapısı, eğitim seviyeleri arasındaki ilişkilerin p < 0,05 düzeyini sağlamadığı istatistiksel olarak anlamlı olmadığını ve herhangi bir ilişki bulunamadığı söyleyebilir.
Bağımsız Örneklem t – Testi.
Bağımsız örneklem t-testinde iki ayrı grubun ortalamaları karşılaştırılarak aralarındaki anlamlı bir fark olup olmadığı belirlenir [14]. Yazılımın kalitesi ile kişilik tiplerini belirleyen özellikler (I (İçe Dönük), S (Duyusal), T (Düşünsel), J (Yargılayıcı),
E(Dışa Dönük), N (Sezgisel), F (Duygusal), P (Yargılayıcı)) arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması için bu analiz kullanılmıştır. Bu analiz için önce Levene test sonuçlarına bakılmış, (p > 0,05) değerini sağlayanlar için eşit varyans t testi sonuçları kullanılırken, diğer sonuçlar için eşit olmayan varyans t testi sonuçları kullanılmıştır. Analiz
sonuçları incelendiğinde yazılımın kalitesi metrikleri ile kişilik tipleri faktörleri arasındaki ilişkilerinden anlamlı olanlar (p < 0,05) Bölüm 6'da verilmiştir.
5.2

Yazılım Kalitesinde Kullanılan Metrikler

Yazılım kalitesinde kullanılan birçok metrik vardır. Fakat bu metriklerin hepsinin
değerlendirilmesi yerine yaygınlık, ölçüm yapılacak statik kod analiz aracı ve programlama dilleri gibi kısıtlar göz önünde bulundurularak çalışma kapsamında karmaşıklık metrikleri ve satır sayısı metrikleri kullanılmıştır. Örneğin, nesne yönelimli
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metriklerin çalışma kapsamında kullanılmamasının nedeni olarak nesne yönelimli
olmayan diğer programlama dillerinin de çalışma kapsamında değerlendirilmek istenmesidir.
Karmaşıklık metrikleri ve satır sayısı metrik gruplarının alt metrikleri aşağıda detaylı olarak açıklanmaktadır.
Karmaşıklık Metrikleri.
Çalışma kapsamında karmaşıklık metrikleri olarak ortalama çevrimsel karmaşıklık
ve ortalama gerekli karmaşıklık metrikleri kullanılmaktadır. Bu metrikler ile ilgili
açıklamalar aşağıda açıklanmaktadır.
Ortalama Çevrimsel Karmaşıklık.
Bir program modülünde doğrusal olarak bağımsız yolların (kontrol akışı) sayısını
ölçer. En yaygın ve kabul edilen yazılım metriklerinden birisidir, programlama dili ve
yazım şeklinden bağımsızdır. Bir programın doğruluğu ve güvenirliği için en kapsamlı ölçüttür. Modüller için hesaplanan çevrimsel karmaşıklık değerlerinin ortalaması
alınarak hesaplanır. Bu metriğin eşik düzeyi 10 olarak belirlenmiştir. Bu metriğin
artışı yazılım kalitesi yönünden negatif olarak değerlendirilmektedir.
Ortalama Gerekli Karmaşıklık.
Gerekli karmaşıklık bir kod parçası içerisinde yapısal olmayan kod miktarını saptayabilmek için kullanılır. Modüller için hesaplanan gerekli karmaşıklık değerlerinin
ortalaması alınarak hesaplanır. Bu metriğin eşik düzeyi 4 olarak belirlenmiştir. Bu
metriğin artışı yazılım kalitesi yönünden negatif olarak değerlendirilmektedir.
Satır Sayısı Metrikleri.
Çalışma kapsamında satır sayısı metrikleri olarak ortalama kod satır sayısı, ortalama yorum satır sayısı ve ortalama boş satır sayısı metrikleri kullanılmaktadır. Bu
metrikler ile ilgili açıklamalar aşağıda açıklanmaktadır.
Ortalama Kod Satır Sayısı.
Toplam kod satır sayılarının fonksiyon bazında ortalaması alınarak hesaplanan
metriktir. Bu metriğin eşik düzeyi 60 olarak belirlenmiştir. Bu metriğin artışı yazılım
kalitesi yönünden negatif olarak değerlendirilmektedir.
Ortalama Yorum Satır Sayısı.
Toplam yorum satır sayılarının fonksiyon bazında ortalaması alınarak hesaplanan
metriktir. Bu metriğin eşik düzeyi 10 olarak belirlenmiştir. Bu metriğin artışı yazılım
kalitesi yönünden pozitif olarak değerlendirilmektedir.
Ortalama Boş Satır Sayısı.
Toplam boş satır sayılarının fonksiyon bazında ortalaması alınarak hesaplanan
metriktir. Bu metriğin eşik düzeyi 10 olarak belirlenmiştir. Bu metriğin artışı yazılım
kalitesi yönünden pozitif olarak değerlendirilmektedir.
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5.3

İnsan Faktörü Analiz ve Yazılım Kalite Ölçüm Aracı

Çalışma kapsamında insan faktörleri ve kişilik tipleri ile ilgili soruların yer aldığı 4
bölüm ve katılımcıdan alınan örnek kod parçaları üzerinde yazılım kalite ölçümlerinin
yapıldığı bir araç geliştirilmiştir. Bu araç ile yazılım kalite ölçümünü gerçekleştiren
araç (Understand 2.5) arasında bir entegrasyon sağlanarak ölçümler otomatik olarak
raporlanmaktadır.

6

Sonuçlar ve Öneriler

Çalışma kapsamında toplanan veriler üzerinde SPSS 15.0 aracıyla korelasyon analizi, varyans analizi ve t – Testi gerçekleştirilerek elde edilen sonuçlar aşağıdaki tablolarda listelenmiştir.
Tablo 2. Bulgular - Korelasyon Analizi
Faktör

Kalite Metriği (Ortalama)

İlişki Durumu

Kaliteye Etkisi

Özgüven

Gerekli Karmaşıklık

Ters Orantılı

Pozitif

Saygı Duyulma

Gerekli Karmaşıklık

Ters Orantılı

Pozitif

Ücretler (Beğenilmeyen)

Yorum sayısı

Ters Orantılı

Negatif

Ücretler (Beğenilmeyen)

Boşluk sayısı

Ters Orantılı

Negatif

Motivasyon

Kod Satır sayısı

Ters Orantılı

Pozitif

Motivasyon

Gerekli Karmaşıklık

Ters Orantılı

Pozitif

Motivasyon

Çevrimsel Karmaşıklık

Ters Orantılı

Pozitif

İş Güvenliği

Gerekli Karmaşıklık

Ters Orantılı

Pozitif

Takım Çalışması

Kod Satır sayısı

Ters Orantılı

Pozitif

Takım Çalışması

Gerekli Karmaşıklık

Ters Orantılı

Pozitif

Takım Çalışması

Çevrimsel Karmaşıklık

Ters Orantılı

Pozitif

İş Ortamı

Gerekli Karmaşıklık

Ters Orantılı

Pozitif

Mükemmeliyetçilik

Kod Satır sayısı

Ters Orantılı

Pozitif

Mükemmeliyetçilik

Gerekli Karmaşıklık

Ters Orantılı

Pozitif

Mükemmeliyetçilik

Çevrimsel Karmaşıklık

Ters Orantılı

Pozitif

Stres ve Yoğun Çalışma

Yorum sayısı

Ters Orantılı

Negatif

Tablo 3. Bulgular - Bağımsız Örneklem t–Testi
Kişilik Özellikleri

Kalite Metriği (Ortalama)

İlişki Durumu

Kaliteye Etkisi

Düşünsel > Duygusal

Kod Satır sayısı

Daha Fazla

Negatif

Yargılayıcı > Algılayıcı

Kod Satır sayısı

Daha Fazla

Negatif

Elde edilen sonuçlara göre kalite metrikleri ile birçok insan faktörü arasında ilişkinin olduğu görülmektedir. Fakat araştırmada kalite metrikleri ile kişilik tipleri, organizasyon yapısı ve eğitim durumları arasında henüz bir ilişki bulunamamıştır, bu kapsamda araştırmalar devam etmektedir.
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Sonuç olarak; motive, işini seven, takım çalışmasına yatkın, iş güvenliğine sahip,
stressiz, mükemmeliyetçi, özgüven sahibi ve saygı duyulan, ücret olarak bir rahatsızlığı olmayan, ergonomik bir iş ortamı olan, duygusal ve algılayıcı kişilik özelliklerine
sahip çalışanların geliştirdikleri kodların kalitesinin, bu özelliklere sahip olmayan
çalışanların geliştirdikleri kodlara göre, daha kaliteli olduğu söylenebilmektedir.
Teşekkür - Yazarlar, bu çalışmanın gerçekleştirilmesi için destek sağlayan
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Merkezi'ne, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ne ve kurum akademik danışmanı Koray
İNÇKİ’ye teşekkür eder.
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Büyük BT Organizasyonlarında Kullanılabilirlik
Dr. Levent Boran
Yapı Kredi Bankası A.Ş. - Bilgi Teknolojileri, İstanbul
levent.boran@yapikredi.com.tr

Öz. Kullanılabilirlik kavramı günümüzde çok fazla bilginin çok küçük cihazlara
sığdırma zorunluluğu, rekabetin artması, kullanıcı için alternatiflerin çoğalması gibi
nedenlerle oldukça popüler olup, kullanıcı deneyiminin kontrol altına alınması
olarak tanımlanmaktadır. ISO 9241 standardında ise kullanıcının amacına etkin,
etkili ve tatmin edici şekilde ulaşılmasının sağlanması olarak açıklanmaktadır.
Kullanılabilirlik kavramıyla karıştırılan kullanıcı deneyimi tasarımı, kullanıcı merkezli
tasarım, bilgisayar insan etkileşimi gibi kavramlar kullanılabilirliği artırmayı
benimsemiş yakın kavramlardır. Çalışmamızda kullanılabilirlik kavramını ana
hatlarıyla tanıttıktan sonra büyük organizasyonlarda endüstriyel yazılım üretimleri
sırasından yapılan yaygın hataların üzerinden geçilip, Yazılım Geliştirme Yaşam
Döngüsü (SDLC) içerisinde bu hataları önleyici kontrol noktaları adreslemektedir.
Büyük bir bilgi teknolojileri organizasyonuna ait incelediğimiz çeşitli uygulama
önyüzlerinde tanımlanan sorunlar, sorunların kök nedenleri ve bu kök nedenleri
ortadan kaldırılmaya yönelik öneriler bir arada verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kullanılabilirlik, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Kullanılabilirlik
Analizi, Kullanılabilirlik Testleri, Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC)

1.

Giriş
1970’li yıllarda kullanıcı ara yüzü tasarımı konusunun önemi herkes tarafından anlaşılmış olup,

bilgisayar teknolojilerindeki ilerleme ve çeşitliliğin artmasıyla farklı bir boyut kazanmıştır. Kişisel
bilgisayarlarla birlikte kullanıcılar kendi makinalarının kurulumlarını ve yönetimlerini ele almışlar ve
günümüz mobil teknolojilerinin gelişimiyle bilgisayarlar ile insan hayatı bütünleşmiştir. [8] Diğer bakış
açısıyla geleneksel modellerin yaklaşımı fiziksel ve mekanik iken modern modeller sistem bileşenleri
üzerindeki insan davranışlarına odaklanmıştır.
Kullanılabilirlik kavramı, etkileşim tasarımı, etkileşimli sistem tasarımı, kavramsal ergonomi,
insan-makine etkileşimi, kullanıcı ara yüzü tasarımı, kavramsal iş tanımları, bilgi mimarisi, yazılım
ürünleri tasarımı, kullanılabilirlik mühendisliği, insan odaklı tasarım gibi kavramlarla iç içedir. Diğer
ilişkili iki kavramdan biri içinde yaşadığımız dünyanın sanal ortama yansıtılması anlamına gelen “Sanal
Gerçeklik (Virtual Reality)”, diğeri ise sanal ortamın gerçek dünyadan alınmış çeşitli formattaki verilerle
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(video vs.) zenginleştirilmesi anlamına gelen “Zenginleştirilmiş Gerçeklik (Augmented Reality)”
kavramlarıdır.
Bir uygulamanın kullanılabilir olması için kullanışlı olması, verimli olması, etkin olması,
öğrenilebilir olması ve kullanıcı açısından tatmin edici olması gerekir. Aşağıda bu özelliklerin detayları
açıklanmaktadır. [4]
x

Kullanışlılık, kullanıcının amaçlarına ulaşmasını ve kullanma isteği uyandırılmasını ifade
eder. Motivasyon olmadan, diğer ölçütler kullanıcıları uygulamayı kullanmaya ikna etmez. Bir
uygulama, öğrenilmesi kolay ve verimli olsa bile kullanıcı amacına ulaşamıyorsa bedelsiz
verilse bile kullanılmaz.

x

Verimlilik, kullanıcının doğru ve tam olarak hızlı bir şekilde amacına ulaşmasını ifade eder.
Örneğin bir yazılımın yüklenme hızı verimlilik kriteri olarak verilebilir.

x

Etkinlik, uygulamanın kullanıcının düşündüğü gibi davranmasını ve kullanıcının sürprizle
karşılaşmamasını ifade eder. Bu kriter karşılaşılan hata oranı aracılığı ile sayısal olarak ifade
edilebilir. Örneğin kullanıcıların %90’ının uygulamayı ilk seferde yükleyebilmesi bir
değerlendirme kriteri olabilir.

x

Öğrenilebilirlik, etkinliğin bir uzantısı olup kullanıcıların kısa süreli bir eğitimle ya da hiç
eğitim almadan uygulamayı öğrenebilmesini ifade eder. Bu kriter kullanıcının uygulamayı
belirli bir süre kullanmadığında kullanımını hatırlayabilmesini de kapsar.

x

Tatmin, kullanıcıların ürün ile ilgili hislerini ve düşüncelerini yansıtır. Kullanıcılar genellikle
tatmini ihtiyaçlarının karşılamasıyla eşleştirerek ifade ederler. Uygulamanın tatmin seviyesini
ölçmek için genellikle kullanıcılardan ürünlere not veya sıralama vermesi istenilir.
Yukarıda bahsi geçen özelliklerin yanı sıra uygulamanın kullanmayı istediğimiz parçalarının

erişilebilir olması, anlaşılır olması, mantıklı olması, tutarlı olması ve tahmin edilebilir olması da
beklenmektedir. [2] Kullanılabilirlik kavramı son noktada kullanıcıyı düşünmeye sevk etmeden
kullanıcıların içgüdülerine hitap etmeyi amaçlamaktadır. [10] Kullanıcılar uygulamaları kullanırken
düşünmek, zaman kaybetmek veya hataya düşmeyi istemezler. Günümüzde bu nokta ile ilgili olarak
iddialı olan hatta uygulamaların yanında kullanım kılavuz bile vermeyen bilgi teknolojileri firmaları
bulunmaktadır. Ayrıca tecrübeli ve tecrübesiz kullanıcılara uygulamanın aynı derecede hitap etmesi
beklenmektedir.
Günümüzde kurumların iç uygulamalarını dışarıda tutacak olursak, tüm uygulamaların
alternatifleri bulunmakta olup, kullanıcıların diğer bir deyişle müşterilerin seçimlerinde ilgili site ya da
uygulamaların kullanılabilirlikleri bir seçim kriteri olarak yerini almıştır. Bu açıdan bakıldığında
kullanılabilirlik bir firmanın direkt satış rakamlarına yani karlılığına etki etmektedir. Günümüzde internet
üzerinden yapılan işlemlerin sayısını düşündüğümüzde kullanılabilirlik kavramının ekonomik boyutunu
daha iyi canlandırabiliriz.
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İnsan odaklı tasarımda aşağıda yer alan noktalara odaklanılması gerekmektedir: [9] Aşağıdaki
bilgilerden de anlaşılacağı üzere kullanılabilirlik kavramı Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü içerisinde
en çok analiz ve test fazlarına dokunmaktadır.
x

Kullanıcılar görevlerini ve aktivitelerini yerine getirirken gözlemlenir.

x

Kullanıcıların odakları, özellikleri, amaçları ve motivasyon kaynakları incelenir.

x

Tasarım yardımcı olmak, hızlandırmak ve otomatize etmenin üzerine kurgulanır.

x

Tasarım ilgili kullanıcılar yardımıyla test edilir.

x

Eğer gerekli ise tasarım gözden geçirilir ve üzerinde iyileştirmeler yapılır.
Kullanılabilirlik çoğu zaman estetik bir kavram olarak düşünülmüş olup, bu yanılgı neticesinde

kullanılabilirlik açısından hatalı uygulamalar üretilmiştir. Kullanılabilirlik kavramı estetik ve fonksiyonel
yaklaşımın toplamı olarak ele alınması gereken çift yönlü bir yaklaşımdır. [7] Estetik yönden zengin
fakat fonksiyonel anlamda kullanıcı beklentisini karşılamayan uygulamalar tercih edilmeyecek olup,
diğer yönden fonksiyonel olarak zengin fakat estetik olmayan uygulamalarda kullanıcıların ilgisini
çekmeyecektir.
Kurum içi uygulamaları kullanılabilirlik açısından değerlendirdiğimizde kavramın verimliliğe
etkisinin çok büyük olduğunu görmekteyiz. Firmalar arası çalışan transferlerinin fazla olması yeni
başlayanların uygulamaları öğrenme hızını bir verimlilik faktörü olarak ortaya koymaktadır. Benzer
şekilde uygulamaların mevcut kadroları sürekli zorlaması, kullanım sırasında kullanıcı hatalarını
önlememesi, fazladan kontrollerle zaman kaybettirmesi, otomatize edilmesi gereken noktaların
atlanmış olması verimliliğe etki eden noktaların birkaçı olarak sıralanabilir.

2.

Kullanılabilirlik Analizi
Kullanılabilirlik konusu Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünün özellikle analiz ve test fazlarına

dokunmakta olup; analiz fazında tasarımın kullanılabilirlik açısından uygun şekilde yapılması, test fazı
ise yapılmış tasarımların kullanılabilirlik açısından test edilmesini kapsamaktadır. Başarılı bir tasarımın
gerek süreç gerekse önyüzler açısından kullanılabilir olması günümüzde genel kabul görmüş bir
başarı kriteridir. Kullanılabilirlik kavramının başarı kriteri haline gelmesi fonksiyonel olmayan
gereksinimlerin arasına kullanılabilirlik gereksinimlerinin de girmesini sağlamıştır.
Analiz aşamasında kullanıcıya yakın olmak gereksinimleri tam ve eksiksiz olarak almak hayati
önem taşımakta olup, sadece gereksinimlerin doğru olarak alınması yeterli değildir. Gereksinimleri
eksiksiz ve doğru olarak alınmasının yanı sıra gereksinimlerin doğru çözümlerle eşleştirilmesi de
gereklidir. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünün analiz fazında gerek gereksinimlerin belirlenmesi,
gerekse tasarımın gerçekleştirmesi aşamasında bazı araçlar analistlerin kullanımına verilmiştir. Bahsi
geçen analiz tekniklerinin kullanılması analistin işini kolaylaştırdığı gibi yazılım maliyetlerinin
düşürülmesi açısından da önemlidirler.
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Analiz fazı, Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü içerisinde planlama fazından hemen sonra
gelmekte olup, bir yazılım projesinin başarısını direkt etkilemektedir. İş analizi alanındaki gelişmeler iş
analistinin organizasyonlar içerisindeki önemini arttırmıştır. [3] Analiz fazı içerisinde sadece
kullanıcıların iş süreçleri analiz edilmeyip, aynı zamanda önyüzlerde tasarlanmaktadır. Analiz fazında
yapılan hatalar projenin diğer adımlarını büyük ölçüde etkilemektedir.
Tasarım, önceden zihinde canlandırma anlamına gelmekte olup tekrarlı bir süreçtir. Her tekrar
tasarımı bir adım ileriye götürür.[6] Şekil I’de de gösterildiği üzere bir ön tasarım ile genel amaçlar
belirlendikten sonra tekrarlanan prototip tasarımları ve değerlendirmeleri bir final tasarım ile son bulur.
Tasarım çalışmaları sırasında arka arkaya tasarımın oluşturulması, tasarımın üzerinde tartışılmak
üzere canlandırılması (prototip oluşturma) ve tasarımın değerlendirilmesi adımları tekrarlanır. Tekrarlı
değerlendirme oturumları sırasında pek çok tasarım çöp olur ve genellikle ilk üretilen ön tasarım ile
final tasarım arasında büyük farklar vardır. Bahsi geçen tekrarlı çalışmanın yapılmaması analisti eksik
ve hatalı tasarımlara yönlendirecek dolayısıyla bu aşamada kaçınılan efor ileri aşamalarda daha büyük
maliyetlere neden olacaktır.

Şekil 1: Tekrarlı (İteratif) Tasarım
Analiz çalışmaları yazılım projelerinin ilk popüler olduğu 90’lı yıllarda belirli bir sistematiğe
dayanmadan yapılırken günümüzde analiz girdileri, çıktıları ve teknikleri belirli olan bir süreç halini
almıştır. Analiz teknikleri, hem çalışmayı belirli bir yapıya oturtma, hem de proje kaynaklarını verimli ve
etkili kullanma noktalarında analiz çalışmalarına katkı sağlamakta olup, kullanılabilirlik analizleri
sırasında kullanılabilecek teknikler aşağıda sıralanmıştır.
x

Prototiplendirme (Prototyping): Elde edilmesi amaçlanan ürünün modeli oluşturularak;
kavram, süreç gibi problemin çözümünde yol gösterecek noktaların daha iyi anlaşılmasını ve
iyileştirme noktalarının belirlenmesini kapsar.

x

Paralel Tasarım (Parallel Design): Farklı bakış açılarını kaçırmamak için aynı tasarım
görevinin farklı kişilere aynı anda verilmesi olup, paralel çalışan kişilerin birbirlerinden
etkilenmelerinin engellenmesi gerekmektedir.
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x

Serbest Listeleme (Free Listing): Kullanıcıdan hiçbir kurala bağlı kalmadan listeler
oluşturması istenir. Kullanıcı hiçbir kurala bağlı kalmayacağı için yaratıcılığı sınırlandırılmamış
olur.

x

Düşünce Haritası (Mind Map): Düşünce haritası, oluşturulan fikirlerin görselleştirilmesini
kapsamakta olup, mülakat ve diğer toplantılarda not tutmak ya da atölye çalışmalarında
fikirleri ilişkilendirmek için sıklıkla kullanılmaktadır.

x

Anketler (Questionaire/Survey): Anket çalışmaları maliyeti düşük ve ihtiyaçların ortaya
çıkartılmasında etkili bir yöntemdir. Birden fazla kişiyle yapılacak görüşmelerin süresi anketler
sayesinde oldukça kısalmaktadır. Bir soru listesi dağıtılarak kullanıcılardan cevaplar toplanır.
Anket cevapları sonunda genellikle sayısal sonuçlara ulaşılır.

x

Mülakat (Interview): Mülakat basit anlamda mülakatı yapan kişi ile katılımcı arasındaki
tartışma içerikli oturumdur. Mülakatı yapan kişi katılımcıya sistem ile ilgili bir seri sorular sorar.
Mülakatlar iyi tanımlanmış bir ajandaya uygun olarak yani yapısal ya da serbest yöntemle
uygulanabilir.

x

İş Yapılırken İzleme (Job Shadowing): İşi yapan kişinin yanında müdahale etmeden iş yapış
tarzının gözlemlenmesidir. İş süreci adımlarının ve her bir adımın girdi/çıktılarının
tanımlanmasını sağlar.

x

Etnografik Araştırma (Ethnographic Research): Etnografik araştırma adını antropolojiden
alır. Kullanıcının ürünü kullandığı doğal ortamda (ev, iş, kafe vs.) gözlemlenmesi olup, İş
Yapılırken İzleme tekniğinin bir ileri formudur.

x

Kavramsal İnceleme (Cognitive Walkthrough): Bu yöntemde birden fazla kişi tarafından ara
yüzler, prototipler, canlandırılmış modeller üzerinde anlaşılırlığı ve kullanılabilirliği arttıracak ek
geliştirmeler üzerinde tartışırlar. Tartışma oturumlarında kullanıcıların problem çözme
yöntemleri canlandırılmaya çalışılır.

x

Çoklu

İnceleme

(Pluralistic

Walkthrough):

Bu

yöntemde

kullanıcı

temsilcileri,

değerlendirmeyi yapacak uzmanlar ve geliştirmeciler grup halinde ara yüzleri incelerler. Amaç
kullanım senaryolarını çıkartarak kullanılabilirlik sorunlarını senaryo bazında ortaya koymaktır.
x

Kullanıcı Raporları (Self-Reporting Log): Kullanıcı aksiyonlarını, gözlemlerini ve yorumlarını
not alır. Bu yöntem geliştirmenin erken aşamaları için daha uygundur.

x

Odak Grup Çalışması (Focus Group): Konusunda uzman bir grup kullanıcı ile belirli
konuların tartışılması ve kritik noktaların üzerinden geçilmesidir. Odak grup çalışmaları
sırasında analist tek başına göremediği ya da atladığı pek çok tasarım eksikliği ve hatasını
yakalama fırsatını elde etmektedir
Yukarıda bahsedilen tasarım prensipleri, analiz teknikleri ışığında ve Yassı Tasarım (Flat

Design), Gerçekçi Tasarım (Skeuomorphism), Minimalist Tasarım (Minimalism), Odaklanan Tasarım
(Laser Focus), İçeriğe Duyarlı Tasarım

(Context Sensitive Design), İçeriği Açılıp/Kapatılabilen

Tasarım (Collapsed Context Design), Uzun Sayfalar Tasarımı (Long Pages Design) gibi tasarım
eğilimlerinden yaralanarak önyüz tasarımları oluşturulur. Tasarım çalışması bir basitleştirme işlemi

770

olup, mevcut öğelerin sil, gizle, grupla ve yerini değiştir aktiviteleriyle fonksiyonaliteyi yitirmeden en
sade ve en kullanışlı ön yüze ulaşmayı hedefler.

3.

Kullanılabilirlik Testleri
Kullanılabilirlik kontrollerini analiz ve yazılım fazlarında yapılan kontroller olarak ikiye ayırmak

mümkündür. Analiz aşamasında yapılan kontroller kural testleri gibi statik testler, yazılım fazında
yapılan

kontroller

kullanıcı

gözlemleri

testi

gibi

dinamik

testlerdir.

Ayrıca

kullanılabilirlik

değerlendirmeleri üst seviyede GOMS Analizi, Kavramsal İnceleme gibi tahmine yönelik veya
Kullanılabilirlik Testi gibi deneysel testler olarak sınıflandırılabilir. Unutulmaması gereken nokta;
Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü içinde hata ve eksikliklerin erken farkına varılmasının maliyeti
düşüreceğidir
Kullanılabilirlik testleri, direkt test olarak uygulanabildiği gibi denetleme, sorgulama, analitik
modelleme ve simülasyon şeklinde de uygulanabilir olup, uygulama şekilleri aşağıda listelenmiştir.
Uygulama şekilleri tek tek kullanılabileceği gibi bir arada birbirini destekleyecek şekilde de
kullanılabilir.
x

Test: Katılımcının ara yüz ile etkileşimini gözlemleyerek kullanılabilirlik problemlerine karar
verilir.

x

Denetleme: Ara yüzdeki potansiyel kullanılabilirlik problemlerinin tanımlanması amacıyla kriter
ve kural setleri kullanılır.

x

Sorgulama: Katılımcıların ara yüz ile ilgili geri bildirimleri mülakat ve anketler yoluyla
toplanılır.

x

Analitik Modelleme: Kullanıcı ve ara yüz modelleri kullanılarak kullanılabilirlik tahminleri
yapılır.

x

Simülasyon: Kullanıcı ve ara yüz modelleri kullanılarak kullanıcın ara yüz ile etkileşimi
canlandırılır ve etkileşim sonucunun raporu üretilir.
Kullanılabilirlik testleri, geliştirilmiş ürün hakkında nitel ve nicel veri sağlamak amacıyla

uygulanır.[1] Elde edilen nicel ve nitel verilerin değerlendirilmesi bir uzmanlık konusu olmakla birlikte
şu an için otomatize edilmesi pek mümkün değildir. Kullanılabilirlik testleri, uygulamaların
kullanılabilirlik açısından belirli bir düzeyde tasarlandığını ve geliştirildiğini garanti etme noktasında bir
yazılım kalitesi konusudur.
Kullanılabilirlik testleri, Şekil 2’de belirtildiği üzere planlama ile başlar, test senaryolarının
oluşturulması, katılımcıların (persona) belirlenmesi, test verisinin analiz edilmesi ile devam eder.
Kullanılabilirlik testleri, test raporunun hazırlanması ve geliştirme önerilerinin oluşturulması ile
sonlandırılır. Kullanılabilirlik testleri kullanıcıyı yönlendirecek, gerektiğinde sorularına cevap verecek bir
moderatör eşliğinde yapılır. Testler sırasında kullanıcıdan prototipleri ve uygulama önyüzlerini
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kullanmaları istenirken kullanıcının bilgisayarı üzerinde çalışan bir program yardımıyla fare/klavye
kullanımları ve bir kamera yardımıyla kullanıcının fiziksel durumu kaydedilir.

Şekil 2: Kullanılabilirlik Testi Adımları
Kullanılabilirlik testleri sonucunda elde edilen sonuçlar bir takım istatistik modeller ve veri
madenciliği tekniği ışında değerlendirilebileceği gibi uzman değerlendirmesi olmadan uygulanacak
sayısal modeller yetersiz kalacaktır. Kullanılabilirlik testleri sonunda nitel ve nicel verilerin elde
edileceği düşünülürse sayısal modellerle birlikte uzman görüşünün kullanılmasının gerekliliği daha iyi
anlaşılır.
Kullanılabilirlik testlerinin bir sistematiğe oturtulması aşağıda sıralanan avantajları sağlar:
x

Kapsanmayan hataların sayısı azalır.

x

Değerlendirme bakış açıları artar.

x

Alternatif tasarımların karşılaştırmalı değerlendirilmesini sağlar.

x

Tüm tasarım üzerinde harcanacak zaman ve karşılaşılacak hata miktarı tahmin
edilebilir.

x

Bireysel olarak yapılacak uzman değerlendirmesine olan ihtiyacı azaltır.

x

Kullanılabilirlik değerlendirmesinin maliyetini azaltır.

Yukarıda belirtildiği üzere kullanılabilirlik testleri bir moderatör tarafından organize edilir ve
katılımcı bahsi geçen moderatör tarafından yönlendirilir. Test sırasında moderatör aşağıdaki
tekniklerden yararlanır:
x

Yüksek Sesle Düşünme (Thinking Alouad): Kullanılabilirlik testi sırasında katılımcılar his,
duygu ve düşüncelerini sesli olarak dile getirir. Bu yaklaşımın amacı testçinin katılımcının ara
yüzle etkileşimi sırasında düşünce modelini daha iyi anlamasıdır.
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x

Soru Sorma(Question-Asking): Bu teknik yüksek sesle düşünmenin bir uzantısı olarak
katılımcıya ilave bazı sorularda sorulmasını içerir.

x

Geriye Dönük Test (Retrospective Testing): Katılımcı ve moderatör daha önce kaydedilmiş
test oturumu üzerinde tartışırlar. Moderatör gözden geçirme oturumu sırasında katılımcıya
davranışlarıyla ilgili sorular sorar.

x

Göz İzleme (Eye Tracking): Göz izleme araçları kullanılarak kullanıcıların taradıkları alanlar,
ilgilendikleri alanlar tespit edilerek kullanıcı tarafından okunamayan, dikkat edilmeyen ve en
önemlisi ilgi gösterilmeyen noktalara dair problemler tespit edilebilir.

x

Kural Bazlı Değerlendirme (Heuristic Testing): Bir ya da birden fazla uzman tarafından ara
yüzler bir kural listesi ışığında değerlendirilir. Bu çalışmanın çıktısı kullanılabilirlik sorunları
listesidir.

x

Tutarlılık İncelemesi (Consistency Inspection): Ara yüz görüntüleri ve fonksiyonaliteler
değerlendirilerek birden fazla ilişkili nokta arasındaki tutarlılık değerlendirilir.

x

Standart İncelemesi (Standard Inspection): Ara yüz bileşenlerinin endüstri ve kurum
standartlarına uyumluluğu açısından değerlendirilmesidir. Bu incelemenin amacı uygulama
genelinde standartları sağlamaktır. Standartlara uyum uygulamada bütünlük hissi yaratacaktır.
Kullanılabilirlik testleri, uygulama ön yüzlerinin kalitesini garanti etmeye hedefleyen bir

çalışmadır. Testler sırasında elde edilen kullanıcının işlemi tamamlama süresi, hataya düşme oranı,
hatalarla kaybettiği zaman, farenin ekranda aldığı yol gibi metrikler değerlendirilerek ideal tasarıma
ulaşma noktasında katkıda bulunulur. Kullanılabilirlik testleri yorumlanırken, yukarıda bahsedilen
metriklerin yanı sıra uzman görüşlerinden faydalanılır.

4.

Kullanılabilirlik Problemleri ve Çözüm Önerileri
Kullanılabilirlik, yazılım alanında endüstriyel üretim yapan ve farklı uygulamaları olan büyük

kurumlar için hakim olması güç bir gelişim alanıdır. Aynı anda çalışan yüzlerce analist ve yazılımcının
koordine edilmesinin ve tüm uygulamaların aynı elden çıkmış gibi standardize edilmesinin kolay
olmayacağı açıktır. Bu noktada kurumların standartlarını ve standartların uygulanması için kontrol
noktalarının tanımlanması kurumları ileri götürecektir.
Büyük kurumlarda kullanılabilirlik standartlarının oluşturulması, tüm ilgililere ulaşacak şekilde
yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu tip dokümanlarda okunaklılık ve anlaşılırlık esas kriterler olup,
yaygınlaştırmayı etkilemektedir. Ayrıca güncellemelerin yapılması ve istisnai durumların yönetilmesi
gerekir. Belirli standartların benimsenmesi kullanıcılara uygulamanın aynı elden çıktığı hissiyatını
verecektir.
Yapılan uygulamada 500 adet ekran belirlenmiş ve bu ekranlar bir kural seti (heuristic testing)
üzerinden değerlendirilmiştir. 500 adet ekrandan en çok kullanılan 10 tanesi üzerinde ise deneyimli ve
deneyimsiz kullanıcılardan oluşan bir grup ile kullanıcı gözlem testi (user observation) uygulanmıştır.
Kullanıcı gözlem testi sırasında bir test aracından yararlanarak kullanıcıların davranışları kaydedilmiş;
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farenin ekranda aldığı yol, kullanıcının düştüğü hata sayısı, uygulamanın belirli noktalarında harcadığı
zaman gibi metrikler ölçülmüş ve bu metrikler yorumlanmıştır. Hatalı noktalar saptandıktan sonra
tasarım detaylarına inilerek tasarımı yapan analistlerle mülakatlar yapma yoluyla kök nedenlere
ulaşılmıştır.
Yapılan değerlendirme de yaygın hatalar kullanıcıya odaklanması gereken noktanın doğru
olarak verilmemesi, kurgunun yanlış yapılması, standartların sağlanmaması, tutarsızlık, uygulamaların
kullanıcıyı yanlış/eksik mesajlarla yönlendirmesi ve bilgilerin doğru şekilde gruplanmaması olarak
listelenmiştir. Bu hataların pek çoğu basit tasarım hataları olmakla birlikte kullanıcı üzerinde çok fazla
verimsizlik ve öğrenim güçlüğü yaratmaktadırlar.
Uygulamalar üzerinde yapılan basit hataların kök nedenlerini ise tasarım aşamasında
uygulamanın kullanılabilirliği yerine fonksiyonaliteye odaklanılması, tasarım adımlarının proje zaman,
bütçe vb. kısıtları nedeniyle atlanması ve tasarım ile geliştirilen uygulamanın paralel olmamasıdır.
Analiz fazında oluşturulacak

prototiplerin sınanması, test fazında

standartlara uygunluğun

denetlenmesi ve kullanılabilirlik testlerinin uygulanması bahsedilen kök nedenlerin ortadan
kaldırılmasını sağlayacağı düşünülmektedir.
Üretimin ve çalışan sayısının fazla olduğu işletmelerde sorunların tek tek çözülmeye
çalışılması yerine süreçlerde iyileştirme yapılması daha yerinde bir yaklaşım olacaktır. Bu nedenle
çalışmamız içinde çözüm Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü içerisinde aranmıştır. Kullanılabilirlik,
Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü içinde en fazla analiz ve test fazlarına dokunmaktadır. Şekil 3’de
gösterildiği üzere analiz fazında oluşturulacak prototiplerin sınanması, test fazında standartlara
uygunluğun denetlenmesi ve kullanılabilirlik testlerinin uygulanması tanımlanabilecek en doğru kontrol
noktalarıdır. Analiz ve test fazlarına eklenmesi önerilen kontrol noktaları uygulanan metodolojiden
(spiral, şelale, çevik vs.) bağımsız olup, kontrol noktalarının doğru sıralamada yerleştirilmesi yeterlidir.

Şekil 3: Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü Uygulaması
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Analiz fazında alınacak prototip onayı analistin fonksiyonalite ile birlikte kullanılabilirliğe de
odaklanmasını sağlayacaktır. Önyüz standartları testi kullanıcılara uygulamanın aynı elden çıktığı
yönünde bir hissiyat sağlayacak olup, kullanıcı için uygulamaya dair sürprizleri azaltacaktır. Örneğin
bir buton ya da etiket tüm uygulama içinde sadece bir amaçla kullanılmış olacaktır. Kullanılabilirlik testi
ise uygulamanın genel anlamda kullanılabilirlik kalitesini arttıracak bir aktivite olup, önyüzler üzerindeki
akışın kalitesini, tutarlılığını ve anlaşılırlığını garanti altına almayı sağlayacaktır. Kullanılabilirlik testi
biraz daha fazla efor gerektirmekle birlikte geliştirilmiş uygulamaların üzerinde ya da etkileşimli
prototiplendirme araçları kullanılarak prototiplerin üzerinde uygulanabilir.

5.

Sonuç ve Değerlendirme
Günlük hayatımızda çoğu zaman yanlış menüye girmemize neden olan, ilgilenmediğimiz

diyalog kutularını açan, tuhaf renkli butonları olan, sadece fare ile ulaşılabilir olup klavyeye cevap
vermeyen, istemeden açılan pencereleri olan, ilk açılışta çok bekleten uygulamalarla karşılaşmaktayız.
[5] Bunların tamamı kullanılabilirlik sorunu olup, kullanıcı üzerinde isteksizlik yaratmakta hatta
kullanıcıları alternatif uygulamaları kullanmaya itmektedir.
Çalışmamız içerisinde kullanılabilirlik bakış açısıyla analiz ve test aktiviteleri açıklandıktan
sonra büyük bilgi teknolojileri organizasyonlarında yönetilmesi ve standartlara oturtulması gereken
konularının üzerinden geçilmiştir. Büyük bir bilgi teknolojileri organizasyonuna ait incelediğimiz
uygulama önyüzlerinde tanımlanan sorunlar, sorunların kök nedenleri ve bu kök nedenleri ortadan
kaldırılmaya yönelik metodolojik öneriler bir arada verilmiştir.
Kullanılabilirlik çalışmalarının katkıları dış kullanıcılara ve iç kullanıcılara hitap eden
uygulamalar boyutlarında değerlendirilebilir. Dış uygulamalar genelde satış amaçlı olarak geliştirilmiş,
her tip kullanıcıya hitap eden uygulamalardır. İç uygulamalar ise firma içerisinde muhasebe, satış,
finans, pazarlama gibi belirli bir fonksiyonel birim kullanıcılarına hitap eden uygulamalardır. Her iki tip
için temel fark hitap edilen kitlenin sayısı ve çeşitliliğidir.
Internet uygulamaları üzerinden yapılan işlemlerin sayısının düşünülmesi kullanılabilirlik
kavramının ekonomik etkisini ortaya koymaya yetecektir. Ayrıca organizasyon içi uygulamalar
düşünüldüğünde kullanılabilirlik kavramının verimlilik artışı yoluyla maliyetler üzerinde önemli etkileri
bulunmaktadır. Kavramın gerek karlılık gerekse verimlilik artışı boyutlarında ekonomik etkisi
düşünüldüğünde yazılım üretimi alanında ortaya koyduğumuz problemler ve çözüm önerileri yazılım
sektörüne değerli katkılarda bulunacaktır.
Kullanılabilirlik bilgi teknolojileri alanında oldukça yeni bir konu olmakla birlikte genelde satış
aktivitelerine yönelik web uygulamaları için ön plana çıkmaktadır. Organizasyonlar özellikle büyük
organizasyonlar iç uygulamaları için konuya gerekli önemi son zamanlarda vermeye başlamışlardır.
Oysa iç uygulamaların kullanılabilirliği verimlilik artışını direkt olarak etkilemekte olup, çalışmamızın bu
noktada katkısının olacağını düşünmekteyiz.
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Kaostan Düzene: Yazılım Projelerinde Hasar Kontrolü
Koray İNÇKİ
TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE)
P.K. 74, Gebze 41470 Kocaeli
korayincki@alumni.usc.edu
Özet: 1960'lı yılların sonundan bu yana yazılım projeleri yürütülmektedir. Yazılım
mühendisliği alanında yapılan araştırmalar bu projelerin başarı ile tamamlanması için
alınması gereken önlemleri anlatsa da günümüzde hala pek çok yazılım projesi
başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Ayrıca, bu alanda yapılan araştırma sonuçları daha
çok proje süreci başlamadan alınması gereken önlemleri belirtir. Biz bu bildiride
BTE'de yürütülmüş DO-178B uyumluluğu gerektiren bir gömülü sistem yazılım
projesinin başarısızlıktan (göreceli) başarıya dönüşümünde tecrübe edinilen
deneyimleri paylaşacağız. Bildiride, örnek projenin başarı ile tamamlanmasında
başarı ölçütlerinin yeniden tanımlanması, tüm paydaşların projeye destek olmasının
sağlanması, yazılım süreçlerinin çeşitli aşamalarında uygulanan köklü ve zaman alıcı,
fakat kaostan düzene geçişi kalıcı hale getiren, bir nevi hasar kontrolü yapmamızı
sağlayan hem yazılım mühendisliği ve hem de proje yönetimi en iyi pratiklerimizi
paylaşayacağız.
Anahtar Kelimeler: Yazılım Proje Yönetimi, Yazılım Süreçleri, Yazılım Kalite
Güvence
1. Giriş
Yazılım Mühendisliği literatüründe yazılım projelerinin başarısızlığını önlemek
için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Paylaşılan çalışmaların büyük çoğunluğu
önleyici tedbirler mahiyetindedir. Tüm bu araştırmalara rağmen yazılım projelerinde
başarısızlıklar süregelmektedir. Standish Group tarafından 2013 yılında yayınlanan
Chaos Manifesto raporunda 2012 yılında yürütülen yazılım projelerinin %39'u
başarılıyken, %18'i kapatılmış, %43'ü ise önceden tahmin edilen kısıtların üzerinde
tamamlanmıştır [6].
Yazılım geliştirmek masraflı ve çoğu zaman zor bir süreçtir. Yazılım geliştirme
işinin başarılı tamamlanabilmesi için pek çok kılavuz ve standart tanımlanmış
olmasına rağmen, proje sonrası değerlendirmelere pek rastlanmaz ve dolayısıyla
geçmiş projelerden çok az ders çıkartırız [3]. Kılavuz ve standartların projelerde
uygulanması öncelikle proje yöneticisinin görevi olmakla birlikte, tüm paydaşların bu
en iyi pratiklerin uygulandığını gözlemlemesi ve denetlemesi gereklidir.
Başarısızlık faktörleri olarak pek çok etkenden söz etmek mümkündür [7]. Bu
nedenleri i) Teknik, ii) Yönetimsel, ve iii) Sektörel olarak sınıflandırabiliriz. Proje
paydaşlarının her üç (3) alanda da proje sonuçlarından etkilenmesi mümkün olduğu
için, bu faktörlerde meydana gelen aksaklıklar proje ekibine baskı olarak yansır.
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Başarısızlık faktörleri arasında proje ekibinin paydaşlardan kaynaklanan baskı
nedeniyle yoğun stres altında çalışması önemli bir paya sahiptir [4].
Chaos raporunda projeler sonuçlarına göre Başarılı, Başarısız ve Sorunlu
(Challenged) olarak sınıflandırılmıştır. Sorunlu projeler zaman, maliyet ve/veya
kapsam açısından zorluklar yaşamış projelerdir. Yazılım mühendisliği alanında
yapılan çalışmalar Başarısız ve Sorunlu projelerden kazanılan derslerin süreçsel
olarak değerlendirmesi ile, müteakip projeler için bu projeler başlamadan önce
önlemler alınması yönünde yoğunlaşır. Fakat, Sorunlu projelerin Başarısız olarak
tamamlanmasını önlemek için yürümekte olan Sorunlu bir projede yapılması
gerekenler bu bulgular ve tedbirlerden farklılık gösterebilir. Bu durumun yönetilmesi
için tüm paydaşların (müşteri, fon sağlayıcı, sektörel uzmanlar, proje yürütücüsü) aynı
bilgi seviyesi ve izleme yetenekleri ile projenin Başarısız olarak tamamlanmasını
engelleyecek algı seviyesinde birlikte çalışmasını temin etmek gerekecektir.
Bu bildiride TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü'nde yürütülen,
Türkiye'de alanında bir ilk olan gerçek-zamanlı bir sistemin Ar-Ge projesinde,
Sorunlu aşamadaki bir projenin Başarısız olarak sonuçlanmaması sürecinde kazanılan
yazılım proje yönetim tecrübesi paylaşılacaktır.
Bölüm 2'de projenin Sorunlu durumu tespiti ve iletişimi için yapılanlar anlatılacak
olup, Bölüm 3'de durum tespitinin ardından alınan önlemlere değinilecektir. Bölüm
4'te proje yönetiminin bu aşamadaki rolünden bahsederken, Bölüm 5'te genel bir
değerlendirme yapılacaktır.
2. Farkındalık Sorumluluk Getirir
Sorunlu duruma gelmiş projelerde zaman yetersizliğinden dolayı proje yöneticisi
ve ekip üzerinde fazla mesai ile adeta nefes almadan çalışmaları için yoğun bir baskı
vardır; durmaya zaman yoktur. Sorunlu projelerin Başarısızlık ile sonuçlanmasında bu
bakış açısının önemli bir katkısı vardır. Bu tür durumlarda öncelikle proje
yöneticisinin bir adım geri çekilerek projenin ve proje ekibinin genel resmine bakarak
durum tespiti yapması, proje Başarısızlık ile sonuçlanmadan önce bir nevi hasar
kontrolü yapabilmek için tüm paydaşlara kabiliyet kazandıracaktır.
(a) Kaostan Düzene İlk Adım
Proje planına göre belli dönemlerde projenin resmini çekmek genelde uygulanan
bir tekniktir. Proje resmini çekerken genelde teknik ve takvimsel faktörler
değerlendirmeye alınır. Biz, bu projede proje çalışanları ve müşteri tarafı dahil tüm
paydaşlardan projenin mevcut durumunu incelemelerini istedik. Bu çalışmada, sadece
teknik ve takvimsel faktörler değil bunların yanısıra proje yönetimi, proje ekibinin
takım çalışması, çalışma ortamı ve geliştirme ortamı dahil çok çeşitli konularda
paydaşların görüşlerini ve düzeltici önerilerini aldık.
Mevcut Durum Analizi (MDA) adını verdiğimiz bu aşamada paydaşlardan durum
değerlendirmelerinin yanında düzeltici önerilerini de almamız tüm paydaşların
projenin belirlenen hedeflere bağlılığını ve proje çıktılarında pay sahibi olma
algılarını pekiştirmiştir. Böylece, projenin kalan süresinde tüm gelişmelerin
paydaşlara iletişiminde kolaylık sağlanmıştır.
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(b) Hasar Kontrolü
Yazılım projeleri başarısızlık faktörleri Chaos raporu yaklaşımından farklı olarak
[4]'te incelenmiştir. Yaptığımız MDA raporunda bu faktörlerden (i) risklerin proje
yaşam döngüsü süresince kontrol edilmesi, izlenmesi, (ii) personelin projede
çalışmaktan hoşnutsuz olması, (iii) değişiklik kontrolünün etkin biçimde
yönetilmemesi gibi etkenlerin proje başarısızlığında yüksek tesiri olduğu
görülmektedir. 2.a'da anlattığımız MDA‘da ortaya çıkan bulgular bize bu üç ana
başlıkta aksaklıklar yaşandığını göstermiştir.
3. Yazılım Süreçleri İyileştirme ve Bilgiye Dayalı Yönetişim
Proje başlangıç aşamasında üzerinde yoğun çalışılan İş Kırınım Ağacı (İKA: Work
Breakdown Structure) katı bir halde olmak zorunda değildir. İKA, proje planı ve
takvimi hazırlanırken temel dayanak noktasıdır. Şu kabul edilen bir gerçektir ki proje
planları yaşayan belgelerdir, projenin yaşam döngüsü içinde sürekli izleme ve kontroller ile gerektiğinde değişime açıktır [3]. İKA'lar da projenin ilerleyen safhalarında
kapsam değişikliklerine göre özellikle Ar-Ge projelerinde değişiklik yaşayabilir.
Özellikle proje takvimindeki kritik yol bu değişiklikten etkilenecektir.
(a)
İster Tabanlı İş Takibi
DO-178B Seviye-A yazılım kılavuzu gereği bu yazılım projesinde İster Yönetim
Sürecinde müşteri isterlerinden test durumlarına kadar çift taraflı izlenebilirlik
sağlanması gerekiyordu. İzlenebilirlik, kullanılan araçlarının uyumlu seçilmesi ile
yönetilmiştir.
Tablo 1 Yazılım Süreç Araçları
Yazılım Süreç Araçları
Yazılım Modelleme Aracı
Rational Rhapsody
İster Yönetim Aracı
Telelogic Doors
Konfigurasyon Yönetim Aracı
Rational Clearcase
Test Durumları Tanımlama
Telelogic Doors
Aktivite/Hata Yönetim Aracı
Rational Clearquest
İster tabanlı yönetimini kolaylaştırmak için yazılım isterlerininin her birini
Clearquest aracında “Aktivite„ olarak tanımlayıp, her istere bağlı alt aktiviteler
oluşturarak tamamlanma oranını doğru biçimde takip ettik. Her isterin tamamlanması
için iki temel durumu tanımlayarak bunların ister tabanlı takibini yaptık (Şekil-1).
Yazılım İsteri
Entegrasyon
Aktivitesi

Birim Kodlama

Test
Aktivitesi

Birim Entegrasyon

Birim Entegrasyon

Şekil.1. İster Tabanlı İş Takibi
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Birim Entegrasyon

İster tabanlı proje yönetimi sayesinde her personel projeye olan katkısını bireysel
olarak takip edebilir duruma gelmiştir. Ayrıca, müşteriye projenin anlık ilerleme
aşamasını Clearquest üzerinden aldığımız canlı raporlar ile en doğru ve etkin biçimde
aktarabilmiş olduk (Şekil-2). Böylece müşterinin, kendisine sağlanan doğru bilgilere
dayanarak ekibe güveni ve inancını artırmış olduk.

Şekil.2. İsterlerin Entegrasyon Durumu
(b) Ölçmeden Yönetemezsiniz
Yazılım Mühendisliğine yaptığı katkılardan dolayı 1999 yılında Stevens ödülüne
layık görülen Tom DeMarco, [1]'de yer alan kitabında, “Ölçemediğin şeyi Kontrol
Edemezsin!„ sözüyle yazılım projelerinde ölçmenin önemine değinmektedir. Yazılım
projelerinde sıklıkla göz ardı edilen ölçme faaliyetleri bir proje yöneticisi ve diğer
paydaşlar için projenin sağlıklıklı gidişatını izleyebilecekleri kalp atışlarını
dinledikleri algılayıcılar gibidir. Bu süreçte, projenin tüm paydaşlarına projenin kalp
atışları hakkında farkındalık oluşturmak ve sürekli güncel tutmak için gerekli ölçüm
metriklerini aşağıdaki tabloda olduğu gibi tanımladık:
Tablo 2 Ölçüm Metrikleri
Ölçüm Metrikleri
1. Haftalık Açılan ve Kapatılan Hata Sayıları
2. Yazılım Geliştiricinin Üzerinde Açık Yazılım İsterleri
3. Yazılım Mühendisinin Üzerinde Açık Hata ve Düzeltmeler
4. Yazılım İsterlerinin Gerçekleme ve Doğrulama Oranı
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Ölçüm Metrikleri
5. Yazılım Bileşenleri Entegrasyon Oranı
6. Sistem İsterlerinin Gerçekleme ve Doğrulama Oranı
7. Risk Durumları
(c)
Araçlar Hayat Kurtarabilir
Proje ekibinin ortak bir dili konuşuyor olması grup etkileşiminde oldukça
önemlidir. Ayrıca, proje sürecinde oluşturulan verilerin ortak bir havuzda toplanması,
daha sonra bu verilerin derleme ve değerlendirmesi için büyük kolaylık sağlayacaktır.
Projenin tamamlanmasına kısa süre kalmasına rağmen proje ekibinin birlikte
çalışabilirliğini ve dolayısıyla proje için belirlenen kalite kriterlerine erişilmesini temin etmek için yazılım mühendisliği geliştirme ortamını tekrar gözden geçirdik.
Değerlendirmelerimiz sonucunda projenin tüm çalışanlar tarafından izlenebilirliğini
artırmak için 3.b'de belirttiğimiz metrikleri her personele özgü sorgular olacak
biçimde Rational Clearquest aracında tanımladık. Clearquest aracında üretilen “kişisel
iş maddeleri„, “kişisel hata durumları„, “kişisel sorumlu olunan yazılım isterleri
durumları„ sorgularının çıktıları, yazılım geliştirme ortamımız olan Eclipse'e entegre
edilerek, proje yönetimi ve proje personeli arasında sürekli entegre bir etkileşim
kurulmuş oldu. Proje yöneticisinin günlük ve haftalık ekip değerlendirmelerinde her
personel özelinde sistemin tamamına yapılan katkının değerlendirmesini niceliksel
bilgiye dayalı yapabilmesi, yöneticinin proje ve ekip üzerindeki kontrolünü
artırmıştır.
4. Liderlik
Bölüm 2'de tüm paydaşların projenin mevcut durumu hakkında doğru ve
zamanında bilgi sahibi olmaları, yani proje hakkında kendi ilgilendikleri çerçevede
farkındalıklarının arttırılmasından bahsetmiştik. Proje yöneticisinin “Farkındalık
Sorumluluk Getirir!„ yaklaşımını gerek proje ekibi gerekse projenin tamamlanmasına
katkı sağlayacak ekip dışındaki paydaşlara benimseterek projenin Sorunlu da olsa
tamamlanmasını temin etmesi için çaba göstermesi beklenir.
Kouzes ve Posner “Liderlik Mücadelesi„ [5] isimli kitaplarında kurumlarda sıradışı
işler yapabilmek için bir liderin yapması gerekenleri anlatmaktadır. Sorunlu aşamaya
gelen bir projede alışılagelmiş pratikler olumsuz sonuç doğurduğu farkındalığı
oluşturmak için “Statükoya Karşı Gelmek„ (Challenge the Status Quo) ilk atılması
gereken adımdır.
Kaos dönemlerinde proje ekibi belirsizliğe sürüklenen bir gemide gibi hisseder,
dolayısıyla takım çalışması ilkeleri zedelenir. Bu durumu düzeltmek ortak hedef
birliği oluşturmak (Inspiring a Shared Vision [5]) ile mümkün olacaktır. Bölüm 2'de
sözünü ettiğimiz anket çalışmasında elde ettiğimiz kusurlardan birisi de projenin
mevcut durumu ve ne zaman biteceğine dair belirsizliklerin olmasıydı. Belirsizlikleri
en aza indirerek tüm personeli aynı ortak hedefe inanmasını sağladığınızda ekibiniz
sizinle birlikte projeyi kurtarmak için özverili ile çalışacaktır [4,5].
Karmaşa durumlarında liderlik eden kişinin tek başına her alanda başarıya ulaşması
mümkün değildir. Bu yüzden ekip arkadaşlarını da mücadeleye katılmalarını
sağlayacak motivasyonlar üretmesi gerekir (Enabling Others to Act) [5]. Projenin
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ilerlemiş aşaması olmasına rağmen insanların sorumluluk almasını sağlayacak alt
ekiplerin yeniden şekillendirilmesi, personelin ufak başarılarını dahi topluluk
karşısında taltif etmek, ürünün kalitesinin artımına neden olan faaliyetleri ekibin
toplam kalite algısını artırıcı sembolik ödüllerle ödüllendirmek gibi detaylarla
ekibimizin takım olarak toplam kaliteye katkılarını artırdık. Yazılımda bulunan
hataların ekibin motivasyonunu olumsuz etkilememesi için bunları „İyileştirme
Fırsatı“ olarak lanse ederek hataların tespitini teşvik edici bir motivasyon oluşturduk.
Çünkü, müşterinin kullanımına açılmadan önce üründe tespit edilen her hata,
ürünümüz için bir iyileştirme fırsatıdır.
Proje yöneticisi ekibine nasıl çalışmaları gerektiğini en etkin, kendisi uygulayarak
anlatabilir (Modeling the Way [5, 8]). Bu projede proje yönetimi olarak projenin ister
tanımlama safhasından kalite gereksinimlerinin uygulanmasına, gözden
geçirmelerden birim testlere kadar her aşamasında ekip ile birlikte çalışarak hangi
adımda hangi kalitede sonuç beklediğimizi ekibimize anlattık. Böylece ekibin
kendilerinden talep edilen disiplin ve titizlikte çalışma konusunda kolaştırıcı bir fayda
elde ettik.
5. Sonuç
Bu bildiride TÜBİTAK BİLGEM BTE‘de yürütülmüş olan, savunma sanayi
alanında Türkiye için ilk olan özgün bir gerçek-zamanlı gömülü sistem yazılım
projesinde edindiğimiz proje yönetim tecrübesini paylaştık. Bildiride aktarılan
yöntemler uygulanarak, Başarısız olarak kapatılma aşamasına gelmiş bu projenin tüm
paydaşların sorunların çözümüne katkısı sayesinde zaman aşımı ile de olsa Sorunlu
sınıflandırmasında tamamlanmasını gerçekleştirdik. Bu sonucu elde ederken sadece
teknik önlemler değil aynı zamanda paydaşların farkındalığını arttırarak ve daha çok
katılımını temin edecek insani faktörleri de yoğun olarak kullandık. Bu yüzden, proje
yönetiminde insan faktörünün yönetiminin etkisini de tecrübe ettik. Bu nedenle
Başarısızlığa giden projelerin Sorunlu proje olarak tamamlanması için daha çok
araştırma ve önleyici tedbirler geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz.
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Özet. Ülkemizde yapılan projelerin sayısı hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu
projeler için harcanan maliyetlerin de büyüklüğü gözönünde bulundurulunca
projelerin sıkı bir şekilde izlenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu
çalışmada projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla geliştirilen
yazılım tanıtılmıştır. Yazılım ASP.net teknolojisi ve SQL veri tabanı
kullanılarak web tabanlı olarak geliştirilmiştir. Uygulama, proje bilgileri, proje
izleme sonuçları ve raporlamalar olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır.
Uygulamada projelere ait önemli tarihlerden önce uyarı mesajı üretilmektedir.
Uygulama sayesinde projelerin durumları daha etkin bir şekilde takip
edilebilmektedir.
Anahtar Sözcükler. Proje izleme ve değerlendirme, yazılım proje yönetimi,
web teknolojileri

1

Giriş

Bilişim dünyasında çok sayıda ve türde projeler yapılmaktadır. Özellikle yazılım projelerinde ciddi oranda bir başarısızlık tespit edilmiştir. Projelerin büyük bölümü bütçe,
zaman veya kapsam bakımından sözleşmede taahhüt edilen şartları yerine
getirememektedir. Bu başarısızlıkların neticesi olarak ciddi prestij kaybının yanı sıra
milyarlarca dolar zarar edildiğinden dolayı birçok çalışmada projelerin başarısızlık
nedenleri araştırılmıştır [1-2]. Projelerin başarısızlıklarını engellemenin en önemli
yöntemlerinden birisi düzenli olarak projelerin izlenmesi ve analiz sonuçlarına göre
gerekli tedbirlerin zamanında alınmasıdır. Bu kapsamda birçok kurumda projelerin
izlenmesi amacıyla hakem heyetleri, izleme kurulları oluşturulmuştur. TÜBİTAKBİLGEM- Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde de bu amaçla Proje İzleme ve Değerlendirme Ofisi (PİDO) kurulmuştur. PİDO genel olarak projelerin başarılı şekilde
yürütülmesi ve sonuçlandırılması için projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Bu faaliyetlerini yürütürken bilgilerin kayıt altına alınması ve
raporlanması için PİDO-Analist programı geliştirilmiştir.
Proje yürütücüleri çoğunlukla çalışanlara verdikleri görevleri JIRA, ClearQuest gibi araçlarla, proje takvim durumunu ise MS Project vb. araçlarla takip etmektedirler.

783

Bu kapsamda proje izlemeye yönelik yöntem ve altyapılar geliştirilmiştir [3-6]. Bu
çalışmalar içinde zaman, bütçe, kapsam, risk, izleme sonuçları gibi bilgilerin tek araç
üzerinden takip edilebildiği uygulamalar sınırlı sayıdadır. Bu çalışmada PİDO-Analist
programı ve üretilen raporlar ile ilgili bilgiler verilmiştir.

2

PİDO-Analist

Proje izleme ve değerlendirme sonuçlarının kayıt altına alınması ve raporlanması
amacıyla geliştirilen PİDO – Analist programı ASP.net ile yazılmış, veri tabanı olarak
SQL veritabanı kullanılmıştır. Yazılımda bir ORM (Object –Relational Mapping /
Nesne-İlişkisel Eşleştirme) türü olan Entity Framework kullanılmıştır. Günümüzde
kullanılan popüler programlama dillerinde yazılmış birçok ORM kütüphaneleri vardır.
Entity Framework bu kütüphanelerden en yaygın olanlarından biridir. Entity Framework, veritabanından bağımsız ve çok hızlı bir şekilde, katmanlı (n-tier) mimariye
uygun olarak uygulama geliştirmemize olanak sunmaktadır. Entity Framework
sayesinde arka tarafta hangi veritabanı kullanılıyor olursa olsun program içerisinde
yazılan kodların değiştirilmesine gerek yoktur. Arka tarafta kullanılan veritabanına
göre hangi kodun kullanılması gerektiğini gerekli dönüşümleri yaparak Entity
Framework ayarlamaktadır. ORM tekniği belli bir programlama diline bağlı değildir
ve tüm nesneye dayalı programlama dilinde kullanılabilir.
Geliştirilen uygulamada ayrıca SQL View (Sanal Tablo) mantığı kullanılmıştır. Bu
yöntemin seçiminde raporlama işleminin hızlı ve pratik olması etkili olmuştur.
SQL’deki “Sanal Tablo”, aslında veritabanında var olmayan ancak içerisindeki SQL
fonksiyonları ile gerçek bir tablo gibi sorgulanabilen tablolar olarak adlandırılabilir.
Sanal Tablo yapısı genellikle içerisinde birden fazla tablodaki verileri barındıran,
projelerde çok sık kullanılan ve farklı tabloları tek bir tablo gibi sunan SQL yapısıdır.
Uygulamada Sanal Tablo yapısı, Excel’de “Düşey Ara”(VLookup) özelliği ile birlikte
kullanılmıştır. Bu sayede hızlı bir şekilde raporlama işlemini gerçekleştirilmiş ve
Excel’in sunduğu kolaylıklar sayesinde raporların sunum şekilleri istenilen formatlara
kolaylıkla çevirebilmiştir.
Program 3 bölümden oluşmaktadır:
x Proje Künyesi : Projenin başlangıç tarihi, bitiş tarihi, bütçesi, tanımı, müşterisi,
fon sağlayıcısı, türü, gizlilik derecesi vb. bilgileri içermektedir.
x Proje İzleme Bilgileri: Proje bütçe durumu, gecikme durumu, personel durumu,
proje riskleri, problemleri, öneriler,beklentiler, öğrenilen dersler, başarılar
x Raporlar: Proje künyesi ve izleme sonuçları bu bölümde grafiksel olarak
raporlanmıştır. Raporlamalar ayrıntılı şekilde 3. bölümde açıklanmıştır.

3

Üretilen Raporlar

Projelerin durumları proje izleme toplantılarında ele alınarak sisteme girilmektedir.
Proje izleme toplantı sonuçlarına Şekil-1’de gösterilen arayüz üzerinden ulaşılabilmektedir.
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Herbir projenin ayrı ayrı raporlanmasının yanında yönetime sunulmak üzere
projelerin karşılaştırılmalarından oluşan raporlar da program tarafından
üretilmektedir. Program tarafından üretilen başlıca raporlar şunlardır:
x
x
x
x
x

Mali Durum
Gecikme Durumu
Personel Durumu
Risk / Problem Durumu
Risk / Problem Değişim Durumu

Yürütülen projelerin gizlilik derecelerinden dolayı şekillerde gerçek veriler değil
temsili veriler kullanılmıştır.

Şekil. 1. Proje İzleme Toplantılarını Sorgulama Ekranı

3.1

Mali Durum

Proje bazlı gelir, gider ve bütçe rakamları ile birlikte tüm projelerin toplamı ayrı ayrı
Şekil-2’de gösterildiği gibi raporlanmaktadır. Ayrıca projelerin planladıkları bütçe ile
gerçekleşen bütçe arasındaki farklar da program tarafından gösterilmektedir (Şekil-3).
Şekilden anlaşılacağı üzere gelir planlaması yönünden tüm projeler planladığı gelirin
altında hakediş almışlar, Proje-1’in haricindekiler planladıkları bütçeden daha fazla
harcama yapmışladır. Mali durum incelenirken gelir ile gider arasındaki farkın yanı
sıra planlanan bütçeye uyum durumu da göz önünde bulundurulmaktadır.
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Şekil. 2. Mali Durum Grafiği

Şekil. 3. Planlanan / Gerçekleşen Gelir-Gider Grafiği

3.2

Gecikme Durumu

Proje takviminde planlanan kilometretaşlarına veya sözleşmede müşteriye taahhüt
edilen ürün teslimlerine göre projelerin gecikme durumları belirlenerek, sisteme girilmektedir. Şekil-4’te projelerin gecikme durumları gösterilmiştir. Projelerin bağlı
oldukları bölümlere veya müdür yardımcılıklarına göre de gösterim yapılabilmektedir.
Örneğimizde Proje-1,2 Bölüm-1’in, Proje-3,4 Bölüm-2’nin, Proje-5 ise Bölüm-3’ün
projesidir. Şekil-4’te görüldüğü gibi Proje-3’ün haricindeki projelerde gecikmeler
yaşanmıştır. Gerçekleşen gecikmenin projenin toplam süresine bölümü gecikme oranı
hakkında fikir vermektedir.
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Şekil. 4. Gecikme Durum Grafiği

3.3

Personel Durumu

Destek verilen bazı projelerin bitmesi, garanti fazına geçmesi, diğer iş paketi
sonuçlarının beklenilmesi gibi nedenlerle projelerde adam*ay açığa çıkabilmektedir.
Proje izleme ve değerlendirmelerde takip edilen konulardan birisi de projelerin personel ihtiyacı ve projelerde kullanılmayan adam*ay bilgisidir. Personelin projelerde
gerçekleşen çalışma yüzdeleri her ay sistemde güncellenmektedir. Program bu verilere göre proje ve bölüm bazlı açıkta kalan adam*ay bilgilerini hesaplayıp raporlamaktadır (Şekil-5). Bu grafik sayesinde üst yönetim veya bölüm sorumluları açıkta
kalan yüzdeleri ihtiyaç duyulan başka projelere kaydırabilmektedirler.

Şekil. 5. Personel Durum Grafiği

3.4

Risk / Problem Durumları

Proje izleme ve değerlendirmede en fazla odaklanılan konuların başında projelerin
risk ve problem durumu gelmektedir. Proje İzleme ve Değerlendirme Ofisi olarak
gerçekleşmiş riskleri problem olarak kategorize ettik. Risklerin olasılığı, etki derecesi
zamanla değişebildiğinden belirli aralıklarla yapılan izlemelerde projelerin risk ve
problem durumları güncellenmekte, kritik riskler ile ilgili olarak yönetim bilg-
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ilendirilmektedir. Ayrıca risk ve problemler sınıflandırılmaktadır. Şekil-6’da en
büyük riskin satın almada olduğu görülmektedir. Projeler içinde ise en fazla risk
Proje-2’de bulunmaktadır.

Şekil. 6. Risk / Problem Sayıları Grafiği

3.5

Risk / Problem Değişim Durumları

Risk yönetiminin etkili bir şekilde yapıldığı projelerde kritik risklerin ve problemlerin
zamanla azalması beklenir. Bu bakımdan risk ve problemlerin değişim grafiği projenin başarısı/başarısızlığı adına fikir verir. Şekil-7’de risklerin değişim grafiği verilmiştir. Bu şekile göre “satın alma” ve “teknik” risklerde azalma olmuş, diğer risk
sayıları aynı kalmıştır. Aynı şekilde Proje- 1,3,7’nin riskleri azalmış, Proje-2’nin riskleri artmış, Proje-4’ün risk sayısı ise aynı kalmıştır.

Şekil. 7. Risk Değişim Grafiği
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Hem risk hem de problem sayılarında zamanla artış olmasının nedenleri üzerinde
çalışılmalı, engelleyici tedbirler alınmalıdır. Aksi taktirde riskler zaman içinde
gerçekleşerek ciddi problemler olarak ortaya çıkabilmektedirler.

Sonuç ve Değerlendirme
Bu çalışmada proje izleme ve değerlendirme sonuçlarının kayıt altına alınması ve
raporlamanın daha etkin olabilmesi için geliştirilen PİDO-Analist yazılımı
tanıtılmıştır. Bu yazılım, karar verici konumundaki yöneticilere yardımcı olabilecek
analizler sunmaktadır. Bu analizler sayesinde projelerde başarısızlığa götürücü
faktörler çoğunlukla önceden belirlenebilmekte, gerekli önlemler alınabilmektedir.
Geliştirilen uygulamanın etkinlik derecesi Proje İzleme Kurullarının projeyi düzenli
olarak takip etmesi ve verileri doğru bir şekilde programa girmesi ile doğrudan
ilişkilidir. Uygulamada daha ayrıntılı raporların sunulması, verilerin birçok formata
import-export edilebilmesi, farklı veri tabanları ile birlikteçalışabilmesi, uyarı
mekanizmalarının geliştirilmesi gibi yeni özelliklerin uygulamaya eklenmesi ile ilgili
çalışmalara devam edilmektedir.
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Özetçe. *QP] úLUNHWOHUL IDDOL\HW DODQODUÕQGDQ ED÷ÕPVÕ] RODUDN ELOLúLP
VLVWHPOHUL NRQXVXQGD oQF NLúLOHULQ VD÷ODGÕ÷Õ \D]ÕOÕPODUOD \HWLQPHPHNWH
\HQLOLNoLOL÷L YH KÕ]Õ DUWWÕUPDN LoLQ NHQGL ELOJL VLVWHPOHULQL \DUDWPD\Õ
KHGHIOHPHNWHGLUOHU 8\JXODPD \D]ÕOÕPODUÕQÕQ ILNLU DúDPDVÕQGDQ LWLEDUHQ
JHOLúWLUPH GD÷ÕWÕP YH EDNÕP VUHoOHULQLQ WDPDPÕ 8\JXODPD <DúDP '|QJV
<|QHWLPL 8<<  RODUDN WDQÕPODQPDNWDGÕr. %X oDOÕúPDGD WPOHúLN X\JXODPD
\Dúam döngüsü yönetiminin WDQÕPÕ WDULKoHVL YH X\JXODPD ND]DQÕPODUÕ
DQODWÕOPÕúWÕU $\UÕca UYY’ye JHoLú VUHFLQGHNL yöntemler ve tecrübeler
SD\ODúÕOPÕúWÕU.
Anahtar Kelimeler: 8\JXODPD \DúDP G|QJV \|QHWLPL X\JXODPD \DúDP
G|QJVND]DQÕPODUÕ, \D]ÕOÕPJHOLúWLUPHDUDoODUÕ\D]ÕOÕPVUHoOHUL

1 GirLú
Günümüzde X\JXODPD \D]ÕOÕP JHOLúWLUPH LúOHYL \DOQÕ] \D]ÕOÕP úLUNHWOHUinin GH÷LO
EWQ úLUNHWOHULQ WHPHO LúOHYOHULQGHQ ELUL ROGX÷XQX gözlemlenmektedir. Uygulama
\D]ÕOÕPODUÕQÕQ ILNLU DúDPDVÕQGDQ LWLEDUHQ JHOLúWLUPH GD÷ÕWÕP YH EDNÕP VUHoOHULQLQ
WDPDPÕ 8\JXODPD <DúDP '|QJV <|QHWLPL 8<<  RODUDN WDQÕPODQPDNWDGÕr[1].
7POHúLN oDOÕúDQ ELU 8<< VUHFLQLQ JHWLUGL÷L ND]DQÕPODU OLWHUDWUGH EHOLUWLOPLúWLU
[2][3].
%X oDOÕúPDGD |]HOOLNOH WPOHúLN 8<< DOW\DSÕVÕQÕQ \D]ÕOÕP RUJDQL]DV\RQODUÕQGD
ND]DQÕPODUÕ YH YHULPOLOL÷H HWNLOHUL VDYXQPD VDQD\LQGH  oDOÕúDQÕ LOe faaliyet
J|VWHUHQ +$9(/6$1 |UQH÷LQGH D\UÕQWÕODQGÕUÕOPÕúWÕU 3URMHOHUL RUWDN ELU UYY
DOW\DSÕVÕ ]HULQGH JHOLúWLUPHN ]HUH HAVELSAN’da <D]ÕOÕP *HOLúWLUPH 2UWDPÕ
<*2  SURMHVL  \ÕOÕQGD EDúODWÕOPÕúWÕU <*2 SURMHVL ile gHOLúWLUPH RUWDPÕ Ye
DUDoODUÕ LoLQ GRQDQÕP OLVDQs EDNÕP YH H÷LWLP PDOL\HWOHULQLQ D]DOWÕOPDVÕ gHOLúWLUPH
SHUVRQHOLDUDVÕQGDNLELOJLSD\ODúÕPÕQÕQDUWWÕUÕOPDVÕKHGHIOHQPLúWLU \ÕOÕLWLEDUL\OH
projenin kurum oDSÕQGDNXOODQÕPÕve \D\JÕQODúWÕUÕOPDVÕGHYDPHWPHNWHGLU
Bildirinin ikinci bölPQGH 8\JXODPD <DúDP '|QJV \|QHWLPLnin WDQÕPÕ YH
ID\GDODUÕ |]HWOHQPLúWLU Üçüncü bölümünde UYY’nin HAVELSAN’da X\JXODQPDVÕ,
ve EX JHoLú VÕUDVÕQGD HOGH HGLOHQ GHQH\LPOHU YH ND]DQÕPODU VXQXOPDNWDGÕU  6on
E|OPGH LVH oDOÕúPD JHQHO RODUDN |]HWOHQLS GH÷HUOHQGLULOHUHN EXQGDQ VRQUDNL
G|QHPGH\DSÕODFDNoDOÕúPDODUNÕVDFDJ|]GHQJHoLULOPHNWHGLU
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2 Uygulama <DúDP'|QJV<|QHWLPL
Uygulama <DúDP'|QJV<|QHWLPL 8<< \D]ÕOÕPX\JXODPDODUÕna ait bütünsel
\DúDPG|QJVEDNÕúÕYHJHOLúWLUPHsüreçlerinin koorGLQDV\RQXQXVD÷ODPDNYHsüreç
oÕNWÕODUÕQÕ\|QHWPHNDPDFÕ\ODortaya oÕNPÕúWÕU8<<\D]ÕOÕPX\JXODPDODUÕQÕQ\NVHN
NDOLWHGH YH KÕ]OÕ ELU úHNLOGH WHVOLP HGLOHELOPHVL LoLQ \DúDP G|QJV süreçlerinin
otomasyonunu VD÷OD\DUDN \D]ÕOÕP JHOLúWLUPH VUHFLQH L]OHQHbilirlik ve güçlü
UDSRUODPD \HWHQH÷L ND]DQGÕUPDNWDGÕU øON sürümü 8<<  RODUDN DGODQGÕUÕODQ
\DNODúÕPJHUHNVLQLP\|QHWLPLWDVDUÕPJHOLúWLUPHLQúDYHWHVWJLELgeleneksHO\DúDP
döngüsü aktivitelerLQLQ \|QHWLPL LoLQ EWQOHúPLú araç kümeleri olarak VXQXOPXúWXU
[4]. %X\DNODúÕPGDKHUELUDUDo, disiplin temelli olarak X\JXODPD\D]ÕOÕPODUÕQÕQLOJLOL
sUHFLQLHOHDOÕUNHQGL÷HUVUHoOHUL\|QHWHQDUDoODUla LOHWLúLPNXUDELOPHNWHGLU.
%LULQFL QHVLO 8<< o|]P |]HOOLNOH IDUNOÕ UHWLFLOHUH DLW DUDoODUÕQ ELUELUOHUL LOH
\DúDGÕ÷Õ HQWHJUDV\RQ HNVLNOLNOHUL QHGHQL\OH WP VUHoOHULQ VHQNURQL]DV\RQXQX
VD÷ODPDN YH NRUXPDN ROGXNoD PDOL\HW JHUHNWLUPLúWLU %X HNVLNOLNOHULQ JHWLUGL÷L
NÕVÕWODPDODUGDQ GROD\Õ 8<<  \DNODúÕPÕQD JHoLOPLúWLU [4][5]. Yeni nesil UYY
\DNODúÕPÕQGD IDUNOÕ DUDo kümelerinin HQWHJUDV\RQX \HULQH URO WDEDQOÕ RODUDN \DúDP
G|QJV VUHo \|QHWLPLQLQ NRRUGLQDV\RQXQX HVDV DOÕQPÕúWÕU %X GR÷UXOWXGD RUWD\D
oÕNDQ 8<< o|]P JHOLúWLUPH VUHoOHULQLQ WP\OH HQWHJUH ROGX÷X DUDoODUGDQ
ROXúPDNWDGÕU(QWHJUHRODQEXDUDoODUVUHoOHUDUDVÕQGDLOHWLúLPNXUDELOPH\HWHQH÷LQH
VDKLS ROGXNODUÕ LoLQ VD÷OÕNOÕ ELU L]OHQHELOLUOL÷LQ ROXúWXUXOPDVÕ DoÕVÕQGDQ E\N ELU
DYDQWDMVD÷ODPÕúWÕUgWH\DQGDQEWQGLVLSOLQOHUGHVXQXODQRUWDN|]HOOLNOHUYHRUWDN
KL]PHWOHU VD\HVLQGH úHIIDI ELU úHNLOGH oÕNWÕODUÕn üretilmesi ve yönetilmesi
\DSÕODELOPHNWHGLU 7P\OH HQWHJUH RODQ EX o|]POHUin \D]ÕOÕP JHOLúWLULFLOHUH DQOÕN
YH GR÷UX úHNLOGH UDSRUODPD GR÷UX YH NDOLWHOL \D]ÕOÕP UHWPH YHULPOLOL÷L DUWÕUPD ve
KÕ]OÕWHVOLPDWgibi faydalar ND]DQGÕUGÕ÷ÕJ|UOPúWU[2][6][7][8].

3 HAVELSAN Deneyimi
3.1

Motivasyon

HAVELSAN’da Matris RUJDQL]DV\RQ \DSÕVÕQÕQ X\JXODQPD\D DOÕQPDVÕ LOH ELUOLNWH
faaliyetler, Program Grup Müdürlükleri ve Mühendislik Grup Müdürlükleri olarak iki
IDUNOÕPGUO÷Q\|QHWLPLQGHJHUoHNOHúWLULOPLúWLU%X\DSÕGDoDOÕúDQODUELUGHQID]OD
projede görev almak durumundayGÕODU 3URMH \DSÕVÕQGDQ PDWULV \DSÕVÕQD JHoLúWHNL
VUHoWHKHUSURMHLoLQD\UÕD\UÕNRQXPODQGÕUÕODQJHOLúWLUPHRUWDPODUÕQÕQL\LOHúWLULOPHVL
JHUHNWL÷LWHVSLWHGLOPLúWLU*HOLúWLUPHRUWDPODUÕQGDNLWHPHOVRUXQODU

3URMHJHOLúWLUPHRUWDPÕQGDNXOODQÕODQDUDoODUÕQIDUNOÕOÕ÷ÕYHELUELUOHULLOHWPOHúLN
oDOÕúPDPDVÕ

%HOLUOLELUDUDoVHWLQLQROPDGÕ÷ÕGXUXPODUGDVUHoOHULQHOOHLúOHWLOPHVL

+HUSURMHRUWDPÕLoLQSHUVRQHOH\HQLH÷LWLPOHUYHUPHJHUHNOLOL÷L

0úWHUL\H \DSÕODQ WHVOLPDWODU GD GRNPDQWDV\RQXQ oR÷XQOXNWD ROPDVÕ YH EX
GRNPDQWDV\RQODUÕQKD]ÕUODQPDVUHFLQLQID]OD]DPDQDOPDVÕ

3URMH JHOLúWLUPH RUWDPODUÕ LoLQ VXQXFX YH \D]ÕOÕP tedarikinde NDUúÕODúÕODQ
SUREOHPOHU VRQXFXQGD JHOLúWLUPH IDDOL\HWOHULQH EDúODQDPDPDVÕ tedarik
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HGLOGL÷LQGH LVH SHUVRQHOLQ EX GRQDQÕP YH \D]ÕOÕPÕQ EDNÕP YH LGDPHVL LOH
görevlendirilmesi,

3URMHGH UHWLOHQ ELOJL YDUOÕNODUÕQÕQ ELUELUOHUL LOH RODQ L]OHQHELOLUOL÷LQLQ
VD÷ODQDPDPDVÕ
úHNOLQGH|]HWOHQHELOLU
<XNDUÕGDNL SUREOHPOHULQ o|]PQH RGDNODQÕOGÕ÷ÕQGD JHOLúWLUPH RUWDPÕQÕ
RUWDNODúWÕUPDN VWDQGDUWODúWÕUPDN YH KHU VHYL\HGHNL L]OHQHELOLUOL÷L HULúLOHELOLUOL÷L YH
YHULPOLOL÷LDUWWÕUPDNLoLQ2 \ÕOÕEDúÕQGD<*2SURMHVLWDQÕPODQPÕú YHoDOÕúPDODUD
EDúODQPÕúWÕU

ùHNLO18\JXODPD<DúDP'|QJV<|QHWLPL
HAVELSAN YGO Projesi ùHNLO  GH J|UOG÷ ]HUH *HUHNVLQLP <|QHWLPL
7DVDUÕP <|QHWLPL .RQILJUDV\RQ <|QHWLPL 'H÷LúLNOLN <|QHWLPL øQúD YH <D\ÕQ
<|QHWLPL 7HVW <|QHWLPL 3URMH ø]OHPH YH %LOJL SD\ODúÕPÕ IRQNVL\RQODUÕQÕ NDSVD\DQ
WPOHúLNELUo|]PVXQPDNWDGÕU
3.2

ø]OHQHQ<|QWem

<*2¶GDNDSVDQDQGLVLSOLQOHULQoHúLWOLOL÷LGHVWHNOHQHQSURMHOHULQDODQYHWHNQRORML
DoÕVÕQGDQ IDUNOÕOÕNODU LoHUPHVL NXOODQÕFÕ\D \DNÕQ ROPD \HQL WHNQRORML NXOODQÕPÕ JLEL
IDNW|UOHUGHQ GROD\Õ SURMH JHOLúWLUPH VUHFLQGH oHYLN DJLOH  PHWRGRORML WHUFLK
HGLOPLúWLU dHYLN \|QWHPOHULQ HQ \D\JÕQ KDOL RODQ .HQHWOHQPH 6FUXP  \|QWHPL
NXOODQÕODUDN \DSÕODQ X\DUODPDODUÕQ G|UGHU KDIWDOÕN WXUODUOD LWHUDWLRQV  NXOODQÕFÕ\D
VXQXOPDVÕYHJHULELOGLULPDOÕQPDVÕVD÷ODQPÕúWÕU
.HQHWOHQPH\|QWHPLWXUSODQODPDVÕJQONRODUDN\DSÕODQNHQHWOHQPHWRSODQWÕODUÕ
YH KHU WXU VRQXQGD \DSÕODQ GH÷HUOHQGLUPH oDOÕúPDODUÕ LOH JHOLúWLUPH VUHFL
YHULPOLOL÷LQLDUWWÕUPD\ÕKHGHIOH\HQGHQH\LPVHOELU\|QWHPGLU [9][10][11]. Bu yöntem
LOH KHU WXU VRQXQGD NXOODQÕPD VXQXOPD\D KD]ÕU ELU VUP JHOLúWLULOPHVL
hedeflenmektedir.
.HQHWOHQPH \|QWHPLQLQ X\JXODQPDVÕ LoLQ GR÷UXGDQ <*2 o|]PQQ NHQGLVL
NXOODQÕOPÕúWÕU %X DPDoOD $/0 DUDFÕ RODUDN Microsoft Team Foundation Server,
WDVDUÕP DUDFÕ RODUDN Sparx Systems Enterprise Architect ve bilgi ve doküman
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SD\ODúÕP DUDFÕ RODUDN GD Microsoft 6KDUHSRLQW 6HUYHU NXOODQÕOPÕú YH WP oDOÕúPDODU
<*2¶QXQ]HULQGHQ\UWOPúWU
'HQH\LPVHO \|QWHPLQ DYDQWDMODUÕQGDQ ID\GDODQPDN LoLQ WP KHGHI NLWOH LOH
EDúODPDN \HULQH SLORW SURMHOHU LOH LúOHWLPH EDúODQPÕúWÕU 3LORW SURMHOHUGHQ JHOHQ LVWHN
ve bildirimlHU Lú ND\GÕ %DFNORJ  ELoLPLQGH DOÕQDUDN ELU VRQUDNL .HQHWOHQPH
SODQODPDODUÕQDGDKLOHGLOPLúYHHQJHoELUD\LoHULVLQGHGHX\DUODPDQÕQJHOLúWLUPHQLQ
NXOODQÕFÕLOHEXOXúPDVÕVD÷ODQPÕúWÕU
3LORW SURMHOHUOH EDúODQDQ NXOODQÕP YH X\DUODPD G|QJV VLVWHPH \HQL projelerin
NDWÕOÕPÕQÕJHWLUPLú\HQLSURMHOHUGHQJHOHQLVWHNYHELOGLULPOHULQUHWLOPHVLLOHUQQ
\HWNLQOL÷L DUWPÕúWÕU %X \|QWHP LOH NXOODQÕP YH \HWHQHN JHOLúLPL \NVHOHQ YH
JHQLúOH\HQspiral úHNOLQGHLOHUOHPLúWLU
3URMH EDúODQJÕFÕQGD WHNQLN LVWHUOHU YH UQ |]HOOLNOHULQGHQ ROXúDQ ELU Lú ND\GÕ
NPHVLLOH\RODoÕNÕOPÕúWÕU%XLúND\ÕWODUÕSLORWSURMHOHULQoDOÕúPDVÕGHVWHNOHPHNLoLQ
|QFHOLNOHQGLULOHUHN HULWLOPLú SLORW SURMHOHUGHQ JHOHQ ELOGLULPOHU LOH DUWPÕúWÕU %X
\DNODúÕPOD\DNDODQDQ³<DS-Bildirim Al-']HOW´G|QJVLOHoÕNWÕQÕQNHQGLVLKD\DWÕQ
LoHULVLQGHQHOGHHGLOPLúWLU
3.3

Elde edilen Sonuçlar

<*23URMHVLNDSVDPÕQGDJHOLúWLULOHQo|]PLOH
0KHQGLVOLNVUHoOHULQLQRUWDNODúWÕUÕOPDVÕWPOHúWLULOPHVLYHRWRPDV\RQX
hUQJHOLúWLULFLOHULoLQVWDQGDUWELUJHOLúWLUPHRUWDPÕ
6UHoúHIIDIOÕ÷ÕYHUQDUDUQoÕNWÕODUÕL]OHQHELOLUOL÷L
*HOLúWLUPH RUWDPÕ LoLQ LKWL\Do GX\XODQ GRQDQÕP OLVDQV YH H÷LWLP PDOL\HWOHULQLQ
D]DOPDVÕ
 %LOJLSD\ODúÕPÕDUWÕúÕ VD÷ODQPÕúWÕU
<*2 3URMHVL LOH YDUÕOPDN LVWHQLOHQ KHGHIOHUH G|QN RODUDN DúD÷ÕGD EHOLUWLOHQ DQD
EDúOÕNODUGDND]DQÕPODU VD÷ODQPÕúWÕU
Edinim






HAVELSAN, sLVWHPGRQDQÕP\D]ÕOÕP JHOLúWLUHQ ELU NXUXP RODUDN GL÷HU
VLVWHPGRQDQÕPYH\D]ÕOÕPODUÕda UHWLPDUDFÕRODUDNNXOODQPDNWDGÕU.XUXPIDDOL\HW
DODQÕQGD yer alan SURMHOHULQ KHU ELULQLQ NHQGL VLVWHPGRQDQÕP\D]ÕOÕP DOW \DSÕODUÕQÕ
tedarik edip oDOÕúÕU KDOH JHWLUPHOHUL V|] NRQXVX HGLQLPOHULQ \NVHN PDOL\HWOHUOH
ND]DQÕOPDVÕQD QHGHQ ROPDNWD\GÕ $\UÕFD HGLQLOHQ DUDoODUÕQ EDúND SURMHOHU WDUDIÕQGDQ
WHNUDU NXOODQÕPÕ GD oR÷X ]DPDQ PPNQ RODPDPDNWDGÕU <*2 VRQXFXQGD ELU NH]
HGLQLPYHVUHNOLNXOODQÕPJHUoHNOHúWLULOHUHNND]DQÕPODUVD÷ODQPÕúWÕU
øúOHWLP
7HGDULN HGLOHUHN NXUXODQ VLVWHPOHULQ SURMHOHU LoLQ oDOÕúPD RUWDPÕ KL]PHWL
YHUHELOPHVLLoLQGHYDPOÕOÕNLoHUHQLúOHWPHIDDOL\HWOHULJHUHNLU3URMHOHULQKL]PHWDOGÕ÷Õ
VLVWHPH G|QN RODUDN IRQNVL\RQHO NXOODQÕFÕ GHVWH÷LQLQ VD÷ODQPDVÕ VLVWHPLQ
ihtiyaçlara göre X\DUODQPÕú úHNLOGH JQFHO WXWXOPDVÕ YH \HGHNOHPHOHULQLQ \DSÕOPDVÕ
gereklidir. YGO sRQXFXQGD LúOHWLPLQ PHUNH]LOHúPHVL LOH iúOHWLP maliyetleri
D]DOWÕOPÕúWÕU.
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Organizasyon
Yeni bir proje EDúODWÕOGÕ÷ÕQD EX SURMH\H LOLúNLQ LQVDQ ND\QD÷ÕQÕQ GD VD÷ODQPDVÕ
gerekir. Söz konusu SURMH NXWXGDQ oÕNPÕú ELU VLVWHPGRQDQÕP\D]ÕOÕP LOH NXUXOPXú
ELURUWDPGDoDOÕúPDNLVWHGL÷LQGHKHP NHQGLVLQH|]J X\DUODPDODU \DSÕOPDVÕQD KHP
GH SHUVRQHOLQLQ LOJLOL VLVWHPOHUL NXOODQDELOPHVL LoLQ H÷LWLPH, LKWL\Do GX\DU (÷HU
projelerLQ GL÷HUOHULQGHQ IDUNOÕ VLVWHPOHUL VHoHUHN oDOÕúWÕ÷Õ GúQOUVH V|] NRQXVX
X\DUODPD YH H÷LWLP IDDOL\HWOHUL WHNUDUOÕ KDOH JHOPHNWHGLU $\UÕFD H÷LWLP DOÕQDQ
G|QHPGH \DúDQDQ Lú JF ND\ÕSODUÕ GD YHULPOLOL÷L HWNLOH\HQ HN DODQODUÕ
ROXúWXUPDNWDGÕU <*2VRQXFXQGDX\DUODPDYH|÷UHQme konusunda tekrarlar ortadan
NDOGÕUÕODUDNND]DQÕP VD÷ODQPÕúWÕU
Üretim
3URMHOHU V|]OHúPH LOH ED÷OÕ NDOGÕNODUÕ WDNYLPOHULQH J|UH JHUoHNOHúWLUPHNOH
\NPO ROGXNODUÕ WHVOLPDWODUD VDKLSWLU %X WHVOLPDWODUÕQ UHWLOPHVL LoLQ SURMHQLQ
oDOÕúPD RUWDPÕQD NDYXúPD VUHVL NXOODQÕODQ DUDoODUÕQ LoGÕú YHUL DNWDUÕP oDEDODUÕ
HULúLPNHVLQWLOHULQLQRUWDGDQNDOGÕUÕOPDVÕYHNDUDUDQÕQGDGR÷UXYHUL\LHOGHHWPH|QHP
WDúÕPDNWDGÕU <*2 VRQXFXQGD VHUYLV RODUDN VD÷ODQDQ UHWLP DOW\DSÕVÕ LOH VUHNOLOLN
VD÷ODQDUDNYHULPOLOLNDUWÕúÕHOGHHGLOPLúWLU
Tablo 1 <*2.D]DQÕPODUÕ7DEORVX
$QD%DúOÕN

Aktivite

YGO
Öncesi
Edinim
Kurulum Faaliyetleri
30 AA 1
Tedarik Faaliyetleri
45 AA
øúOHWLP
%DNÕP<HGHNOHPH)DDOL\HWOHUL
248 AA
Destek Faaliyetleri
495 AA
Organizasyon
Uyarlama
15 AA
(÷LWLP7HNUDUÕ
150 adet
(÷LWLPGHøúJF.D\EÕ
204 AA
Üretim
3URMHdDOÕúPD2UWDPÕQÕQ+D]ÕUODQPDVÕ
3 ay
3URMHEDúÕQD
øo9HUL$NWDUÕPÕ'H÷LúLPL
48 AA
'Õú 9HUL$NWDUÕPÕ'H÷LúLPL
9 AA
(ULúLP*HFLNPHVL
60 AA
Karar Destek/Telafi Etme
75 AA
'HQHWLP.ROD\OÕ÷Õ
18 AA
Raporlama
18 AA
*HQHO'H÷HUOHQGLUPH

YGO
6RQUDVÕ
1 AA
9 AA
60 AA
180 AA
4 AA
50 adet
15 AA
3 saat
0 AA
0 AA
0 AA
8 AA
4 AA
0 AA

*HOLúWLUPH RUWDPÕQÕQ PHUNH]LOHúPHVL YH EXOXW ]HULQGHQ KL]PHW YHULOPHVL
VRQXFXQGD HGLQLP LúOHWLP H÷LWLP YH UHWLP DOW\DSÕVÕ NRQXODUÕQGD YHULPOLOLN DUWÕúÕ
VD÷ODQPÕúWÕU9HULPOLOLNGH÷HUOHULVUHOLSURMHNVL\RQDGD\DOÕELULúOHWPHPRGHOOHPHVL
\DSÕODUDN KHVDSODQPÕúWÕU ve Tablo 1’de YHULOPLúWLU 2. 0RGHO WDEDQOÕ KHVDED J|UH
1
2

Adam.Ay
øúOHWPH PRGHOL  \ÕOOÕN ]DPDQ GLOLPLQGH  SURMHQLQ JHUoHNOHúWLULOHFH÷L |QJ|UOHUHN
\DSÕOPÕúWÕU
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tasaUUXIHGLOHQLúJF$$¶GÕU $\UÕFD JHOLúWLUPHRUWDPÕQÕQRUWDNODúWÕUÕOPDVÕLOH
VXQXFXGRQDQÕPODUÕYHOLVDQVDODQÕQGD|QHPOLWDVDUUXIODUVD÷ODQPÕúWÕU

4

Sonuç

%X oDOÕúPDGD VDYXQPD VDQD\LQGH \HU DODQ +$9(/6$1¶ÕQ WPOHúLN 8<< VUHFLQL
X\JXODPD\D JHoLúLQGH \DúDGÕ÷Õ WHFUEHOHU DNWDUÕOPÕúWÕU <*2¶QXQ ELU VLVWHPL RODUDN
HOH DOÕQPDVÕ YH GL÷HU ELOJL VLVWHPOHUL LOH HQWHJUDV\RQXQXQ VD÷ODQPDVÕ NXUXPVDO
RWRPDV\RQXQ VD÷ODQPDVÕ DoÕVÕQGDQ |QHPOLGLU 7POHúLN YH PHUNH]L oDOÕúDQ UYY
DOW\DSÕVÕ ile úLUNHWLQ JHOLúWLUPH RUWDPÕ NXUXOXPX LoLQ KDUFDGÕ÷Õ WRSODP GRQDQÕP YH
\D]ÕOÕP PDOL\HWOHUL LOH NXUXOXP YH X\DUODPD EDNÕP  HPH÷L D]DOPÕúWÕU Ürün
JHOLúWLULFLOHUL LoLQ VWDQGDUW ELU JHOLúWLUPH RUWDPÕ VD÷ODQDUDN ELUGHQ ID]OD SURMHGH
oDOÕúÕUNHQRUWD\DoÕNDQH÷LWLPLKWL\DFÕQÕQYHDUDo\DEDQFÕODúPDVÕQÕQD]DOWÕOPDVÕbilgi
SD\ODúÕPÕQÕQ YH SHUVRQHO YHULPOLOL÷LQLQ DUWPDVÕ VD÷ODQPÕúWÕU 6UHNOL L\LOHúWLrme ve
UDSRUODPD LoLQ JYHQLOLU YHUL WRSODQPDVÕ VUHo IDDOL\HWOHULQLQ VWDQGDUWODúWÕUÕOPDVÕ
VD÷ODQPÕúWÕU
%XQGDQ VRQUDNL G|QHPGH 8<< DOW\DSÕVÕ NXOODQÕODUDN NXUXPVDO HQWHJUDV\RQODUÕQ
DUWWÕUÕOPDVÕ VUHoOHULQ HWNLQOLN YH YHULPOLOL÷LQ |OoOPHVL DQDOL] HGLOPesi ve
L\LOHúWLUPHOHULQEXDQDOL]OHUHGD\DQDUDN\DSÕOPDVÕhedeflenmektedir.
7HúHNNU <D]DUODU+$9(/6$1\|QHWLPLQHoDOÕúPD\DYHUGL÷LGHVWHNLoLQWHúHNNUOHUHGHUOHU.
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ÇEŞİTLİ KONUM ETİKETLEME
OPSİYONLARIYLA ZENGİNLESTİRİLMİŞ
YENİ BİR KONUM BAZLI HATIRLATMA
UYGULAMASI
Ali Mert Ertuğrul , Itır Önal
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
alimert@metu.edu.tr
itir@ceng.metu.edu.tr

Özetçe Bu çalışmamızda sosyal ağ uygulama programlama arayzülerini
kullanarak çeşitli yer etiketleme seçenekleriyle zenginleştirilmiş, konuma
bağlı bir hatırlatma uygulaması önerilmektedir. Uygulamanın temel amacı
kullanıcının zamandan öte daha önceden etiketlediği konuma bağlı olarak
hatırlatma oluşturması ve uygun konumda bu hatırlatmaların otomatik
olarak kullanıcıya bildirilmesidir. Kullanım kolaylığı açısından, konum
etiketleme için çeşitli bileşenlerden oluşan hibrit bir yapı kurulmuştur.
Öncelikle kullanıcı tercihine göre Google Maps, Four- square gibi uygulamalar aracılığıyla veya mobil Android cihazın gömülü algılayıcılarını kullanarak hatırlatma oluşturmak istediği konumları eti- ketler. Sonrasında
kullanıcı bu etiketlediği konumlar için istediği hatırlatmaları oluşturur
ve bu konumlara yaklaştığında sistem tarafından uyarılır. Uygulamamız
zenginleştirilmiş konum etiketleme özelliğiyle benzerlerinden ayrılmaktadır. Ek olarak, çeşitli servisleri bünyesinde barın- dırma özelliğiyle
sosyal bir hatırlatma uygulaması olması yolunda da gelişmelere oldukça
açıktır. Kullanılabilirlik test sonuçlarına göre bu uygulama kullanışlı ve
etkili bir konum bazlı hatırlatma uygulamasıdır.
Anahtar Kelimeler Konum bazlı hatırlatma, Foursquare, Google Maps

1

Giriş

Son zamanlardaki çalışmalar, mobil cihazların kullanılmasının artmasıyla konum
bazlı servislerin geliştirilmesinin de paralel olarak arttığını göstermektedir ([1]
- [5]). Kullanıcıların konum bilgilerinin anlık olarak mobil cihazlardaki sensörler tarafından tespit edilebilmesi, bu bilgilerin işlenerek kullanıcılara duyurulmasına imkan tanımaktadır. Kullanıcılar belirli bir konuma yaklaştığında haberdar edilmeyi beklediklerinde, geleneksel zaman bazlı hatırlatmalar bu görev
için uygun olmayabilirler. Örneğin, postaneye faturalarını yatırması gereken bir
kullanıcının olduğu senaryoda, zaman bazlı hatırlatıcılar kullanmak pek yararlı
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olmayacaktır. Çünkü, kullanıcının alarm çaldığı anda postaneye yakın olma ihtimali çok düşüktür. Buna karşılık, bir konum bazlı hatırlatma, kullanıcı postaneye
yaklaştığı zaman onu uyaracaktır.
Kullancılara hatırlatmada, konum ve zaman bilgisinin kombinasyonu ayrıca
önem taşımaktadır. Örnek olarak, postaneye faturaları mesai saatleri dışında
ödemek mümkün değildir. Bu durumda, mesai saatleri dışında kullanıcı postaneye yaklaştığında hatırlatma tarafından uyarılmamalıdır. Sonuç olarak, bazı durumlarda zaman ﬁltresi konum bazlı hatırlatmalar için gerekli olabilir.
Son zamanlarda, bir çok konum bazlı hatırlatma uygulaması geliştirilmesine karşın, her birinin çeşitli eksiklikleri bulunmaktadır. İlk olarak, GeoMinder
[6] uygulaması kullanıcıların sadece daha önce etiketlenmiş konumlara hatırlatma eklemelerine izin vermektedir. Dahası, bu uygulama konum etiketlemek
için hücre kimliği bilgisini kullandığı için, etiketlenen konumun koordinatları
GPS teknolojisi ile elde edilen koordinatlara göre daha hatalı olabilir. Diğer
bir uygulama olan Geonote [7], konum etiketlemek için kullanıcının o konumda
daha önce en azından bir defa bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, bu uygulama harita ile konum etiketleme özelliğini bünyesinde barındırmamaktadır. Ek
olarak, Geonote uygulamasının konuma ek olarak zaman ﬁltresi özelliği bulunmamaktadır. Diğer bir benzer uygulama olan E-Graﬃti [8], kullanıcıların güncel
konumlarını etiketlemelerine izin vermekte ancak harita ile konum etiketlemeyi
desteklememektedir. Dahası, literatürde Spoty [9] ve CheckMark [10] gibi haritadan konum etiketleme özelliğini destekleyen bazı uygulamalar bulunmaktadır.
Ancak, bu uygulamalar Foursquare uygulamasını kullanarak konum etiketleme
avantajına sahip değillerdir. Buradan anlaşılacağı gibi, bahsi geçen uygulamaların
hiçbiri popüler konumları birkaç adımda kolayca etiketleme özelliğini kullanıcılarına sağlamamaktadırlar. Bunun yerine, kullanıcıların konum etiketleme işini
daha çok adımda ve manuel olarak yapmaları gerekmektedir. Son olarak, Venues
[11] uygulaması Foursquare veri tabanını konum etiketlemek için kullanmaktadır.
Ancak, kullanıcılar bu uygulamayı kullanarak sadece Foursquare veri tabanında
bulunan konumları etiketleyebilirler. Dahası, kullanıcılar bu uygulamada harita
kullanarak konum etiketleme desteğine sahip değildirler.
Bu çalışmamızda, güncel konum bazlı hatırlatma uygulamalarının eksikliklerini kapatan ve bir çok konum etiketleme seçeneği sunan bir konum bazlı hatırlatma uygulaması önerilmektedir. Önerilen uygulama, GoogleMaps ve Foursquare
uygulama programlama arayüzleri ile ya da mobil cihazın gömülü GPS ve WiFi/Cell ID sensörleriyle konum etiketleme seçeneklerini içermektedir. Kullanıcı
bu seçeneklerin biriyle konum etiketledikten sonra, bu konuma hatırlatma ekleyebilir ve dilerse zaman ﬁltresi koyabilir. Daha sonra, kullanıcı etiketlenen konuma
yaklaştığı zaman uygulama tarafından otomatik olarak uyarılır. Ayrıca, önerilen
uygulama kullanıcının etiketlediği her konum için bir uzaklık mesafesi değişkeni
tanımlamasına olanak sağlar. Böylece, her konum için tetiklenen otomatik uyarı
kullanıcının o konum için tercihine göre değişebilir. Dahası, önerilen uygulama
Foursquare uygulama programlama arayüzü kullandığı için kolayca bir sosyal
uygulamaya çevirilebilir. Bu uygulamanın gelecek versiyonlarında, kullanıcılar
Foursquare’deki arkadaşlarına hatırlatma ekleyebilecek ve onların konumlarına
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göre haberdar edilebileceklerdir. Tablo 1 bu çalışmada önerilen uygulamayı ve
literatürdeki benzer uygulamaları karşılaştırmaktadır. Tablo 1 ’den anlaşılacağı
gibi, literatürdeki benzer uygulamaların her biri bazı özellikleri desteklemezken,
önerilen uygulama benzerlerinin arasında en kapsamlı uygulama olarak öne çıkmaktadır.
Bu çalışmada önerdiğimiz uygulamanın kullanışlı ve kolay kullanılır olup
olmadığını anlamak amacıyla Teknoloji Kabul Modeline (TAM) [12] dayanan
bir anket yaptık. Anket sonuçlarına göre, çeşitli konum etiketleme seçeneklerini
barındıran önerilen uygulama bir çok kullanıcının ihtiyalaçlarını karşılamaktadır.
Ayrıca, anket sonuçlarına göre Foursquare ile konum etiketleme ve zaman ﬁltresi
seçenekleri uygulamanın kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen özellikleridir.

Tablo 1: Konum Bazlı Hatırlatma Uygulamalarının Karşılaştırılması
Wi-Fi/Cell ID

GPS

Harita

ile

ile

ile

Etiketleme

Foursquare Zaman
ile

Filtresi

Etiketleme Etiketleme Etiketleme Seçeneği

İşletim
Sistemi

GeoMinder



Geonote



E-Graﬃti



Spoty









Android

CheckMark









iOS

Symbian


Android
-



Venues
Önerilen
Uygulama









iOS


Android

Bu makalenin geri kalan kısımları şu şekilde bölümlendirilmiştir. Bölüm 2,
önerilen uygulamanın sistem mimarisini göstermektedir. Bölüm 3, uygulamanın
çeşitli konum etiketleme seçeneklerini detaylı olarak açıklamaktadır. Bölüm 4,
etiketlenmiş belirli bir konuma hatırlatma tanımlama işlemini anlatmaktadır.
Bölüm 5, bilgilendirme yöneticisi bileşenini sunmaktadır. Bölüm 6, önerilen uygulamayı değerlendirmek için yapılan anket sonuçlarını tartışmaktadır. Son olarak,
bölüm 7 ileride yapılacak çalışmaları anlatarak makaleyi özetlemektedir.

2

Önerilen Uygulamanın Sistem Mimarisi

Bu çalışmada önerilen uygulama Konum Etiketleme Yöneticisi Bileşeni, Hatırlatma Yöneticisi Bileşeni ve Bildirim Yöneticisi Bileşeni olmak üzere üç temel
bileşenden oluşmaktadır (Şekil 1). Bu uygulama GPS ve Wi-Fi/Cell ID sensörlerini bünyesinde barındıran Android cihazlar üzerinde çalışmaktadır. Dahası,
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Şekil 1: Önerilen Uygulamanın Sistem Mimarisi

uygulama Foursquare ve GoogleMaps uygulama programlama arayüzlerini kullanmaktadır. Konum ve hatırlatma bilgilerini ve ayrıca diğer gerekli parametreleri saklamak amacıyla SQLite veri tabanı kullanılmaktadır.
Bu mimaride, öncelikle konum bilgisi mobil cihazın GPS, Wi-Fi/Cell ID sensöreleri ile ya da Foursquare ve GoogleMaps uygulama programlama arayüzleri
ile elde edilir. Daha sonra, Konum Etiketleme Yöneticisi Bileşeni elde edilen bu
konum bilgilerini SQLite veri tabanına yazarak etiketler. Hatırlatma Yöneticisi
Bileşeni ise bu etiketlenen konuma yeni bir hatırlatma oluşturmaktan ve bunu
SQLite veri tabanına yazmaktan sorumludur. Son olarak, Bildirim Yöneticisi
Bileşeni ise kullanıcının güncel konum bilgilerini mobil cihazın GPS, Wi-Fi/Cell
ID sensörlerinden alarak o konuma ve zamana ait bir hatırlatma olup olmadığını
kontrol eder. Diğer bir deyişle Bildirim Yöneticisi Bileşeni bütün şartlar sağlandığında kullanıcıyı uyarmakla görevlidir. Sonraki bölümler önerilen uygulamanın temel bileşenlerini detaylıca açıklayacaktır.

3

Konum Etiketleme Yöneticisi Bileşeni

Önerilen uygulamanın ilk bileşeni Konum Etiketleme Yöneticisi Bileşeni’dir. Bu
bileşen istenilen konu- mun enlem ve boylam bilgilerinin alınmasından ve bu
konumun etiketlenmesinden sorumludur. Kullanıcının isteğine ve etiketlenmek
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istenen konumun, kullanıcının güncel konumuna olan uzaklığına bağlı olarak
konum tespit etme ve etiketleme seçenekleri değişmektedir. Bu yuzden önerilen
uygulama kullanıcının ceşitli isteklerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen 3
farklı etiketleme seçeneğini desteklemektedir.
* GoogleMaps UPA: GoogleMaps ile konum etiketleme, kullanıcının güncel
konumunun etiketlenmek istenen konuma uzak olduğu durumlarda tercih
edilebilir.
* Foursquare UPA: Foursquare ile konum etiketleme, etiketlenmek istenen
konumun Foursquare veri tabanından kolayca erişilebildiği durumlarda tercih
edilebilir.
* Gömülü Sensörler: GPS, Wi-Fi/Cell ID ile konum etiketleme, kullanıcının
güncel konumunu etiketlemek istediği durumlarda tercih edilebilir.
Her bir seçenek kullanıcının birbirinden farklı ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Daha önceden yapılan çalışmaların hiçbiri önerilen uygulamanın sahip olduğu
gibi gelişmiş bir konum tespit etme ve etiketleme kolaylığına ve imkanına sahip
değildir. Sonraki alt bölümler her bir seceneğin iş akışını anlatmaktadır.
3.1

GoogleMaps UPA ile Konum Tespit Etme ve Etiketleme

Önerilen uygulamamız Google Maps aracılığıyla harita üzerinden konum etiketleme özelliğine sahiptir. Bu opsiyon, kullanıcının etiketlemeyi gerçekleştirdiği
anda bulunmadığı, hatta daha önce hiç bulunmadığı ve gitmeyi amaçladığı konumları harita üzerinden kolaylıkla etiketlemesi amacıyla önerilmiştir. Bu bileşen
sayesinde kullanıcılar konum aratabilir, sisteme konum ekleyebilir, sistemden
konum kaldırabilir ve eklenen konumları görüntüleyebilir.
Google Maps aracılığıyla konum etiketleme süreci Şekil 2’de adım adım gösterilmektedir. Şekil 2a haritanın başlangıç durumunu göstermektedir. Konum
etiketleme sürecine başlamak için, öncelikle kullanıcı etiketlemek istediği konumun adını arama kutusuna yazar (Şekil 2b). Bu işlemden sonra, harita üzerinde
aratılan konumu gösteren kırmızı belirteç ortaya çıkar. Daha sonra, kullanıcı beliren kırmızı belirteçin üzerine dokunur ve Add Place isimli bir pencere açılır.
Kullanıcı bu açılan pencereden konum etiketleme sürecini onayalayarak kabul
eder ya da iptal eder. (Şekil 2c). Eğer kullanıcı bu süreci onaylarsa etiketlenecek
konumun kırmızı belirteci yeşile döner (Şekil 2d).
Kullanıcı ayrıca daha önce etiketlediği konumları bu bileşeni kullanarak kaldırabilir. Bunu yapmak için, kullanıcı kaldırmak istediği konumun yeşil belirteçinin
üzerine dokunur (Şekil 2e). Son olarak, kullanıcı kaldırma işlemini onayladığında,
belirteç harita üzerinden kaybolur (Şekil 2f).
3.2

Foursquare UPA ile Konum Tespit Etme ve Etiketleme

Foursquare, kullanıcıların bulunduklari herhangi bir ortamda kendilerini etiketlemeleri için yaygın kullanılan bir uygulamadır. Foursquare uygulamasının bir çok
kullanıcısı olduğu için, bu uygulamanın veri tabanı çok fazla konumun bilgilerini
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(a) Başlangıç Haritası

(b) Ara

(c) Konum Ekle

(d) Konum Eklendi

(e) Koumu Kaldır

(f) Konum Kaldırıldı

Şekil 2: GoogleMaps ile Konum Etiketleme ve Kaldırma Süreci

içermektedir. Böylece, Foursquare kullanıcılarına yakın oldukları bir çok konumun bilgilerini sağlamaktadır. Önerdiğimiz uygulama Foursquare uygulamasının
bahsi geçen konum bilgisi sağlama özelliğini bünyesinde barındırmaktadır. Önerilen uygulamada Foursquare UPA ile konum etiketlemek için, kullanıcın o anda
etiketlemek istediği konumda olması gerekmektedir. Öncelile kullanıcının enlem
ve boylem bilgileri GPS veya Wi-Fi/Cell ID sensörlerinden alınır ve Foursquare
UPA’ya gönderilir. Daha sonra, kullanıcının konumuna göre Foursquare veri tabanında bulunan en uygun 10 konum listelenir (Şekil 3a). Kullanıcı listeden
kendisine uygun olan bir konumun üzerine dokunarak bu konumu etiketler ve
konumun enlem, boylam ve adres gibi bir çok bilgisi sisteme kaydedilir.
Önerilen uygulamada kulanıcının bu bileşeni kullanması için Foursquare hesabı olmasına gerek yoktur. Böylece, bu bileşen kullanıcılara etiketlemek istedikleri
konumları aratmadan ve hızlı bir şekilde konum etiketleme seçeneği sunmaktadır.
Önerilen uygulamanın daha sonraki versiyonlarında Foursquare UPA ayrıca
konumlardan başka kullanıcının Foursquare’deki arkadaşları için de hatırlatma
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(a) Foursquare Arayüzü

7

(b) GPS Arayüzü

Şekil 3: Foursquare ve GPS ile Konum Etiketleme

eklemelerine imkan sağlayacaktır. Böylece, uygulama sabit konumlardan başka
hareketli nesneler için de etiketleme özelliğine sahip olacaktır.
3.3

Gömülü Sensörler ile Konum Tespit Etme ve Etiketleme

Önerilen uygulama ayrıca GPS ve Wi-Fi/Cell ID gibi mobil cihazın gömülü sensörleri ile konum tespit etmeyi ve etiketlemeyi de desteklemektedir. Bu seçenekte,
kullancıların konum bilgileri bahsi geçen sensörler ile tespit edilip daha sonra
etiketlenir. Bu yöntem, ev, oﬁs, vb. gibi kullanıcının o anda bulunduğu ve Google
Maps ya da Foursquare gibi UPA ile bulunamayacak konumlar için çok uygundur.
Öncelikle kullanıcı o anda bulunduğu ve etiketlemek istediği konuma bir isim
verir ve arayüze bu ismi girer (Şekil 3b). Daha sonra, o anda bulunulan konumun
enlemi ve boylamı alınarak ismi ile birlikte sisteme eklenir. Eğer mobil cihazın
GPS sensörü aktif ise etiketlenmek istenen konumun bilgileri GPS kullanılarak
alınır. Diğer taraftan, Wi-Fi/Cell ID sensörleri GPS’in aktif olmadığı zamanlarda
konum bilgisini almak için devreye girer.

4

Hatırlatma Yöneticisi Bileşeni

Hatırlatma Yöneticisi Bileşeni önerilen uygulamanın ikinci temel bileşenidir ve
etiketlenen konumlara hatırlatma ekleme ve etiketlenen konumlaran hatırlatma
kaldırma işlemlerinden sorumludur. Daha önceden etiketlenmiş herhangi bir konuma hatırlatma eklemek için, kullanıcı öncelikle bütün etiketlenmiş konumları
listeler (Şekil 4a). Kullanıcı bu listeden aynı anda bir çok konumu seçebilir, bu
seçtiği konumları ve bu konumlara ait hatırlatmaları silebilir. Dahası, kullanıcı
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(a) Konumları Listele ve
Yönet

(b) Hatırlatmaları Listele
ve Yönet

Şekil 4: Konumları ve Hatırlatmaları Listele, Sil ve Yönet

etiketlenmiş konumlar listesinden bir konumun üzerine dokunarak o konuma
ait bütün aktif ve pasif hatırlatmaları listeyebilir. Bu listede aktif hatırlatmalar
yeşil, pasif hatırlatmalar ise kırmızı renktedirler. Ek olarak, kullanıcı herhangi bir
etiketlenmiş konuma ait hatırlatmalar listesinden aynı anda birden fazla hatırlatma silebilir veya bu konuma yeni bir hatırlatma ekleyebilir.
Kullanıcı yeni bir hatırlatma oluştururken, bu hatırlatmaya ait içeriği, hatırlatmanın aktif olacağı zaman aralığını ve uzaklık parametresini girer. Eğer kullanıcı bu hatırlatmanın zamandan bağımsız yani her zaman aktif olmasını istiyorsa always seçeneğini seçer. Dahası, eğer kullanıcı belirli bir zaman aralığında
bu hatırlatmanın aktif olmasını istiyorsa, Şekil 5a arayüzünden bu hatırlatma
için bir zaman aralığı oluşturur. Kullanıcı yeni bir hatırlatma oluşturduğu zaman, başlangıçta bu hatırlatma pasif olarak sisteme eklenir. Bu yüzden, kullanıcının bu hatırlatmayı aktif hale getirmesi gerekmektedir. Yeni oluşturulan
hatırlatmanın başlangıçta pasif olarak eklenmesinin sebebi ise kullanıcının bu
hatırlatmayı oluşturduğu anda büyük olasılıkla o konumda bulunmasıdır. Diğer
bir deyişle, eğer hatırlatmalar başlangıçta sisteme aktif olarak kaydedilmiş olsa,
kullanıcı o anda bulunduğu konuma bir hatırlatma eklediğinde uzaklık koşulu
sağlanmış olacak ve kullanıcı doğrudan uyarılmış olacaktı.
Herhangi bir hatırlatmayı güncellemek için, kullanıcı ilk önce etiketlenmiş
konumun bütün hatılatmalarını listeler. Daha sonra, bu listeden güncellenecek
hatırlatmayı seçer. Böylece, kullanıcı hatırlatmanın içeriğini, zaman aralığını ve
uzaklık parametresini güncelleyebilir (Şekil 5b). Ek olarak, kullanıcı bu arayüzü
kullanarak hatırlatmanın aktivasyon durumunu da güncelleyebilir.
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(a) Hatırlatma Ekle

9

(b) Hatırlatma Güncelle

Şekil 5: Hatırlatma Ekleme ve Güncelleme

5

Bildirim Yöneticisi Bileşeni

Bildirim Yöneticisi Bileşeni devamlı olarak aktif hatırlatmalara sahip etiketlenmiş konumların, kullanıcının güncel konumu ile arasındaki uzaklıkları hesaplamaktan sorumludur. Bu bileşen ayrıca herhangi bir hatırlatmanın bir aktivasyon
zaman aralığına sahip olduğu durumlarda, güncel zamanın bu zaman aralığında
olup olmadığını da kontrol etmekle yükümlüdür. Böylece, herhangi bir hatırlatma için uzaklık ve zaman koşulları sağlandığında Bildirim Yöneticisi Bileşeni
otomatik olarak bir bildirim tetikler ve bu bildirimle kullanıcıyı haberdar eder.
Bu otomatik bildirime Şekil 6a ek olarak, kullanıcı sesle de uyarılır. Kullanıcı bu
bildirime dokunarak hatırlatmanın içeriğini ve ait olduğu konumu görebilir.
Eğer kullanıcı bildirim geldiği halde yine de hatırlatmayı açmaz ise bu bildirim
her dakika devamlı olarak tekrar tekrar tetiklenir. Bunun amacı kullanıcının
hatırlatmadan haberdar edildiğinden emin olmaktır. Kullanıcı bildirime dokunup
hatırlatmayı okuduğunda, hatırlatma pasif duruma geçer. Kullanıcı bu hatırlatmayı tekrar aktif hale getirmek istediğinde, Şekil 5b’deki adımları takip etmelidir.

6

Sonuçlar ve Tartışma

Önerilen uygulamayı değerlendirmek için Teknoloji Kabul Modeline (TKM) [12]
dayanan ve algılanan kullanım kolaylığını (AKK), algılanan kullanışlılığını (AK)
ve kullanıcı tatminini (KT) ölçen sorulardan oluşan bir anket düzenlenmiştir. Bu
anket yaşları 21 ile 34 arasında değişen ve Android tabanlı mobil cihaz kullanan
45 kişiye uygulanmıştır. Verilen görevde kullanıcılardan GoogleMaps, Foursquare
ve gömülü sensörleri kullanarak 3 tane konum etiketlemeleri ve bu konumlara

810

10

Ali Mert Ertuğrul , Itır Önal

(a) Otomatik Bildirim

(b) Bildirim İçeriği

Şekil 6: Otomatik Bildirim ve İçeriği

hatırlatma eklemeleri istenmiştir. Daha sonra, kullanıcıların etiketledikleri konumlara yaklaştıklarında uygulama tarafından haberdar edilmeleri beklenmiştir.

Tablo 2: Anketteki Soruların Listesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Soru
Önerilen uygulama kullanışlıdır.
Önerilen uygulama unuttuğum şeyleri bana hatırlatıyor.
GoogleMaps ile konum etiketleme kullanışlıdır.
Foursquare ile konum etiketleme kullanışlıdır.
GPS ve Wi-Fi/Cell ID ile konum etiketleme kullanışlıdır.
Zaman ﬁltreleme seçeneği kullanışlıdır.
Bildirim uyarıları anlaşılırdır.
Önerilen uygulamanın özelliklerini keşfetmek kolaydır.
Önerilen uygulamanın içerisinde gezinmeyi öğrenmek kolaydır.
Önerilen uygulamanın sayfa düzeni anlaşılırdır.
Bir gırevi yerine getirmek için gereken adımlar uygundur.
Önerilen uygulama tatmin edicidir.
Önerilen uygulama ilgi çekicidir.

Faktör
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AKK
AKK
AKK
AKK
AKK
KT
KT

Uygulanan anket 13 adet soru içermektedir (6 tanesi AK ölçmek için, 5 tanesi
AKK ölçmek için ve 2 tanesi KT ölçmek için) ve Tablo 2’de listelenmektedir.
Ankate katılan kullanıcılar her soruya [0,9] arasında puan vermişlerdir. ’0’ puan
"Kesinlikle Katılmıyorum" ifadesini temsil ederken, ’9’ puan "Kesinlikle Katılıyorum" ifadesini yansıtmaktadır. Uygulanan anketin sonuçları Şekil 7’de gösterilmektedir. 7’de görüldüğü üzere, Foursquare ile konum etiketleme ve zaman
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Şekil 7: Değerlendirme Sounçlarının Özeti. Sorular [1-6] algılanan kullanışlılık
(AK) hakkında, Sorular [7-11] algılanan kullanım kolaylığı (AKK) hakkında,
Questions [12-13] kullanıcı tatmini (KT) hakkında.

ﬁltreleme seçeneği en yüksek puanları alan sorular olmuşlardır. Ek olarak, genel
puanlamaya göre önerilen uygulamanın kullanışlılığı, onun kullanım kolaylığından daha fazla puan almıştır. Puanlama ölçeğinin [0,9] arasında olduğu göz önüne
alındığında, önerilen uygulama kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılar ve tatmin edicidir.

7

Vargı ve Yapılacak İşler

Bu çalışmamızda Android platformunda çalışan konum bazlı bir hatırlatma uygulaması geliştirilmiştir. Bu uygulama konum etiketleme yöneticisi, hatırlatma yöneticisi ve bildirim yöneticisi olmak üzere üç temel bileşenden oluşmaktadır.
Önerilen uygulamanın en önemli özelliği kullanıcının ihtiyacına göre bünyesinde
çeşitli konum etiketleme seçeneklerini barındırmasıdır. Bu uygulama Google Maps,
Foursquare ve gömülü sensörler ile konum tespit etmeyi ve etiketlemeyi destekler. Dahası, önerilen uygulama zaman ﬁltreleme seçeneği ile konum ve zaman
bilgisini birleştirir. Önerilen uygulama için düzenlenen anket sonuçlarına göre,
bu uygulama kullanışlı ve kolay kullanılan konum bazlı bir hatırlatma uygulamasıdır.
Önerilen uygulama Foursquare bileşeni içerdiği için kolayca sosyal bir uygulamaya dönüştürülebilir. İleride yapılmak üzere, konumlara ek olarak insanlara
da hatırlatma ekleme bileşeninin geliştirilmesi düşünülmektedir. Diğer bir deyişle, bu bileşen sayesinde bir kullanıcı Foursquare’deki arkadaşlarına hatırlatma
ekleyebilecektir. Kullanıcı ve hatırlatma eklediği arkadaşı birbirine yaklaştıkları
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zaman, kullanıcı hatırlatma hakkında uyarılacaktır. Böylece, önerilen uygulamanın dinamik konum etketleme bileşeni eklenerek geliştirilmesi planlanmaktadır. Sonuç olarak, sosyal bir konum bazlı hatırlatma uygulaması geliştirilmiş
olunacaktır.
Başka bir araştırma konusu, makine öğrenme ve doğal dil işleme yöntemleri ile hatırlatmalar için konum bilgilerini hatırlatmaların içeriğinden anlamak
olacaktır. Örneğin, uygulama "faturaları öde" hatırlatmasının "postane"ye ait
olduğunu öğrenecektir. Böylece, kullanıcıların hatırlatmaları konumlarla ilişkilendirmelerine gerek kalmayacak ve ilgili konum bilgileri hatırlatmaların içeriğinden çıkarılacaktır. Sonuç olarak, bu işleme biçimi etiketlenen konumlara hatırlatma ekleme sürecine bir alternatif olacaktır.
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Özet. 'Q\DJHQHOLQGHYHULPHUNH]OHULQLQJHOLúLPLLQWHUQHWDOW\DSÕVÕQDHULúLPLQ
JQ JHoWLNoH GDKD NROD\ YH XFX] ROPDVÕ PRELO FLKD]ODUÕQ JHOLúLPL YH \D\JÕQ
RODUDN NXOODQÕOPD\D EDúODQPDVÕ NXUXPODUÕ EXOXW DOW\DSÕVÕQD \DWÕUÕP \DSPD\D
]RUODPDNWDGÕU gWH\DQGDQEDúWDEDQNDODUROPDN]HUHGRNPDQODUÕQÕQJYHQ
OL÷LQHYHJL]OLOL÷LQHVRQGHUHFH|QHPYHUHQúLUNHWOHULoLQYHULOHULQoQFNLúL
OHUOHSD\ODúÕOPDVÕE\NVRUXQWHúNLOHWPHNWH bulut çözümlerinden uzak durmaODUÕQD\RODoPDNWDGÕU%XELOGLULGHNXUXPODUÕQYHULOHULQLEDúNDúLUNHWOHUOHSD\
ODúPDN]RUXQGDNDOPDGDQNXUXPEQ\HVLQGHEXOXQDQYHULPHUNH]OHULQGHsakODQDQYHNXUXPXQJYHQOLNGXYDUÕLOHNRUXQDQGRV\DODULoLQúLUNHWH|]HObir buOXWVLVWHPLQLQ SULYDWHFORXG NXUXOPDVÕDQODWÕOPDNWDGÕU'RV\DODUÕQVDNODQPDVÕ
\HGHNOHQPHVLYHHULúLOPHVLQGH64/6HUver FileSWUHDPWHNQRORMLVLNXOODQÕOPÕú
WÕU*HOHQHNVHOGRV\DVLVWHPL\HULQHLOLúNLVHOYHUL WDEDQÕNXOODQÕPÕQÕQVHEHSOHUL
ve avantajlaUÕQGDQ EDKVHGLOPLú GRV\D ER\XWODUÕQÕQ DUWPDVÕ\OD ELUOLNWH )LOH6tUHDP WHNQRORMLVLQLQ YHULPOLOL÷LQLQ DUWPDVÕ ]HULQGH GXUXOPXúWXU $\UÕFD GRV\D
ER\XWODUÕQÕQVLVWHPSHUIRUPDQVÕ]HULQGHNLHWNLVLLQFHOHQPLúELUHúLNGH÷HUEH
OLUOHQHUHN GRV\DODUÕQ ER\XWXQD J|UH YHUL WDEDQÕ WDEORVXQGD \D GD )LOHStream
]HULQGH\HUDOPDVÕVD÷ODQDUDNSHUIRUPDQVPDNVLPL]HHGLOPH\HoDOÕúÕOPÕúWÕU
Anahtar Kelimeler: %XOXW%LOLúLP%XOXW'epolama, Cloud Computing, Cloud
Storage, Private Cloud
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*LULú

*HOLúHQ WHNQRORML LOH JHoPLúWH NXOODQÕODQ EDVÕOÕ ELOJL ND\QDNODUÕ KÕ]OD GLMLWDO RUWDPD
WDúÕQPDNWDGÕU *QP]GH ELOJLVD\DUODU LQVDQODUÕQ LVWHGLNOHUL GRV\DODUD DQÕQGD HULú
PHOHULQL VD÷OD\DQ VDQDO NWSKDQHOHU KDOLQH G|QúPú LQWHUQHWLQ GH \D\JÕQODúPDVÕ
ile dijital ortamdaki bu dosyalara birdHQoRNNLúLQLQ]DPDQYHmekân ED÷ÕPVÕ]HULúL
PLQLQVD÷ODQPDVÕQD\|QHOLNVLVWHPOHUJHOLúWLULOPLúWLU [1].
0HYFXW GXUXP LQFHOHQGL÷LQGH NXUXP LoLQGH oDOÕúDQODU LúOHULQGH JHUHNOL GRV\DODUÕ
kuruma ait RUWDNELUGRV\DVXQXFXVXQGD\DGDLú\HULQGHNXOODQGÕNODUÕELOgisayarlarda
WXWPDNWDGÕUøú\HULQGHEDUÕQGÕUÕODQGRV\DODUDNXUXPJYHQOLNSROLWLNDODUÕJHUH÷LoR÷X
]DPDQGÕúDUÕGDQHULúLPVD÷ODQDPDPDNWDEXGRV\DODUDELUGHQID]ODNLúLQLQHULúLPLV|]
NRQXVX ROGX÷XQGD LVH SD\ODúÕP \HWNLOHQGLUPH YH HULúLP VRUXQX RUWD\D oÕNPDNWDGÕU
(ULúLOHFHNGRV\DVD\ÕVÕDUWWÕ÷ÕQGDVLVWHPLQNHVLQWL\HX÷UDPDGDQYHULPOLúHNLOGHoDOÕú
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PDVÕEDUÕQGÕUPDVÕQÕIODQGÕUPDHULúLPYH\HWNLOHQGLUPHNRQXODUÕQÕQKHSVLQLNDSVD\DQ
bir \D]ÕOÕPYHGRQDQÕPVRUXQu haline gelmektedir.
%DúWDdosyaODUÕQKHU\HUGHQXODúÕODELOPHLKWL\DFÕROPDN]HUHGRQDQÕPED÷ÕPOÕOÕ
÷ÕQÕQD]DOPDVÕdosya GHSRODPDVRUXQODUÕQÕQD]DOPDVÕ YHULOHULQNÕVDVUHGHGDKDID]OD
NLúL\OH SD\ODúÕODELOPHVL SODWIRUP ED÷ÕPOÕOÕ÷Õ ROPDNVÕ]ÕQ YHULOHUH HULúLOHELOPHVL JLEL
JHUHNVLQLPOHUGHQGROD\Õ dünyaca QO\D]ÕOÕPYHWHNQRORMLILUPDODUÕWDUDIÕQGDQdosya
SD\ODúÕPÕNRQXVXQGDoDOÕúPDODU\DSÕOPÕúWÕU%XoDOÕúPDODUVRQXFXortaya oÕNDQuygulamalar, VHUYLVRODUDNVXQXODQODUYHX\JXODPDRODUDNGD÷ÕWÕODQODUROPDN]HUHEDúOÕN
DOWÕQGDLQFHOHQHELOLU
Servis olarak sunulan Dropbox, Google Drive, Apple iCloud, Microsoft OneDrive
gibi uygulamalar kritik verilerin NXUXPGÕúÕVXQXFXODUGDWXWXOPDVÕJHUHNOLOL÷LQGHQYHUL
JYHQOL÷LQLWHKGLWHWPHNWHúLUNHWLoLNULWLN YHULOHULQVDNODQPDVÕ QRNWDVÕQGDXOXVDO YH
kurXPVDO ULVNOHU WDúÕPDNWDGÕU $PHULND %LUOHúLN 'HYOHWOHUL 8OXVDO *YHQOLN $MDQVÕ
16$ WDUDIÕQGDQ\UWOHQ35,60SURMHVLQLQ\ÕOÕQGDPHG\D\DVÕ]GÕUÕOPDVÕLOH
ELUOLNWHEXHQGLúHOHUL\LFHDUWPÕúWÕU [2]%Xo|]POHUGRV\DODUÕQELUVXQXFXGDWXWXOXS
IDUNOÕSODWIRUPODUGDQXODúÕODELOPHVLQLYHEXGRV\DODUÕQSD\ODúÕODELOPHVLQLVD÷ODPDNWD
ROXSELUOLPLWHNDGDUFUHWVL]RODUDNVXQXOPDNWDOLPLWVRQUDVÕKL]PHWOHULVHFUHWOHQ
dirilmektedir.
dR÷XQOXNOD NLúLVHO YH\D NoN LúOHWPHOHULQ NXOODQÕPÕ LoLQ X\JXQ RODQ EX KL]PHtlerde, úLUNHWRUJDQL]DV\RQD÷DoODUÕQÕQEXVLVWHPOHUHHQWHJUHROPDVÕGHSDUWPDQUROYH
NLúL\|QHWLPLQLQHQWHJUHELUúHNLOGH\DSÕODELOPHVLPPNQGH÷LOGLU.DSDVLWHDUWÕUÕPÕ
V|]NRQXVXROGX÷XQGD\ÕOOÕNOLVDQVFUHWOHULRUWD\DoÕNPDNWDYDURODQVLVWHPOHUHenWHJUDV\RQNÕVÕWODUÕYHPDOL\HWOHULLOHNDUúÕNDUúÕ\DNDOÕQPDNWDGÕU [3]6LVWHPVUHNOLOL÷L
DGÕQDKL]PHWYHUPH\LNHVPHULVNOHULGROD\ÕVÕLOHKL]PHWNHVLQWLVLULVNLGHWDúÕPDNWDGÕU
8\JXODPDRODUDNGD÷ÕWÕODQsistemlere örnek olarak ownCloud ve SeaFile verilebiOLU%XX\JXODPDODUDoÕNND\QDNNRGOXRODUDNGD÷ÕWÕOÕSNXUXPODUÕQNHQGLYHULPHUNH]
OHULQFHNXOODQÕOPDVÕQÕVD÷OD\DUDNJYHQOLNVRUXQXQXo|]PHNOHELUOLNWHGRV\DODUÕher
]DPDQGRV\DVLVWHPLQGHWXWPDODUÕVHEHEL\OHLúOHPVHOEWQO÷VD÷ODPDYH\HGHNOH
me iúOHPOHUL]RUODúPDNWDGÕU$\UÕFDELOGLULQLQ3. E|OPQGHEDKVHGLOHFH÷LJLELNoN
boyutlu dosyaODUÕQ 1 M% DOWÕ  GRV\D VLVWHPLQGH WXWXOPDVÕ SHUIRUPDQV VRUXQXQD GD
\RODoPDNWDGÕU [4].
Bu bildiride GRNPDQ JYHQOL÷L YH JL]OLOL÷LQL |Q SODQGD WXWDQ banka ve benzeri
E\N |OoHNOL NXUXPODUÕQ JQON Lú KDyDWÕQGD NXOODQGÕ÷Õ GRNPDQODUÕQÕ )LOH6WUHDP
teknolojisini kullanarak kurum EQ\HVLQGHQDVÕO VDNOD\DELOHFH÷LDQODWÕOPDNWDGÕUMaOL\HWOHULQ D]DOWÕOPDVÕ LoLQ GRNPDQODUÕQ WXWXODFD÷Õ GRV\D VXQXFXVXQXQ KHU oDOÕúPD
E|OJHVLQGH D\UÕ D\UÕ EXOXQPDVÕ \HULQH PHUNH]L WHN ELU \HUGH EXOXQPDVÕ VD÷ODQDUDN
GRQDQÕP JLGHUOHULQLQ D]DOWÕOPDVÕQÕQ \DQÕQGD VXQXFX EDNÕPÕ \HGHNOHPH YE LúOHULQ
GDKDNROD\\DSÕODELOPHVL hedeflenmektedir.

2

FileStream Teknolojisi

FileStream, veri taEDQÕRODUDN0LFURVRIW64/6HUYHUNXOODQDQX\JXODPDODUÕQ, doküPDQYHUHVLPGRV\DODUÕJLEL\DSÕVDOROPD\DQYHULOHULdosya sistemi ]HULQGHWXWPDVÕQÕ
VD÷OD\DQ WHNQRORMLGLU [5] %|\OHFH X\JXODPDODU KHP LOLúNLVHO YHUL WDEDQÕ sistemleri
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WDUDIÕQGDQ VD÷ODQDQ LúOHPVHO WXWDUOÕOÕN WUDQVDFWLRQDO FRQVLVWHQF\  KHP GH GRV\D VLV
WHPOHUL WDUDIÕQGDQ VD÷ODQDQ \NVHN SHUIRUPDQVOÕ YHUL DNÕúÕ VWUHDPLQJ  LPNDQODUÕQD
D\QÕDQGDNDYXúPXúROXUODU [6].
Veri depolama uyJXODPDODUÕQDELU\D]ÕOÕPVRUXQXRODUDN\DNODúÕOGÕ÷ÕQGD, ilk ve en
|QHPOLNRQXYHULOHULQQHUHGHWXWXODFD÷ÕGÕUøONDNODJHOHQo|]POHUGRV\DODUÕQLOLúNL
sel YHUL WDEDQÕ WDEORODUÕ LoHULVLQGH \D GD GRV\D VLVWHPL ]HULQGH EXOXQGXUXOPDVÕGÕU
Günümüzde birçok YHULWDEDQÕ sistemi, BLOB (binary large object RODUDNDGODQGÕUÕ
ODQWLSWHYHULWXWXOPDVÕQDLPNDQYHUPHNWHGLUDQFDNGRV\DER\XWXE\G÷QGHGRV\D
VLVWHPOHULQH NÕ\DVOD FLGGL SHUIRUPDQV VRUXQODUÕQD \RO DoPDNWDGÕU [7]. Öte yandan
genel (public cloud) ya da özel (private cloud) fark etmeksizin bütün veri depolama
o|]POHULNXOODQÕFÕ\DVLVWHPGHWXWXODQGRV\DODUKDNNÕQGDELUWDNÕPHNELOJLOHUVXQDU
ODU2OXúWXUXOPDWDULKLROXúWXUDQNXOODQÕFÕVRQGH÷LúWLULOPHWDULKLJLEL\DSÕVDOYHULOHU
LOLúNLVHO YHUL WDEDQÕ WDEORODUÕQGD DVÕO YHUL\L LoHUHQ YH \DSÕVDO ROPD\an dosyalar ise
performans sorunundan ötürü JHQHOOLNOHLOLúNLOLROGXNODUÕ \DSÕVDOYHULOHUGHQD\UÕROD
UDNGRV\DVLVWHPOHULQGHWXWXOXU$QFDN\D\JÕQRODUDNNXOODQÕODQEX\DNODúÕPLOLúNLVHO
YHUL WDEDQÕ VLVWHPOHULQLQ VD÷ODGÕ÷Õ ELUoRN DYDQWDMÕQ ND\EHGLOPHVLQH \RO DoPDNWDGÕU
'RV\DODUÕQ YHULWDEDQÕ WDEORVX\HULQHGRV\DVLVWHPLQGHVDNODQPDVÕNÕVDFD$&,'ROD
UDNDGODQGÕUÕODQYHYHULWDEDQÕ LúOHPOHULQLQGR÷UXYHJYHQLOLUELoLPGHLúOHPHDOÕQDUDN
VRQODQGÕUÕOGÕ÷ÕQÕJDUDQWLHGHQVLVWHPLVHNWH\H X÷UDWPDNWDGÕU [8] çünkü dosya sistemi
YHULWDEDQÕLúOHPVHOEWQONNRQWURODOWÕQGDGH÷LOGLU.
9HULOHULQDUúLYOHQPHVL\HGHNOHQPHVLYHLKWL\DoGXUXPXQGD\HGHNOHUGHQG|QOPHVL
LVH D\UÕFD HOH DOÕQPDVÕ JHUHNHQ ELU VRUXQGXU 9HULOHULQ WDEOR LoHULVLQGH WXWXOPDVÕ KD
linde, YHUL WDEDQÕQÕQ yedeklenmesi bu sorunun çözümünü ROGXNoD NROD\ODúWÕUPDNWD
GÕU]LUD\D\JÕQRODUDNNXOODQÕODQELUoRNYHULWDEDQÕ sistemi otomatik yedekleme özelOL÷LQH VDKLSWLU Üstelik KHP \HGHNOHPH KHP GH \HGHNWHQ JHUL G|QPH LúOHPL GH \LQH
\DSÕVDO EWQON LoHULVLQGH VD÷ODQGÕ÷ÕQGDQ YHULOHULQ VD÷OÕNOÕ ELU ELoLPGH WXWXOGX÷X
JDUDQWLDOWÕQDDOÕQPDNWDGÕU$QFDN\XNDUÕGDGDEDKVHGLOGL÷LJLEL\D\JÕQRODUDNNXOOD
QÕODQ \|QWHPGH GRV\DODUOD LOJLOL \DSÕVDO YHULOHU YHUL WDEDQÕQGD WXWXOXUNHQ GRV\DODUÕQ
kendisi dosya sistemlerinde tXWXOPDNWDGÕU'ROD\ÕVÕ\OD\HGHNOHPHLúOHPLYHULWDEDQÕ
QÕQ \DQÕQGDGRV\DVLVWHPLQLQGH\HGH÷LQLDOPD\ÕJHUHNWLUPHNWHEXLúOHPOHU\DSÕOÕUNHQ
LNLVLVWHPDUDVÕQGDVHQNURQL]DV\RQXQER]XOPDGÕ÷ÕQGDQHPLQROXQPDVÕJHUHNPHNWHGLU
Bu zorunluluk neticesinde ya yedeNOHPHYH\HGHNWHQG|QPHLúOHPOHULNDUPDúÕNSUR
VHGUOHUGHQROXúPDNWD\DGDEXLúOHPOHUHVQDVÕQGDVLVWHPHHULúLPGXUGXUXOPDNWDGÕU
)LOH6WUHDPWHNQRORMLVLWDPRODUDNEXVRUXQDRGDNODQPDNWDGÕUYHKLEULWELUo|]P
VXQPDNWDGÕU)LOH6WUHDPile %/2%RODUDNWDQÕPODQPÕúELUYHULWDEDQÕNRORQXQDRNX
PD\D]PDLúOHPOHULJHUoHNWHWDEOR]HULQGHGH÷LOGRV\DVLVWHPL]HULQGHJHUoHNOHúWL
ULOPHNWHGLU7DEORNRORQXQGDLVHEXGRV\DQÕQ\HULQLJ|VWHUHQELULúDUHWoLWXWXOPDNWD
GÕUgWH\DQGDQWPRNXPD\D]PDLúOHPOHUL\LQHYHUL WDEDQÕVXQXFXVXWDUDIÕQGDQ\D
SÕOGÕ÷ÕLoLQLúOHPVHOEWQONVD÷ODQPDNWD YHVLVWHPLQ$&,'|]HOOL÷LNRUXQPDNWDGÕU.
FileStream içeren bir YHULWDEDQÕ \HGHNOHQGL÷LQGHVLVWHPRWRPDWLNRODUDNLOJLOLGRV\D
VLVWHPLQLGH\HGHNOHPHNWH\HGHNWHQJHULG|QPHLKWL\DFÕ GR÷GX÷XQGDHNVWUDGDQVHQN
URQL]DV\RQNRQWUROLKWL\DFÕQÕRUWDGDQNDOGÕUPDNWDGÕU )LOH6WUHDPWHNQRORMLVLQLQ\DSÕ
VÕWHPHORODUDNùHNLO 1’deki gibi gösterilebilir.
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ùHNLO 1. FileStream <DSÕVÕ

Özetlemek gerekirse, FileStream WDEORODUÕQGD veri NRORQGD GH÷LO dosya sisteminde
tutulur. Ancak yine de YHULWDEDQÕWDUDIÕQGDQVD÷ODQDQLúOHPVHOEWQlük kontrolündedir.

3

Veri Modeli

Verilerin tablo kolonunda ya da FileStream RODUDN GRV\D VLVWHPLQGH WXWXOPDVÕQÕQ
FLGGLSHUIRUPDQV IDUNODUÕQD \RODoDELOHFH÷LQGHQ|QFHNLE|OPGHEDKVHGLOPLúWLU $Q
FDNEXSHUIRUPDQVIDUNÕVLVWHPGH\HUDODFDNRODQGRV\DER\XWODUÕ\OD\DNÕQGDQLOLúNL
lidir. FileSWUHDPWHNQRORMLVLQLQNXOODQÕOPDVÕ, veri boyutu ortalama olarak 1 MB üzeULQGHROGX÷XYH doküman okuma KÕ]ÕQÕQ\D]PDKÕ]ÕQGDQGDKD|QHPOLROGX÷Xsistemlerde önerilmektedir [9] %X QHGHQOH GRV\D ER\XWODUÕQÕQ VLVWHP RNXPD YH \D]PD
KÕ]ÕQÕ QH|OoGHHWNLOH\HFH÷LQLJ|UPHNDPDFÕ\OD IDUNOÕER\XWODUGDGRsyalarla okuma
ve yazma testleri \DSÕOPÕúWÕU0XOWL-thread bir uygulama ile her biri 4 çekirdekli olmak üzere 5 IDUNOÕ LVWHPci bilgisayardan, 16 çekirdekli bir veri WDEDQÕ VXQXFXVXQD
EHOLUOHQHQ GH÷LúLN ER\XWODUGDNL dokümanlar D\QÕ HULúLP \|QWHPOHUL\OH okXQPXú ve
\D]ÕOPÕúWÕU +HU ELU LVWHPFLGH  WKUHDG ROPDN ]HUH WRSODPGD  WKUHDG oDOÕúWÕUÕO
PÕúWÕU7HVWOHUtoplam 5 milyon doküman ve 2 TB boyutunda veri içeren bir veri tabaQÕ]HULQGH\DSÕOPÕú ROXSYHULWDEDQÕQGDNLNXOODQÕODELOLUWRSODPGLVNDODQÕ7% boyuWXQGDGÕU
3.1

Tablo kolonu üzerinde BLOB

9HULOHULQ WDEOR VWXQX ]HULQGH %/2% RODUDN WXWXOPDVÕQÕQ VRQXoODUÕ Tablo 1’de göUOPHNWHGLU+HPRNXPDKHPGH\D]PDKÕ]ODUÕQÕQGRV\DER\XWXQXQDUWPDVÕ\ODD]DO
GÕ÷ÕJ|]OHQPLúWLU%XVRQXoODUGDQKDUHNHWOHE\NER\XWOX\DSÕVDOROPD\DQYHULOHULQ
YHULWDEDQÕWDEORODUÕQGDVDNODQPDVÕQÕQSHUIRUPDQVDoÕVÕQGDQ \DQOÕúELUWHUFLKRODFD÷Õ
VRQXFXQDYDUÕODELOLU
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Dosya Boyutu
(KB)
100
500
750
1000
1500
2000
5000

'RV\D6D\ÕVÕ
(adet)
7180
1348
820
586
351
235
83

Okuma
(MB/s)
718
674
615
586
527
469
415

Yazma
(MB/s)
605
635
586
439
439
371
391

Tablo 1. Tablo kolonu üzerinde BLOB

3.2

FileStream Tablosu

'RV\DODUÕQ )LOH6WUHDP WHNQRORMLVL LOH GRV\D VLVWHPLQGH WXWXOPDVÕQÕQ VRQXoODUÕ 7DElo
¶GHYHULOPLúWLU7DEORNRORQXQGD%/2%RODUDNWXWPDQÕQDNVLQH)LOH6WUHDPLOHRNX
PDYH\D]PDSHUIRUPDQVÕQÕQGRV\DER\XWXQXQDUWPDVÕ\ODDUWWÕ÷ÕJ|]OHQPLúWLU Ancak
EXDUWÕúDUD÷PHQ)LOH6WUHDP0%DOWÕQGDNLGRV\DODUGDKDOHQGDKD\DYDúNDOPDNWDGÕU
Dosya Boyutu
(KB)
100
500
750
1000
1500
2000
5000

'RV\D6D\ÕVÕ
(adet)
3130
948
723
576
430
332
166

Okuma
(MB/s)
313
474
542
576
645
664
830

Yazma
(MB/s)
273
293
330
508
542
547
659

Tablo 2. FileStream Tablosu

3.3

Hibrit Model

<XNDUÕGDNLWDEORODUGDQJ|UOHFH÷L]HUHküçük boyutlu dosyalarda 1. yöntem, büyük
boyutlu dosyalarda 2. yöntem daha uygun görünmektedir. 'RV\DODUÕQ NXOODQÕFÕODU
WDUDIÕQGDQ KHUKDQJL ELU DOW OLPLW ROPDGDQ \NOHQHELOHFH÷L ELU EXOXW GHSRODPD o|]
münde, RUWDODPD GRV\D ER\XWXQXQ QH RODFD÷ÕQÕ WDKPLQ HWPHN oRN RODQDNOÕ GH÷LOGLU
øúWHEX\]GHQKHULNLVLVWHPLQGHDYDQWDMÕQÕNXOODQPDN]HUHKLEULWELUPRGHOkullaQÕOPDVÕGDKDX\JXQJ|UQPHNWHGLU. %XPRGHOHJ|UHGRV\DODUER\XWODUÕQDED÷OÕRODUDN
YHULWDEDQÕQGD \DGDGRV\DVLVWHPLQGHWXWXOPDNWDGÕU'ROD\ÕVÕ\ODEXD\UÕPÕ yapabilPHNLoLQELUHúLNGH÷HUHLKWL\DoYDUGÕU ùHNLO 2’de her iki yöntemin okuma ve yazma
KÕ]ODUÕ NDUúÕODúWÕUÕOPDNWDGÕU %XUDGDQ GD J|UOHELOHFH÷L JLEL  0% GRV\D ER\XWXQGD
her iki yönteminde SHUIRUPDQVÕ\DNODúÕNRODUDND\QÕROPDNWDGÕU
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ùHNLO 2. 2NXPDYH<D]PD+Õ]ODUÕQÕQ'RV\D%R\XWXQD*|UH'H÷LúLPL

%XUDGDQKDUHNHWOH0%HúLNGH÷HUVHoLOHUHNEXGH÷HULQDOWÕQGDNLGRV\DODUGR÷UXGDQ
YHULWDEDQÕNRORQXQGDVWQGHNLGRV\DODU)LOH6WUHDPRODUDNGRV\DVLVWHPLQGHWXWXOD
FDN úHNLOGH ELU PRGHO JHOLúWLUiOPLúWLU %X PRGHO KHU ELU GRV\DQÕQ IDUNOÕ YHUVL\RQODUÕ
olDELOHFH÷LQLGHJ|]|QQGHEXOXQGXUDUDNELUYHUVL\RQODPDVLVWHPLGHLoHUPHNWHGLU
*HOLúWLUGL÷LPL] PRGHOLQ GRV\D YHUVL\RQ YH GRV\D LoHUL÷LQL EDUÕQGÕUDQ WDEORODUÕQÕQ
WDVDUÕPÕ\DNODúÕNRODUDNùHNLO 3’deki gibidir.

ùHNLO 3. Hibrit Veri Modeli

FileContent tablosu, verileri BLOB olarak tablo kolonunda, FileContentFS tablosu ise
)LOH6WUHDPNXOODQDUDNGRV\DVLVWHPLQGHWXWPDNWDGÕU(NOHQHQKHU\HQLYHUVL\RQ0%
YHDOWÕQGDLVH)LOH&RQWHQWWDEORVXQDVWQGHLVH)LOH&RQWHQW)6 WDEORVXQD \D]ÕOPDN
WDGÕU
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4

Sonuç

%XELOGLULGHJYHQOLNYHJL]OLOLN ND\JÕODUÕQHGHQL\OHNXUXPGÕúÕEXOXWGHSRODPDçözümlerinden uzak GXUDQúLUNHWOHULQ)LOH6WUHDP teknolojisini kullanarak kendi ihtiyaçODUÕQDJ|UHJHOLúWLUHELOHFHNOHULELU|]HOEXOXWGHSRODPD SULYDWHFORXGVWRUDJH o|]P
]HULQGH GXUXOPXúWXU )LOH6WUHDP WHNQRORMLVLQLQ JHWLULOHULQGHQ ID\GDODQÕODUDN KHP
E\N ER\XWOX GRV\DODUÕQ GRV\D VLVWHPLQGH WXWXOPDVÕ VD÷ODQPÕú KHP GH LúOHPVHO
EWQON WUDQVDFWLRQDOFRQVLVWHQF\ \HGHNOHPHYH\HGHNWHQG|QPHLúOHPOHULQLQYHUL
WDEDQÕVHYL\HVLQGHNDOPDVÕ\ODNDUPDúÕNSURVHGUOHUHRODQLKWL\DoRUWDGDQNDOGÕUÕOPÕú
WÕUgWH\DQGDQNoNER\XWOXGRV\DODUGD)LOH6WUHDPWHknolojisinin performans soruQXHOHDOÕQPÕúYHKLEULWELUPRGHOJHOLúWLULOPLúWLU
*HUHNELOGLULNDSVDPÕQGD\DSÕODQoDOÕúPDODUJHUHNVHND\QDNoDGDEHOLUWLOHQDUDúWÕUPD
ODUYHWHVWOHUJ|VWHUPHNWHGLUNL0%DOWÕQGDNLGRV\DODUGDHQL\LSHUIRUPDQV, dosyalaUÕQ YHUL WDEDQÕ WDEOR NRORQXQGD %/2% RODUDN WXWXOPDVÕ\OD elde edilmektedir. Daha
büyük dosyalarda ise dosya sistemini kullanmak daha iyi sonuç vermektedir. (÷HU
VLVWHP WDVDUÕPÕ HVQDVÕQGD GRV\DODUÕQ RUWDODPD ER\XWX WDKPLQ HGLOHELOL\RUVD EX LNL
yöntemden uygun RODQÕWHUFLKHGLOHELOLU$QFDNGR÷UXELUWDKPLQLQPPNQROPDGÕ÷Õ
GXUXPODUGDELOGLULGHNXOODQÕODQKLEULWPRGHOLNXOODQPDNKHULNL\|QWHPLQGHDYDQWDM
ODUÕQDD\QÕDQGDVDKLSRODUDNRSWLPXPYHULPOLOLNVD÷OD\DFDNWÕU

5
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Rüzgar Hassas Seyir Fazı Uçuş Planlaması Eniyilemesine Dinamik Yaklaşım –
Gerçekleştirim ve Sonuç
Güray YILDIZ, Hakan YILMAZ
Uzay Sistemleri Grup Başkanlığı, TUSAŞ, Ankara, Türkiye
gyildiz@tai.com.tr
Uzay Sistemleri Grup Başkanlığı, TUSAŞ, Ankara, Türkiye
hayilmaz@tai.com.tr
Öz: Bir Uçuş Yönetim Sistemi (UYS) 4 boyutlu uçuş planlaması gerçekleştirmektedir; Yatay
Planlama (Uçuş Kontrol Noktalarının enlem ve boylamlarının hesaplanması), Dikey Planlama
(Uçuş Kontrol Noktalarının yüksekliklerinin hesaplanması) ve Zaman Planlaması (Uçuş Kontrol Noktalarına tahmini varış zamanı).
4 boyutlu uçuş planlamasının doğru ve hassas olarak yapılması ve sonrasında uçağın rotayı
belirli yatay, dikey ve zaman hassasiyet sınırları içinde takip etmesinde pilotu yönlendirmesi
UYS’nin gerçekleştirdiği fonksiyonların kısa bir özetidir.
Planlanan girdi değerleri ile gerçekleşen değerler arasındaki en ufak bir sapma, özellikle
acil durumlarda (motorlardan birinin yanması vb.), uçağın plandan sapmasına ve mevcut durumu göz önüne alacak şekilde yeniden planlama yapılmasını gerekli kılar.
Acil durumlarda, özellikle Okyanus Uçuşlarında Seyir Fazı Uçuş Rota Planlamasının Eniyilenmesi hayati bir öneme sahiptir. Havacılık alanında, özellikle rüzgâr şiddeti ve yönünün
yer hızını doğrudan etkilemesi sebebiyle, “en iyi” “en kısa yol” anlamına gelmemektedir.
Bu bildiri kapsamında UYMS 2012’de analiz ve modelleme aşaması sunulan çalışmanın
[1] Tasarım ve Gerçekleştirim aşamaları ve varılan sonuçlar sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Rota Planlama, Dinamik Programlama, Eniyileme Yöntemi

1. Giriş
DO-236B’de [2] rota tanımlama fonksiyonunun uçulacak olan rotayı dikey, yatay
ve zaman boyutlarında hesapladığı ve tanımlanan rotanın planlanan uçuşun başlangıcından bitişine yatay ve dikey boyutlarda bir bütün olarak bağlantılı olmasını sağlayacak şekilde nokta, rota kısıtları (zaman, hız, irtifa, konum) ve bacak tipleri bileşenlerinden oluştuğu belirtilmektedir.
Bu bağlamda uçuş planlaması, kalkış pisti ile iniş pisti arasında kesintisiz olarak
yatay, dikey ve zamansal olarak uçuş rotasının tanımlanması şeklinde tanımlanabilir.
Uçuş Planlama ve Rota Planlama terimleri birbirlerinin yerine eş anlamlı olarak
kullanılmakla beraber, özel olarak değerlendirildiğinde Rota Planlama Problemi bir
aracın yolculuğunun başından sonuna belirli bir amaç ve kısıtlar doğrultusunda “en
iyi” rotanın otomatik olarak bulunması anlamına gelmektedir.
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“En iyi”nin anlamı uçuştan uçuşa değişmektedir. Arama kurtarma operasyonu icra
eden bir pilot için amaç düşük seyir hızında havada kalma süresini arttırmaktır. Daha
uzun mesafeli uçuşlarda ise önemli faktör gerekli yakıt miktarı veya gerekli varış
zamanı olmaktadır.
Bu bildiri kapsamında, UYMS 2012’de analiz ve modelleme aşaması sunulan
çalışmanın [1] Tasarım ve Gerçekleştirim aşamaları ve varılan sonuçlar sunulacaktır.
Bu çalışma sırasında vurgulanması gereken bir husus problem çözüm yaşam döngüsünde sistemli bir yaklaşımın uygulanmış olmasıdır:
 Konsept Analizi,
 Problem Modelinin Formülasyonu,
 Algoritmanın Tasarlanması,
 Algoritmanın Gerçekleştirimi
Bir diğer nokta ise bu çalışma kapsamında problem çözüm kümesinin çok boyutlu
olması kaynaklı sorunu aşmak üzere etkin buluşsal yöntemlerin geliştirilmiş olmasıdır. Gerçek dünya probleminin doğru ve hassas bir şekilde modellenmesi, modelin karmaşıklığına yol açmakta ve bu durum da “eniyilik-çalışma hızı” dengesini gözetecek şekilde etkin bir buluşsal yöntem kullanımını gerektirmektedir.

2. Literatür Araştırması
Rota planlama problemi pek çok özelliğe göre sınıflandırılabilir:
 Çözüm Alanı:
o Vektörel
o Ayrık: Yol ağ modeli/Hücresel ağ modeli/Her ikisinin birleşimi
 Amaç Fonksiyonu: Tek amaç veya çoklu amaç fonksiyonu
 Çevresel verinin (örneğin meteoroloji) bilinirliği
o Veri kesin olarak bilinir veya belirsizlik/olasılık içerir
o Sabit veya değişken veri
 Maliyet Fonksiyonu: Her adımda aynı veya değişken
 Sonuç: En iyi veya en iyiyi yakınsayan bir sonuç
 Algoritma: A*, Dijkstra vb.
Rota planlama problemlerinin tamamı problem çözüm kümesinin çok boyutlu olması kaynaklı etkin çözülebililik problemini yaşamaktadır. Daha fazla araştırmanın
bu alana yoğunlaşması gerekmektedir.
Benton, Lyengar, Deng, Brener ve Subrahmanian [3] ağ modelini oluşturan benzer
karakteristiklere sahip hücreleri kümeleyen bir yaklaşım tanımlamışlardır. Bu yaklaşımın hücresel ve yol ağ model yapılarını aynı anda desteklediğini belirtmişlerdir.
Yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu Dijkstra ve A* algoritmalarını temel almakta ve iyileştirmeler yapmayı hedeflemektedir. Shi, Cao, S. Zhu ve B. Zhu [4]
maliyet fonksiyonu Öklid düzlemi üzerinde mesafe/açı olarak tanımlı olan rota planlama problemlerinde alt sınır değerinde iyileştirmeler gerçekleştirmiştir. Szczerba,
Galkowski ve Glicktein [5] uçağın hareketsel kısıtları (dönüş çapı, iniş açısı vb.) sebebi ile erişilemeyecek olan hücre ağlarını silen bir yaklaşımla iyileşme sağlamıştır.
Sam P. Liden [6]; yatay olarak UKN’leri (Uçuş Kontrol Noktası) belirlenmiş bir
uçuş planında ara tırmanma noktalarının hesaplanmasında rüzgar etkisini göz önüne
alan dinamik programlama mantığına dayalı bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmada, tek

822

değişkenin irtifa olması sebebi ile problem çözüm alanı tek boyutlu iken bu bildiride
ele alınan modelin problem çözüm alanı ise 4 boyutludur.

3. Dinamik Programlama Algoritması
Dinamik Programlama Model Tanımı [1]’de belirtilmiştir. Dinamik Programlama
en iyi çözümü garantileyen bir model teşkil etmektedir; [1]’de belirtililen model, rota
planlama problemi olarak, Dijkstra’nın meşhur en kısa yol algoritması [7] ile bire bir
formüle edilerek çözülebilmektedir.
Dijkstra’nın en kısa yol algoritmasında algoritmanın karmaşıklık mertebesi
O(n*n)’dir ve algoritmanın pratik çözüm uygulama alanları kısıtlıdır.
Bu çalışma kapsamında, [1]’de belirtilen modeli “en iyi” çözümü sağlayacak
şekilde gerçekleyen algoritma ve sonuçları sunulacaktır.
3.1.

A* Algoritması

A* algoritması denenecek durum vektörlerini sıralı bir liste halinde tutar. Durum
vektörleri ilk durum vektöründen başlayıp kendi üzerinden geçen ve son durum
vektörüne erişen patikanın “tahmini” maliyetine (f(λi) olarak tanımlanır) göre
sıralanır. En az tahmini maliyete sahip olan durum vektörü ilk olarak denenir.
g(λi), λ0‘ı to λi‘ye getiren mevcut patikanın maliyetidir; λ0‘dan λi‘ye birden fazla
şekilde gelinebileceğinden g(λi), en az maliyetli yol g*(λi)’ye eşit olmak zorunda
değildir; g(λi) algoritmanın bulunduğu aşamada o ana kadar bulmuş olduğu en az
değerdir.
h(λi), λi‘den λson‘a ulaşmak için gerekli “tahmini” maliyeti tanımlar. Bu
doğrultuda; f(λi), g(λi) ve h(λi)) toplamına eşittir, (f(λi) = g(λi) + h(λi)) . Araştırılmak
üzere ele alınan λi’nin varış noktası (λi= λson) olması durumunda algoritma sonlanır.
Ele alınan λi‘den itibaren λi‘nin komşusu olan durum vektörleri ele alınır. Bu
küme içerisinde yer alan λkomşu‘lar için g(λkomşu) = g(λi) + Ci(xi(λi)), incelenen patika
üzerinde λkomşu‘ya ulaşmanın maliyeti λi‘ye ulaşmanın maliyeti ile λkomşu - λkomşu
arasındaki geçiş maliyetinin toplamıdır.
Dijkstra algoritması bütün çözüm kümesini araştırır iken, A* tahmini maliyetin
yönlendirmesiyle çözüm kümesinin bir alt kümesini araştırmaktadır. Çözüm Alt
kümesinin araştırılmasına rağmen en iyi çözümün bulunmasını garantileyen şey
tahmini maliyetin (h(λi)) hesaplanmasında kullanılan buluşsal algoritmanın Kabul
Edilebilirlik özelliğini sağlamasıdır. Bütün durum vektörleri için “h(λi) <= g(λi, λj)”
eşitsizliğinin sağlanıyor olması durumunda h(λi) buluşsal algoritması “Kabul
Edilebilir” olarak değerlendirilmektedir.
Beeker’in [8] belirttiğine göre h(λi) buluşsal algoritmasının aynı zamanda
Tekdüzelik özelliğini sağlaması daha önce ele alınan bir durum vektörünün o durum
vektörüne daha sonraki ziyaretlerde daima daha yüksek maliyetle erişileceğini garanti
etmektedir. Tekdüzelik özelliği bir durum vektöründen komşu vektöre geçerek
tahmini maliyeti azaltmanın mümkün olmadığı anlamına gelmektedir.
3.2.

Uygulanan TahminiAltSınır Teknikleri

A* algoritmasında uygulanacak buluşsal algoritmanın (TahminiAltSınır(λi, λson) =
h(λi)) daima gerçek maliyetten az sonuç verir iken aynı zamanda gerçek maliyete
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yakın değerler verebilmesi, en iyi çözüme ulaşmadan önce araştırılması gerekli olan
durum vektör sayısını azaltacaktır. Bu bildiri kapsamında tahmini maliyet elde edilmesinde kullanılan, iki tanesi bu çalışma kapsamında geliştirilmiş olan, üç buluşsal
yöntem sunulacaktır:




TahminiAltSınır olarak 0 kullanılması
En Yüksek Rüzgar Değeri
Spiral

TahminiAltSınır Olarak 0 Kullanılması: Bu yöntem A* algoritmasının Dijkstra’nın meşhur
en kısa yol algoritması [7] ile bire bir aynı olmasına yol açmaktadır. Algoritmanın en iyi
çözüme ulaşması garantilenmesine rağmen en iyi çözüm patikasından çok uzak noktalar bile

araştırılmaktadır.
En Yüksek Rüzgar Değeri: Bu yöntemde TahminiAltSınır(λi, λend) şu şekilde
hesaplanır;




(λi-λend) arasındaki patika bu iki noktayı birbirine bağlayan uzunluk olarak alınır,
Rüzgar istikameti (λi -λend) doğrultusunda ve rüzgar hız olarak problem çözüm kümesi içerisindeki en yüksek rüzgar hızı alınır (RüzgarenYüksek olarak tanımlanmaktadır)
Uçak hızı olarak, uçağın mevcut ağırlığı ile ulaşabileceği uçak performans modelinin
önerdiği en yüksek hız alınır (enYüksekTAS olarak tanımlanmaktadır)

Spiral: En Yüksek Rüzgar Değeri buluşsal yöntemi en iyi patikadan çok uzakta
ve/veya kalkış-varış doğrultusuna göre ters istikamette olan rüzgar değerinin
kullanılması sebebiyle TahminiAltSınır’ın gerçekten çok düşük sonuçlar vermesine ve
araştırılması gerekli olan durum vektör sayısının artmasına yol açmaktadır.
Spiral yönteminde Şekil 1‘de gösterildiği üzere araştırılmakta olan (λi) vektör
merkez olacak şekilde iç içe geçen daireler oluşturulmakta ve her bir daire içerisindeki en yüksek rüzgar değeri sadece o daire için hesaplanan maliyet değerinde kullanılmaktadır. TahminiAltSınır(λi, λend); en iç daireden başlamak üzere bir daireden bir dış
daireye geçiş için gereken geçiş maliyetininin toplamıdır. Bu şekilde TahminiAltSınır
gerçeğe yakın sonuçlar vermekte ve dolayısı ile araştırılması gerekli olan durum
vektör sayısı azalmaktadır. Spiral yönteminin karmaşıklık mertebesi O(n*n)’dir.
En Yüksek Rüzgar Değeri ve Spiral yöntemleri Kabul Edilebilirlik ve Tekdüzelik
özelliklerini sağlamaktadır. İspat detayları bu bildiri kapsamında belirtilmemiştir.

Şekil 2 Nesne Tasarımı

Şekil 1: Spiral Yöntemi
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4. Nesne Tabanlı Tasarım ve Gerçekleştirim
Ele alınan rota planlama problemi değişen parametrelerin sonuca olan etkisini değerlendirebilmek için uygulama yazılımı olarak geliştirilmiştir. Uygulama yazılımı C# ile
Microsoft Visual Studio geliştirme ortamında geliştirilmiştir. C# dilinin kullanım
gerekçesi nesne tabanlı bir dil olması ve grafiksel kullanıcı arayüzü geliştirimi için
hazır kütüphane yeteneklerine sahip olmasıdır. Tasarım ve geliştirme aşamalarında
Nesne Tabanlı yaklaşım uygulanmıştır; Nesne Tasarımı Şekil 2‘de verilmiştir.
PerformanceModeller nesnesi geliştirilen modelin farklı uçaklar üzerinde kullanılabilmesini sağlamaktadır. Yapılan test ve değerlendirmeler ise C-130 uçağına ait
performans özellikleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
LoverBoundSolver nesnesi paragraf 3.2’de belirtilen TahminiAltSınır’ları desteklemektedir. Sadece bu nesnede yapılacak değişiklikle ile yeni buluşsal yöntemlerin
eklenmesi mümkün olabilmektedir.
Sadece NetworkModeller ve ConstraintModeller nesnelerine yapılacak ilaveler ile
tanımlı havayolu bağlantıları kullanarak (Hücresel Ağ Yapısının Yol Ağ Yapısına
dönüştürülmesi) tanımlı YASAK SAHALAR’dan (NOTAM vb.) geçmeyecek şekilde
bir uçuş planlaması gerçekleştirilmesi mümkün olabilmektedir.

5. Test Senaryo Değerlendirme
Geliştirilen matematiksel modelin çalışma etkinliği ve değişkenlerin sonuca olan etkisi çeşitli test senaryoları üzerinde denenmiştir. Test senaryolarının amacı ve kontrol
değişkenleri Tablo 1‘de tanımlanmıştır.
Tablo 1 Test Senaryo Tanımları
Test Senaryosu
testSenaryo1

Kontrol Değişkeni
Buluşsal Yöntem

testSenaryo2

Bekleme Aşama
Sayısı (μ)
Okyanus Uçuşu

testSenaryo3

Amaç
Farklı buluşsal yöntemlerin sonuca ulaşmadan önce
araştırılan durum vektör sayısına etkisi
Bekleme Aşama Sayısı (μ) kısıtı tanımlanmasının
çözüme olan etkisi
EZN1’nin yeni algoritma ile hesaplanması ve klasik
yöntemde bulunan değer ile kıyaslanması

Tablo 2 TestSenaryo1 ve TestSenaryo2 Sonuçları

TestSenaryo1 Sonuçları
Buluşsal Yöntem
Dijkstra
En
Yüksek
Rüzgar Değeri
Spiral

Araştırılan
Vektör Sayısı
65866
27551
22378

TestSenaryo2 Sonuçları

Uçuş Süresi2 (saniye)
21090
21090
21090

1

Kısıt
Kısıt1
Kısıt2

Araştırılan
Vektör Sayısı3
42248
39319

Uçuş Süresi
(saniye)
21840
21671

Kısıt3

103715

48660

Eşit Zaman Noktası (EZN): İleri doğru uçuşa devam etmek ile kalkış havalanına geri dönmenin aynı zaman süreceği nokta.
2
Hız 245 Knot TAS, Mesafe 1333 NM’dir.
3
En Yüksek Rüzgar Değeri buluşsal yöntemi uygulanmıştır
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Şekil 3 TestSenaryo1 Sonuç

Şekil 4 TestSenaryo2- Kısıt3 Sonuç

Test1 Sonuçları ve Değerlendirme

5.1.

Tablo 2’de görüldüğü üzere tüm buluşsal yöntemler aynı sonucu üretmiştir.
Dijkstra, En Yüksek Rüzgar Değeri ve Spiral buluşsal yöntemleri en iyi sonucu garantilediği için bu sonuç beklenti ile uyumludur.
Şekil 3‘de En Yüksek Rüzgar Değeri yöntemi ile elde edilen sonuç gösterilmiştir;
koyu alanlar rüzgarın şiddetli olduğu bölgeleri göstermektedir (yukarıda yer alan
bölgede rüzgar uçuş doğrultusunda aşağıda ise ters yönde esmektedir).
Dijkstra ile kıyaslandığında diğer iki yöntemin ne kadar kazanç sağlayacağı rüzgar
hız ve doğrultusunun dağılımına bağlıdır. Dağılımdan bağımsız olarak Spiral yönteminde araştırılacak vektör sayısı, En Yüksek Hız Değeri yönteminde araştırılacak
vektör sayısından daima (eğer eşit değil ise) daha az olacaktır.
TestSenaryo2 Sonuçları ve Değerlendirme

5.2.

Uygulanan kısıtların tanımları şu şekildedir:




Kısıt1: Çapraz bir hareket yaptıktan sonra tekrar bir çapraz hareket yapmak için 3
çapraz olmayan hareket yapılmalıdır
Kısıt2: Çapraz bir hareket yaptıktan sonra tekrar bir çapraz hareket yapmak için 2
çapraz olmayan hareket yapılmalıdır
Kısıt3: Sağa doğru bir hareket yaptıktan sonra tekrar sağa hareket yapmak için 2 sağa
doğru olmayan hareket yapılmalıdır

Kısıt tanımlanması durum vektörüne bir boyut daha eklenmesine ve Tablo 2‘de
görüldüğü üzere araşırılan vektör sayısında artışa yol açmıştır. Kısıt1 için; Tablo 2’de
belirtilen 27551’den 42248’e bir artış olmuştur.
Kısıt3’de ise çok sıkı bir kısıt tanımlanmıştır (Şekil 4‘de sonuç gösterilmiştir); bu
kısıt örneğin uçağın sağ kanadında bir arıza olduğu ve uzun süre sağa yatış açısı sağlanamayacak durumları modellemek için kullanılmıştır.
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TestSenaryo3 Sonuçları ve Değerlendirme

5.3.

Okyanus uçuşlarında EZN’nin doğru ve hassas olarak hesaplanması hayati öneme
sahiptir. Klasik hesaplama yönteminde geri dönüş rotası ile ana uçuş rotası ile aynıdır.

Şekil 5 KlasikEZN – YeniEZN

Hava tahmin verisinin olmadığı/göz önüne alınmadığı durumlarda EZN kalkış-iniş
havaalanının tam ortasında bulunmaktadır. Ana rotanın rüzgâr hızı ve yönü göz önüne
alınarak eniyilendiği bir durumda ana rotanın ters doğrultusunda uçulması ise en kötü
sonucu verecektir.
Klasik yöntem ile hesaplanmış olan EZN (KlasikEZN) Şekil 5’de gösterilmiştir.
KlasikEZN’den kalkış veya iniş noktasına gitmek 3 saat 52 dakika sürmektedir (Kalkışİniş mesafesi 1750 NM’dir).
Geri dönüşte aynı rotayı takip etmek ile ilgili kısıt kaldırıldığı zaman, geri dönüş
rotası ayrıca bir eniyileme problemi olarak ele alınarak, hesaplanan YeniEZN Şekil
5’de KlasikEZN ile birlikte gösterilmiştir. YeniEZN’den kalkış veya iniş noktasına gitmek 3 saat 32 dakika sürmektedir.
İki yöntem kıyaslandığında YeniEZN’nin 100 NM daha ileride olmasına rağmen 20
dakika daha az olduğu görülmektedir.

6. Sonuç
Layton, Smith, McCoy ve Bihari [9] Uçuş Planlama Sistemlerini yeteneklerine göre
üç başlık altında ele almıştır:






Birinci Seviye: Pilota kullanıcı arayüzü ile UKN’leri tanımlama imkanı veren ve sonrasında dikey uçuş planlaması ve zaman/yakıt hesabı yapan sistemler,
İkinci Seviye: Pilotun prosedürlerden gelen yükseklik ve hız kısıtlarına ilave olarak,
karşılaşılabilecek en yüksek türbülans değeri gibi, kısıtlar tanımlamasına izin veren
ve Birinci Seviye yetenekler sonucunda elde edilen uçuş planlamasını tanımlanan bu
kısıtları sağlayacak şekilde güncelleyen sistemler,
Üçüncü Seviye: Tanımlanan kısıtlar doğrultusunda bir problem ile karşılaştığında
hemen çözen Uzman Sistemler. Bu sistemler, kullanıcıdan iniş/kalkış pisti, uçak konfigürasyonu ve geçerli kısıtlar haricinde bir girdi beklememekte ve uçuş rota planlamasını otomatik olarak gerçeklemektedir.
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Mevcut UYS Uçuş Planlaması yetenekleri Pilot tarafından tüm UKN’lerin tanımlanmasını takiben, UKN’lere yükseklik atanması ile yakıt ve zaman hesaplamalarının
gerçekleştirilmesi şeklinde “Birinci Seviye” yetenekler sağlamaktadır. Yapılan çalışma ile UYS’nin bir karar destek sistemi olarak Seyir Fazı Uçuş Planlaması “eniyilemesi”ni gerekli yakıt veya zaman kısıtları doğrultusunda kullanıcı tanımlı kısıtları
gerçekleyecek şekilde otomatik olarak gerçekleyerek “Üçüncü Seviye” yeteneklere
sahip olması hedeflenmiştir.
Uygulamanın geliştirilmesinde Nesne Tabanlı Analiz ve Tasarım tekniğinin uygulanması sebebi ile uygulamanın değişik amaçlarda kullanılacak şekilde değiştirilmesi
kolaylıkla sağlanabilmektedir. Örneğin, ağ yapısının hücresel tabanlı değil tanımlı
UKN’ler arasında olması (yol ağ yapı modeli) için sadece Ağ Modelleme sınıfının
değişmesi yeterli olacaktır. Benzer şekilde; uygulama uçuş rotasını Uçuşa Yasak Bölge vb. kısıtlı alanlardan geçmeyecek şekilde oluşturabilmektedir.
Çalışma sonuçları C-130 Modernizasyon Projesi Harekat Uçuş Yazılımı UYS bileşeni ile entegre edilerek acil durum planlaması ve okyanus hesaplamalarında kullanılarak mevcut hesaplamalara olan iyileşme değerlendirilecektir.
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Özet
%LOJLLOHWLúLPteknolojilerindeki KÕ]OÕJHOLúPHOHUHSDUDOHO olarak, her gün yeni
teknolojiler ve algorLWPDODURUWD\DoÕNPDNWDGÕU%XQGDQGROD\Õbu alandaki
JHOLúPHOHULQ WDNLS HGLOPHVL GHQHQPHVL YH GDKD L\L RODQODUÕQ VLVWHPH dâhil
edilmesi gerekmektedir %X oDOÕúPDGD \DNODúÕN  úXEHVL EXOXQDQ ELU
katÕOÕP EDQNDVÕ VLVWHPLQLQ D÷ WUDIL÷LQGH LNL IDUNOÕ VÕNÕúWÕUPD DOJRULWPDVÕ
NDUúÕODúWÕUÕOPÕúWÕU. %XDOJRULWPDODU'HIODWHDOJRULWPDVÕYHEXEDQNDVLVWHPLQGH
NXOODQÕOPDNWD RODQ *]LS DOJRULWPDVÕGÕU .DUúÕODúWÕUPD SDUDPHWUHOHUL RODUDN
IDUNOÕ YHUL PLNWDUODUÕQGD VÕNÕúWÕUPD SHUIRUPDQVÕ KÕ] YH VUH GLNNDWH
DOÕQPÕúWÕU %X LNL DOJRULWPD NXOODQÕODUDN IDUNOÕ ER\XWODUGaki dokümanlar
]HULQGH WHVWOHU \DSÕOPÕúWÕU $\UÕFD EX VLVWHPLQ D÷ WUDIL÷Lndeki veriler
NXOODQÕODUDN EX VLVWHPH |]HO ELU NDUúÕODúWÕUPD GD \DSÕOPÕúWÕU Bu testler
VRQXFXQGD'HIODWHDOJRULWPDVÕQÕQ*]LSDOJRULWPDVÕQD\DNÕQVRQXoODUYHUGL÷L
J|UOPúYHvar olan DOJRULWPDQÕQGH÷LúWLULOPHVLQHLKWL\DoGX\XOPDPÕúWÕU.
Anahtar Kelimeler: 'HIODWH *]LS .DWÕOÕP %DQNDVÕ 9HUL 6ÕNÕúWÕUPD
$OJRULWPDVÕ<D]ÕOÕP

1. 'ŝƌŝƔ
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ŝƐŬŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝǀĞďĞůůĞŬƐŽƌƵŶůĂƌŦŶŦŶĞƐŬŝƐŝŬĂĚĂƌǇĂƔĂŶŵĂĚŦŒŦŐƺŶƺŵƺǌĚĞ,
ǀĞƌŝůĞƌŝŶ ďĞůůĞŬůĞƌĚĞ ƐŦŬŦƔƚŦƌŦůĂƌĂŬ ƐĂŬůĂŶŵĂƐŦ ŝŚƚŝǇĂĐŦ ĚĂ ĂǌĂůŵŦƔƚŦƌ. Bunun
ǇĂŶŦŶĚĂ ďĞůůĞŬ ŵŝŬƚĂƌůĂƌŦŶŦŶ ĂƌƚŵĂƐŦ͕ ĚŽƐǇĂ ǀĞ ǀĞƌŝ ďŽǇƵƚƵŶƵn ĚĂ ďƵŶƵŶůĂ
ŽƌĂŶƚŦůŦ olarak ĂƌƚŵĂƐŦŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůŵƵƔƚƵƌ͘ AŒ ƺǌĞƌŝŶĚĞŶ ĚŽƐǇĂ ƚƌĂŶƐĨĞƌŝŶŝŶ
ǇĂǇŐŦŶůĂƔŵĂƐŦ͕ĂŒƺǌĞƌŝŶĚĞŐƂŶĚĞƌŝůĞŶverilerin ƐŦŬŦƔƚŦƌŦůŵĂƐŦŶŦĕŽŬƂŶĞŵůŝďŝƌ
ŬŽŶƵŵĂ ŐĞƚŝƌŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ PǌĞůůŝŬůĞ ďŝƌĕŽŬ ǇĞƌĚĞ ƔƵďĞƐŝ ďƵůƵŶĂŶ ďƺǇƺŬ
ƐŝƐƚĞŵůĞƌĚĞŝƐĞƔƵďĞůĞƌĂƌĂƐŦŶĚĂǀĞŵĞƌŬĞǌŝůĞƔƵďĞůĞƌĂƌĂƐŦŶĚĂǀĞƌŝƚƌĂŶƐĨĞƌŝ
ǇĂƉŦůŦƌŬĞŶ ǀĞƌŝůĞƌŝŶ ŚŦǌůŦ ƚĂƔŦŶŵĂƐŦ ǀĞ ďĂŶĚ ŐĞŶŝƔůŝŒŝŶŝŶ ŬŽŶƚƌŽů ĂůƚŦŶĚĂ
ƚƵƚƵůŵĂƐŦ ŝĕŝŶǀĞƌŝůĞƌŝŶ ƐŦŬŦƔƚŦƌŦůĂƌĂŬƚĂƔŦŶŵĂƐŦĕŽŬ ĚĂŚĂ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ŬŽŶƵŵĂ
ŐĞůŵĞŬƚĞĚŝƌ. dƺŵďƵƐĞďĞƉůĞƌĚĞŶĚŽůĂǇŦǀĞƌŝƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂĂůŐŽƌŝƚŵĂůĂƌŦ͕ďƺǇƺŬ
ďŝůŐŝƐĂǇĂƌƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶĚĞĂŬƚŝĨŽůĂƌĂŬŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘
sĞƌŝ ƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂ ǇƂŶƚĞŵůĞƌŝ͕ ƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂ ďŝĕŝŵůĞƌŝŶĞ ŐƂƌĞ ŬĂǇŦƉůŦ ǀĞ ŬĂǇŦƉƐŦǌ
ƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂ ŽůĂƌĂŬ ŝŬŝ ŐƌƵƉ ĂůƚŦŶĚĂ ŝŶĐĞůĞŶĞďŝůŝƌ͘ <ĂǇŦƉůŦ ƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂ
ǇƂŶƚĞŵůĞƌŝŶĚĞ͕ ǀĞƌŝůĞƌŝŶ ƐŦŬŦƔƚŦƌŦůĚŦŬƚĂŶ ƐŽŶƌĂ͕ orijinal ǀĞƌŝŶŝŶ ŬŦƐŵĞŶ
ŬĂǇďĞĚŝůĚŝŒŝ ǀĞ ƚĞŬƌĂƌ ĂĕŦůŵĂŬ ŝƐƚĞŶĚŝŒŝŶĚĞ ĞƐŬŝ ǀĞƌŝŶŝŶ ƚĂŵ ŽůĂƌĂŬ ĞůĚĞ
ĞĚŝůĞŵĞĚŝŒŝ ǇƂŶƚĞŵůĞƌĚŝƌ͘ <ĂǇŦƉƐŦǌ ƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂ ǇƂŶƚĞŵůĞƌŝŶĚĞ ŝƐĞ ǀĞƌŝŶŝŶ
ŽƌŝũŝŶĂůŚĂůŝŶĞƵůĂƔŵĂŬŵƺŵŬƺŶĚƺƌ͘
7ŬŝƚŝƉŬĂǇŦƉƐŦǌƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂǇƂŶƚĞŵŝǀĂƌĚŦƌ͘ƵŶůĂƌŽůĂƐŦůŦŬƚĂďĂŶůŦŬŽĚůĂŵĂǀĞ
ƐƂǌůƺŬ ƚĂďĂŶůŦ ŬŽĚůĂŵĂĚŦƌ͘ KůĂƐŦůŦŬ ƚĂďĂŶůŦ ŬŽĚůĂŵĂĚĂ͕ ƐŦŬŦƔƚŦƌŦůĂŶ ǀĞƌŝŶŝŶ
ďƺƚƺŶƺŝĕŝŶĚĞĚĂŚĂƐŦŬŬƵůůĂŶŦůĂŶƐĞŵďŽůůĞƌĞĚĂŚĂŬƺĕƺŬďŽǇƵƚƚĂďŝƚůĞƌĚĞŶ
ŽůƵƔĂŶŬŽĚůĂƌ ĂƚĂŶŵĂƐŦƉƌĞŶƐŝďŝŝůĞƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂǇĂƉŦůŦƌ͘ŶĕŽŬŬƵůůĂŶŦůĂŶŽůĂƐŦůŦŬ
ƚĂďĂŶůŦƚĞŬŶŝŬůĞƌ͖,ƵĨĨŵĂŶŬŽĚůĂŵĂƐŦǀĞƌŝƚŵĞƚŝŬŬŽĚůĂŵĂĚŦƌ͘^ƂǌůƺŬƚĂďĂŶůŦ
ŬŽĚůĂŵĂĚĂ ŝƐĞ͕ ƐŦŬ ƚĞŬƌĂƌůĂŶĂŶ ƐĞŵďŽů ŐƌƵƉůĂƌŦ ŝĕŝŶ ƚĞŬ ďŝƌ ƐĞŵďŽů
ŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦ ŝůĞ ƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂǇĂƉŦůŦƌ͘ Ŷ ĕŽŬ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ƐƂǌůƺŬ ƚĂďĂŶůŦ ƚĞŬŶŝŬůĞƌ͕
>ϳϳ͕ >ϳϴ ǀĞ >t ǇƂŶƚĞŵůĞƌŝĚŝƌ͘ ,Ğŵ ŽůĂƐŦůŦŬ ƚĂďĂŶůŦ ŬŽĚůĂŵĂǇŦ͕ ŚĞŵ ĚĞ
ƐƂǌůƺŬ ƚĂďĂŶůŦ ŬŽĚůĂŵĂǇŦ ďŝƌ ĂƌĂĚĂ ŬƵůůĂŶĂŶ ĂůŐŽƌŝƚŵĂůĂƌ͕ ĚĂŚĂ ǇƺŬƐĞŬ
ƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂ ŽƌĂŶůĂƌŦ ƐĂŒůĂƌůĂƌ͘ &>d ĂůŐŽƌŝƚŵĂƐŦ ŝƐĞ ,ƵĨĨŵĂŶ ǀĞ >ϳϳ
ƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂƚĞŬŶŝŬůĞƌŝŶŝďŝƌ ĂƌĂĚĂŬƵůůĂŶĂŶďŝƌĂůŐŽƌŝƚŵĂĚŦƌϭ͕Ϯ͕ϯ͘
sĞƌŝ ŝƔůĞŵĞ ƚĞŬŶŽůŽũŝůĞƌŝŶŝŶ ŐĞŶŝƔ ǇĞůƉĂǌĞƐŝŶĚĞ͕ ǀĞƌŝ ƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂ ǀĞ ĂĕŵĂ
ŝƔůĞŵůĞƌŝ ĕŽŬƂŶĞŵlŝďŝƌƚĞŬŶŽůŽũŝŚĂůŝŶĞŐĞůŵŝƔďƵůƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ƵƚĞŬŶŽůŽũŝůĞƌ
ƐĂǇĞƐŝŶĚĞ ŐĞĕĞƌůŝ ĚŝƐŬ ŬĂƉĂƐŝƚĞůĞƌŝŶĚĞ ǀĞ ŐŝƌĚŝ-ĕŦŬƚŦ ŝƔůĞŵůĞƌŝŶŝŶ ďĂŶƚ
ŐĞŶŝƔůŝŒŝŶĚĞ ďĞůŝƌŐŝŶ ŐĞůŝƔŵĞůĞƌ ƐĂŒůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ Ƶ ƐĂǇĞĚĞ ǀĞƌŝ ŵĞƌŬĞǌŝ
ŵĂƐƌĂĨůĂƌŦĂǌĂůŵĂŬƚĂǀĞƵǇŐƵůĂŵĂůĂƌĚĂŚŦǌŬĂǌĂŶĚŦƌŦůŵĂŬƚĂĚŦƌϰ͘
'ǌŝƉ ĂůŐŽƌŝƚŵĂƐŦ ďŝůŐŝ ƚĞŬŶŽůŽũŝůĞƌŝŶŝŶ ĨĂƌŬůŦ ĂůĂŶůĂƌŦŶĚĂ ǇĂǇŐŦŶ ŽůĂƌĂŬ
ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ ƵŶůĂƌĚĂŶ ďŝƌ ƚĂŶĞƐŝ '/W͛ ŝŶ ŝũŝƚĂů ƚĞůĞǀŝǌǇŽŶ
ƵǇŐƵůĂŵĂůĂƌŦŶĚĂĕƂǌƺĐƺ ŽůĂƌĂŬŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦĚŦƌϱ͘
ŝŒĞƌďŝƌŬƵůůĂŶŦŵĂůĂŶŦŝƐĞŬŽŶƵŵ ďĂǌůŦƐĞƌǀŝƐůĞƌĚŝƌ͘ƵƐĞƌǀŝƐůĞƌŝŶŐĞůŝƔŝŵŝǇůĞ
ďŝƌůŝŬƚĞ ŬŽŶƵŵƐĂů verinin ŬĂďůŽƐƵǌ ĂŒůĂƌůĂ ƚĂƔŦŶŵĂƐŦ ďƵ ĂůĂŶĚĂ ǇĂƉŦůĂŶ
ĂƌĂƔƚŦƌŵĂůĂƌŦŶŽĚĂŬŶŽŬƚĂƐŦŽůŵƵƔƚƵƌ͘ƵĂůĂŶĚĂŬŝŬŝůŝƚƚĞŬŶŽůŽũŝůĞƌĚĞŶŽůĂŶ
ǀĞƌŝ ƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂ ƚĞŬŶŽůŽũŝůĞƌŝ ĂƌĂƔƚŦƌŦůĚŦŒŦŶĚĂ ŐĞůŝƔŵŝƔ ƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂ ŵĞƚŽĚƵ ŽůĂŶ
'ǌŝƉ͛ŝŶǇĂǇŐŦŶŬƵůůĂŶŦŵŦŐƂǌĞĕĂƌƉŵĂŬƚĂĚŦƌϲ͘
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Ƶ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ͕ ǇĂŬůĂƔŦŬ ϯϬϬ ƔƵďĞƐŝ ďƵůƵŶĂŶ ďŝƌ ŬĂƚŦůŦŵ ďĂŶŬĂƐŦŶĚĂ͕ ƔƵďĞůĞƌ
ĂƌĂƐŦŶĚĂki ŝůĞƚŝƔŝŵŝŚŦǌůĂŶĚŦƌŵĂŬŝĕŝŶĨĂƌŬůŦƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂĂůŐŽƌŝƚŵĂůĂƌŦ ŬƵůůĂŶŦůĂƌĂŬ
ďŝƌǇĂǌŦůŦŵƵǇŐƵůĂŵĂƐŦŐĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘

2. Materyal ve Metot
sĞƌŝ ƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂĚĂ ǇĂǌŦůŦŵ ǀĞ ĚŽŶĂŶŦŵ ŬƵůůĂŶŵĂŬ ƐƵƌĞƚŝǇůĞ ŝŬŝ ĨĂƌŬůŦ ǇƂŶƚĞŵ
ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ Ƶ ǇƂŶƚĞŵůĞƌ ŬƵůůĂŶĂƌĂŬ ǀĞƌŝ ƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂ ŝƔůĞŵŝŶŝ
ŐĞƌĕĞŬůĞƔƚŝƌĞŶ ĨĂƌŬůŦ ƐĞŬƚƂƌůĞƌ ďƵ ƐĂǇĞĚĞ ŚĞŵ ǌĂŵĂŶ ŚĞŵ ĚĞ ŚŦǌ ŽůĂƌĂŬ
ŬĂǌĂŶĕƐĂŒůĂŵĂŬƚĂĚŦƌůĂƌ͘ŬŽŶŽŵŝĚĞƂŶĞŵůŝďŝƌǇĞƌƚƵƚĂŶďĂŶŬĂĐŦůŦŬǀĞĨŝŶĂŶƐ
ƐĞŬƚƂƌƺŶĚĞĚĞ ďƵĚƵƌƵŵŝŶĐĞůĞŶĚŝŒŝǌĂŵĂŶǀĞƌŝƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂŝƔůĞŵůĞƌŝnin ĕŽŬ
ǇĂǇŐŦŶŽůĂƌĂŬŬƵůůĂŶŦůĚŦŒŦŐƂƌƺůŵƺƔƚƺƌ.
Bu ĕĂůŦƔŵĂĚĂ ǀĞƌŝ Ƃůĕƺŵƺ ǇĂƉŦůŦƌŬĞŶ͕ 'ǌŝƉ ǀĞ ĞĨůĂƚĞ ĂůŐŽƌŝƚŵĂůĂƌŦ
ŬĂƌƔŦůĂƔƚŦƌŦůŵŦƔƚŦƌ͘ sĞƌŝ ƐĞƚŝ ŽůĂƌĂŬ ĂůŐĂƌǇ ŬƺůůŝǇĂƚŦ ŬƵůůĂŶŦůŵŦƔƚŦƌ͘ ǇƌŦĐĂ Ϯ͕ϵ
',ǌ ŚŦǌĂ ƐĂŚŝƉ͕ 7ŶƚĞů ŽƌĞ ŝϳ ŝƔůĞŵĐŝůŝ͕ ϴ ' ZĂŵ͛ůŝ͕ tŝŶĚŽǁƐ ϳ ŶƚĞƌƉƌŝƐĞ
ŝƔůĞƚŝŵƐŝƐƚĞŵŝŶĞƐĂŚŝƉďŝƌďŝůŐŝƐĂǇĂƌ ƺǌĞƌŝŶĚĞƚĞƐƚŝƔůĞŵůĞƌŝǇĂƉŦůŵŦƔƚŦƌ͘

2.1. ^ŦŬŦƔƚŦƌŵĂzƂŶƚĞŵůĞƌŝ
YazŦůŦŵŬƵůůĂŶĂƌĂŬƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂ
D ŒĞƌŬƵůůĂŶŦůĂŶƵǇŐƵůĂŵĂŵŝŵĂƌŝƐŝƵǇŐƵŶŝƐĞĕŽŬĚĂŚĂĂǌŵĂůŝǇĞƚůŝĚŝƌ͘
D &ĂƌŬůŦ ŵĞƐĂũůĂƔŵĂ ĨŽƌŵĂƚůĂƌŦŶĂ ŐƂƌĞ ƵǇŐƵŶ ĂůŐŽƌŝƚŵĂǇŦ ƵǇŐƵůĂǇĂďŝůŵĞ
ĞƐŶĞŬůŝŒŝŶĞƐĂŚŝƉƚŝƌ͘
PƌŶĞŒŝŶ͕yD>ǀĞ,dD>ŝĕŝŶŵĞƚŝŶƺǌĞƌŝŶĚĞŬŝĂůŐŽƌŝƚŵĂůĂƌĕŽŬĚĂŚĂďĂƔĂƌŦůŦŽůƵƌŬĞŶ͕
ĨĂƌŬůŦ ĨŽƌŵĂƚůĂƌĚĂŬŝ ;ƚŝĨĨ͕ ũƉĞŐ͕ ŐŝĨ ǀ͘ďͿ ďĂŶŬĂ ĚŽŬƺŵĂŶůĂƌŦŶĚĂ ďƵ ĚŽŬƺŵĂŶůĂƌ ŝĕŝŶ
ƂǌĞůůĞƔƚŝƌŝůŵŝƔĂůŐŽƌŝƚŵĂůĂƌĕŽŬĚĂŚĂďĂƔĂƌŦůŦŽůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘
D 'ĞůŝƔƚŝƌŵĞǀĞǇĂǇŐŦŶůĂƔƚŦƌŵĂŵĂůŝǇĞƚŝĚƺƔƺŬƚƺƌ͘
D 'ĞůŝƔĞŶ ƚĞŬŶŽůŽũŝ ǀĞ ǇĞŶŝ ĂůŐŽƌŝƚŵĂůĂƌ ƌĂŚĂƚůŦŬůĂ ƵǇŐƵůĂŵĂůĂƌŦ ĞƚŬŝůĞŵĞĚĞŶ
ĚĞǀƌĞǇĞĂůŦŶĂďŝůŝƌ͘
zĂǌŦůŦŵ ŬƵůůĂŶĂƌĂŬ ƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂ ǇĂƉĂŶ ĨŝƌŵĂůĂƌ͕ ŬƵůůĂŶĚŦŬůĂƌŦ ǇĂǌŦůŦŵ ƚĞŬŶŽůŽũŝƐŝ ŝůĞ
ďŝƌůŝŬƚĞ ŚĂǌŦƌ ŐĞůĞŶ ĨŽŶŬƐŝǇŽŶ ŬƺƚƺƉŚĂŶĞůĞƌŝŶŝ ŬƵůůĂŶĂďŝůŵĞŬƚĞ ǀĞǇĂ ƺĕƺŶĐƺ ƉĂƌƚŝ
ĨŝƌŵĂůĂƌŦŶƐĂƚƚŦŒŦǇĂǌŦůŦŵůĂƌŦƚĞƌĐŝŚĞĚĞďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌůĞƌ͘
ŽŶĂŶŦŵŬƵůůĂŶĂƌĂŬƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂ
D DĞƌŬĞǌĚĞ ǀĞ ŵĞƌŬĞǌ ŝůĞ ďĂŒůĂŶƚŦ ŬƵƌĂŶ ŚĞƌ ďŝƌ ŶŽŬƚĂĚĂ ĚŽŶĂŶŦŵ
ŐĞƌĞŬƚŝƌŵĞŬƚĞĚŝƌ͕
D ^ĂƚŦŶĂůŵĂ͕ŝƔůĞƚŵĞǀĞďĂŬŦŵŵĂůŝǇĞƚŝǇƺŬƐĞŬƚŝƌ͕
D ŝŚĂǌůĂƌŦŶŬƵƌƵůƵŵƵǀĞǇƂŶĞƚŝŵŝŝĕŝŶŬŽŶƵƐƵŶĚĂƵǌŵĂŶƉĞƌƐŽŶĞůĞŝŚƚŝǇĂĕǀĂƌĚŦƌ͘

2.2 ůŐŽƌŝƚŵĂ<ĂƌƔŦůĂƔƚŦƌŵĂƐŦ
^ŝƐƚĞŵĚĞŚĂůŝŚĂǌŦƌĚĂ͘EĞƚ&ƌĂŵĞǁŽƌŬϰ͘ϱŬƺƚƺƉŚĂŶĞƐŝŶĚĞŬŝ'ǌŝƉ^ƚƌĞĂŵ ŵĞƚŽĚƵ
ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ƵŬƺƚƺƉŚĂŶĞĚĞďĂǇƚĚŝǌŝůĞƌŝŶŝ ƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂŬŝĕŝŶ 'ǌŝƉĂůŐŽƌŝƚŵĂƐŦŶĂ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨ ŽůĂƌĂŬ ƐĂĚĞĐĞ ĞĨůĂƚĞ^ƚƌĞĂŵ ĂůŐŽƌŝƚŵĂƐŦ ďƵůƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ 'ǌŝƉ^ƚƌĞĂŵ
ŵĞƚŽĚƵƐŦŬŦƔƚŦƌĚŦŒŦǀĞƌŝǇĞZ;ǇĐůŝĐZĞĚƵŶĚĂŶĐǇŚĞĐŬͿ ďŝůŐŝƐŝĞŬůĞǇĞƌĞŬ͕ƚƌĂŶƐĨĞƌ
ĞĚŝůĞŶ ǀĞƌŝŶŝŶ ŽƌŝũŝŶĂůŝǇůĞ ďŝƌĞďŝƌ ĂǇŶŦ ŽůĚƵŒƵŶĚĂŶ ĞŵŝŶ ŽůŵĂŵŦǌŦ ƐĂŒůĂƌ͘ Ƶ ďŝůŐŝ
ĞĨůĂƚĞ^ƚƌĞĂŵ ŵĞƚŽĚƵŶĚĂ ďƵůƵŶŵĂŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ ^ŝƐƚĞŵĞ ϯ͘ WĂƌƚŝ ďŝƌ ǇĂǌŦůŦŵ
ǇĞƌůĞƔƚŝƌŵĞŵĞŬ ĂĚŦŶĂ ŬĂƌƔŦůĂƔƚŦƌŵĂ ŝĕŝŶ ďƵ ŝŬŝ ĂůŐŽƌŝƚŵĂ ŬƵůůĂŶŦůŵŦƔƚŦƌ͘ Test verisi
ŽůĂƌĂŬĂůŐĂƌǇŬƺůůŝǇĂƚŦŽůĂƌĂŬďŝůŝŶĞŶǀĞ ǀĞƌŝƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂĂůŐŽƌŝƚŵĂůĂƌŦŶƚĞƐƚůĞƌŝŶĚĞ
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ƐƚĂŶĚĂƌƚ ŚĂůŝŶĞ ŐĞůŵŝƔ ǀĞƌŝ ƐĞƚŝ ŬƵůůĂŶŦůŵŦƔƚŦƌ͘ Ƶ ŬƺůůŝǇĂƚƚĂ ϭϯ ŬĂƚĞŐŽƌŝĚĞ ĨĂƌŬůŦ
ďƺǇƺŬůƺŬƚĞǀĞĨĂƌŬůŦƐƂǌĐƺŬƐĂǇŦůĂƌŦŶĂƐĂŚŝƉǀĞƌŝůĞƌďƵůƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌ͘

<ĂƚĞŐŽƌŝ
ŝďůŝǇŽŐƌĂĨŝ
<ƵƌŐƵƐĂůzĂǌŦ
<ƵƌŐƵƐĂůKůŵĂǇĂŶzĂǌŦ
:ĞŽĨŝǌŝŬƐĞůsĞƌŝ
ĂƚĐŚ&ŝůĞ
syEĞƐŶĞŬŽĚƵ
ƉƉůĞDĂĐEĞƐŶĞŬŽĚƵ
dĞŬŶŝŬDĂŬĂůĞ
dĞŬŶŝŬDĂŬĂůĞ
dĞŬŶŝŬDĂŬĂůĞ
dĞŬŶŝŬDĂŬĂůĞ
dĞŬŶŝŬDĂŬĂůĞ
dĞŬŶŝŬDĂŬĂůĞ
^ŝǇĂŚĞǇĂǌƌĞƐŝŵ
<ŽĚƵ
>/^W<ŽĚƵ
W^><ŽĚƵ
Transkiript

bib
ďŽŽŬϭ
ďŽŽŬϮ
ŐĞŽ
ŶĞǁƐ
Žďũϭ
ŽďũϮ
ƉĂƉĞƌϭ
ƉĂƉĞƌϮ
ƉĂƉĞƌϯ
ƉĂƉĞƌϰ
ƉĂƉĞƌϱ
ƉĂƉĞƌϲ
ƉŝĐ
ƉƌŽŐĐ
ƉƌŽŐů
ƉƌŽŐƉ
trans

ŽǇƵƚ
ϭϭϭϮϲϭ
ϳϲϴϳϳϭ
ϲϭϬϴϱϲ
ϭϬϮϰϬϬ
ϯϳϳϭϬϵ
ϮϭϱϬϰ
Ϯϰϲϴϭϰ
ϱϯϭϲϭ
ϴϮϭϵϵ
ϰϲϱϮϲ
ϭϯϮϴϲ
ϭϭϵϱϰ
ϭϯϯϭϰ
ϱϭϯϮϭϲ
ϯϵϲϭϭ
ϳϭϲϰϲ
ϰϵϯϳϵ
ϵϯϲϵϱ

Tablo 1: dĂďůŽĚĂϭϯŬĂƚĞŐŽƌŝǇĞĂŝƚϭϴĂĚĞƚǀĞƌŝŬƺŵĞƐŝďƵůƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌ͘
YuŬĂƌŦĚĂŬŝǀĞƌŝůĞƌƚĞŬƚĞŬ'ǌŝƉǀĞĞĨůĂƚĞĂůŐŽƌŝƚŵĂůĂƌŦŶĂƵǇŐƵůĂŶĂƌĂŬƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂŽƌĂŶŦ
;ƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂĚĂŶƐŽŶƌĂŬŝǀĞƌŝďŽǇƵƚƵŶƵŶŽƌũŝŶĂůďŽǇƵƚĂŽƌĂŶŦŶŦŶϭϬϬŝůĞĕĂƌƉŦůŵĂƐŦŝůĞ
ĞůĚĞ ĞĚŝůĚŝ͘Ϳ͕ ƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂ ƐƺƌĞƐŝ ǀĞ ƐŦŬŦƔƚŦƌŦůĂŶ ǀĞƌŝǇŝ ĂĕŵĂ ƐƺƌĞůĞƌŝ ƂůĕƺůĚƺ͘ ƔĂŒŦĚĂŬŝ
ƔĞŬŝůϭĚĞŐƌĂĨŝŬƚĞďƵƂůĕƺŵŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
ϲϬ

'ǌŝƉ

ĞĨůĂƚĞ

ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ
trans

ƉƌŽŐƉ

ƉƌŽŐů

ƉƌŽŐĐ

ƉŝĐ

ƉĂƉĞƌϲ

ƉĂƉĞƌϱ

ƉĂƉĞƌϰ

ƉĂƉĞƌϯ

ƉĂƉĞƌϮ

ƉĂƉĞƌϭ

ŽďũϮ

Žďũϭ

ŶĞǁƐ

ŐĞŽ

ďŽŽŬϮ

ďŽŽŬϭ

bib

Ϭ

bĞŬŝůϭ͗ ůŐŽƌŝƚŵĂůĂƌŦŶ, ϭϴǀĞƌŝƐĞƚŝŝĕŝŶ ƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂŽƌĂŶůĂƌŦ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘
ƔĂŒŦĚĂŬŝ ƔĞŬŝůĚĞ;bĞŬŝů ϮͿ ŝƐĞ ĂůŐŽƌŝƚŵĂůĂƌŦŶ ƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂ ƐƺƌĞůĞƌŝ ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
DŝůŝƐĂŶŝǇĞĐŝŶƐŝŶĚĞŶĂůŦŶĂŶƂůĕƺŵǀĞƌŝůĞƌŝŶĚĞĚĞŐƂƌƺůĚƺŒƺŐŝďŝƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂƐƺƌĞůĞƌŝ ĚĞ
ŶĞƌĞĚĞǇƐĞĂǇŶŦĕŦŬŵŦƔƚŦƌ͘
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'ǌŝƉ

ĞĨůĂƚĞ

ϴϬ
ϲϬ
ϰϬ
ϮϬ
trans

ƉƌŽŐƉ

ƉƌŽŐů

ƉƌŽŐĐ

ƉŝĐ

ƉĂƉĞƌϲ

ƉĂƉĞƌϱ

ƉĂƉĞƌϰ

ƉĂƉĞƌϯ

ƉĂƉĞƌϮ

ŽďũϮ

ƉĂƉĞƌϭ

Žďũϭ

ŐĞŽ

ŶĞǁƐ

ďŽŽŬϮ

ďŽŽŬϭ

bib

Ϭ

bĞŬŝů Ϯ͗ ůŐŽƌŝƚŵĂůĂƌŦŶ, ϭϴ ǀĞƌŝ ƚƺƌƺŶĚĞ ƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂ ƐƺƌĞůĞƌŝ ŵŝůŝƐĂŶŝǇĞ ĐŝŶƐŝŶĚĞŶ
ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘
ƔĂŒŦĚĂŬŝ ƔĞŬŝůĚĞ ; bĞŬŝů ϯͿ ŝƐĞ ĂůŐŽƌŝƚŵĂůĂƌŦŶ ĂĕŵĂ ƐƺƌĞůĞƌŝ ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ zŝŶĞ
ŵŝůŝƐĂŶŝǇĞĐŝŶƐŝŶĚĞŶĂůŦŶĂŶǀĞƌŝƂůĕƺŵůĞƌŝŶĚĞƂůĕƺŵƐŽŶƵĕůĂƌŦďŝƌďŝƌůĞƌŝŶĞĕŽŬǇĂŬŦŶ
ĕŦŬŵŦƔƚŦƌ͘
'ǌŝƉ

ĞĨůĂƚĞ

ϭϱ
ϭϬ
ϱ
trans

ƉƌŽŐƉ

ƉƌŽŐů

ƉƌŽŐĐ

ƉŝĐ

ƉĂƉĞƌϲ

ƉĂƉĞƌϱ

ƉĂƉĞƌϰ

ƉĂƉĞƌϯ

ƉĂƉĞƌϮ

ŽďũϮ

ƉĂƉĞƌϭ

Žďũϭ

ŐĞŽ

ŶĞǁƐ

ďŽŽŬϮ

ďŽŽŬϭ

bib

Ϭ

bĞŬŝů ϯ͗ ůŐŽƌŝƚŵĂůĂƌŦŶ ϭϴ ǀĞƌŝ ƚƺƌƺŶĚĞ ĂĕŵĂ ƐƺƌĞůĞƌŝ ŵŝůŝƐĂŶŝǇĞ ĐŝŶƐŝŶĚĞŶ
ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƚŝƌ͘
Bu banka ƐŝƐƚĞŵŝŶĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ĞĚŝůĞŶ ŚĂŵǀĞƌŝ͖ ĕĞƔŝƚůŝǀĞƌŝƚŝƉůĞƌŝŶĞƐĂŚŝƉƐŦŶŦĨůĂƌŦŶ
ƐĞƌŝůĞƔƚŝƌŝůŵĞƐŝǇůĞ ŽůƵƔĂŶ ďĂǇƚ ĚŝǌŝůĞƌŝĚŝƌ͘ KƌƚĂůĂŵĂ ďŝƌ ƔƵďĞǇĞ ŐĞůĞŶ ŐƺŶůƺŬ
ƐŦŬŦƔƚŦƌŦůŵĂŵŦƔǀĞƌŝŵŝŬƚĂƌŦϭϭϮϰŵĞŐĂďĂǇƚŽůĂƌĂŬƂůĕƺůŵƺƔƚƺƌ͘ƵŐƺŶůƺŬǀĞƌŝ'ǌŝƉ
ĂůŐŽƌŝƚŵĂƐŦŝůĞƐŦŬŦƔƚŦƌŦůĚŦŒŦŶĚĂϯϮϱŵĞŐĂďĂǇƚĂ͕ĞĨůĂƚĞĂůŐŽƌŝƚŵĂƐŦŝůĞƐŦŬŦƔƚŦƌŦůĚŦŒŦŶĚĂ
ŝƐĞϯϭϵŵĞŐĂďĂǇƚĂĚƺƔŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

Ϯ͘ϯ͘&ŝŶĂŶƐ^ĞŬƚƂƌƺhǇŐƵůĂŵĂƐŦ
zĂŬůĂƔŦŬ ϯϬϬ ƔƵďĞƐŝ ďƵůƵŶĂŶ ďŝƌ ŬĂƚŦůŦŵ ďĂŶŬĂƐŦŶĚĂ ŝƐƚĞŵĐŝ ƵǇŐƵůĂŵĂůĂƌ ;ƔƵďĞ͕
ŝŶƚĞƌŶĞƚƔƵďĞ͕ŵŽďŝůƔƵďĞ͕ĂƚŵǀďͿŝůĞƵǇŐƵůĂŵĂƐƵŶƵĐƵƐƵĂƌĂƐŦŶĚĂǀĞƌŝŝůĞƚŝƔŝŵŝŶŝŶ
ĚĂŚĂ ŚŦǌůŦ ǇĂƉŦůĂďŝůŵĞƐŝ ĂŵĂĐŦǇůĂ 'ǌŝƉ ĂůŐŽƌŝƚŵĂƐŦ ŝůĞ ƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂ ǇĂƉŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. Bu
ĕĂůŦƔŵĂ ĚĂ ƵǇŐƵůĂŶĂďŝůŝƌůŝŬ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ 'ǌŝƉ ĂůŐŽƌŝƚŵĂƐŦŶĂ ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨ ŽůĂƌĂŬ ĞĨůĂƚĞ
ĂůŐŽƌŝƚŵĂƐŦƐĞĕŝůŵŝƔǀĞŬĂƌƔŦůĂƔƚŦƌŵĂƚĞƐƚůĞƌŝǇĂƉŦůŵŦƔƚŦƌ͘
ĂŶŬĂŶŦŶƐŝƐƚĞŵŝŝůĞŚĞƌŐƺŶŽŶďŝŶůĞƌĐĞ ŬƵůůĂŶŦĐŦƚĂƌĂĨŦŶĚĂŶŬƵůůĂŶŦůĂŶŝŶƚĞƌŶĞƚƐŝƚĞƐŝ͕
dD͕ ŵŽďŝů ďĂŶŬĂĐŦůŦŬ ǀĞ ƔƵďĞ ŝƔůĞŵůĞƌŝŶŝŶ ĚĂŚĂ ŚŦǌůŦ ǇĂƉŦůĂďŝůŵĞƐŝŶŝ
ĂŵĂĕůĂŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ 'ƺŶůƺŬ ŐĞƌĕĞŬůĞƔĞŶ ϭ͕ϱ ŵŝůǇŽŶ ŝƔůĞŵŝŶ ŚĞƌ ďŝƌŝŶĚĞŶ ŬĂǌĂŶŦůĂŶ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƐ ƐŝƐƚĞŵŝ ŽůĚƵŬĕĂ ŽůƵŵůƵ ĞƚŬŝůĞŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ <ƵƌƵůĂŶ ƐŝƐƚĞŵŝŶ ďĂŶŬĂĐŦůŦŬ
ƐŝƐƚĞŵŝŶĞŵŽĚƺůĞƌďŝƌƔĞŬŝůĚĞďƺƚƺŶůĞƔŝŬŽůŵĂƐŦ͕ďĂƔŬĂĂůŐŽƌŝƚŵĂǀĞǇƂŶƚĞŵůĞƌŝŶĚĞ
ŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦŶĂ ŝŵŬąŶ ǀĞƌŵĞŬƚĞ ǀĞ ŝƐƚĞŶŝůĚŝŒŝ ǇĂ ĚĂ ŝŚƚŝǇĂĕ ĚƵǇƵůĚƵŒƵ ƚĂŬĚŝƌĚĞ
ǇĞŶŝƐŝǇůĞĚĞŒŝƔƚŝƌŝůĞďŝůŵĞƐŝŶĞŽůĂŶĂŬƐĂŒůĂŵĂŬƚĂĚŦƌ͘
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bĞŬŝů 4: zĂŬůĂƔŦŬ ϯϬϬ bƵďĞƐŝ ƵůƵŶĂŶ <ĂƚŦůŦŵ ĂŶŬĂƐŦŶĚĂ <ƵůůĂŶŦůĂŶ ůŽŬ zĂƉŦ
ŐƂƐƚĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
ĂŶŬĂĚĂ͕ǇĂǌŦůŦŵŵƺŚĞŶĚŝƐůŝŒŝ^K;^ĞƌǀŝĐĞKƌŝĞŶƚĞĚƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞͿǇĂŬůĂƔŦŵůĂƌŦŶĚĂŶ
ďŝƌŝƐŝ ŽůĂƌĂŬ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ^ ;ŶƚĞƌƉƌŝƐĞ ^ĞƌǀŝĐĞ ƵƐͿ ŵŝŵĂƌŝƐŝ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘
BankaŶŦŶ ŝĕ ǀĞ ĚŦƔ ĂŒŦŶĚĂŶ ^͛ǇĞ ƵůĂƔĂŶ ƚƺŵ ŵĞƐĂũůĂƌ ;,ddW͕ ,ddW^͕ ^KW͕ dW͕
Z^dͿ ƉƌŽƚŽŬŽů ďĂŒŦŵƐŦǌ ŽůĂƌĂŬ ƵǇŐƵůĂŵĂ ŬĂƚŵĂŶŦŶĚĂ 'ǌŝƉ ĂůŐŽƌŝƚŵĂƐŦ ĂƌĂĐŦůŦŒŦ ŝůĞ
ƐŦŬŦƔƚŦƌŦůŦƌ ǀĞĂŒƺǌĞƌŝŶĚĞƐŦŬŦƔƚŦƌŦůŵŦƔ ŽůĂƌĂŬƚĂƔŦŶŦƌ͘^ŬĞŶĚŝƐŝŶĞŐĞůĞŶƚƺŵŵĞƐĂũůĂƌŦ
ĂĕĂƌĂŬ ŝůŐŝůŝ ďĂŶŬĂĐŦůŦŬ ŚŝǌŵĞƚůĞƌŝŶĞ ǇƂŶůĞŶĚŝƌŝƌ ǀĞ ŝƔůĞŵ ƐŽŶƵĕůĂƌŦŶŦ ĂǇŶŦ ǇŽů
ƺǌĞƌŝŶĚĞŶǇŝŶĞƐŦŬŦƔƚŦƌĂƌĂŬĐĞǀĂƉĚƂŶĞƌ7, 8͘
^ŦŬŦƔƚŦƌŵĂ ǇĂǌŦůŦŵŦŶŦŶ ǇĂƉŦƐŦŶĚĂ͕ ĂŒ ŬƵůůĂŶŦŵŦŶŦ ĂǌĂůƚŵĂŬ ǀĞ ŵĞƐĂũůĂƔŵĂ ŚŦǌŦnŦ
ĂƌƚƚŦƌŵĂŬĂŵĂĐŦŝůĞ͘EĞƚ &ƌĂŵĞǁŽƌŬ ϰ͘ϱŬƺƚƺƉŚĂŶĞƐŝŶĞĂŝƚŽůĂŶ'ǌŝƉ^ƚƌĞĂŵƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂ
ĂůŐŽƌŝƚŵĂƐŦ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ ĂŶŬĂĚĂ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ϯ ŬĂƚŵĂŶůŦ ŵŝŵĂƌŝŶŝŶ ŝƐƚĞŵĐŝ ŝůĞ
ƵǇŐƵůĂŵĂƐƵŶƵĐƵƐƵĂƌĂƐŦŶĚĂŐŝĚŝƉŐĞůĞŶƚƺŵŵĞƐĂũůĂƌŦďƵǇĂƉŦŝůĞƐŦŬŦƔƚŦƌŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘
^ŝƐƚĞŵĚĞƺǌĞƌŝŶĚĞďƵůƵŶĂŶǇĂŬůĂƔŦŬϱŵŝůǇŽŶŵƺƔƚĞƌŝŚĞƐĂďŦƺǌĞƌŝŶĚĞŶŐĞƌĕĞŬůĞƔĞŶ͕
ŐƺŶůƺŬϭ͕ϱ ŵŝůǇŽŶŝƔůĞŵŝŶŚĞƌďŝƌŝƐŝŝĕŝŶǇĂƉŦůĂŶƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂŝƔůĞŵŝƐŝƐƚĞŵŝŶĚĂǀƌĂŶŦƔŦŶŦ
ŽůƵŵůƵǇƂŶĚĞĚĞŒŝƔƚŝƌŵĞŬƚĞǀĞŽůĚƵŬĕĂǀĞƌŝŵůŝďŝƌŚĂƚŬƵůůĂŶŦŵŦƐĂŒůĂŵŦƔƚŦƌ͘
Ƶ ǀĞƌŝŵůŝ ƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂŶŦŶ ďĂƔĂƌŦƐŦŶŦŶ ƐŽŶƵĐƵ ŽůĂƌĂŬ ŵĞƌŬĞǌŝ ƐƵŶƵĐƵůĂƌŦŵŦǌ ŝůĞ ƔƵďĞ
ŝƐƚĞŵĐŝůĞƌŝĂƌĂƐŦŶĚĂϮŵĞŐĂ bit ŚĂƚǇĞƚĞƌůŝŐĞůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ƌƚĂŶƔƵďĞ͕ƌĂƉŽƌůĂŵĂŝŚƚŝǇĂĐŦ
ǀĞŝƔůĞŵƐĂǇŦůĂƌŦŚĞƌŐĞĕĞŶŐƺŶĂŒǇŽŒƵŶůƵŒƵŵƵǌƵĂƌƚŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ŝũŝƚĂůĕĂŒĚŽůĂǇŦƐŦŝůĞ
ǀŝĚĞŽ͕ƐĞƐ ǀĞŐƂƌƐĞůŝĕĞƌŝŬůĞƌŝŶĂƌƚŵĂƐŦĚĂbant ŐĞŶŝƔůŝŒŝŝŚƚŝǇĂĐŦŶŦŐŝĚĞƌĞŬĂƌƚŦƌŵŦƔƚŦƌ͘
ƺƚƺŶ ďƵŶůĂƌĂ ƌĂŒŵĞŶ ƺůŬĞŵŝǌĚĞ ŚĂůĞŶ ŚĂƚ ƺĐƌĞƚůĞƌŝŶŝŶ ĕŽŬ ǇƺŬƐĞŬ ŽůŵĂƐŦ ďŝǌůĞƌŝ
ƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂĂůŐŽƌŝƚŵĂƐŦŶŦŶŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦŶĂǀĞƚĞŬŶŽůŽũŝŶŝŶƚĂŬŝƉĞĚŝůĞƌĞŬĂůƚĞƌŶĂƚŝĨůĞƌŝŶ
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝŶĞ ǇƂŶĞůƚŵŝƔƚŝƌ͘

ϯ. ^KEh
zĂƉŦůĂŶ ďƵ ĕĂůŦƔŵĂ ƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂ ŝƔůĞŵŝŶŝŶ͕ ǁĞď ƐŝƚĞ͕ dD͕ ƔƵďĞůĞƌ Őŝďŝ ŝƐƚĞŵĐŝůĞƌŝŶ
ŵĞƌŬĞǌůĞĂƌĂůĂƌŦŶĚĂŬŝǀĞƌŝƚƌĂĨŝŒŝŶŝĚĂŚĂŽƉƚŝŵŝǌĞĞĚĞďŝůĞĐĞŬĂůƚĞƌŶĂƚŝĨĂůŐŽƌŝƚŵĂůĂƌŦ
ŝŶĐĞůĞŵĞŬĂĚŦŶĂǇĂƉŦůŵŦƔƚŦƌ͘
PǌĞůůŝŬůĞ ͘EĞƚ &ƌĂŵĞǁŽƌŬ ƚĞŬŶŽůŽũŝƐŝ ŬƵůůĂŶĂŶ ĨŝƌŵĂůĂƌ ŝĕŝŶ͕ 'ǌŝƉ ǀĞ ĞĨůĂƚĞ Őŝďŝ
ƐŦŬŦƔƚŦƌŵĂ ĂůŐŽƌŝƚŵĂ ƵǇŐƵůĂŵĂůĂƌŦ ƺǌĞƌŝŶĚĞ ŚĂƐƐĂƐŝǇĞƚůĞ ĚƵƌƵůŵƵƔƚƵƌ͘ zĂƉŦůĂŶ
ƂůĕƺŵůĞƌĚĞ ŚĂůŝ ŚĂǌŦƌĚĂ ƐŝƐƚĞŵĚĞ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ 'ǌŝƉ ĂůŐŽƌŝƚŵĂƐŦŶĂ ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨ ŽůĂƌĂŬ
ĚƺƔƺŶƺůĞĐĞŬĞĨůĂƚĞ ĂůŐŽƌŝƚŵĂƐŦŶŦŶƂůĕƺŵůĞƌŝ͕'ǌŝƉĂůŐŽƌŝƚŵĂƐŦŶŦŶƂůĕƺŵůĞƌŝŶĞ ĕŽŬ
ǇĂŬŦŶƐŽŶƵĕůĂƌǀĞƌŵŝƔƚŝƌ. ^ŝƐƚĞŵĚĞĕĂůŦƔĂŶĂůŐŽƌŝƚŵĂǇŦĚĞŒŝƔƚŝƌŵĞŵĂůŝǇĞƚŝŐƂǌƂŶƺŶĞ
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ĂůŦŶĂƌĂŬ Ƃůĕƺŵ ƐŽŶƵĕůĂƌŦ ŝŶĐĞůĞŶŵŝƔƚŝƌ͘ Ƶ ƐŽŶƵĕůĂƌĂ ŐƂƌĞ͕ ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨ ĂůŐŽƌŝƚŵĂŶŦŶ
ŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦŶĂǇĞƚĞĐĞŬŬĂĚĂƌďƺǇƺŬďŝƌƉĞƌĨŽƌŵĂŶƐŽƌĂŶŦƐĂŒůĂŵĂĚŦŒŦŐƂƌƺůŵƺƔƚƺƌ͘

<zE<>Z
ϭ. ůƚĂŶD͕͞sĞƌŝ^ŦŬŦƔƚŦƌŵĂĚĂzĞŶŝzƂŶƚĞŵůĞƌ͕͟WŚƚŚĞƐŝƐ͕/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨEĂƚƵƌĂů
^ĐŝĞŶĐĞƐ͕dƌĂŬǇĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ĚŝƌŶĞ͕dƵƌŬĞǇ͕ϮϬϬϲ͘
Ϯ. DĞƐƵƚ͕ĂƌƵƐ ͕͞<ĂǇŦƉƐŦǌ'ƂƌƺŶƚƺ^ŦŬŦƔƚŦƌŵĂzƂŶƚĞŵůĞƌŝŶŝŶ<ĂƌƔŦůĂƔƚŦƌŦůŵĂƐŦ͕͟
//͘DƺŚĞŶĚŝƐůŝŬŝůŝŵůĞƌŝ'ĞŶĕƌĂƔƚŦƌŵĂĐŦůĂƌ<ŽŶŐƌĞƐŝ͕D'<7ƐƚĂŶďƵů͕Ɖ͕͘ϵϯ-ϭϬϬ͕
ϮϬϬϱ͕
ϯ. ŶůŝĐĂǇD,můŐĞƌ7͕bĂŚŝŶP͕ĂǇĚĂƌŵĂŶ D͕dĂƔĚĞŵŝƌb͕͞ĂŶŬĂĐŦůŦŬǀĞ&ŝŶĂŶƐ
^ĞŬƚƂƌƺŶĚĞŝƌsĞƌŝ^ŦŬŦƔƚŦƌŵĂůŐŽƌŝƚŵĂhǇŐƵůĂŵĂƐŦ͕͟/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŽŶĨĞƌĞŶĐĞ
ĂŶĚǆŚŝďŝƚŝŽŶŽŶůĞĐƚƌŽŶŝĐ͕ŽŵƉƵƚĞƌĂŶĚƵƚŽŵĂƚŝŽŶdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ;/d͛ϭϰͿ͕
DĂǇϵ-ϭϭ͕ϮϬϭϰ
ϰ. KƵǇĂŶŐ:͕>ƵŽ,͕tĂŶŐ͕dŝĂŶ:͕>ŝƵ͕^ŚĞŶŐ<͕ ͞&W'ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨ'/W
ĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚĚĞĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĨŽƌ/ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕͟&ŝĞůĚ-WƌŽŐƌĂŵŵĂďůĞdĞĐŚŶŽůŽŐǇ
;&WdͿ͕/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕Ɖ͘Ϯϲϱ– Ϯϲϴ͕ϮϬϭϬ͘
ϱ. ŚƵ<͕>ŝƵt͕Ƶ:͕͞ĐƵƐƚŽŵ'/WĚĞĐŽĚĞƌĨŽƌdsĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ͕͟ŝƌĐƵŝƚƐĂŶĚ
^ǇƐƚĞŵƐ;/^^Ϳ͕ϮϬϭϯ//ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^ǇŵƉŽƐŝƵŵ͕Ɖ͘ϲϴϭ– ϲϴϰ͕ϮϬϭϯ͘
ϲ. >ŝz͕tĂŶŐz͕͞ZĞƐĞĂƌĐŚŽŶŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶdĞĐŚŶŽůŽŐǇĨŽƌ'ĞŽĚĂƚĂĂƐĞĚ^s'ŝŶ
>^͕tĞď/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵƐĂŶĚDŝŶŝŶŐ;t/^DͿ͕͟ϮϬϭϬ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕Ɖ͘ϭϯϰ– ϭϯϳ͕ϮϬϭϬ͘
7. WĂƐĂƚĐŚĂ͕W͕͘͞DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶĂŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕͟ϰƚŚ/
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕DĂŚĂŶĂŬŽƌŶhŶŝǀ͘ŽĨdĞĐŚŶŽů͕͘ĂŶŐŬŽŬ͕ϭϮϴϮ– ϭϮϴϱ͕
ϮϬϬϴ͘
8. ǀĂŝůĂďůĞ͗^ĞƌǀŝĐĞ-ŽƌŝĞŶƚĞĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬĞŶ͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝͬ^ĞƌǀŝĐĞŽƌŝĞŶƚĞĚͺĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕Ϭϰ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϰ͘
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