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Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS), Türkiye’de yazılım araştırmacıları,
mühendisleri ve eğitmenlerinin yazılım alanındaki yenilikleri, akımları, deneyimleri ve
problemleri tartıştığı temel yazılım mühendisliği platformudur. 2003 yılından bu yana
gerçekleştirilen UYMS, araştırma sonuçlarının paylaşıldığı bir ortam sağlamasının ötesinde,
ulusal yazılım mühendisliği araştırma alanının geleceğinin şekillenmesinde etkin rol
oynamaktadır. UYMS 2012’nin temel hedefi öncüllerinin başarısını tekrarlayarak, ulusal
yazılım mühendisliği araştırma alanının bugününü belgelemek ve geleceğine ışık tutmaktır.

Sempozyumun Program Komitesinde hem akademik çevrelerin hem de yazılım sektörü
temsilcilerinin yer almasına önem verilmiştir. Sempozyuma gönderilen bildirilerin 70%
Program Komitesinin değerlendirmeleri sonucunda sempozyumda sunulmak üzere kabul
edilmiştir. Sunum için aday olan her bildiri en az üç program komite üyesi tarafından
değerlendirilmiştir. Kabul edilen bildiriler Yazılım Ürün Aile Mühendisliği, Yazılım Mimari
Tasarımı, Model-Güdümlü Yazılım Mimari, Gömülü Sistemler, Yazılım Kalite ve Güvence,
ve Yazılım Deneyimleri gibi farklı alanları içermektedir.

Bu sene bir ilk olarak sempozyumun ilk gününü tamamen çalıştay ve eğitim seminerlerine
ayrıdık. “Yazılım Ürün Aile Mühendisliği Çalıştayı” Türkiye'de geniş ölçekli sistematik
yazılım tekrar kullanımına odaklanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye'deki değişik
firmalar Yazılım Ürün Aile Mühendisliği (YÜAM) ihtiyaçlarını, uyguladıkları yazılım tekrar
kullanım yöntemlerini, uyguladıkları (YÜAM) yaklaşımlarını ve pratikte karşılaştıkları
problemleri sunacaklardır. “Yazılım Mühendisliği ile Modelleme ve Simülasyonun Sinerjisi
Çalıştayı” ise Yazılım Mühendisliği ve Simulasyon disiplinin etkileşiminden kaynaklanan
sinerjinin ortaya konulmasını amaçlamaktadır. “Yazılım Test Mühendisliği Eğitim Semineri”
yazılım test konusunda teorik bilgi sunmakla beraber pratikte başarılı yöntemleri
anlatmaktadır.

Sempozyumda, yurt dışından iki çağrılı konuşmacının sunumlarına ve görüşlerine yer verildi.
Güney Kore, Pohang Üniversitesi’nden Prof Kyo-Chul Chang, “Software Product Line
Engineering for Globalization of Software Industry (Yazılım Endüstrisinin Küreselleşmesi

İçin Yazılım Ürün Hattı Mühendisliği)” başlıklı; Fransa, University of Nantes’dan katılan
Prof. Jean Bézivin ise “Do We Still Need Modeling Languages? (Modelleme Dillerine Hala
İhtiyacımız Var mı?)” başlıklı sunumları yaptılar.

Yazılım Mühendisliğinin uluslararası platformda yıllardır giderek önem kazandığını
düşünerek bu sempozyumun ülkemizde yazılım mühendisliği disiplinin gelişmesine katkıda
bulunacağını ümit ediyoruz. Konferansın organizasyonunda emeği geçen tüm Program
Komitesi üyelerine, davetli konuşmacılarımıza, Hacettepe Üniversitesi yerel organizasyon
kadrosuna, sponsorlarımıza ve sempozyumun tüm katılımcılarına teşekkürlerimizi sunarız.

Bedir Tekinerdoğan, Bilkent Üniversitesi
Ali Yazıcı, Atılım Üniversitesi

DÜZENLEME KURULU BAŞKANININ MESAJI

İlki 2003 yılında düzenlenen Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu’nun (UYMS)
altıncısını, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olarak düzenlemekten
büyük sevinç ve onur duyuyoruz.

Sempozyuma davetli konuşmacı olarak katılan Kyo-chul Kang ve Jean Bezivin’e, çalıştaylar
düzenleyen Halit Oğuztüzün ve Bedir Tekinerdoğan’a, eğitim seminerleri veren Oğuz
Dikenelli, Ali Gürbüz, Mehmet Özbek ve Koray İnkçi’ye, panel başkanı Onur Demirörs’e,
panelistlere, oturum başkanlarına, program komitesi üyelerine ve program komitesi
başkanları Bedir Tekinerdoğan ve Ali Yazıcı’ya, sempozyum başkanı Hayri Sever’e,
yönlendirme kuruluna, düzenleme kurulu üyelerine ve sempozyuma bildiri gönderen tüm
araştırmacılara katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarım.

Sempozyumu Hacettepe Üniversitesi’nin Beytepe Yerleşkesi içindeki Mehmet Akif Ersoy ve
K salonlarında düzenliyoruz. Sempozyuma ev sahipliği yapan Hacettepe Üniversitesi’ne ve
sponsor olarak destek veren STM, TÜBİTAK-BİLGEM, Netcad, TAI, Aselsan, IBMRational Software, Cybersoft ve Türkiye Bilişim Vakfı’na katkılarından dolayı ayrıca
teşekkürlerimizi sunarım.

Hacettepe Üniversitesi’ne ve Ankara’ya hoşgeldiniz.
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Software Product Line Engineering for
Globalization of Software Industry
Kyo-Chul Kang, POSTECH Fellow
Computer Science and Engineering Department
Pohang University of Science and Technology (POSTECH)
Pohang, Korea
kck@postech.ac.kr
Abstract
Software organizations, product manufacturers with embedded software, and service providers are faced with
fierce global market competition: They must be able to respond to diverse market needs with ever-increasing
number of features in ever-shortening product life cycle. Without responding to the market needs quickly with
more and better features, product developers or service providers can no longer survive in this global
competition. As core functionalities and services are realized as software, software engineering skill has now
become the key corporate capability. To be competitive in this new business environment, many global
organizations are searching for new methods and tools to increase their productivity and improve software
quality. There has been an increased interest in software product line engineering that help organizations
develop software assets and respond to market needs promptly with high quality products and services using the
software assets.
In my talk, I will give an overview of the issues in software reuse and introduce software product line
engineering. Especially, I will discuss various dimensions of variability management that the software industry
must consider for globalization.

Bio
Dr. KyoChul Kang received his Ph.D. from the University of Michigan in 1982. Since then he has worked as a
visiting professor at the University of Michigan and as a member of technical staff at Bell Communications
Research and AT&T Bell Laboratories before joining the Software Engineering Institute, Carnegie Mellon
University as a senior member in 1987. He is currently a professor at the Pohang University of Science and
Technology (POSTECH) in Korea. He served as Director of the Software Engineering Center at Korea
Information Technology Promotion Agency (KIPA) from 2001 to 2003. He served as General Chair for the 8 th
International Conference on Software Reuse (ICSR) held in Madrid, Spain in 2004, and also as General Chair
for the 11th and 14th International Software Product Line Conference held, respectively, in Kyoto, Japan in
September 2007 and in Jeju, Korea in September, 2010. He has served for many international conferences and
workshops as a steering committee member or as a organizational/program committee member.
While at the University of Michigan, he was involved in the development of PSL/PSA, a requirements
engineering tool system, and a Meta modeling technique. Since then his research has focused on software reuse.
The Feature-Oriented Domain Analysis (FODA) method he participated in the development at SEI has been
widely accepted in the product line engineering community. While on leave to KIPA, he promoted the use of
CMM in Korea. His current research areas include software reuse and product line engineering, requirements
engineering, and computer-aided software engineering.
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Do We Still Need Modeling Languages?
Jean Bézivin
University of Nantes, France
jbezivin@gmail.com
Abstract
The first assembly programming languages were often complemented by flowchart modeling notations as an aid
to produce new programs or to understand already written existing ones. More than half a century later, people
are still often using UML or other modeling notations in complement to Scala, Java, Dart or other programming
languages. In spite of the continuous improvements to programming languages and their IDEs over this long
period of time, there is still no strong convergence between programming and modeling languages. This
suggests that both categories are perhaps doomed to coexist and to evolve independently in a scheme of mutual
cooperation. But the boundary between them has never been precisely drawn. Some people even question the
fundamental distinction between modeling and programming, suggesting that perhaps both activities could
merge in the long term. These are more than sufficient arguments to motivate a separate investigation on the
subject. In the long parallel evolution track of programming and modeling languages, the recent decade has
allowed to understand more clearly the principles underlying MDE (Model Driven Engineering) and how they
differ from the classical principles of programming. So the time may have come to ask if modeling and
programming are really different and to provide definitions that will help developing this debate on a more
rigorous and positive basis. After a short introduction to the long history of modeling languages, the talk will
summarize some lessons learnt in the last MDE iteration, insisting on the central role of metamodeling and
model transformation. It will show how the modeling vision puts a stronger focus on the "representation"
relation (how a model represents a system) and how the programming vision favorites interpretation,
executability and thus stronger integration of domain, platform and application views. As a consequence of this,
the needs for modularity features may be different in the context of modeling and programming languages. The
talk will also examine how these two branches of languages engineering (modeling and programming) have
differently integrated the tension between DSL and GPL approaches (Domain Specific vs. General Purpose
Languages).
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team specializing on modeling technologies for software production, operation and evolution. AtlanMod is one
international leading team in the research area of Model Driven Engineering (MDE). Jean Bézivin got a Master
degree from the University of Grenoble and a Ph.D. and Research Habilitation from the University of Rennes.
Since 1980 he has been very active in Europe in the object‐oriented and then the modeling communities, starting
the ECOOP and TOOLS series of conference, and more recently the MODELS and ICMT series of conferences.
He founded in 1979, at the University of Nantes, one of the first Master programs in Software Engineering
entirely devoted to Object Technology (Data Bases, Concurrency, Languages and Programming, Analysis and
Design, etc.). His present interests include Model Driven Engineering and more especially the techniques of
model transformation applied to data engineering and to software forward and reverse engineering. He has
published many papers and organized tutorials and workshops in the domains of concurrency, simulation,
object-oriented programming, and model driven engineering. On the subjects of MDE, he has been leading the
OFTA industrial group in France, co-animating a CNRS specific action and the Dagstuhl seminar #04101. He is
a member of the ECOOP, MODELS, ICMT and TOOLS steering committees. He was co-chair of the
ECOOP'2006 conference organized in Nantes and Program chair of TOOLS Europe 2007 in Zurich.
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2. Gereksinim Yeniden Kullanımı Konusunda
Literatürdeki Çalışmalar

Özetçe
Kısa zamanda kaliteli ve düşük maliyetli ürünlerin
geliştirilebilmesi için aynı ürün ailesine mensup yazılımların
büyük ölçüde temel varlıkların yeniden kullanımı ile
geliştirilmesi hedeflenmektedir. Temel varlıklar; kaynak kod,
gereksinimler, tasarım ve test dokümanlarını gibi yazılım
geliştirme süreci çıktıları olmakla birlikte kaynak kod
dışındaki ürünlerin yeniden kullanımı üzerine daha az
çalışılmış ve bu konuda önerilen yöntemler henüz
olgunlaşmamıştır. Bu bildiride ASELSAN A.Ş. SST
Grubu’nda gömülü atış kontrol yazılımları ürün ailesi için
gereksinimlerin yeniden kullanımı amacı ile gerçekleştirilen
çalışma ve elde edilen sonuçlar aktarılacaktır.

Yeniden kullanılabilir varlıklara dayalı yazılım geliştirme çok
eski olmakla birlikte zaman içerisinde yeniden kullanılabilir
yazılım varlıklarının boyutu ve karmaşıklığı değişmiştir [1].
Yeniden kullanım alanında yapılan araştırmalarda, yazılım
ürün hattı çatısı oluşturabilmek için yapılan ortaklık ve
değişkenlik analizleri dışında gereksinim mühendisliği genel
olarak göz ardı edilmiştir [1].
Gereksinimlerin etkin bir şekilde yeniden kullanımı için alana
ait ortaklık ve değişkenliklerin iyi analiz edilip modellenmesi
gerekmektedir. Alan modellenmesi konusunda farklı
yaklaşımlar olmakla birlikte yazılım mühendisliği camiasında
sıkça kullanılan yöntemlerden biri özellik modelleridir [2].
Bilgiye dayalı yaklaşımların yazılım mühendisliğinde
uygulamalarının artması ile alan modellenmesinde ontoloji
yaklaşımı da popülerlik kazanmıştır. Özellik modelleri ve
ontolojilerin ilişkisi üzerine yapılan çalışmada [3] bu iki
tekniğin modelleme felsefesi ve ifade gücü açısından
farklılıkları ortaya konulmuş ve güçlü oldukları alanlar
belirtilmiştir.
Gereksinim mühendisliği ile mimari tasarım sürecinin iç içe
geçmiş ilişkisi ve bilgi paylaşımına dayanarak, mimari bilginin
yönetimi için kullanılan çözümlerin bir kısım gereksinim
mühendisliği probleminin çözümünde de kullanılabileceği
düşünülmektedir [4]. Gereksinim mühendisliğinin bilgi yoğun
bir süreç olması sebebi ile bu alanda ontolojilerin
kullanılabilirlik potansiyeli de oldukça fazladır [5]. Kaliteli
gereksinimler tutarlı, gerekli, belirsizlikten uzak ve
doğrulanabilir olma özelliklerini taşımalıdır [6, 7]. Ontolojiler
ile alan bilgisi ve kavramlar arasındaki ilişkiler formal bir
şekilde ifade edilebildiğinden ontolojiler üzerinde yapılacak
uslamlamalar ile kalitesiz gereksinimlere sebep olan
faktörlerin
tespit
edilip
ortadan
kaldırılabileceği
düşünülmektedir.
[9]’deki çalışmada mevcut bir gereksinim yönetimi aracına
eklenti olarak geliştirilen bir gereksinim yeniden kullanım
yöntemi tanıtılmıştır. Yöntemin gerçek bir ürün ailesi için
uygulamasından elde edilen ölçümler, sistematik gereksinim
yeniden kullanımı ile harcanan mühendislik işgücünde
%61’lere varan kazanımlar olabileceğini göstermektedir.
Ontolojinin gereksinim mühendisliği alanında uygulamalarına
örnek olarak verilebilecek Ontoloji Güdümlü Gereksinim
Mühendisliği [10] çalışmasında Ontoloji Güdümlü Gereksinim
Mühendisliği Metodolojisi (OntoREM) tariflenmiş ve
havacılık endüstrisinde bir örnek uygulamadan elde edilen
sonuçlar değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre

1. Giriş
Yeniden kullanım daha çok kaynak kodun yeniden kullanımı
olarak algılanmakla beraber, yazılım endüstrisinde genel kabul
görmüş yöntemlerden yazılım ürün hattı yaklaşımı ile yazılım
geliştirme sürecinde üretilen gereksinimler, yazılım mimari
tasarımı, test raporları gibi diğer çıktıların da yeniden
kullanımı hedeflenmektedir. Ürün hattı yaklaşımında
gereksinimlerin aynı ürün ailesine ait ürünlerin bütününde
yeniden kullanılması hedeflendiğinden gereksinimlerde
yapılacak güncellemelerin tüm ürün ailesine etkisi olmaktadır.
Bu nedenle yazılım ürün hattı yaklaşımında gereksinimlerin
yönetimi
ve
dokümantasyonu
daha
karmaşıktır.
Gereksinimlerin yeniden kullanımı için ortaya konulmuş
sistematik çözümlerin azlığı sebebiyle en yaygın uygulama
yazılım gereksinimlerinin benzer projelerden kopyalanarak
ihtiyaçlar doğrultusunda yeni ürünlere uyarlanması
şeklindedir. Kopyala-değiştir yöntemi ile üretilen yazılım
gereksinimleri eksik, çelişkili, yanlış gereksinimlere sebep
olup gereksinim kalitesini düşürmekte ve projenin ilerleyen
safhalarında zaman ve para kaybına yol açmaktadır.
Bu bildirinin 2. Bölümü’nde gereksinimlerin yeniden
kullanımı konusunda literatür desteği alınan çalışmalardan
bahsedilecek, Bölüm 3’ de ASELSAN SST Grubu bünyesinde
geliştirilmekte olan gömülü atış kontrol yazılımlarının
gereksinim mühendisliği sürecinde yeniden kullanıma duyulan
ihtiyaç anlatılacak, bu ihtiyacı karşılamak için önerilen
gereksinim yeniden kullanım yöntemi tanıtılacak, örnek bir
uygulamadan elde edilen sonuçlar paylaşılacaktır. Bölüm 4’de
çalışmanın
sonucunda
elde
edilen
kazanımlar
değerlendirilecektir.
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ontoloji modeli Protege3.4.7[12] ontoloji editörü kullanılarak
geliştirilmiştir.

alan ontolojisinin geliştirilmesi ile alan bilgisi formal bir
ortama aktarılmış olmakta ve bir kere uzmanlar tarafından
doğrulandıktan sonra yeni eklenen kavramların geçerliliğini ve
ontolojinin kendi içindeki tutarlılığını sağlamak için yapılacak
periyodik doğrulamalar dışında, başka projeler için yeniden
kullanımı sırasında alan uzmanlarının müdahalesine duyulan
ihtiyaç azalmaktadır.

3. ASELSAN Atış Kontrol Yazılımları için
Gereksinim Yeniden Kullanımı
ASELSAN A.Ş. atış kontrol yazılımları geliştiriminde mimari
tasarım ve kaynak kod yeniden kullanımı sıklıkla
uygulanmakta, gereksinimlerin sistemli bir şekilde yeniden
kullanımı için de çalışmalar yapılmaktadır. Aynı ürün
ailesindeki ürünler için gereksinimler farklı kişiler tarafından
tariflendiğinde, benzer ürün fonksiyonellikleri için bile
dokümanlar arasında çok fazla fark olabilmektedir.
Dokümanları hazırlayan kişilerin benimsediği soyutlama
seviyesine göre bazı dokümanlar çok alt seviye detaylar
içerebilmekte, bazılarında ise gereksinimin bütünlüğü için
gerekli bilgiler eksik kalabilmekte, dolayısıyla gereksinim
kalitesi kişilere bağımlı olmaktadır.
Düşük kalite
gereksinimler ise yazılımların gerçekleme, test safhalarında
ciddi problemlere yol açmakta ve harcanan işgücü ve maliyeti
arttırmaktadır. Yazılım geliştirme sürecindeki verimi ve
kaliteyi arttırmak amacıyla atış kontrol yazılımlarında
gereksinimlerin yeniden kullanımı için ontoloji-tabanlı bir
yöntem geliştirilmiştir.

Şekil 1 Silah Sistemleri Referans Mimarisi
Atış kontrol alanının özellikleri göz önünde bulundurularak
modelleme sırasında “Frame” paradigması takip edilmiştir.
Şekil 2’de genel yapısı verilen ontolojide 3 ana bölüm yer
almaktadır;
•
Domain Utilities: Gereksinim modelini ve
kavramlarla ilgili gereksinimleri üretebilmek için
gerekli metin bilgilerini barındırır.
•
SPL
Assets:
Atış
kontrol
yazılımlarında
kullanılmakta olan alan kavramlarının modellerini
içerir.
•
Fire Control Software: Bir atış kontrol yazılımının
kompozisyonunu ve kurallarını içerir.

3.1. Ontoloji-tabanlı Gereksinim Yeniden Kullanımı
Yazılım gereksinimlerinin kalitesini etkileyebilecek faktörler:
çelişkili gereksinimler, eksik gereksinimler, gereksinimlerin
dinamik ve değişken doğası olarak sıralanabilir. Bu
faktörlerin gereksinim mühendisliği sürecine olumsuz
etkilerini azaltmak ve yazılım gereksinimlerinin kalitesini
arttırmak için ise ontoloji kullanımı önerilmektedir [5].
Aynı ürün hattındaki yazılımların, alan kavramlarının
kurallara uygun olarak çeşitli kombinasyonlarda bir araya
getirilmesi sonucu üretildiği düşünülerek, alan konseptleri ile
alan gereksinimleri arasındaki ilişki ortaya çıkarıldığında,
konfigürasyonu
belirlenen
ürünler
için
yazılım
gereksinimlerinin de yeniden kullanılarak üretilebileceği
düşünülmektedir. Bu amaçla ontolojilerin ifade yeteneği ve
mantıksal analiz için uygunluğu göz önünde bulundurularak
atış kontrol gömülü yazılımları için bir alan ontolojisi
geliştirilmiştir.
3.1.1.

Şekil 2 Ontolojinin genel yapısı
Gereksinimler ile alan kavramları birbirinden ayrı
modellenmekle birlikte; kavramlar gereksinimler içinde
parametre olarak kullanılmaktadır. Gereksinim metinleri
belirlenirken her bir maddenin tek bir gereksinimi ifade ediyor
olmasına ve doküman genelinde tutarlı bir soyutlama seviyesi
takip ediliyor olmasına dikkat edilmiştir.

Atış Kontrol Yazılımları Ontolojisi
Şekil 3El ile yazılmış gereksinim maddesi

Yazılım gereksinimlerinin bir kısmı yazılımın mimari
tasarımından kaynaklanmaktadır. Bu noktadan hareketle
tasarımı ortak bir referans mimariye uyumlu olan Aselsan atış
kontrol yazılımları ontolojisi için en önemli başlangıç noktası
Silah Sistemleri Referans Mimari çalışması [11] ile ortaya
konulan katmanlar, bileşen sınıflandırması ve ara yüzlerdir.
Gereksinimler için diğer bir kaynak olarak ASELSAN’da
geliştirilmiş olan daha önceki projelere ait yazılım gereksinim
dokümanları incelenmiştir. Bunların haricinde dokümanlarda
net tariflenmemiş olsa bile alan tecrübesi sonucu yazılım
geliştiricilerin yazılıma dahil ettikleri standart bir takım
güvenlik gereksinimleri tespit edilmiştir. Bu bilgiler
doğrultusunda atış kontrol yazılımları gereksinimleri için bir

Şekil 3’te el ile yazılmış gereksinim dokümanında bulunan
gereksinim cümleleri verilmiştir. Şekil 4’te ise otomatik olarak
üretilen gereksinimlerden örnekler verilmiştir.

Şekil 4 Ontolojiden üretilmiş gereksinim maddeleri
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Đki dokümanda da yer alan gereklerin benzer sistem işlevlerini
tanımlamasına rağmen anlaşılırlık ve test edilebilirlik
açısından bakıldığında otomatik olarak üretilen gereklerin
daha kaliteli olduğu görülmektedir.
Bir ürün hattındaki farklı ürünlerin ihtiyaçları doğrultusunda
örneklenebilir olmaları için, parametrik gereksinimler
tanımlanmış, gereksinimlerin parametrik olmayan parçaları
için ise bir gereksinim bilgi tabanı oluşturulmuştur. Aynı
şekilde kavramların bilinen örneklemeleri de modele uygun
olarak alan bilgi tabanına eklenmiştir. Alan kuralları,
kavramların birbiri ile olan ilişkisini doğru yansıtacak ve
geçersiz ürün konfigürasyonlarına engel olacak şekilde
ontolojiye dahil edilmiştir. Kuralların bir kısmı frame
tanımlarına slot fasetleri olarak yerleştirilmiştir. Bir kısım
kurallar ise ontoloji editörünün “PAL-Constraint” altyapısı
kullanılarak tariflenmiştir. Bunların dışında geliştirilen
yeniden kullanım aracına atanmış bazı kontroller de
mevcuttur.

kadar toplanan cevapların içeriğine göre değişim
gösterebilmektedir. Örnek bir form Şekil 6’da verilmiştir.

3.1.2.
Aracı

Bu araç ile yazılım ürün hattı için gereksinim üretimi ürün
konfigürasyonu ile ilişkilendirilerek ele alınmıştır. Böylece,
alan uzmanlarınca doğrulanmış bir ontoloji kullanıldığında,
ürün hattı sınırları içinde kalan farklı ürün örneklemeleri için
karşılanması gereken yazılım gereksinimleri büyük ölçüde
yeniden kullanım yolu ile üretilebilmektedir.

Ontoloji-tabanlı

Gereksinim

Yeniden

Şekil 6 Örnek bir konfigürasyon ekranı

Kullanım

Yeniden kullanım yöntemi ile uygulama mühendisliği
sürecinde maliyeti düşürmek ve verimi arttırmak için bu
işlemlerin otomasyonu tercih edilmektedir. Otomasyonun söz
konusu olduğu yerde ise gerekli araç desteği kaçınılmazdır. Bu
ihtiyaç doğrultusunda ontoloji modeli üzerine bir otomasyon
aracı tasarlanmıştır ve aşağıdaki temel işlevler atanmıştır:
•
Ürün konfigürasyon akışı belirlemek ve bu akış
doğrultusunda ihtiyaç duyulan bilgilerin toplanması
amacı ile kullanıcıyı yönlendirmek,
•
Konfigürasyon akışı içerisinde girilen bilgilerin
tutarlılığını
sağlamak
ve
geçersiz
ürün
konfigürasyonlarına engel olmak,
•
Geçerli ürün konfigürasyonları için, kullanıcıdan
toplanan
bilgiler
doğrultusunda
yazılım
gereksinimlerinin otomatik olarak üretmek.
Ürün konfigürasyon akışı, bir seri soru veya komut ile
kullanıcıdan bilgi girişini tetikler ve kullanıcıdan alınan
bilgilerin ontoloji kurallarına ve sınırlandırmalarına uygun
olmasını zorunlu kılar. Akıştaki soruların sırası ve cevap
formlarının içeriği doğru ürün konfigürasyonlarına
ulaşılabilmesi için önem taşımaktadır. Örneğin ontolojideki bir
kavramın niteliklerinin ürünün konfigürasyonunda alması
gereken değerler ile ilgili kullanıcıdan bilgi girişi bekleniyorsa
bu bilgilerin akışta birlikte toplanması, kavramın yerel
kontrollerinin erken yapılıp olası herhangi bir uyumsuzluğun
kullanıcıya zamanında bildirilmesi açısından gereklidir. Bu
bakışla hazırlanan kullanıcı veri giriş akışı Şekil 5’te
verilmiştir.

3.1.3.

Gereksinimlerin Dokümantasyonu ve Yönetimi

Bir yazılım ürün hattına ait gereksinimlerin tipleri
incelendiğinde 4 farklı gereksinim tipi olduğu belirlenmiştir;
•
Değiştirilmeden kullanılan gereksinimler
•
Parametrik kullanılan gereksinimler
•
Ürün konfigürasyonuna bağlı gereksinimler
•
Ürüne özel gereksinimler
Ürüne
özel
gereksinimlerin
yeniden
kullanımı
hedeflenmemekle birlikte gereksinimlerin yönetimi ve
dokümantasyonu için ortaya konulan çözümün bu
gereksinimlere etkisi de düşünülmelidir.
Ürün hattı yazılım gereksinim özellikleri için bir doküman
taslağı belirlenmiştir, gereksinim yeniden kullanım aracı,
gereksinim
çıktılarını
bu
taslağa
uygun
şekilde
yerleştirmektedir. Mevcut ürün hattı gereksinimleri dışında
kalan bir gereksinim ekleme ihtiyacı olduğunda, bu gerekler
içeriği otomatik olarak doldurulmuş taslak üzerine elle
eklenebilmektedir. Gereksinim yeniden kullanım aracının
oluşturduğu her bir gereksinim maddesine eşsiz bir imza
ataması sayesinde otomatik üretilmiş çıktılar, basit bir eklenti
ile mevcut gereksinim yönetim aracına kolaylıkla
aktarılabilmektedir. Alan ontolojisi güncellenip tekrar
otomatik gereksinimler oluşturulduğunda daha önceden
gereksinim yönetimi aracı ortamına aktarılmış bir ürün için
sadece güncellenme ihtiyacı olan gereksinim maddeleri
değişmekte, ontolojide herhangi bir değişiklik uygulanmamış
gereksinimler ile elle eklenmiş gereksinimler ve bunların diğer
dokümanlar ile izlenebilirlikleri korunmaktadır.

Şekil 5 Kullanıcı veri giriş akışı

4. Örnek Uygulama & Değerlendirme

Her soruda cevapları almak amacıyla kullanıcıya bir form
sunulur ve diğer soruya geçilmeden önce mevcut girilmiş
bilgilerin doğruluğu kontrol edilir. Đşleyişte bazı alt soruların
kullanıcıya sorulup sorulmayacağı veya sorulan soruların
cevap formlarında kullanıcıya sunulacak seçenekler de o ana

Gereksinim yeniden kullanım aracı geliştirilen alan
ontolojisinin ve otomatik türetilen gereksinimlerin yeterliğini
değerlendirebilmek amacı ile yeni geliştirilmekte olan bir
sistemin yazılım gereksinimlerini üretmek için kullanıma
alınmıştır. Bu aşamada kullanıcı ara yüzü yeterli olgunluğa
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gereksinimlerin anlaşılabilirliği ve test edilebilirliği
arttırılmıştır.
Yukarıdaki kazanımlar göz önünde bulundurulduğunda
gereksinimlerin yeniden kullanımı, doküman hazırlanması
için harcanan zamanı azalttığı gibi, sonuçta ortaya çıkan
gereksinim dokümanların daha anlaşılabilir ve kaliteli
olmasını sağlamaktadır. Önerilen yöntemden alınacak verim
ise alan ontolojisinin kapsamına ve doğruluğuna bağlıdır.
Örnek uygulama sonucunda elde edilen sonuçlar olumlu
olmakla birlikte, mevcut ontoloji henüz olgunlaşmamıştır.
Ontolojinin yeterli olgunluk seviyesine ulaşabilmesi için ise
önerilen yöntemin mümkün olduğunca çok projede
uygulanması,
geri
bildirimler
toplanarak
gerekli
güncellemelerin yapılması gerekmektedir.
Bu çalışma kapsamında geliştirilen aracın kalıcı olarak
kullanıma alınabilmesi için kullanıcı ara yüz tasarımının
olgunlaştırılması gerekmektedir. Bu amaçla çalışmanın bir
sonraki basamağında yarı akıllı bir kullanıcı ara yüzü
geliştirimi planlanmaktadır.

erişmediğinden geçerli bir sistem konfigürasyonu metin
dosyası aracılığı ile programa girdi olarak verilmiştir. Üretilen
gereksinimler yazılım, test, sistem ve kalite güvence
mühendisliği katılımında gözden geçirmeye sunulmuş, gelen
görüşler sonrasında güncelleme yapılmıştır. Dokümanın
güncel versiyonu üzerinden alınan ölçümler ve sonuçları
Tablo 1 ‘de listelenmiştir.
Tablo 1 Proje Ölçümleri
Ölçüm Adı
Otomatik
üretilen
gereksinimlerin
tüm
gereksinimlere oranı
Sistem gereklerinin otomatik gereksinimlerden
karşılanma oranı
Elle değiştirilen otomatik gereksinimlerin tüm
otomatik gereksinimlere oranı
Silinen otomatik gereksinimlerin tüm otomatik
gereksinimlere oranı
Değişiklik türü anlamı değiştirmeyen yazım
düzeltmesi olan otomatik gereksinimlerin elle
güncellenen otomatik gereksinimlere oranı
Değişiklik türü kavram isimlendirme değişikliği
olan otomatik gereksinimlerin elle güncellenen
otomatik gereksinimlere oranı
Değişiklik türü içeriği değiştiren metin düzeltmesi
olan otomatik gereksinimlerin elle güncellenen
otomatik gereksinimlere oranı

Ölçüm
Sonucu(%)
81.71
78.32
25.57
1.82
23.52

5. Kaynakça
66.66
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“Requirements
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Feature
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K.Pohl, et al., Eds, sayfa 89-113, 2005.
[3] Kim, C. H.P., “On the Relationship between Feature
Models and Ontologies”, University of Waterloo,
Ontario, Canada, 2006.
[4] Liang, P , Avgeriou, P., “From Architectural Knowledge
to Requirements Knowledge Management”, RUGSEARCH-09-L02, 5 Şubat 2009.
[5] Castaňeda, V., Ballejos, L., Caliusco, Ma. L., Galli, Ma.
R., “The Use of Ontologies in Requirements
Engineering”, Global Journal of Researches in
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[6] Firesmith, D., “Specifying Good Reuirements”, Journal of
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[7] Sommerville, I., Sawyer, P., Requirements Engineering:
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15.68

Ölçüm
sonuçları
değerlendirildiğinde
ontoloji-tabanlı
gereksinim yeniden kullanım metodu uygulanarak gereksinim
dokümanlarının içeriğinin büyük ölçüde otomatik olarak
üretilebildiği görülmüştür. Gözden geçirme sonrası otomatik
üretilen gereklerde elle güncelleme yapma ihtiyacı oluşmuştur.
Bu güncellemelerin içeriği ve yüzdesi değerlendirildiğinde:
•
Silinmesine karar verilen otomatik üretilmiş
gereklerin oranın çok düşük olması ontolojideki
kavramlar
ve
bunlarla
ilişkilendirilmiş
gereksinimlerin çok büyük ölçüde alan sınırları
içinde kalan bilgileri modellediğini göstermektedir.
•
Kavram isimlendirmelerinde yapılan değişikliklerin
oranının yüksek olması ontolojide standart bir
isimlendirme ile kullanılan bir kavramın projeler
özelinde farklı isimlendirme ile kullanım ihtiyacı
olduğunu göstermektedir.
Gereksinim yeniden kullanım aracının, yeni geliştirilmekte
olan bir atış kontrol yazılımının gereksinimlerinin üretiminde
kullanıma alınması ile elde edilen kazanımlar aşağıda
listelenmiştir:
•
Referans mimari varlığı ve ortak kullanılan
bileşenler sayesinde yazılımlarda ortak olan
gereksinimlerin dokümanlara otomatik olarak
aktarılması sağlanmıştır.
•
Alan
bilgisinin
ontolojide
modellenmeye
başlanması ile bir kısım yazılı olmayan, tecrübeye
dayalı bilgiler ve alana özel varsayımlar da gün
ışığına çıkarılmıştır.
•
Ürün hattı yazılım gereksinimlerini için bir taslak
hazırlanarak, içeriğinin büyük ölçüde otomatik
olarak doldurabiliyor olması ile doküman genelinde
gereksinimlerin tutarlı bir soyutlama seviyesinde
ifade edilmesi sağlanmıştır.
•
Gereksinim maddelerinin sadeleştirilmesi ile
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deneyimini etkileyen önemli ve ayırt edici sistem vasıflarını
yetenek olarak tanımlamaktadır. Yetenek modelleme
çalışmasının amacı bir yazılım ürün hattının çıktısı olarak
üretilecek olan yazılımların ortak ve değişken yeteneklerini
tanımlamaktır [3]. Yetenek modelleme çalışmasının çıktısı ise
genellikle yeteneklerin kavramsal gruplamasını, yetenekler
arasındaki ilişkileri ve bağımlılıkları tanımlayan bir
çizelgedir. Yazılım ürün hattı yetenekleri tanımlandıktan ve
gerçekleştirimi yapıldıktan sonra yetenek kısıtları ve
bağımlılıkları dikkate alınarak bu yeteneklerin ihtiyaca göre
bir alt kümesi seçilir ve seçilen yeteneklere sahip yeni bir
yazılım elde edilir [4].

Özetçe
Komuta Kontrol Sistemleri, genel anlamda, komuta kontrol
merkezleri ve bu merkezler tarafından idare ve sevk edilen
sensör ve silah sistemlerinden oluşmaktadırlar. Yazılımsal
anlamda tüm bu sistemler arasında benzer yetenekler olsa da
bu yeteneklerin kullanılabilirliği bulunduğu seviyeye göre
veya bulunduğu platforma göre değişmektedir. Bununla
birlikte, Komuta Kontrol sistemlerinin çalışma zamanında
operasyonun durumuna göre farklı yeteneklerle çalışabilmesi
gerekmektedir. Bu değişkenlik Komuta Kontrol Sistemleri
yazılımlarında ortaklamayı zorlaştırmaktadır.

Bu makalede anlatılan yazılım geliştirme yaklaşımının
uygulandığı Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol
Sistemi’ni (HERİKKS) oluşturan yazılımlar temel işlevleri
bakımından oldukça benzerdir. Ancak bu yazılımların,
yazılımın kullanıldığı platformun donanımsal alt yapısına, bu
platforma sahip olan askeri birimin komuta kontrol
hiyerarşisindeki seviyesine ve operasyonun anlık durumuna
göre farklılaşma yeteneğine sahip olması gerekmektedir.
Yazılım tasarımı sırasında yazılım ürün hattı yaklaşımının
benimsenmesi değerlendirilmiş ve önceden komuta kontrol
sistemlerinde yazılım ürün hattı yaklaşımının benimsenmesi
ile ilgili yapılan benzer çalışmalar da risk ve maliyet analizi
açısından incelenmiştir [5]. Bir yazılım ürün hattı kurulması
durumunda yazılımların konfigürasyonlarının geliştirme
zamanında belirlenmesi ve sabitlenmesi gerekmektedir. Bu
durumda yazılım konfigürasyonları gerektiği takdirde çalışma
zamanında değiştirilebilecek esnekliğe sahip olamamaktadır.
Aşağıda bahsi geçen sebepler göz önünde bulundurularak
yazılımların farklı bir yaklaşımla geliştirilmesine karar
verilmiştir:

Bir Hava Savunma Komuta Kontrol Sistemi olan HERİKKS
Sisteminde yazılımların yetenekleri ve her yeteneğin
bağımlılıkları belirlenmiş ve bu yeteneklerin erişilebilirlik
durumuna göre kendini şekillendiren yazılım bileşenleri
oluşturulmuştur. Komuta kontrol sisteminin kullanılacağı
askeri birim tipinin ilk yükleme sırasında belirlenmesinin
ardından yeteneklerin erişilebilirlikleri otomatik olarak
güncellenmektedir. Bu sayede yazılım bileşenleri, seçilen
birlik tipine bakmaksızın, yeteneklerin erişilebilirlik
durumuna göre işlevlerini yerine getirebilmektedirler.
Böylece, hem farklı askeri birimlerdeki yazılımlar ortaklanmış
hem de yazılımların karmaşıklıkları azaltılmıştır.

1. Giriş
Temel işlevleri bakımından ortaklık gösteren ancak bunun
yanında farklılaşan yeteneklere de sahip yazılımlar arasında
ortaklama yapmak, yazılımların tutarlılığını ve kalitesini
artırırken yazılım geliştirme ve test için gerekli olan işçiliği ve
dolayısı ile maliyeti azaltır. Yazılımların yeniden
kullanılabilirliği, yazılım mühendisliği alanında üzerinde uzun
zamandır çalışmaların yapılmakta olduğu önemli bir konudur.
Yazılımların azami seviyede yeniden kullanılabilirliğini
sağlamak ve ortak bir kaynak kodu tabanından benzer özellikte
birden fazla yazılım çıkartabilmek için ortaya atılan
yaklaşımlardan birisi de yazılım ürün hattıdır. Yazılım ürün
hattı yaklaşımı üretkenlik, kalite ve yazılım geliştirme zamanı
bakımından büyük kazançlar vaat etmektedir [1].
Yazılımların yeniden kullanılabilirliğini artırmayı amaçlayan
yazılım ürün hattı ve benzeri yaklaşımların temeli, yetenek*
(özellik) modelleme çalışmalarına dayanır. Yetenek
modelleme çalışması Yetenek Tabanlı İlgi Alanı Analizi (İng.
Feature Oriented Domain Analysis, FODA) metodunun bir
parçası olarak teklif edilmiştir [2]. FODA, kullanıcı
*
Makale genelinde yetenek ifadesi, yazılımın yerine getirebildiği işlev
anlamında kullanılmıştır.
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Her birim tipi için farklı yazılım konfigürasyonlarının
olması kurulum ve konfigürasyon yönetimi maliyetlerini
arttırmaktadır.



Aynı yazılımın acil durumlarda farklı bir askeri birime
hizmet vermek amacıyla farklı yetkilerle açılabilme
gereksinimi yazılımların yapılandırmasının yazılım
açılırken değişebilecek şekilde esnek olmasını
gerektirmektedir.



Çalışma zamanında operasyon durumuna ve çeşitli
sistem parametrelerine göre yazılımın yeteneklerinin
değişebilmesi, bu yeteneklerin çalışma zamanında
yeniden yapılandırılabilir olmasını gerektirmektedir.
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Şekil 1: Örnek bir yetenek ağacı.
2.2. Yetenek Bağımlılıkları

Bu sebepler de dikkate alınarak tek bir konfigürasyona sahip
bir yazılım geliştirilmesine; ancak bu yazılımın çalışma
zamanında ihtiyaçlara göre yapılandırılabilir olmasına ve
değişken yeteneklerin çalışma zamanındaki yönetimi için
ayrıca bir bileşen geliştirilmesine karar verilmiştir. Yazılım
ürün hattı yaklaşımı uygulanmamış olsa da yetenek bağımlılık
ve değişkenlik modellemesi çalışmaları yürütülmüştür. Bu
makalede bu çalışmaların sonuçlarının bu bileşenin
geliştirilmesinde nasıl kullanıldığı, bileşenin işlevleri ve
yazılım geliştirme sürecine olan katkıları anlatılmaktadır.

Yazılımın yetenekleri belirlendikten sonra modelin
tamamlanması için yetenekler arasındaki bağımlılıklar
tanımlanmalıdır. Bu bağımlılıklar her bir yeteneğin erişilebilir
olması için gerekli olan koşulları tanımlar. Bir yetenek,
ihtiyaç duyduğu bir işleve karşılık gelen başka bir yetenek
erişilebilir olmadığı için devre dışı kalabilir. Yazılımın
yetenekleri arasındaki tutarlılığın sağlanabilmesi için yetenek
bağımlılıklarının doğru bir şekilde tanımlanması çok
önemlidir. Yetenek modelindeki yetenek bağımlılıkları iki
türde ele alınmıştır:

2. Yetenek Modeli

i. Yerel Bağımlılıklar
Yeteneğin,
yetenek
ağacındaki
konumundan
kaynaklanan bağımlılıklarıdır. Eğer bir yeteneğin
yetenek ağacında üst yeteneği varsa, bu yeteneğin
erişilebilir olması için üst yeteneğinin de erişilebilir
olması gerekir. Örneğin Şekil 1’de verilen örnek
yetenek ağacında yükseklik haritası yeteneğinin
erişilebilir olması için CBS yeteneğinin de erişilebilir
olması şarttır. Bu türden bağımlılıklar yeteneklerin
yetenek ağacındaki yerinin bir sonucu olduğu için
modelde ayrıca belirtilmesine gerek yoktur. Bunun bir
sonucu olarak da yetenek ağacında yeteneklerin nasıl
gruplandırılacağına
ayrıca
özen
göstermek
gerekmektedir.

2.1. Yetenek Ağacının Oluşturulması
Yapılandırılabilir yeteneklere sahip bir yazılım geliştirmek
için öncelikle yetenek modeli hazırlama çalışmasının
yürütülmesi gerekir. Yetenek modelleri yazılımlarda ortak ve
değişken olan yetenekleri ve yetenekler arasındaki ilişkiyi
ortaya koyar [6].
Yetenek modeli hazırlanmasının ilk adımı yazılımın
yeteneklerinin belirlenmesidir. Bu çalışmada yazılımın tüm
yeteneklerini modele eklemek yerine yalnızca farklı yazılım
konfigürasyonlarında
farklılaşan
veya
gelecekte
farklılaşabileceği öngörülen yetenekler ile yazılımın temel
yeteneklerinin modele eklenmesi yaklaşımı benimsenmiştir.
Yetenekler Şekil 1’de örneklendiği gibi bir ağaç oluşturacak
şekilde modele eklenmiş, her bir yetenek ilgili olduğu
yeteneğin altına bağlanmıştır*. Örneğin yükseklik haritalarının
gösterilmesi yeteneği CBS (coğrafi bilgi sistemi) yeteneğinin
altına bağlanmıştır; çünkü bu yetenek yalnızca CBS
yeteneğinin varlığında anlamlıdır. Diğer yandan yükseklik
haritalarının gösterilmesi yeteneği sistemde yoksa bile CBS
yeteneği var olabilir.

ii. Genel Bağımlılıklar
Bir yeteneğin erişilebilirliği, başka yeteneklerin
erişilebilirliğine bağlı olabilir. Örneğin Şekil 1’de
yükseklik haritalarının gösterilmesi yeteneği renkli
ekran yeteneğine bağımlıdır. Bu bağımlılıklar yetenek
modelleme çalışması sırasında belirlenmeli ve yetenek
modelinde tanımlanmalıdır. Yetenekler arasındaki
bağımlılıkların modelde tanımlanabilmesi için Çizelge
1’deki yetenek ilişkileri tanımlanmıştır. Bu ilişkiler
kullanılarak her yeteneğin erişilebilirliğini kısıtlayan
kurallar tanımlanıp modele eklenmiştir.

Yetenek ağacındaki bazı düğümler gerçekten yazılımın bir
işlevine karşılık gelmiyor olsa da diğer yetenekleri uygun bir
biçimde gruplamak amacıyla ağaca dâhil edilebilir. Örneğin
Şekil 1’de görülen yetenek ağacındaki donanım yeteneği
gerçekten yazılımın bir yeteneğini temsil etmemektedir. Bu
yetenek, renkli ekran ve yazıcı gibi donanıma bağlı yazılım
yeteneklerini uygun biçimde gruplamak amacıyla ağaca dâhil
edilmiştir.

2.3. Yetenek-İlişkili Değerler
Yeteneklerin ve yetenek bağımlılıklarının belirlenmesi
yazılımdaki yeteneklerin bir kısmının ihtiyaca göre devre dışı
bırakılabilmesini veya etkinleştirilebilmesini sağlar. Bunun
yanında başka bir ihtiyaç da yazılımdaki yeteneklere karşılık
gelen
işlevlerin
özelleştirilebilmesidir.
İşlevlerin
özelleştirilebilmesi için işlevin davranış biçimini tanımlayan
parametrelerin değerlerinin saklanması, çalışma zamanında bu
değerlerin okunabilmesi ve ihtiyaç halinde değiştirilebilmesi

*
Burada yetenek isimleri sadelik için kısa tutulmuştur. Örneğin,
VektörHarita yeteneği ile kastedilen yazılımın vektör haritaları
gösterebilme yeteneğidir.

13

6. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'12

Şekil 2: Kaynak kodundan yeteneklere, yeteneğin tam adını kullanarak erişmek
gerekir. Örneğin yazılımın harici bir sisteme bağlanarak veri
paylaşımında bulunabilmesi bir yetenek iken, bu harici
sistemin IP adresi ve TCP port numarası bu yetenekle ilişkili
değerlerdir. Bu değerler genellikle yapılandırma dosyalarında
ya da Windows kayıt defteri (İng. registry) benzeri işletim
sistemi tarafından sağlanan veri saklama hizmetlerinden
faydalanarak saklanırlar.

3. Yeteneklerin Çalışma Zamanında
Yönetimi
Yazılımın çalışma zamanında her yeteneğin etkinliği ve
erişilebilirliği olmak üzere iki farklı vasfı vardır. Yetenek için
belirtilen koşullar sağlandığında yeteneğin erişilebilir olması
isteniyorsa yetenek etkin olarak işaretlenmelidir. Başka bir
deyişle bir yeteneğin çalışma zamanında erişilebilir olması
için yeteneğin etkin olması ve erişilebilirlik koşullarının
sağlanıyor olması gerekir. Yetenek etkin değilse, erişilebilirlik
koşulları sağlanıyor olsa bile çalışma zamanında bu yeteneğin
durumu erişilebilir olamaz.

Çalışmalar sırasında, yeteneklerle doğrudan ilgili olan bu gibi
değerlerin de yeteneklerle ilişkilendirilmesinin ve yetenek
modeline dâhil edilmesinin daha faydalı olacağına karar
verilmiştir. Böylece yetenek modeli incelendiğinde yetenekler
ve yeteneklerin bağımlılıklarının yanında hangi işlevin nasıl
özelleştirilebildiği bilgisine de aynı yerden ulaşabilmek
mümkün olmaktadır [7]. Önerdiğimiz yetenek modelinde,
ihtiyaç duyulması halinde, her bir yetenekle bir veya daha
fazla sayıda değerin ilişkilendirilmesine imkân verilmektedir.
Bu değerler boolean, tamsayı, ondalık sayı veya karakter
dizisi tiplerindeki parametreleri temsil edebilirler.

Yeteneklerin etkinliği yazılımın açılışında yapılandırma
dosyasında belirtilen şekilde ayarlanır ve çalışma zamanında
da ihtiyaç duyulduğunda değiştirilebilir. Yeteneğin
erişilebilirliği ise çalışma zamanında otomatik olarak
belirlenen salt-okunur bir değerdir. Çalışma zamanında bir
yeteneğin erişilebilirliği belirlenirken yeteneğin etkinlik
durumu ve erişilebilirlik kısıtlarının her birinin sağlanıp
sağlanmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Yazılımın,
yetenek modeli ile tutarlı bir şekilde çalışabilmesi için
yazılımdaki bileşenlerin ilgili yeteneklerin erişilebilirliklerini
takip ederek çalışma şekillerini buna göre düzenlemeleri
gerekmektedir. Bileşenlerin tüm bu kuralları sürekli olarak
denetlemeleri yerine yetenek modelini girdi olarak alacak ve
bu kuralları otomatik olarak işletecek bir bileşenin faydalı
olacağına karar verilmiştir. Geliştirilen yetenek yönetimi
bileşeninin işlevleri şöyledir:

Çizelge 1: Yetenekler arasında tanımlı olan ilişkiler.
İlişki

Gösterim

Tanım

gereksinim

f1 => f2

f1 yeteneğinin erişilebilir
olmasının önkoşulu f2
yeteneğinin erişilebilir
olmasıdır

ve

f1 =>
f2 ve f3

f1 yeteneğinin erişilebilir
olmasının önkoşulu f2 ve f3
yeteneklerinin erişilebilir
olmasıdır

veya

f1 =>
f2 veya f3

f1 yeteneğinin erişilebilir
olmasının önkoşulu f2 veya f3
yeteneklerinden en az birisinin
erişilebilir olmasıdır

değil

f1 => !f2

f1 yeteneğinin erişilebilir
olmasının önkoşulu f2
yeteneğinin erişilebilir
olmamasıdır

gruplama

f1 =>
(f2 veya
f3) ve f4

f1 yeteneğinin erişilebilir
olmasının önkoşulu f2 veya f3
yeteneklerinin en az birisi ile
birlikte f4 yeteneğinin
erişilebilir olmasıdır



Yeteneklerle ilişkilendirilmiş değerlerin okunmasını
ve değiştirilmesini sağlamak



Yetenek etkinliklerinin değiştirilmesini sağlamak



Yetenek etkinlik ve erişilebilirliklerini sürekli olarak
denetleyerek gerçek zamanlı olarak ilgili yeteneklerin
erişilebilirlik durumlarını güncellemek



Bir yeteneğin erişilebilirliği ile ilgilenen bileşenleri,
bu yeteneğin erişilebilirliği değiştiği zaman
uyarabilmek için bir bildirim mekanizması sağlamak

Yeteneklere, yazılımın kaynak kodundan yeteneğin tam adı
kullanılarak erişilebilir (Şekil 2). Yeteneklere kod içerisinden
bu şekilde erişmek nispeten zor ve hataya açıktır. Yetenek
isimleri karakter dizisi olarak yazıldığı için derleme
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Şekil 3: Kaynak kodundan, otomatik üretilen yetenek sınıflarına erişim. Yetenek modelindeki
yeteneklere karşılık gelen sınıfların kodunun otomatik olarak üretilmesi derleme zamanında
olası hataların yakalanabilmesine yardımcı olmaktadır.
geliştirilebilmesini sağlarken, bu esneklikten kaynaklı
geliştirme hatalarının da asgari seviyede tutulabilmesinde
önemli rol oynamıştır. Yetenekler arasındaki bağımlılıkların
yazılımın kaynak kodu içerisinde dağınık ve düzensiz bir
biçimde tutulması engellenmiş, bu bilgiler düzenli bir şekilde
yetenek modelinde tanımlanmıştır. Böylece yetenek
bağımlılıklarının ve yetenek-ilişkili değerlerin tek bir yerden
izlenerek yönetilebilmesi, kaynak kodundan bağımsız olarak
görülebilmesi ve değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

zamanında bu karakter dizisinin gerçekten bir yeteneğe
karşılık geldiği doğrulanamamakta, herhangi bir yeteneğin
adının veya yetenek ağacındaki yerinin değişmesi durumunda
kod içerisinden bu yeteneğe olan tüm referansları bulup
düzeltmek gerekmektedir.
Tüm bu sorunları aşmak ve daha kolay bir kullanım sağlamak
için yetenek modeline karşılık gelen sınıfların kodunu
üretebilecek yardımcı bir uygulama geliştirilmiştir. Bu
uygulama tarafından üretilen kod bir kütüphane olarak
derlendikten sonra bu kütüphanenin referansı yeteneklere
erişim ihtiyacı olan bileşenlere eklenmektedir. Bu adımlar
gerçekleştirildikten sonra yeteneklere erişim çok daha kolay
ve hataya yer bırakmayacak şekilde sağlanabilmiştir (Şekil 3).
Verilen örnekler C# programlama dili için olsa da, yetenek
modeli programlama dilinden bağımsız olduğu için, kod
üretici bu yazılım herhangi bir programlama dilinde kod
üretecek şekilde yapılandırılabilir.
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4. Yetenek Düzenleyici
Yetenek modeli, bu iş için özel olarak tanımlanan, sözdizimi
C-benzeri olan basit bir dil ile hazırlanmakta ve metin
dosyalarında saklanmaktadır. Bu dil yeteneklerin ve yetenek
ağacının tanımlanmasına, değerlerin tanımlanıp, yeteneklerle
ilişkilendirilmesine, yeteneklere erişilebilirlik kısıtları
atanmasına ve açıklama bilgisi girilmesine izin vermektedir.
Yetenek sayısı ve yetenek modeli üzerinde çalışan kişi sayısı
arttıkça yetenek modelini bu şekilde tanımlamanın ve
güncellemenin
zor
ve
hataya
açık
olacağı
değerlendirildiğinden, yetenek modelinin grafiksel kullanıcı
arayüzü üzerinden düzenlenmesini sağlayacak bir yazılım da
geliştirilmiştir. Bu program yetenek modelini tanımlama
işlevinin yanında yeteneklerin çalışma zamanındaki
ilişkilerini simüle edebilmektedir. Örneğin bir yeteneğin devre
dışı bırakılması durumunda diğer yeteneklerin bundan nasıl
etkileneceği
kullanıcı
arayüzü
üzerinden
anında
görülebilmektedir. Yetenek düzenleyici yazılım yetenek
modelinin saklandığı metin dosyası üzerinde işlem yapmakta,
bu dosya da versiyon kontrol sistemi üzerinde saklanmaktadır.
Böylece aynı anda birden fazla kişi yetenek modeli üzerinde
çalışabilmektedir.

5. Sonuç
Yetenek modelleme çalışmaları, yetenek yönetici ve yetenek
düzenleyici yazılımları ile birlikte yazılım geliştirme
çalışmalarını hızlandırmıştır. Bu çalışmalar, yazılımın farklı
durumlara kolaylıkla uyum sağlayabilecek bir şekilde
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Özetçe

sağladığından, OSGi (Open Service Gateway initiative) [2]
çerçevesi (Đng. framework) kullanılmaktadır.

Bu bildiride OSGi çerçevesi kullanarak geliştirilen bir radar
kullanıcı arayüzü yazılımında uygulanan olay güdümlü mimari
yaklaşımı aktarılmaktadır. Yazılım, temel olarak birbirleriyle
olay bildirimleri ve servis arayüzleri üzerinden etkileşen OSGi
bileşenlerinden oluşmaktadır. Olay bildirimleri yayınla-abone
ol (Đng. publish-subscribe) mekanizması ile kendisi de bir
OSGi bileşeni olan Olay Yönetici'nin sunduğu servisler
kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bileşenler bir olayın
gerçekleştiğinden Olay Yönetici üzerinden haberdar
edilmektedirler. Olay gerçekleştiğinde yapılması gereken
işlemleri de ihtiyaç duyduklarında diğer bileşenlerden sunulan
servisleri çağırarak gerçekleştirmektedirler. Uygulanan mimari
yaklaşım ile değişik bileşenlerde gerçekleşen olayların tek bir
merkezden sıralı olarak bildirilmesinin sağlanması, bileşenler
arasındaki
bağımlılıkların
azaltılması
ve
yeniden
kullanılabilirliğin arttırılması hedeflenmiştir.

OSGi belirtimi (Đng. specification) yığın (Đng. bundle) adı
verilen ve “.jar” dosyaları olarak paketlenmiş Java
bileşenlerinin birbirleri ile servis arayüzleri aracılığıyla
iletişebilmeleri için dinamik bir bileşen modeli tanımlar. OSGi
çerçevesinde servisler, yığınlar arasında paylaşılan ve
çerçeveye çeşitli özellikleri tanıtılarak kayıt edilmiş Java
nesneleridir. OSGi çerçevesi kullanılarak geliştirilen
bileşenler, çalışma zamanı sırasında dinamik olarak
keşfettikleri diğer bileşenler tarafından sunulan servisleri
kullanabilmekte; çerçeve tarafından standart olarak sunulan
konfigürasyon yönetimi, kayıt tutma, kullanıcı yönetimi gibi
işlevlere özelleşmiş servislerden de faydalanabilmektedirler.
OSGi teknolojisi, bağlaşımı düşük, yeniden kullanılabilir
bileşenlerden oluşan Java yazılımlarının geliştirilmesine
olanak sağlamaktadır.
Radar KA yazılımlarında, kullanıcı arayüzü bileşenlerinde
gerçekleşen olaylar ile radar arayüzünden ve diğer dış sistem
arayüzlerinden alınan mesajların sıralı olarak ve beklemeden
işlenmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Diğer yazılım bileşenlerini
ilgilendiren bir kullanıcı arayüzü olayı ya da veri
güncellemesi gerçekleştiğinde kontrol akışının diğer
bileşenlere geçmesi gerekmektedir. Bu kontrol aktarımı OSGi
servis platformunda haberdar edilmek istenen diğer
bileşenlerin servisleri çağrılarak sağlanabilmektedir. Aynı
olayla ilgilenen başka bir bileşenin uygulamaya dâhil edilmek
istenmesi durumunda olayın gerçekleştiğini izleyen bileşen de
bu değişiklikten etkilenmektedir. Bunu önlemek için izleyici
şablonu kullanılması bileşenlerde kod tekrarına neden
olmaktadır. Kontrolü tersine çevirme (Đng. Inversion of
Control - IoC) [3] yöntemi kullanılması durumunda da
bileşenler
üzerinde
anlaştıkları
arayüz
sınıflarını
paylaştıklarından,
herhangi
bir
arayüz
sınıfındaki
değişiklikten bu arayüzü gerçekleyen tüm bileşenler
etkilenmektedir.

1. Giriş
Radar uygulama alanında (Đng. domain) geliştirilen kullanıcı
arayüzü (Radar KA) yazılımları, gerçek zamanlı çalışan radar
sistemlerinde elde edilen tespit ve takip verilerinin
sunulmasını, radar sistemlerinin monitör edilmesini ve aynı
zamanda radara çeşitli kontrol komutlarının gönderilmesini
sağlayan yazılımlardır. Radarlar çeşitli komuta kontrol ya da
benzetim (Đng. simulation) sistemlerine entegre edilerek de
kullanılabildiklerinden, geliştirdiğimiz KA yazılımlarının bu
sistemlerle entegrasyona ilişkin verileri sunması, bu sistemler
üzerinden gönderilen komuta mesajlarını radara iletmesi gibi
gereksinimler de doğabilmektedir. Aynı anda etkileştiği
kullanıcı, radar ve komuta kontrol sistemi gibi farklı
arayüzlere sahip olması Radar KA yazılımlarının
karmaşıklığını arttırmaktadır. Aselsan Radar ürün ailesinde yer
alan farklı Radar sistemlerinin kullanıcı arayüzü yazılımlarının
maliyet-etkin olarak geliştirilmesi için de bu yazılımlarda
yeniden kullanılabilirlik önemli bir kalite gereksinimidir.
Yazılımların karmaşıklığını yönetebilmek ve yeniden
kullanılabilirliği sağlayabilmek için genel olarak uygulanan
yöntem, yazılımı işlevsel olarak sorumlulukları belirlenmiş
birimlere (Đng. modules) ayrıştırmaktır. Önemli bir tasarım
prensibi, bu birimlerin kendi içindeki uyumun (Đng. cohesion)
yüksek, birimlerin bağlaşımının (Đng. coupling) düşük
tutulmasıdır [1]. Birimler arasında yüksek bağlaşım olması,
birimlerden herhangi birindeki değişiklikten etkilenen birim
sayısının artmasına (Đng. ripple effect), birimlerin tek başına
yeniden kullanılabilirliğinin azalmasına, birimlerin tek başına
test edilmesinin zorlaşmasına neden olmaktadır.

Çeşitli arayüzlerden alınan mesajların tek bir merkezde sıralı
olarak işlenebilmesi ve başka bileşenleri ilgilendirebilecek
olaylardan diğer bileşenleri haberdar etme yönteminin
ortaklanabilmesi için Olay Güdümlü Mimari [4, 5, 6] (Đng.
Event Driven Architecture – EDA) yaklaşımı uygulanmıştır.
Mesaj yönelimli olmasından ötürü de bu mimari zayıf
bağlaşımlı (Đng. loosely coupled) bir mimari yaklaşımdır [4].
Olay Güdümlü Mimari’de bileşenler veya uygulamalar
gönderip aldıkları olay bildirimleri üzerinden entegre edilirler.
Olay, herhangi bir bileşen/uygulamada gerçekleşen ve diğer
bileşenlerin/uygulamaların haberdar olmasını gerektirebilecek
bir oluşumdur [6] (örn. kullanıcının arayüzden bir butona

Geliştirmekte olduğumuz kullanıcı arayüzü uygulamalarında,
Java’da modüler yazılım geliştirme için bir servis platformu
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basması ya da radardaki bir donanımın arıza vermesi). Olaylar,
olay
yayınlayıcılar
tarafından
bir
olayla
hangi
bileşenin/uygulamanın ilgilendiğinden bağımsız olarak
bildirilirler. Bildirilen olaylar kendisiyle ilgilenen işleyicilere
anında iletilirler. Đşleyiciler olayı değerlendirerek gerekli
durumlarda bir işlem başlatabilir, bir servis çağırabilir ya da
yeni bir olay üretebilirler [4, 5].

Dinleyici Kayıt Defteri) tutulur. Bu kuyruk üzerinde çalışan
ayrı bir iş parçacığı (Đng. thread) üzerinden olaylar ilgili
bileşenlerdeki olay dinleyicilere iletilir. Olay iletiminin
asenkron
olarak
gerçekleştirilebilmesi
için
olaylar,
dinleyicilerde bulunan olay işleme kuyruklarına eklenirler.
Olaylar, dinleyicilerde ayrı bir iş parçacığı üzerinde sırayla
işlenirler.

Olay Güdümlü Mimari yaklaşımı kullanarak geliştirmekte
olduğumuz Radar KA yazılımında uygulanan olay işleme
modeli Bölüm 2’de anlatılmıştır. Bölüm 3’te de yeniden
kullanılabilir bir OSGi bileşeni olarak geliştirdiğimiz Olay
Yönetici bileşeni ile ilgili tasarım detayları bulunmaktadır.

3. Olay Yönetici
Olay Yönetici Servisi OSGi çerçevesi üzerinde Olay Güdümlü
mimari yaklaşımı temel alınarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
OSGi çerçevesinde tasarım yapılırken, OSGi çerçevesine
sunulmayacak yeteneklerin ayrı bir yığın (OSGi bileşeni)
olarak paketlenmesi, arayüze verilecek yeteneklerin ise arayüz
yığınında sunulması önerilmektedir [8].

2. Olay Đşleme Modeli
Olay işleme modeli olay güdümlü mimarilerin aşağıda
listelenen genel özellikleri [7] gözetilerek tasarlanmıştır:
•
Zamanlılık (Đng. timeliness): Bir olay oluştuğunda
olayı üreten bileşende bekleme olmadan olay
sisteme yayılmalıdır.
•
Asenkronluk: Olayı dinleyen bileşenin olayı işlemesi
beklenmeden olay dağıtılabilmelidir.
•
Yayınlama: Olayı üreten bileşenler hangi bileşenin
olayı aldığıyla ilgilenmeden birden fazla bileşene
olayı yayınlayabilmelidir.
•
Sıralılık: Olaylar gerçekleştikleri sıraya uygun olarak
dağıtılıp işlenmelidir.

Bu pratiğe uygun olarak Olay Yönetici servisi iki temel OSGi
bileşeni olarak tasarlanmıştır. Bunlardan ilki olan Olay
Yönetici bileşeninde temel iş mantığı gerçeklenir ve Olay
Yönetici servisini kullanan bileşenlerin bu servise doğrudan
ulaşma imkânı yoktur. Bir diğeri ise Olay Yönetici Arayüz
OSGi bileşenidir. Burada Olay Yönetici servisini kullanacak
bileşenlere sunulan arayüz işlevleri ve ortak kullanılacak veri
sınıfları bulunmaktadır. Olay Yönetici servisini kullanacak
olan diğer OSGi bileşenleri gibi Olay Yönetici bileşeni de
Olay Yönetici Arayüz bileşenine bağımlıdır (Şekil 2).

«kullan»

:OSGi Bileşeni

Olay Yönetici Arayüz :
OSGi Bileşeni

Olay Yönetici :
OSGi Bileşeni

:OSGi Bileşeni

:OSGi Bileşeni

«kull an»
«akış»

«kullan»

«akış»

o1:Olay

:OSGi Bileşeni

o2:Olay

Şekil 2: Olay Yönetici Servisi genel bağımlılık görünümü.

Olay Yönetici :OSGi Bileşeni
Olay Kuyruğu
o1 o2

3.1. Olay Yönetici Yığını
Olay Dinleyici Kayıt Defteri

«akış»
o1:Olay

:OSGi Bileşeni

«akış»
o1:Olay

Olay Yönetici yığını, temel iş mantığını gerçekleyen Olay
Yönetici sınıfı, hangi olayların hangi bileşenlere dağıtılacağı
kaydının tutulduğu kayıt sınıfı ile bu servislerin Olay Yönetici
Arayüz yığınına sunulduğu bir servis sınıfından oluşmaktadır.

«akış»
o2:Olay

:OSGi Bileşeni

Olay Yönetici sınıfında tekil (Đng. singleton) tasarım örüntüsü
kullanılmıştır. Bu sınıf Olay Yönetici yığınının sunduğu servis
sınıfı içerisinden çağırılarak temel işlevlerin yerine getirilmesi
sağlanmış olur.

:OSGi Bileşeni

Olay Dinleyici

Olay Dinleyici

Olay Dinleyici

Olay Đşleme Kuyruğu

Olay Đşleme Kuyruğu

Olay Đşleme Kuyruğu

o1

o1

o2

Olay Yönetici servis sınıfı Olay Yönetici Arayüz yığınında
bulunan arayüz sınıfından türetilmiştir. 2. Bölüm’de
bahsedilen akışın gerçekleştirilebilmesi için bileşenlerin
ihtiyaç duyacağı abone olma ve olay bildirme işlemlerini
sunar.

Şekil 1: Olay işleme modeli.
Tasarlanan olay işleme akışı Şekil 1’de gösterildiği gibidir.
Olaylar, Olay Yönetici adı verilen merkezi bir bileşen
üzerinden ilgili bileşenlere yayınlanır. Bir bileşende bir olayın
oluştuğu algılandığında, yeni bir olay nesnesi oluşturularak
Olay Yönetici bileşenine bildirilir. Olayları üreten bileşenlerde
beklemeye neden olmadan olayların bildirilebilmesi için gelen
olaylar Olay Yönetici üzerinde sıralı bir kuyrukta
tutulmaktadır. Olay Yönetici’de ayrıca hangi tip olaylardan
hangi dinleyicilerin haberdar edileceği bilgisi de (Olay

3.1.1.

Abonelik Đşlemleri

Ortamda bulunan bileşenler, hangi olaylardan hangi dinleyici
sınıf üzerinden haberdar edilmek istediklerini Olay Yönetici
servisine bildirirler. Abonelik isteği Olay Yönetici yığınında
bulunan Kayıt Defteri’ne kaydedilir. Kayıt Defteri’nde
kaydedilen her olay tipi için o olay tipine hangi bileşenlerin
abone olduklarına dair bir liste tutulur. Dağıtılacak her olay
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için bu listeye bakılarak ilgili dinleyici sınıf işlevi tek tek
çağırılarak olaydan haberdar olmaları sağlanır.

otomatik olarak atanır; böylece her olayın bu bilgi ile
izlenebilmesi sağlanmış olur. Olayın ne zaman üretildiği ve
kayıtlı bileşenlere bildirilmesinin ne zaman tamamlandığı da
olay veri sınıfı içinde tutulur. Bu iki zaman verisine bakılarak
olayın ne kadar süre içinde dağıtıldığı bilgisine
ulaşılabilmektedir. Bir diğer önemli bilgi de olaya sebep olan
olaylar zinciri bilgisidir. Böylece olayın hangi olaylardan
kaynaklandığının kolayca incelenebilmesi amaçlanmıştır. Yeni
bir olay oluşturulurken sebep olan olay bilgisi de parametre
olarak verilmek zorundadır. Bu parametrenin düzgün
doldurulması olayı ekleyen bileşenin sorumluluğundadır.
Bildirilen olay içerisine o olayla ilgili veriler de
eklenebilmektedir. Örneğin olay bir durum değişikliği ile ilgili
ise değişen durumun ne olduğu olay verisi içerisinde
taşınmaktadır.

Olaylara abone olma işlemi bileşenlerin ilklendirilmesi
zamanında olabileceği gibi, çalışma zamanında da
olabilmektedir. Bileşenler istedikleri herhangi bir anda
istedikleri olay tipine abone olabilir ve aynı şekilde belirli bir
olay tipine olan aboneliklerini iptal edebilirler. Abonelik
işlemlerinde kullanılan olay tipleri, uygulamaya özel olarak
geliştirilen ayrı bir Java kütüphanesi içinde tanımlıdır.
3.1.2.

Dağıtım Đşlemleri

Ortamda bulunan her bileşen Olay Yönetici Arayüz
bileşeninde sunulan Olay sınıfını kullanarak yeni bir olay
nesnesi oluşturabilir. Oluşturdukları olay nesnesini, Olay
Yönetici olay bildirme servis arayüzü üzerinden bildirebilirler.
Olay Yönetici kendisine bildirilen yeni olayı bekleme
yapmadan kuyruğa ekler ve 2. Bölümde anlatılan akış
gerçekleştirilir.

3.3. Olay Verilerinin Paylaşılması
Bileşenler arasındaki veri paylaşımında veri iletme (Đng. push)
ve veri çekme (Đng. pull) olarak iki farklı yöntem
kullanılmıştır. Bu yöntemlerin farkı ilkinde veri olayı üreten
tarafından sunulurken, ikincisinde verinin olayı dinleyen
tarafından istenmesidir [4].

3.2. Olay Yönetici Arayüz Yığını
Ortamda bulunan bileşenlerin Olay Yönetici servisinin
işlevlerine ulaşmak için kullandığı ve tüm olay bildirme,
olaylara abone olma ve abonelikten çıkma işlevlerine arayüz
sunan OSGi bileşenidir. Hem Olay Yönetici, hem de Olay
Yönetici servislerini çağıran bileşenler tarafından kullanılan
Olay veri sınıfı da burada tutulur. Burada tutulan diğer önemli
sınıflar da bileşenlerin olaylardan haberdar edilebilmesi için
sunulan arayüz ve bu arayüzden türetilen soyut olay dinleyici
sınıflarıdır.

:OSGi Bileşeni

«akış»
o1: Olay {olay verisi}

Olay Yönetici :OSGi Bileşeni

Bir olaya abone olup dinlemek isteyen OSGi bileşeni burada
verilen soyut sınıftan türetilecek bir sınıf gerçeklemek
zorundadır. Olaylara abone olurken parametre olarak bu sınıf
Olay Yönetici servisine aktarılır.

«akış»
o1: Olay {olay verisi}

:OSGi Bileşeni

Soyut sınıfta tüm bileşenler için ortak olan veriler ve işlevler
gerçeklenmiştir. Bu soyut sınıfta 3.1’de anlatılan Olay
Yönetici sınıfında olduğu gibi bildirilen olayların tutulduğu
bir kuyruk yapısı ve olayların işlenmesi için kullanılacak iş
parçacığı bulunmaktadır.
3.2.1.

:OSGi Bileşeni

Şekil 3: Veri iletme yöntemi.
Bunlardan ilki olan veri iletme yönteminde bir olayla ilgili
veriler olay üretildiğinde olayın içerisine eklenir ve olay
yaşadığı sürece onunla birlikte taşınır. Olaya abone olan
bileşenler olayı aldıklarında başka bir bilgiye ihtiyaç
duymadan gerekli işlemleri yaparlar (Şekil 3). Bu sayede
bileşenler arasında bağımlılık yaratılmadan veri paylaşımı
sağlanmış olur.

Olayların Đşlenmesi

Bileşene bildirilen her olay bir kuyruk yapısında bildirildiği
sırayla tutulur. Ayrı bir iş parçacığında bu kuyrukta tutulan
her olay işlenir. Soyut sınıfta olayların işlenmesi ile ilgili ayrı
iş parçacığının ilklendirilmesi ve işleme metodunun
çağırılması işleri yapılırken, olayların nasıl işleneceği ile ilgili
kısım bileşene bırakılmıştır. Dinleyiciler kendilerine aktarılan
olayları sıralı bir liste içinden aldıklarından veri
güncellemelerinden sıralı olarak haberdar olurlar. Güncel
olmayan veriyi işlemeden eleme olanağına da sahiptirler.
3.2.2.

«akış»
o1: Olay {olay verisi}

Olay Yönetici :OSGi
Bileşeni

o1: Olay

o1: Olay
«akış»

«akış»

Olay Veri Sınıfı
Model :OSGi
Bileşeni

Olay veri sınıfı tüm bileşenler ve Olay Yönetici servisi
arasında iletişimde kullanılan ortak veri yapısı olarak
tasarlanmıştır. Olay veri sınıfı içinde olayı tanımlayan
özellikler, zaman bilgileri ve olaya sebep olan diğer olayların
bilgileri bulunmaktadır. Olayı tanımlayan özellikler olaya ait
benzersiz bir kimlik bilgisi, olayın tipi ve adı olarak
sıralanabilir. Olaya ait kimlik bilgisi her olay yaratıldığında

Veri çek

Sunum :OSGi
Bileşeni

Şekil 4: Veri çekme yöntemi.
Đkinci tip veri paylaşım yöntemi olan veri çekme yönteminde
olay verileri merkezi olarak tek bir yerde tutulur ve bu bilgiye
ihtiyaç duyan bileşenler veriyi doğrudan verinin tutulduğu

18

6. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'12

[2] The OSGi Alliance, “OSGi Service Platform Enterprise
Specification”, Release 4 Version 4.2, March 2010.
[3] Fowler, M., “Inversion of Control Containers and the
Dependency
Injection
pattern”,
http://martinfowler.com/articles/injection.html, 2004.
[4] Michelson, B. M., “Event-Driven Architecture
Overview”, 5th Anniversary Edition, Elementallinks,
2011.
[5] Ferg, S., “Event-Driven Programming: Introduction,
Tutorial,
History”,
http://Tutorial_EventDrivenProgrammĐng.sourceforge.ne
t, 2006.
[6] Woolf, B., “Event-Driven Architecture and Service
Oriented
Architecture”,
https://www.research.ibm.com/haifa/Workshops/oopsla2
006/present/w06_eda_woolf.pdf, 2006.
[7] Hohpe, G., “Programming Without a Call Stack - Event-,
Driven
Architectures”,
http://eaipatterns.com/docs/EDA.pdfsourceforge.net,
2006.
[8] Charters, G., Hughes, J., Mitchell, T., Nottingham, A.,
Nuttall, M., Slattery, Z., Ward, T., “Best Practices for
Developing and Working with OSGi Applications”,
http://www.ibm.com/developerworks/websphere/techjour
nal/1007_charters/1007_charters.html#sec5, 2010.

bileşenden çekerler. Radar KA uygulamasında genel olarak
veri iletme yöntemi tercih edilmekle birlikte, veri çekme
yöntemi, model ve bu modele ait sunum bileşenleri arasında
büyük hacimli verilerin dolaşımını engellemek için
kullanılmıştır. Bu tasarımda model bileşeninde üretilen olay,
Olay Yönetici üzerinden bu olaya abone olan sunum
bileşenine iletilir. Sunum bileşeni bu olayı aldığında ihtiyaç
duyduğu bilgilere doğrudan model bileşeni üzerinden ulaşır
(Şekil 4).
Burada uygulanan paylaşım modeli model ile sunum
bileşenleri arasında doğrudan bir bağımlılık yaratmıştır ancak;
veri tek bir yerde tutulduğundan büyük veri yapılarının
çoklanmasının ve olay dağıtımında hantallık oluşmasının
önüne geçilmiştir. Aynı zamanda sunum bileşeninin hali
hazırda modele bağımlı olduğu düşünüldüğünde burada
bahsedilen bağımlılığın sisteme fazladan bir yük getirmediği
görülmüştür.

4. Sonuçlar
OSGi çerçevesi içinde Olay Güdümlü Mimari yaklaşımının
uygulanması ile birlikte yazılım bileşenleri arasındaki
bağımlılıklar azaltılarak olayların tek merkezden sıralı olarak
ilgili bileşenlere dağıtılması sağlanmıştır.
Olayların tek merkezden işlenmesi nedeniyle uygulamanın
çalışması boyunca gerçekleşen tüm olayları kaydetmek için
uygun bir altyapı sağlanmıştır. Bu kayıtlar daha sonra geri
oynatım ve analiz amaçlarıyla kullanılabilecektir. Olay verisi
içinde olayı tetikleyen önceki olayların listesi tutulduğundan
uygulamanın hataları daha kolay ayıklanabilmektedir.
Olay Yönetici bileşeni tek başına yeniden kullanılabilir bir
bileşen olarak tanımlandığından bundan sonra geliştirilen
uygulamalarda da kullanılabilecektir. Yöntem mesaj tabanlı
olması nedeniyle, hem tek makine üzerinde çalışan
uygulamalarda, hem de dağıtık ortamda çalışan
uygulamalarda uygulanabilir niteliktedir.
Gelecekte uygulamalarımızı Olay Güdümlü Mimari yaklaşımı
ile daha kolay geliştirebilmek ve uygulamalardaki olası
hataları
bulup
gidermemizi
kolaylaştırmak
için
yapılabilecekler aşağıda sıralanmıştır:
•
Olay Yönetici çalışma zamanında olay akışını
izleyebilir ve olaylardan herhangi birinin sebep
zincirinin fazla uzaması durumunda olası bir
döngüsel olay oluşumu hakkında uyarı üretebilir.
•
Uygulamanın olay modelinin (olay tiplerinin, olay
veri sınıflarının ve olaylara hangi bileşenlerin kayıt
olacağının) kolay tanımlanabilmesi için bir araç
geliştirilebilir.
•
Çalışma zamanında olay akışının bir kullanıcı
arayüzünden
izlenebilmesi
için
özelleşmiş
ortamdaki tüm olaylara kayıtlı bir bileşen
geliştirilebilir.

5. Kaynakça
[1] Stevens W. P., Myers G. J., ve Constantine, L. L.,
“Structured Design”, IBM Systems Journal, 13(2):115–
139, 1974.
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Hattı (YÜH) uygulamasının işletmecilik bakımından
sağlayacağı getirinin yatırım kararlarının içinde ilk sıralarda
olması zorunludur. Schmid ve John’un [3] belirttiği gibi,
“pazar yönlendirmeli ürün geliştirmede (müşteri yönlendirmeli
geliştirmenin tersine), ürün geliştirmeye başlarken sözleşme
yoktur. Bir ürün belirli bir pazar için planlanır, geliştirme
zamanda bir noktada başlar ve daha ileriki bir noktada ürün,
başlangıç noktasına göre daha farklı veya yok olan bir pazara
sunulur.” Bu durumda, YÜH için: “Ürün hattı geliştirme
yaklaşımı benimsenmeli mi?” sorusunun, bunun gerektireceği
yatırım ile uygulama geliştirmede kazanılacak hız, nitelik vb.
kazançların karşılaştırılmasına göre cevaplanması anlamlı
olacaktır.
Literatürde YÜH’na geçiş sürecini destekleyecek ve farklı
organizasyonlar için uygun olacak stratejiler önerilmektedir
[4][5]. Her bir geçiş stratejisi kendi içinde yararlı olsa da ele
alınan kuruluşların çoğunlukla müşteri odaklı değil ürün
odaklı olduğu dikkat çekmektedir. Ürün odaklı (Product
Centric) organizasyonlar müşteriye en iyi ürünü iletmeye
odaklanırken,
müşteri
odaklı
(Customer
Centric)
organizasyonlar ise müşteriye genel bağlamda en iyi çözümleri
iletmeye odaklanırlar[6]. Ürün odaklı işletme literatüründe
sistematik yeniden kullanım stratejileri ve YÜH yaklaşımları
sıkça incelenmiştir[4][5]. Buna karşılık müşteri odaklı
organizasyonlarda karar mekanizmalarına “YÜH girişimine
nereden başlamalı” sorusuyla ile ilgili öngörü sağlayan daha
az çalışma vardır. Oysa müşteri odaklı organizasyonlarda da
üretkenlik artışı, hızlı sonuç alma, ürün ve çözüm niteliğinin
yükseltilmesi
gibi
gerekçelerle
YÜH
yaklaşımının
benimsenmesi gittikçe yaygınlaşmakta, kaçınılmaz hale
gelmektedir. İşte bu çalışmanın amacı, müşteri odaklı
organizasyon örneklerini yazılımın yeniden kullanımı
açısından incelemek ve yönetimlere YÜH yaklaşımını işletme
açısından değerlendirmede yardımcı olmaktır.
Bu çalışmada genel olarak müşteri odaklı kuruluşlar
incelenmekle birlikte, özel olarak da Havelsan A.Ş.’nin
YÜH’a geçiş stratejileriyle ilgili ihtiyaçları ele alınacaktır. Bu
bildirinin yazarlarından ikisi söz konusu kuruluşta toplam 16
yıllık deneyime sahiptir. Kuruluşla ilgili olarak bildiride
kullanılan veriler, kamuya açık alandaki raporlardan,
yazarların gözlemlerinden elde edilmiştir.
Bildirinin ikinci ve üçüncü bölümlerinde organizasyon
türleri ve yapıları incelenmekte, dördüncü bölümde müşteri
odaklı organizasyonlar için önerdiğimiz YÜH’na geçiş
stratejisi sunulmakta, beşinci bölümde, bu stratejinin
uygulanmasına yönelik bir durum çalışması incelenmekte, son
bölümde ise çalışma genel olarak özetlenip değerlendirilerek

Özetçe
Yazılımın yeniden kullanımında sistematik yaklaşımlar,
özellikle de yazılım ürün hattı mühendisliği ve bileşen tabanlı
yazılım geliştirme, verimi yükseltmek ve üretim maliyetlerini
düşürmek için akademi ve endüstri tarafından artan bir ilgi
görmektedir. Orta ve büyük ölçekli firmalarda yazılımın
yeniden kullanımını sistematik biçimde örgütlemek zorlu bir
çalışma gerektirmektedir. Bu durum müşteri odaklı işletme
yaklaşımlarında ve organizasyon yapısı otonom proje
ünitelerine sahip yapılarda daha da zor olabilir. Bu tür
durumlarda organizasyonun birimleri arasındaki iletişim
eksikleri ve düşük farkındalık en basit fırsatçı yeniden
kullanımları bile engelleyebilir.
Bu çalışmada, işletme literatüründeki farklı organizasyon
tipleri ve organizasyon yapıları karşılaştırılmaktadır. Müşteri
odaklı organizasyonlardaki yazılım yeniden kullanımı ile ilgili
sorunlar incelenerek, bu tür organizasyonlarda yazılım ürün
hattına geçiş için bir ilk adım olarak Yazılım Varlık
Kütüphanesi geliştirilmesi önerisi sunulmaktadır.

1. Giriş
Yazılım dünyasında yeniden kullanım, yazılım üretkenliğini
arttırmaya yönelik bir yöntem olarak gittikçe daha geniş
kapsamda ve kaçınılmaz olarak kullanılmaktadır. Yeniden
kullanım genelde fırsatçı (opportunistic) yeniden kullanım
şeklinde karşımıza çıkar - örneğin var olan bir yazılımdan
yenisine kes-yapıştır yapmak gibi. Bu bireysel programcılar ve
küçük gruplar için işe yarasa da daha büyük işletmelerde
anlamlı sonuçlara götürmemektedir.
Alternatif olarak, yazılımın yeniden kullanımının
‘sistematik’ (veya planlı) bir temele oturtulması, çok
kullanımlı özelliklerin gerçekleştirilmesinde etkili olmaktadır.
Yazılım Ürün Hattı Mühendisliği (YÜHM) 1990’ların
başından bu yana bu doğrultuda akademik çevrelerin ve
uygulamacıların dikkatini çekmektedir. YÜHM yazılım üretim
sürecinde ortaya çıkan, birbirine benzer tüm ara ürünlerle
birlikte son ürünlerin, ortak üretim çevresinde ortak bileşenler
kullanılarak üretilmesini amaçlar. YÜHM alanında geçen
yirmi yılda pek çok başarı öyküsü bulunmaktadır[1][2]. Ancak
YÜHM yine de genç bir metodoloji sayılmakta olup henüz
kesin çözüme ulaştırılamamış kimi önemli sorunlar
içermektedir. Bir yandan, kaydedilmiş başarı hikayeleri
göreceli olarak küçük bir uygulama kategorisine ait
olduğundan, YÜHM ilkelerinin daha genel olarak kullanımı
hâlâ araştırma gerektirmektedir. Öte yandan YÜHM
destekçilerinin de belirttiği üzere herhangi bir Yazılım Ürün
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yönlendirmeli ve müşteri odaklı organizasyon kelimeleri bir
biri yerine kullanılmıştır.
Ürün odaklı yazılım organizasyonları genel müşteri kitlesi
için yazılım ürünleri üretir. Bu tip organizasyonlarda müşteri
anonimdir ve organizasyona etkisi azdır. Yazılımın sahipliği
üretici şirkettedir ve genelde kaynak kodu müşterilerle
paylaşılmaz. Öte yandan müşteri yönlendirmeli şirketler
müşteriye özel yazılmış çözümler üretir. Bu tip
organizasyonlarda müşterinin organizasyon üzerinde etkisi
fazladır. Yazılımın sahipliği müşteri ile ortaktır ve kaynak
kodu paylaşılır.

bundan sonraki dönemde yapılacak çalışmalar kısaca gözden
geçirilmektedir.

2. Organizasyon Türleri
Galbraith [6] organizasyonları, genel bir müşteri kitlesi için
üretim yapan ürün odaklı ve tek tek müşterilerin her birine en
uygun çözümü sunmayı amaçlayan müşteri odaklı olarak
sınıflandırmaktadır. Aşağıdaki tabloda organizasyon amaçları
çerçevesinde bu iki tür arasındaki farklar özetlenmektedir.
Tablo 1: Ürün Odaklı
Organizasyonlar [6]

Amaç
Ana sunusu

Değer
Yolu

Yaratım

Önceliklendirme
Organizasyon
Kavramı
En önemli Süreçler

ve

Ürün Odaklı
Organizasyonlar
Genel müşteri kitlesi
için en iyi ürün
Yeni ürünler

Son teknoloji ürünler,
faydalı özellikler, yeni
uygulamalar
Ürün portföyü
Üründen
kazanan
merkezler,
Ürün takımları
Yeni ürün geliştirme

Ölçütler

Yeni ürünlerin sayısı.
Ürünlerin pazar payı.

Şirket personeline
yaklaşım

Ürün
geliştiren
çalışanlara değer verilir
En son ürünü çıkaran
çalışanlar ödüllendirilir

Zihinsel Süreç

Iraksak
(Divergent)
düşünce: Bir ürünün
kaç farklı kullanım
alanı olabilir?
Yeni ürün kültürü, yeni
fikir ve deneylere açık
olma

Kültür

Müşteri

Odaklı

3. Organizasyon Yapıları
Müşteri Odaklı
Organizasyonlar
Müşteri için en iyi çözüm

YÜH uygulamasında organizasyonun yapısı önemli bir öğedir.
Proje yönetimi bilgi birikimi (PMBOK [8]) organizasyon
birimlerini sürekli işlevsel (functional) olanlar ve projelere
göre örgütlenenler (projectized) olarak ayırt etmektedir.
Sürekli işlevsel birimler üretim, pazarlama, mühendislik ve
muhasebe gibi sürekli birimlerdir. Bunlar mühendislik altında
sistem mühendisliği ve yazılım mühendisliği gibi daha da alt
gruplara ayrılabilir. Bu tür organizasyonlarda yetki ve
sorumluluk ilişkileri açıkça tanımlanmıştır ve her çalışan
belirli bir üstüne rapor verir. Kurumsal etkinlikler işlevsel
temelli olarak ayrıştırılmış ve ayrı ayrı işletme birimlerine
atanmıştır. Diğer uçta proje bazlı organizasyonlar yetkili proje
müdürleri tarafından yönetilen, belirli projelere adanmış iş
birimlerinden oluşur. Çeşitli özelliklere ve yeteneklere sahip
olan bu birimler çalışanlarının her tür proje etkinliğini
gerçekleştirmek üzere bir araya toplanması tipiktir. Bu iki
ucun arasında işlevsel ve projeye yönelik yapıların daha az
veya çok derecede birleşmiş özelliklerini gösteren çeşitli
melez ‘matris’ yapılar (zayıf, güçlü, dengeli) bulunur.
Her ne kadar iki tür organizasyonun da yeniden kullanım
açısından kendine göre güçlü ve zayıf noktaları olsa da projeye
yönelik iş birimlerinin bağımsız ve kendi içine kapalı
doğasının bu tür organizasyonlarda bilgi dağılımını engelleme
potansiyeli vardır. Bu çalışma kapsamında müşteri odaklı
organizasyonlarda tipik olan matris örgütlenmesi ele
alınacaktır. Genel müdürün altında müşteri odaklı
organizasyonlarda müşteri profillerine göre gruplar, ürün
odaklı organizasyonlarda ürün ailelerine göre ürün grupları
bulunur. Bu grupların altında, çeşitli süregelen projelerin
bölümler içinde gerçekleştirildiği müşteri odaklı böyle bir
şirkette, mühendislik ve proje yönetimi farklı gruplar
tarafından
yürütülür.
Mühendisler,
mühendislik
organizasyonunda hem fonksiyonel liderlerine hem de proje
müdürlerine bağlı olarak çalışırlar. Güçlü matris
organizasyonlarında proje yöneticileri fonksiyonel liderlerden
daha büyük güce sahiptir. Zayıf matris organizasyonlarda ise
fonksiyonel liderler proje yöneticilerine göre daha çok güce
sahiptir. Tipik bir ortamda mühendisler çeşitli projelerde aynı
zamanda çalışırlar. Projelerin aynı alandan gelmesi beklense
de projelerin farklı sözleşmeleri ve bitiş tarihleri olduğundan
aynı bölümdeki projeler arası iletişim düşük seviyede
kalmaktadır.
Bu yapılanma içerisinde, yeniden kullanım seviyeleri
aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
• Proje içi yeniden kullanım: minimum ve genelde fırsatçı,
yazılım geliştiriciler tarafından başlatılan;
• Projeler arası yeniden kullanımı: Daha önceki benzer
projelerden çeşitli yazılım araçlarının (gereksinimler, tasarım
ve artık kullanılmayan kaynak kodu) özel amaçlı olarak
yeniden kullanımı;

Kişiselleştirilmiş
paket
halindeki ürünler, servisler,
destek,
eğitim
ve
danışmanlık
En iyi toplam çözüm için
uyarlama
Müşteri Portföyü
Müşteri kârlılığı
Müşteri bölümleri,
Müşteri takımları,
Müşteri ilişkileri yönetimi
ve çözüm geliştirme
En değerli müşterilerin
müşteri payı.
Müşteri
memnuniyeti.
Müşterinin yaşam çevrimi
niteliği(lifetime value of a
customer).
Müşteri sadakati.
Müşterinin
iş
alanı
konusunda derinleme bilgisi
olan çalışanlara değer verilir
Başarılı müşteri ilişkileri
yöneticileri ödüllendirilir.
Yakınsak
(Convergent)
düşünce: Hangi ürünlerin
kombinasyonu müşteri için
en faydalı olur?
İlişki
yönetim
kültürü,
Müşteri
ihtiyaçlarını
karşılama

Tablo 1’de genel olarak müşteri odaklı organizasyonlar
ve ürün odaklı organizasyonların farkları gösterilmiştir.
Scheer [7] ise Galbraith [6]’e benzer bir şekilde üretim
çıktılarında müşterinin rolüne göre organizasyonları üçe
ayırmıştır:
1. Üreten-Yönlendirmeli (seller-driven) Organizasyon
Üretim çıktıları müşteri ihtiyaçlarından ayrı olarak üretilir.
Üretim süreci üretici odaklıdır.
2. Müşteri Odaklı (customer-centric) Organizasyon
Önceden tanımlanmış seçenekler sunar. Müşteri çıktıyı
kendine sunulan önceden tanımlanmış seçeneklere göre
özelleştirebilir. Üretim süreci hem ürün hem de müşteri
odaklıdır.
3. Müşteri Yönlendirmeli (customer-driven ) Organizasyon
Müşteriye özel ürün tasarımı olanağı sağlar. Üretim süreci
müşteri odaklıdır.
Literatürdeki müşteri odaklı organizasyon kavramı birçok
kez müşteri yönlendirmeli organizasyon tanımını kapsayacak
şekilde kullanılmıştır. Bu çalışma kapsamında da müşteri
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kullanımıyla yapımı sağlanan tüm büyük ürünlerin yeniden
kullanımına olanak sağlamayı, hem de belirlenmiş nitelik
düzeylerinin tutturulmasını ve genelde yazılım yeniden
kullanım kararları için bir temel oluşturmayı amaçlar.
Yazılım Ürün Hattına geçişte yalnızca alan varlıklarının
geliştirilmesi değil, bu bölümde değinildiği gibi sistematik
YÜHM ilkeleri çerçevesinde mimari, organizasyon, iş yapma
biçimleri ve yazılım geliştirme süreci boyutlarında da yeniden
düzenlemeler söz konusu olacaktır. Ayrıca alan mühendisliği
ve uygulama mühendisliği süreçlerinin ayrı ayrı bu dört
boyutta ele alınması zorunludur. Ancak bu çalışmanın izleyen
bölümlerinde, YÜHM için belkemiği niteliği taşıdığını
düşündüğümüz alan varlıklarının oluşturulması çalışmasına
yönelik bir ilk adım ele alınmakta, YÜH geçiş sürecinin diğer
aşama ve boyutları, bu çalışmanın kapsamı dışında
tutulmaktadır.
Önerdiğimiz geçiş adımında, halihazırda projelerde
konumlanmış ürün adayları ve ürün parçacıkları YVK’da
sınıflandırılarak organizasyon bazında bir alan resmi çıkarılır.
Daha sonra bu yazılım varlıklarından yola çıkarak bu alan
resmini adresleyen (büyük olasılıkla) birden çok ürün hattı
konumlandırılır. Bu tip bir yapılanmada müşteri çözümleri bir
ya da birden çok ürün hattının ürünlerini müşteri isterlerine
göre birleştirip, özelleştirerek kullanır. Makalenin bir sonraki
bölümünde YVK incelenmektedir.

• Gruplar-Arası yeniden kullanım: Bölümler pek çok zaman
projelerinde
benzer
fonksiyonlar
uygulasalar
da
organizasyonel sınırlardan dolayı bölümler-arası yeniden
kullanıma az rastlanır.
Yazılım geliştirmedeki bu düzen [9]’te belirtilen birseferde-tek-sistem yaklaşımına yakından karşılık gelir: Bilinen
birkaç yeniden kullanım örneği de (proje) mühendislik
takımları arasındaki gayri-resmi (informal) işbirliklerinden
oluşan fırsatçı (opportunistic) yeniden kullanımlardır.
Takımlar için tek başarı ölçütü proje gereksinimlerinin
istenilen standartlarda ve en yüksek müşteri memnuniyetiyle
zamanında uygulanmasıdır. Yeniden uygulama gayretleri
proje müdürlerinin proje sınırları içerisinde geliştirme
masraflarını düşürmek için inisiyatif aldığı ve yerel yeniden
kullanım planları uyguladığı birkaç proje takımı içinde
gözlenir.

4. Müşteri Odaklı Organizasyonlar için Geçiş
Stratejileri
4.1. Müşteri odaklı organizasyonlar

Müşteri odaklı organizasyonlarda yazılımın yeniden
kullanımı literatürde geniş biçimde incelenmemiştir.
Benzer çalışmalarda kullanılan proje-bazlı [10] ve
çözüm odaklı [11][12] terimleri bu bildiride müşteri
odaklı işletmeleri tanımlamak için kullanılmaktadır.
Diğer çalışmalardan farklı olarak burada, YÜH
geçişlerinin işletme stratejisine etkileri ve müşteri odaklı
işletmelerde ortaya çıkan sorunlar bu bölümde
incelenmektedir.

4.2. Yazılım Varlık Kütüphanesi
Yazılım Ürün Hatları ve yazılım geliştirme altyapıları gibi
modern yeniden yazılım kullanımı yaklaşımlarından önce
oldukça popüler olan, Yazılım Varlık Kütüphaneleri (Software
Asset Libraries) veya Yeniden Kullanılabilir Yazılım
Kütüphaneleri (Reusable Software Libraries) literatürde
ayrıntılı biçimde incelenmiş konulardır [15]. Küçük çapta
yazılım yeniden kullanım denemelerinin genellikle başarısız
olduğu gözlenmiştir [16]. Genelde başarı hikayeleri alt sistem,
mini yazılım geliştirme altyapısı gibi yeniden kullanım çapının
büyük olduğu örneklerde görülmektedir [16].
Bu çalışma kapsamında YVK tamamen fırsatçı yeniden
kullanım yaklaşımları ve YÜH gibi sistematik yeniden
kullanım yaklaşımları arasında bir geçiş köprüsü olarak
tasarlanmıştır. YVK’yı tasarlarken işletme ve yazılım
mühendisliği bakış açılarından ortaya çıkan gereklerin
karşılanmasına özen gösterilmelidir. Önemli bir özellik, iki
bakış açısına karşılıklı bağlantı sağlayan envanter için
geliştirilen süreç referans modeli işletme yönünden, stratejik
analizi bir dereceye kadar olanak kılıyor. Özellikle, YVK’nin
oluşturulmasında, işletme gereklerinin ve stratejilerinin göz
önünde tutulması önem kazanmaktadır. Bu kapsamda örneğin
“İş sahasının hangi bileşenleri benim mevcut ara ürünlerimi
içeriyor veya içermiyor?”, ya da “isterlerdeki hangi öğeler alan
varlıklarının sağladıkları özelliklerle karşılanabilecek ş ekilde
elimizde mevcuttur?” gibi sorular yanıtlanmak durumundadır.
YVK bu tür soruları geniş kapsamlı biçimde yanıtlamayı
amaçlamaz. Uzun vadeli stratejik değerlendirmeler için
mutlaka pek çok iç ve dış etmen söz konusu olacaktır. Öte
yandan YVK, sunduğu olanak ve sağladığı nitelik ölçütleri ile
YÜH’na geçiş aşamasında bileşenlerin yeniden kullanım için
uygun bir aday olup olmadığına yanıt verecektir.
Bütün bu bilgiler ışığında YVK, OMG (Object
Management
Grup)
Yeniden
Kullanılabilir
Varlık
Spesifikasyonu çerçevesinde [17] hazırlanmıştır. Bu
spesifikasyon bir yeniden kullanım varlığının yapısı, içeriği ve
tanımına ait öneriler içeren kılavuz konumundadır.

Literatürde öne çıkan örneklerin üzerinden geçerken ürün
odaklı organizasyonların ürün hattı yaratmaya daha eğilimli
oldukları görülmektedir. Ürün hattı metodolojisini benimsemiş
girişimlerde bağımsız geliştirilmiş ürünlerin başlangıç
noktasını oluşturduğu birçok örnek bulunmaktadır[5][13][14].
Buna karşılık, müşteri odaklı organizasyonların hedefi belirli
müşteri isterleri tarafından yönlendirilen özelleştirilmiş
çözümler üretmektir.
Ürün odaklı işletmelerde geçiş ya daha önceden var olan
ürün setleriyle başlar ve ürün hattı gelişir, ya da firma
başlangıç (big-bang) yaklaşımında olduğu gibi sıfırdan
(scratch) başlar. Yazılım varlıkları ya alan mühendisliği
yoluyla ya da mevcut ürünlerdeki ortak varlıkları tanımlamak
yoluyla geliştirilir. Ürün hattı mimarisi ana parçaların her bir
üründe nasıl bir araya geldiğini gösteren bir tasarım aracı
olarak kullanılır.
Müşteri odaklı organizasyonların doğası gereği özellikle
büyük çaplı projelerde müşteri çözüm paketinde birden çok
farklı ürün ya da ürün parçacığı konumlanabilir. Her projenin,
yeniden kullanım akla getirilmeden uyguladığı genelde
sınıflandırılmamış, dizinlenmemiş proje yazılım parçacıkları
(project legacy artifacts) bulunmaktadır.
Yazılımın yeniden kullanımının önündeki engellerden biri
de müşteri odaklı organizasyonlarda bölümlerin diğer
bölümlerde üretilen yazılım varlıkları ile ilgili sınırlı bilgiye
sahip olmasıdır. Bu yaklaşımda ara ürünler, ürün hattı
ortamına geçirilirken verimli kullanılabilmeleri için
sınıflandırılıp dizinlenmelidir.
Bu sorunların üstesinden gelebilmek için, çalışma
kapsamında, bu tür organizasyonlarda geçişi kolaylaştırmak
üzere bir “Yazılım Varlık Kütüphanesi” (YVK) tasarımı
önerilmektedir. YVK, hem süreç referans modellerinin
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İkinci
olarak
YVK’nın
oluşturulmasıyla
YÜH
doğrultusunda önemli bir adım atılmıştır. Web önyüzü ile
kurum çapında kolay kullanımı sağlanan YVK’da veri tabanı
olarak SQL Server, yazılım bileşenlerinin sürüm denetimi için
ise Subversion kullanılmıştır. Şirket içi kullanım henüz
başlangıç seviyesinde olmasına rağmen, şu aşamada komuta
kontrol alanında teklif sürecinde yeniden kullanır varlıkları
belirlerken kullanılmaya başlanmıştır. Geçtiğimiz yılda teklif
aşamasında YVK’ya başvurularak 381 adam.ay’lık bir
kazanım elde edilmiştir. Ancak bu sonuçlar henüz kesin bir
değerlendirme niteliği taşımaktan uzak olup YÜH
çalışmasının ileri aşamalarında çok daha anlamlı değerlere
ulaşılacağı öngörülmektedir.
Sunulan durum çalışmasının genelleştirilebilme yönünden
zayıf olduğu, önerilen yaklaşımın daha geniş kapsamlı
değerlendirilmesinin gerekli olduğu açıktır. Ancak burada
amaçlanan bir ilk öneri ve ilk örneğin sunulması olmuştur.

YVK Varlık Kayıtı ve Alan Modelini içeren arayüz ve
varlık havuzu birleşenlerinden oluşur. YVK’nın ayrıntılı
tanıtımı [18]’de verilmiştir.

5. Örnek Durum Çalışması
5.1. Şirket bilgisi ve geçmişi
Türkiye’nin en büyük yazılım ve sistem entegrasyon
şirketlerinden olan Havelsan A.Ş. otuz yıl önce kurulmuştur.
Geçtiğimiz on yılda şirket 1100’e ulaşan çalışan sayısı ve 1600
milyon Türk lirasına ulaşan iş hacmi ile hızla büyümüştür [19]
[20].
Havelsan, çeşitli müşteri sektörlerine hizmet eden, ayrı
grup başkanlıkları tarafından yönetilen özelikle üç ana alanda
etkindir: komuta ve kontrol (C2), simülasyon ve eğitim
sistemleri ve e-devlet sistemleri. Havelsan ağırlıklı olarak, 5 –
200
milyon
dolar
arasındaki
C2
projelerini
gerçekleştirmektedir. Bitmiş ve devam eden tüm projelerde
Havelsan müşteriye özel geliştirme yaklaşımı uygulamakta,
ticari (COTS) ve askeri (MOTS) hazır ürünler gerektikçe
entegre edilerek uygulama yazılımlarının büyük bir bölümünü,
bazen de gerekli altyapıyı gerçekler.
Havelsan belirli ihtiyaç gruplarına büyük çapta ve
müşteriye özel çözümler üreten bir yapıda büyüyen müşteri
odaklı bir organizasyondur. Yakın zamana kadar Havelsan’da
proje bazlı ünitelerin ayrı olduğu ve hedef müşteri profilleri
çok farklı kültürleri yansıtan proje bazlı bir organizasyon
yapısı vardı. Alınan projelerin büyüklüğü ve süresinden dolayı
her proje genelde ona adanmış bir organizasyona sahipti ve
pek çok vakada müşteriye adanmış bir bakım ünitesi olarak
devam eden proje organizasyonu projenin süresinden daha
uzun süre yaşamaktaydı. Daha sonra organizasyon bu tür bir
yapıyı daha iyi yönetebilmek amacıyla matris yapılanmaya
geçmiştir.

6. Sonuçlar ve Planlanan Çalışmalar
1990’ların ortalarından beri yazılımın sistematik biçimde
yeniden kullanımda kaydedilen gelişmeler, özellikle de YÜH
yaklaşımının gelişmesi, yazılım dünyasını, diğer endüstrilerde
toplu üretim tekniklerinin ortaya çıkışıyla üretimde
gözlemlenen büyük sıçramalara benzer ölçülerdeki başarılara
yaklaştırmış bulunmaktadır. Fakat bu disiplin, otomotiv üretim
hattındakine benzer olarak kolayca kopyalanabilen bir süreci
oluşturabilmekten hâlâ uzak görünmektedir. Sorun, kendine has
finansal, teknik, örgütsel ve kültürel engellerin arasından başarı
için doğru yolu bulabilmektir. Bu alandaki daha önceki
araştırmalar genel olarak ürün odaklı organizasyonlarda
YÜHM’ye geçişlere odaklanmıştır. Belirli bir yazılım mirasına
sahip olan ve kökleşmiş üretim kültürüne sahip büyük müşteri
odaklı organizasyonlarda bu problemin üstesinden gelmek
özellikle daha zordur. Bu bağlamda, bu bildiride organizasyon
türlerinin ve organizasyon yapılarının yazılım yeniden
kullanımına etkisi gözden geçirilmiştir.
Özellikle
müşteri
odaklı
kuruluşlarda
gözlenen
problemlerin üstesinden gelebilmek için bu çalışmada,
sistematik yeniden kullanıma geçişte ilk adım olarak bir
Yazılım Varlık Kütüphanesi (YVK) derlenmesi önerilmektedir.
Bu geçiş aşamasının Havelsan özelinde ve diğer benzer
kuruluşlarda ayrıntılı biçimde değerlendirilmesi, başka araçlar
ve yöntemlerle desteklenmesi ve en genel haliyle müşteri
odaklı kuruluşlar için geçerli YÜH oluşturma ve geçiş
kuramlarının olgunlaştırılması gelecek dönemdeki çalışmaların
konusu olmak durumundadır.

5.2. Geçiş Stratejisi
Bu çalışmanın konusu olan Havelsan gibi büyük-ölçekli
müşteri odaklı organizasyonlar için YÜH’na geçişte iki nokta
göz önünde bulundurulmaktadır;
• YÜH’na geçiş sürecinde organizasyonu ve süreçleri
değiştirme maliyetleri;
• YÜH’larının geliştirilmesi için mevcut yazılım varlıklarının
uygun olup olmadığı ve nasıl kullanılacakları.
Birinci nokta, ş u andaki üretim modelinin ağırlıklı olarak
müşteriye özel geliştirmeye yönelik olması nedeniyle
önemlidir. Şirketin çalıştığı çeşitli işletme alanları için verilen
farklı işletme kararlarından dolayı birleşik (hybrid) bir model
tercihi uygun gözükmektedir. Örneğin YÜH’larının müşteriye
özel projelere bileşen sağlamak için kullanılması
hedeflenmelidir.
Mevcut yazılım varlıklarına eğilimin de Havelsan için
önemle düşünülmesi gerekir. Belirli bir entelektüel yatırımın
yapıldığı bugüne kadar milyonlarca satır kod geliştirilmiş
bulunmaktadır. Kurumun müşteri odaklı yapısından dolayı
şirketin çeşitli bölümleri birbirlerindeki gelişmeleri ve üretilen
ara ürünleri izlemekte zorluk yaşamaktadır. Yeniden kullanım
girişimcilerinin önünü açmada öncelikle kurum içinde
konunun gündeme getirilmesi yönünde çalışmalar başlatılmış,
çalışanların
sistematik
yeniden
kullanım
alanında
bilgilendirilmesi
için
farklı
yöntemler
uygulamaya
sokulmuştur.

7. Teşekkür
Yazarlar Havelsan yönetimine çalışmaya verdikleri destek için
teşekkür ederler.
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1

kontrolünü ve denetlenmesini kapsayan yöntemler bütünüdür
[4]. BALİSTİKA 2010 projesinde tasarımdan üretime kadar
tüm süreçlerinde, hem bütünleştirme hem de olgunlaştırma
için bu yöntemlerden faydalanılmıştır. Projenin ilk
aşamalarında yapılandırma parçaları tanımlanmış ve hem bu
parçaların hem de bağımlılıklarının değişimi kontrol altında
tutulmuştur. Sonraları ise ilerlemeli sürümlerle projenin
bütünleşik bir halde ve kontrollü bir şekilde ilerlemesi
sağlanmıştır.
Bildiri, 2. kısımda projenin hem teknik mimari hem de
işletim yapısını özetlemektedir. 3. kısımda geliştirilme
aşamalarından ve bu aşamalarda yapılan kontrol
çalışmalarından bahsedilmektedir. Son kısımda ise uygulanan
yöntemlerin faydaları değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Özetçe
Ateşli silahların sayısının zaman içinde artması, balistik iz
incelemenin mikroskop kullanılarak gözle yapılmasını
imkânsız kılmıştır. Diğer taraftan görüntüleme cihazlarının
iyileşmesi, bilgisayarların hızlanması ve ucuzlaması ile aynı
incelemeler, bilgisayar destekli olarak, büyük veri kümeleri
üzerinde yapılabilmektedir. Bu amaçla BALİSTİKA 2010
projesi tanımlanmış ve KAMAG desteği ile 13 Nisan 2012
tarihinde tamamlanmıştır. BALİSTİKA 2010 sistemi,
Donanım Kontrol, Görüntü İşleme, Kayıt Yazılım Parçası,
Uçtan-Uca Veri Transferi, İş Mantığı ve Veritabanı Yönetimi,
Dağıtık İşleme, Karşılaştırma Yazılım Parçası ve Sonuç
İnceleme bileşenlerinden oluşmaktadır. Bileşenlerin farklı
gereksinimlerinden ötürü geliştirme C, C++, CUDA, Java ve
OpenGL gibi farklı diller ve araçlar kullanılarak yapılmıştır.
Geliştirilen ürünler kullanıcı tarafında hem Linux (OpenSuse)
hem de Windows 7 işletim sistemleri üzerinde çalışmakta,
sunucu tarafında ise sadece Linux üzerinde çalışmaktadır.
Projede 30’un üzerinde geliştirici çalışmaktadır. Geliştirme her
bir platform için farklı ortamlarda yapılmaktadır. Bu
nedenlerle yapılandırma yönetimi, başarıya ulaşma yolunda
çok önemli yer tutmuş ve proje sürecinde yapılandırma
yönetimi
araçları
kullanımında
önemli
deneyimler
kazanılmıştır.

2. Proje Yapısı
BALİSTİKA 2010, balistik iz inceleme işlemlerinin tamamını
kapsayacak, tüm süreçleri işletebilecek bir yapıya sahiptir.
Süreçler kısaca, delilin ilgili birime getirilmesiyle başlar ve bu
delilin atıldığı silahın daha önce herhangi bir olaya karışıp
karışmadığı bilgisinin raporlanmasıyla tamamlanır. Proje
gereksinimleri gereği hazırlanacak sistem; işlenecek delil
görüntülerini üç boyutlu olarak oluşturabilmeli, bir günde
gerçekleşen olayların karşılaştırma işlemini aynı gün içinde
tamamlayabilmeli, coğrafi olarak farklı bölgelerde
gerçekleşen olaylar arasındaki bağlantıları kurabilmeli ve tüm
işleyişin iş mantığını barındırmalıdır.
Dolayısıyla proje; görüntünün alınacağı donanımdan,
kullanıcıların inceleme yapacağı ekranlara; olay kayıtlarının
tutulduğu veritabanlarından, yüksek performanslı görüntü
işleme sistemlerine kadar birçok farklı yapıyı bir araya
getirmelidir.

1. Giriş
Ateşli silahlar, mermi kovanları ve mermi çekirdekleri
üzerinde mikroskobik izler bırakmaktadır. Bu izler her bir
silaha özgüdür. Aynı marka ve modelde, aynı üretim
bandından çıkmış iki ateşli silahın bıraktığı izler farklıdır. Bu
sayede iki mermi kovanının ya da mermi çekirdeğinin aynı
silahtan ateşlenip, ateşlenmediği karşılaştırma yapılarak
bulunabilmektedir. Farklı olaylardan bulunan kovanlar
incelenerek, olaylar arasındaki bağlantılar çıkarılabilmekte,
olaylara karışan silahlar tespit edilebilmektedir. Bu nedenle
balistik iz incelemesi suçla mücadelede çok önemli yer
tutmaktadır.
BALİSTİKA, mermi çekirdekleri ve mermi kovanlarını
bir görüntüleme sistemi vasıtası ile görüntüleyen ve bu
görüntülerden elde edilen özniteliklerle, veritabanında
bulunan daha önce üretilmiş öznitelikler arasında
karşılaştırma yapan otomatik bir ateşli silah tanıma sistemidir
[1]. BALİSTİKA sisteminin önerdiği muhtemel kardeş mermi
kovan ve mermi çekirdeği listesi üzerinde balistik uzman
incelemeler yapmakta, delillerin kardeş olup olmadığına yani
aynı silahtan atılıp atılmadığına karar vermektedir.
BALİSTİKA 2010 Projesi, yeni kuşak bir BALİSTİKA
sistemidir[2][3]. BALİSTİKA 2010, milyonlar mertebesinde
mermi kovanı ve mermi çekirdeğine ait öznitelik verisini
saklayabilmekte
ve
bunlar
üzerinde
karşılaştırma
yapabilmektedir.
Yapılandırma yönetimi bir yazılım ürününün durumunun
tanımlanmasını, geliştirilme sürecindeki değişikliklerin

2.1. Mimari
BALİSTİKA 2010, bahsedilen bu gereksinimleri karşılamak
için Şekil 1’de gösterildiği gibi tasarlanan bir mimari üzerinde
gerçeklenmiştir:
2.1.1.

Donanım Kontrol (DK)

Proje, delil görüntülerinin alınması için hazırlanmış özel bir
donanıma sahiptir. Bu donanımın tasarlanması ve üretim
süreci bu çalışmanın kapsamı dışında kalsa da donanımın
haberleşme ve kontrol işleri bir yazılım parçası oluşturur ve
mimaride yer alması gerekir. Bu parçanın görevleri arasında,
düşük seviye protokoller kullanarak hazırlanan donanıma
gerekli komutların iletilmesi ya da alınan görüntülerin
bilgisayara aktarılması gibi işler sayılabilir.
2.1.2.

Görüntü İşleme (Gİ)

İkinci aşamada donanımın hazırladığı ham verilerin işlenerek
üç boyutlu hale getirilmesi ve verilerin taşınabilir formatlara
dönüştürülmesi gibi işleri gerçekleştirecek ayrı bir yazılım
parçası mevcuttur. Bu parça, aynı zamanda donanıma geri
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besleme yaparak görüntülerin oluşturulması aşamasını
etkileyen delil konumu ya da kamera odaklanması gibi
donanım faktörleri üzerinde de kontrol sahibidir.

olarak gerçekleştirecek bir yazılım parçası, hem sistemin
performansını artıracak hem de artan delil sayılarına göre
ölçeklenebilen bir yapı teşkil edecektir.
2.1.7.

Karşılaştırma Yazılım Parçası (KAR)

Sistemdeki bir karşılaştırma, en basit haliyle, iki delilin
birbirine benzerliği ile ilgili bir skorun hesaplanması
anlamındadır. Bu skorun doğruluğu artırılmaya çalışıldıkça,
kullanılan algoritmaların karmaşıklığı da artacak, hesaplama
süreleri uzayacak ve sonunda genel sistem performansı
etkilenir hale gelecektir. Karşılaştırma Yazılım Parçası ise
hesaplamaları grafik işleme üniteleri (GPU) üzerinde
gerçekleştirerek bu performans kaybını en az seviyede
tutmaya çalışır.
2.1.8.

Sonuç İnceleme (Sİ)

İkinci kullanıcı ara yüzü ise karşılaştırma sonucunda elde
edilen skorlara göre delillerin incelenmesi ve aynı silahtan
atıldığı tespit edilen deliller arasında ilişkilerin kurularak olay
örgülerinin hazırlandığı kısımdır. Bu yazılım parçası, hem
delillerin üç boyutlu incelenmesi hem de olayların
raporlanmasından oluşan sürecin son kısmını kapsamaktadır.

Şekil 1: Balistika 2010 Mimari Gösterimi.

2.2. İşletim
2.1.3.

Kayıt Yazılım Parçası (KYT)

Yazılım parçalarının görev farklılıklarından da anlaşılacağı
üzere proje, birçok disiplini ve yazılım geliştirme pratiğini
barındırmak zorundadır. Örneğin Gİ parçası ağırlıklı olarak
bir algoritmanın gerçekleştirilmesiyle ilgili detaylarla
uğraşırken, UUVT ağ protokolleriyle ilgilenir.
Bu parçalar, farklı deneyimlere sahip geliştiriciler ve
farklı tip geliştirme ortamları gerektirmektedir. Tüm bu
yapıların aynı proje altında yönetilmesi ise hem idari hem de
teknik açıdan başlı başına bir problem olabilir. Parçaların
birbirlerinden izole geliştirilmesi, sürtünmeleri azaltacağından
süreci kolaylaştırabilir ancak sürdürülebilir bir strateji
değildir. Proje bitiminde yazılım parçaları koordine bir
şekilde çalışmalı dolayısıyla parçalar bir noktada
bütünleştirilmelidir. Proje sonuna kadar izole geliştirilen
parçalar proje bitiminde bütünleştirilmeye çalışılırsa
öngörülmeyen hatalarla karşılaşılabilir ve proje gecikebilir.
Teknik zorluklardan bir diğeri ise projenin ağırlıklı olarak
açık-kaynak teknolojiler üzerinde geliştirilmesi ve çalışacak
olmasından ötürü alınabilecek desteğin azlığıdır. Açık-kaynak
araçlar esneklik ve maliyet bakımından avantajlı olsalar da,
olası problemlerin sorumluluklarını proje üzerinde bırakabilir
ve dolayısıyla ek yükler haline gelebilirler. Proje geneli bu
gerçeğin farkında olmalı muhtemel bir harici aksaklığa hızla
tepki verebilmelidir.

Kullanıcı ara yüzü olarak tasarlanan ilk parça, donanımın
bağlı bulunduğu bilgisayarda çalışacak olan görüntülerin
oluşturulacağı, izlerin işaretleneceği ve karşılaştırmaların
başlatılacağı kayıt yazılım parçasıdır. Kullanıcılar kendilerine
sağlanan ekranları kullanarak delilden elde edilen görüntüyü
bazı düzenlemeler ve üst-bilgileriyle beraber bir olay haline
getirecek ve gerekli işlemlerin yapılması için diğer yazılım
parçalarına iletecektirler.
2.1.4.

Uçtan-Uca Veri Transferi (UUVT)

Proje coğrafi olarak farklı bölgelerde çalışacağı için delil
verilerinin farklı yerlerde oluşturulması ve kaydedilmesi söz
konusudur. Bu verilerinin yazılım parçaları arasında
konvansiyonel yollarla iletilmesi yerine bir uçtan-uca veri
transfer sistemi kullanmak hem var olan ağ bant genişliğinin
daha etkin kullanımı hem de sistemin geri kalanından izole bir
şekilde gerçekleştirilebilmesi açısından önem taşır.
2.1.5.

İş Mantığı ve Veritabanı Yönetimi (İMVY)

Delillerin alındığı olayların detayları, olaylara karışan silahlar,
kişiler ve aralarındaki ilişkinin kaydedilmesi işlevleri bu
yazılım parçası içinde halledilir. Olaylar farklı bölgelerde
gerçekleşebilmelerine rağmen aralarındaki ilişki tek bir
noktadan gösterilebildiği için bu yapı, merkezi bir veritabanı
ve onu kontrol eden bir sunucu şeklinde tasarlanmıştır.
Kullanıcı tarafından girilen üst-bilgiler web servisler
aracılığıyla doğrudan bu parçaya iletilir ve bu bilgiler
tanımlanmış iş mantığına uygun şekilde işlenir.
2.1.6.

3. Üretim
Genel mimarisi ve işletim süreci tanımlanan projenin
geliştirilmesi bir kaç safhada yapılmıştır. Prototip aşamasında
parçalar kendilerine ait görevlerin kavram ispatlarını
tamamlamış, bütünleştirme aşamasında parçaların birbirleriyle
uyumlu çalışması sağlanmış, ürün aşamasında ise kararlılığın
artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir

Dağıtık İşleme (Dİ)

Kaydedilen delillerin miktarı hızla artabileceğinden her bir
delilin sırasıyla diğeriyle karşılaştırılması giderek yavaşlayan
ve belli bir noktadan sonra da ancak kabul edilemez sürelerde
tamamlanabilen bir süreç haline gelebilir. Bunun yerine
karşılaştırma işini bir bilgisayar kümesi üzerinde paralel

3.1. Prototip
Yazılım mimarisi her ne kadar ihtiyaçların tamamını
karşılayacak şekilde tasarlanmış olsa da soyut bir yapıdadır ve
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olabilir. İkincisi ise bütünleştirme gibi kritik bir sürecin tek
bir noktadan çıkan bir ürüne bağımlı olması ve dolayısıyla
burada oluşabilecek herhangi bir soruna duyarlı olmasıdır.
Bu probleme karşılık yazılım parçalarının üretim
süreçlerinin geliştirme ortamlarından ayrılması ve bunlar
yerine herkes tarafından çalıştırılabilecek basit süreçler haline
getirilmesi gerektiği kararı alınmıştır. Ekipler kısa bir çalışma
sonrası kodların doğrudan komut satırından çalıştırılabilen
araçlarla
derlenebilmesini
ve
paketlenebilmesini
sağlamışlardır. C ve C++ kullanan parçaların hepsi scons [8]
tercih ederken, Java parçalarının bazıları maven [9] diğerleri
ise ant [10] kullanmışlardır.

gerçekleştirme aşamasında karşılaşılabilecek problemlerin
hepsine dair bir çözüm barındırmayabilir. Bu tip detayları
hızlıca keşfedebilmek için geliştirmenin ilk aşamasında
parçalar, büyük ölçüde birbirlerinden bağımsız yazılımlarmış
gibi gerçekleştirilmiştir. Geliştirmeler genellikle ortam
bağımlı yapılmış, diğer bir deyişle proje geneli bir geliştirme
pratiği tanımlanmamıştır. Bu sayede parçalar kullanılacak
teknolojiler hızlıca araştırabilmiş, proje geneli açısından da
bir nevi yapılabilirlik bilgisi oluşmuştur. Bu aşamada projenin
ilk günlerinden beri hazır bulunan hata takip (trac [5]) ve kod
versiyonlama sistemleri [6] (KVS, subversion [7]), bu safhada
gerektiği şekillerde değerlendirilememişlerdir.
Bu safha tamamlandığında elde edilen yazılım parçaları,
ilk aşamada tanımlanan ara yüzler üzerinden teorik olarak
haberleşebilen ancak pratikte bir bütün oluşturmayan yapılar
halindedir. Tüm parçalar, kendi görevleriyle ilgili detaylara
hâkim hale getirilmiş ve parça içi pürüzlerin nasıl
düzeltilebileceği ile ilgili fikir oluşmuştur. Ayrıca parçaların
ne gibi kütüphanelerden yardım alacağı, bu kütüphaneleri ne
şekilde kullanacakları da bu safhada belirlenmiştir.

3.2.3.

KVS üzerinde her gün güncel tutulan kodlar doğal olarak
doğrudan paketlenebilir bir ürün çıkarılabileceği anlamına
gelmemektedir. Pratik olarak geliştiricilerin derlenemeyecek
kod yüklemelerinin önünde herhangi bir engel yoktur. Diğer
taraftan geliştiricilerin son derece dikkatli olduğu bir projede
dahi bazı ortamlarda derlenebilen bir kod diğer ortamlarda
derlenemeyebilir [11].
Dolayısıyla tüm parçaların derlenebilme durumlarının
ortam farklarından izole bir şekilde izlenebilmesi için merkezi
bir derleme ve ürün oluşturma sistemi hazırlanmıştır. Bir
sürekli bütünleştirme altyapısı olan Hudson (ve sonraları
Jenkins [12]), yazılım parçalarının çalışacağı ortama yakın bir
bilgisayar üzerinde konuşlandırılmış ve bütün yazılım
parçalarının bu sistem tarafından her gün otomatik olarak
derlenmesi ve paketlenmesi sağlanmıştır. Bu sayede
derlenemeyecek ve dolayısıyla çalışamayacak olan kodların
aynı gün içinde tespit edilmesi sağlanmıştır.

3.2. Bütünleştirme
Yazılım
parçalarının
prototiplerinin
tamamlanması
yaklaştıkça hazırlanması gereken çekirdek görevlerin sayısı
azalmış, ekipler nispeten daha detay olarak görünen görevlere
ve
kod
düzenlemelerine
yönelmişlerdir.
Projenin
bütünleştirilmesi işi, parça içi tüm detaylar tamamlandıktan
sonra da yapılabilecek olsa da, bu sürecin ne kadar zaman
alacağının kestirilememesine bağlı bir risk tespit edilmiştir.
Bütünleşik çalışamayan bir projenin getireceği maliyet, eksik
kalan bazı özelliklere nazaran daha büyük olacağından,
parçalar arası haberleşme ve dolayısıyla ekiplerin ortak
çalışmasının daha önemli olduğuna karar verilmiştir. Bu
aşamada bütünleştirme sürecinin proje sonlarına doğru değil,
daha sık aralıklarla hatta sürekli olarak gerçekleştirilmesinin
daha anlamlı olacağı görülmüştür. Projenin sürekli
bütünleştirme altyapısına geçişi de bu şekilde başlamıştır.
3.2.1.

3.2.4.

Otomatik Birim Testler

Tüm yazılım projelerinde geçerli olduğu üzere bir kodun
derlenebiliyor olması çalıştığının ispatı için yeterli değildir.
Teorik olarak düzgün görünen ve derlenebilen kodlar, bazı
durumlarda istenmeyen sonuçlar veren ya da hiç çalışmayan
yazılımlar üretebilir. Bunlar pratikte KVS’ye gönderilmeden
önce geliştirici tarafından tespit edilip düzeltilmesi gereken
durumlar olsa da, projeler büyüdükçe bunun kontrolünün elle
yapılması giderek zorlaşır. Diğer taraftan değişiklik yapılan
kod düzgün çalışıyor olsa da, yazılımın diğer taraflarında
buna bağlı çalışan kodlar için aynı durum geçerli olmayabilir
[13].
Bu problemin önüne geçmek için gerçekleştirilecek
regresyon testleri otomatik yapılamadıkları sürece pratik
olmaktan uzak kalacaklardır. Dolayısıyla ekipler kendi
yazılım parçalarının görevlerine ait birim testleri yazmakla ve
güncel tutmakla görevlendirilmişlerdir. Java parçaları için
junit [14], c++ parçaları için ise cppunit [15] yardımıyla
hazırlanan bu birim testler sürekli bütünleştirme altyapısı
üzerinde çalıştırılacak ve raporlanacak şekilde ayarlanmıştır.
Bu sayede parçaların derlenebilme durumlarıyla beraber belli
bir seviyeye kadar düzgün çalışıp çalışamayacakları da
izlenebilir hale gelmiştir.
Teorik olarak birim testleri dışında bütünleştirme
testlerinin de otomatikleştirilmesi mümkündür. Ancak bu
yaklaşım pratikte, bağımlı olunan sistemlerin çalışır durumda
olmasını gerektireceğinden bazı zorluklar içerir. Proje
kapsamında bunların aşılmasının daha maliyetli olacağı
düşünülmüş ve bu testlerin elle yapılmasına karar verilmiştir.

Kod Versiyonlama

Daha önce bahsedildiği üzere proje başından beri bir KVS’ye
sahip olsa da, prototip safhasında bu sistemin kullanımı ikinci
planda kalmıştır. Bu durum bazı kodların geliştiricilere ait
bilgisayarlarda kalmasına sebebiyet vermiş ve hangi
fonksiyonların nerede oldukları ile ilgili bir belirsizlik
yaratmıştır.
Problemin aşılması için proje yönetimi tüm kodların
KVS’de yer alması gerektiğine dair bir karar almış ve
geliştiricilerin bu karara uymaları sağlanmıştır. Geliştiriciler
ekledikleri kodları her gün KVS’ye yüklemeye başlamış ve bu
sayede projenin son halinin her zaman için merkezi bir yerde
saklanması sağlanmıştır.
3.2.2.

Sürekli Bütünleştirme Altyapısı

Ortam Bağımsız Derleme

Yazılım parçalarının derlenmiş ve çalışabilir halleri prototip
safhasında geliştiriciler tarafından geliştirme ortamlarına bağlı
üretilirken, entegre bir sistem için bunun kabul edilemez
olduğu görülmüştür. Derleme aşamasının herhangi bir şahsa
ya da özel bir sisteme bağlı olması, sık aralıklarla
bütünleştirilen bir sistem için iki farklı yönden sorunludur: İlk
olarak her bütünleştirme için üretimi yapacak geliştiricinin
işinin ve geliştirme sürecinin engellenmesi söz konusu

27

6. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'12

3.2.5.

Kod Kapsamı

kod dallandırma ve ürün sürümlendirme sayesinde projenin
tüm tarihi hem kod mertebesinde hem de ara ve son ürün
mertebesinde sürekli ulaşılabilir olmaktadır.

Birim testlerin otomatik çalıştırılması ve sonuçlarının
raporlanması yazılım parçasının kararlılığıyla ilgili bir bilgi
verebilse de, bu yazılımın tüm kodlarının doğru olduğu
anlamına gelmez. Hazırlanan testler, sadece belli durumları
kontrol edip diğerleriyle ilgili eksiklikler içeriyor olabilir.
Testlerin tamamlanması ve güncel tutulmasına yardımcı
olması açısından kod kapsama (code coverage [13])
araçlarının (cobertura [16]) kullanılması uygun görülmüştür.
Bu araçlar çalışan testlerin kodlarda nerelerde işlem yaptığını
kaydetmekte ve raporlayabilmektedir. Böylece yazılan
testlerin kodun ne kadarını kapsadığı bilgisi görülebilmekte
ve kesin olmamakla beraber yazılımın kararlılığı hakkında bir
miktar daha bilgi sahibi olunabilmektedir.

4. Sonuç
Yapılandırma yönetimi araçları kullanılmaya başladıktan
sonra hataların tespiti ve problemlerin çözümünde bir
hızlanma fark edilmiştir. Kullanılan araçlarla bileşenlerdeki
birim testlerin kapsamı ve durumu görüntülenebilmektedir.
Özellikle bileşenler arası ara yüzlerde bir değişiklik olması
durumunda bu değişiklikten etkilenecek parçalardaki gerekli
düzeltmeler yapılmadıysa birim testler hata verecek ve bu
durum çok hızlı bir şekilde görülebilecektir. Ara yüzler ile
ilgili hataların tespiti kullanılan araçlar sayesinde çok hızlı
bulunabilir ve görüntülenebilir hale gelmiştir.
Bileşenlerin bağımlı olduğu kütüphaneler, araçlar yardımı
ile indirilip derleme yoluna ve çalışma zamanı (runtime)
yoluna konmaktadır. Dolayısı ile ürün çıkartılırken doğru
bağımlılıklar ve derleyiciler kullanılmakta burada geliştirici
hataları asgariye indirilmektedir.

3.3. Ürün
Yukarıda anılan merkezi derleme ve ürün oluşturma sistemi
bildiri genelinde tanımlanan tüm yazılım geliştirme
araçlarının bir araya getirildiği bir yapıdır. Jenkins üzerinde
projenin yapılandırma parçaları ile örtüşen sayıları elliyi
bulan görev tanımlanmış, bunların birbirleri ile olan
bağımlılıkları yapılandırılmıştır. Örneğin Gİ parçası DK
parçasına bağımlı olduğundan DK ile ilgili olan görev,
tamamlandığında Gİ ile ilgili olan görevi başlatacak şekilde
ayarlanmıştır. Kaynak kod ya da kütüphane düzeyindeki
bağımlılıklar her bir yazılım parçasının derleme aracı hangisi
ise onun yapılandırmasında bulunmaktadır. Ara ürün
bağımlılıkları (ki bunlara .so, .lib, .jar vb. bağımlılıklar
dahildir) Nexus [17] isimli ürün deposu yazılımı vasıtası ile
karşılanmaktadır. Tanımlanan ürün üretme süreci gereği linux
ve windows platformlarının ürünleri birlikte üretilmektedir.
Bu ikili sürecin beraberce yürütülmesi de yine Jenkins ile
başarılmıştır. Böylelikle tek noktadan başlatılan ve iki
donanımda çalışarak yaklaşık 20 dakikada tamamlanan bir
sürecin sonunda ürünler üretilmiş olmaktadır. Intel Q9600
işlemci ve 12 GB hafızaya sahip olacak şekilde, mütevazı
seçilmiş bir donanımda çalışan üretimin tamamlanma
süresinin proje için yeterli olduğu düşünülmüş ve sürecin
koşutlaştırılması ya da daha iyi donanımlara taşınması gibi
alternatifler değerlendirilmemiştir.
Proje yönetiminin aldığı ve uygulanmasında önayak
olduğu kararlar gereği projede önemli kilometre taşları
tanımlanmış ve çıkacak ürün sürümleri belirlenmiştir. Kural
olarak bu sürümler de burada tanımlanan merkezi derleme ve
ürün oluşturma sisteminden çıkmaktadır. Normal yazılım
geliştirme sürecini kesintiye uğratmamak için tüm proje KVS
üzerinde dallandırılıp merkezi derleme ve ürün oluşturma
sistemi bu dal üzerinde koşturulmaktadır. Gecelik
üretimlerden bağımsız olarak bu üretimler Konfigürasyon
Yöneticisi tarafından tetiklenmektedir. Ayrıntıları bu
bildirinin kapsamı dışında kalmakla beraber merkezi derleme
ve ürün oluşturma sisteminden çıkan ürünler sırasıyla
bütünleştirme ve sistem testlerine girmekte, sonrasında
müşteri ile paylaşılabilir ürün olarak nitelenebilmektedir.
Bu süreçlerin tamamında muhtelif testler yapılmakta ve
testlerde çeşitli hata durumları tespit edilmektedir. Tüm
hatalar hata takip sistemi ile izlenmekte ve geliştiriciler, KVS
üzerindeki değişiklikler ile hata takip sistemi arasında
değişiklik mesajları aracılığıyla bağlantılar kurmaktadırlar. Bu
ilişkilendirme sayesinde hangi kod değişikliğinin hangi hata
için yapıldığı, yazılım parçası üzerindeki değişikliklerin hangi
hatalara çözüm olduğunun takibi yapılabilmektedir. Kaynak
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yedekleme ve bakım işlemlerinin sürelerini uzatır, ayrıca I/O
noktasında performans sorunları oluşabilir. Dökümanları
dosya sisteminde tutup, dosya yolunun veri tabanında
tutulması ise veri tabanı boyutlarını küçültüp, okuma/yazma
performansını hızlandırırken işlemsel bütünlüğü sağlamada bir
takım güçlüklere sebep olabilir. Ayrıca, veri tabanı
yedeklemesi yapılırken dokümanların da yedeklenmesi
gerekeceğinden
bağlantılardaki
senkronizasyonun
bozulmasına neden olabilir. Bu noktada Filestream teknolojisi,
hibrit bir yapı sunarak bu iki yöntemin de avantajlarını
kendinde toplayarak, büyük boyutlu yapısal olmayan verilerin
tutulmasında ve sorgulanmasında efektif performans gösteren
doküman yönetim sisteminin geliştirilmesine uygun bir altyapı
sunmaktadır [3].

Özetçe
Bu bildiride, bankacılık sektöründe yapısal olmayan verilerin
saklanıldığı, yönetildiği ve sorgulandığı doküman yönetim
sistemlerinin öneminden bahsedilerek, ihtiyaçlara yönelik
özelleştirilmiş bir doküman yönetim sistem modelinin
Filestream teknolojisi kullanılarak nasıl geliştirilebileceği
anlatılmıştır. Filestream teknolojisinin özellikle işlemsel
bütünlüğü sağlama noktasında öne çıkması ve doküman
boyutunun artmasıyla birlikte efektifliğinin artması üzerinde
durulmuştur. Bir eşik doküman boyutu değeri belirlenerek
Filestream’in kullanımı koşula bağlanmış ve optimum sonuç
elde edilmesi hedeflenmiştir. Doküman yönetim sistemi
modelinin bileşenleri ve eşik dosya boyutu değerinin
belirlenmesi için yapılan testler anlatılarak, var olan
platformdan geliştirilen doküman yönetim sisteminin
kullanımına geçiş sürecinde yaşanılan, dokümanların taşınması
ve yeni doküman yönetim sisteminde elde edilen performans
artışı gibi deneyimler paylaşılmıştır.

Bu bildiride, bankacılık sektöründe, performansı ve kapasitesi
üst seviyelerde, limitasyonların olmadığı ve operasyonel
sistemler ile doğal bir entegrasyonu olan bir doküman yönetim
sistemi ele alınmıştır. Bu doküman yönetim sisteminin
Filestream teknolojisi kullanılarak gerçeklenmesi ile bu
doküman yönetim sisteminin üretim ortamına alınması
sırasındaki geçiş süreci anlatılmıştır.

1. Giriş
Bilginin önemi ve boyutu teknolojinin ilerlemesine paralel
olarak her geçen gün artmaktadır [1]. Entegre cihazların
bilişim dünyasına girmesi ve teknolojinin yaygın kullanımı
resim, video gibi yapısal olmayan verilerin dijital dünyada
kapladığı yeri arttırmaktadır, dolayısıyla bu yapısal olmayan
verilerin etkin bir şekilde saklanması, yönetimi ve
sorgulanması gibi konular önem kazanmaktadır [2]. Tüm bu
etkenler ve yasal düzenlemeler doküman yönetim sistemlerine
olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Bankacılık sektörü,
yaygın kullanım alanı ve yasal düzenlemeler gereği doküman
yönetim sistemlerinin uç seviyelerde kullanıldığı bir sektördür.
Diğer taraftan doküman yönetim sistemleri, genellikle sektör
içinde ayrı bir ürün, ayrı bir sistem olarak
konumlandırılmaktadır. Bu yaklaşım beraberinde dış firmalara
bağımlılık, entegrasyon maliyeti, bakım, donanım, işgücü, ağ
maliyetleri, farklı güvenlik yapılandırmaları gibi birtakım
sorunları getirmektedir. Bankacılık sektörü gibi kompleks iş
süreçlerinin olduğu, yüksek performans gereksinimi olan
uygulamalarda üçüncü parti bir ürün kullanarak entegrasyon
maliyetlerine katlanmak yerine, bankanın ihtiyaçları
doğrultusunda bir sistem geliştirilmesi çoğunlukla tercih
edilmektedir.

2. FileStream Teknolojisi
Filestream [4,5], SQL Server tabanlı uygulamaların, doküman,
ses ve video dosyaları ve resimler gibi yapısal olmayan verileri
NTFS dosya sistemi [6] üzerinde tutmasına imkân veren
teknolojidir. Genellikle böyle yapısal olmayan veriler veri
tabanı dışında, yapısal verilerden ayrı tutulur. Fakat bu ayrım,
yapısal olmayan verilerin yapısal verilerle ilişkili olması
durumunda, işlemsel bütünlük gibi veri yönetim konularında
hâkimiyetin sağlanamamasına ve dosya erişiminde performans
limitasyonlarına neden olur. Filestream kullanıldığında,
kurulan bir katalog tablosu aracılığı ile, bu verilere erişim yine
SQL Server üzerinden yapılmaktadır. Böylece erişim daha
hızlı olmakta ve SQL Server’in sağladığı bütünlük
yönetiminden yararlanılmaktadır.
Filestream ile, varbinary(max) veri tipinde tanımlanmış bir
veri tabanı tablo kolonunda BLOB (Binary Large OBject)
[7,8] verisi tutulur. Böyle bir kolona veri kaydedilirken, veri
veri tabanı tablosuna değil, NTFS dosya sistemine kaydedilir
ve veritabanı tablosunda, disk üzerinde tutulan dosyaya
işaretçi tutulur. Normalde varbinary(max) tipinde bir tablo
kolonu en fazla 2 GB veri tutabilirken Filestream ile bu
kısıtlama ortadan kalkar, tutulabilecek verinin boyutu teorik
olarak disk kapasitesi kadardır [3].

İhtiyaçlara yönelik bir doküman yönetim sistemi
geliştirilirken, büyük boyutlu yapısal olmayan verilerin ikili
olarak veri tabanında mı, yoksa dosya sisteminde mi tutulacağı
sorusu akla gelmektedir. İki yöntemin de avantajları ve
dezavantajları bulunmaktadır. Dokümanların veri tabanında
tutulması, işlemsel bütünlüğü sağlarken veri tabanı
boyutlarının büyük ölçüde büyümesine neden olur, veri tabanı

Filestream teknolojisinin kullanılması, veri boyutu ortalama
olarak 1 MB üzerinde olduğu ve doküman okuma hızının
yazma hızından daha önemli olduğu üç katmanlı mimarilerde
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önerilmektedir [4]. Bankacılık uygulamalarında doküman
okuma sayısı, dokuman yazma sayısından çok daha fazla
sayıda olmaktadır. Örneğin, bir müşterinin kimlik belge
dokümanı müşteri kaydı esnasında bir defa yazılırken,
müşterinin daha sonraki her işleminde gerektikçe okunması
yapılmaktadır. Bu yüzden, doküman okuma hızının yazma
hızından daha önemli olması ve var olan bankacılık
sistemindeki yapıda üç katmanlı uygulama mimarisi
kullanılmasından dolayı, doküman yönetim sisteminde
FileStream teknolojisinden yararlanılmasına karar verilebilir.
Ancak değişik işlem ve müşteri bilgilerinin ele alındığı bir
bankacılık doküman yönetim sisteminde dokümanların
boyutları 50 KB ile 10 MB arasında değişmektedir. Bankacılık
sistemindeki çok değişik doküman boyutlarının incelenmesi
neticesinde ortalama doküman boyutunun 1 MB’tan daha
düşük boyutta, yaklaşık olarak 500 KB düzeyinde seyrettiği
görülmüştür. Filestream teknolojisinin okuma ve yazma
performansı
doküman
boyutlarına
göre
farklılık
göstermektedir. Bundan dolayı, her doküman doğrudan
Filestream teknolojisi kullanılarak tutulmayıp, belli bir eşik
değerin altındaki verilerin Filestream ile aynı kataloğu
kullanarak veri tabanında BLOB olarak tutulmasını sağlayan
bir sistem geliştirilmiştir.

tutulur. Yani, her doküman File tablosuna bir kere eklenirken,
FileVersion tablosuna ise ilk eklendiğinde ve her güncelleme
sonucunda
kaydı
atılır.
FileVersion
tablosundaki
VersionNumber alanı, FileId alanı ile birlikte dokümanın
versiyonların ayırt edilmesini sağlar. Ayrıca FileVersion
tablosunda tutulan ContentLocationType alanı, dokümanın
FileStream kullanılarak diskte mi yoksa normal tabloda veri
olarak mı tutulduğunu gösterir. FileContent, dokümanın
içeriğinin doğrudan veri tabanı üzerinde ikili olarak tutulduğu
tablodur.
FileContentFS
ise
FileStream teknolojisi
kullanılarak tutulan dokümanların kullandığı tablodur,
Filestream bu tabloya eklenen ikili içerik verisini diske yazıp
bu tablodaki Content alanı ile diskteki yerine işaretçi tutar.
Tüm bu tablolar arasındaki ilişkiler Şekil 1’de gösterilmiştir.

Doküman yönetim sistemi geliştirilirken Filestream kullanımı,
özellikle işlemsel bütünlüğün sağlanması açısından tercih
edilmiştir. Üçüncü parti araçlar veya kütüphaneler kullanıldığı
durumda, veri tabanı üzerindeki işlemsel bütünlükten bağımsız
olarak çalışan bir sistem kullanılmış olmaktadır. Örneğin,
doküman eklenmesi içeren bir işlem geri alındığında eklenen
dokümanın da silinmesi gerekmektedir. Ancak Filestream
teknolojisi kullanılınca doküman ekleme, silme, güncelleme
işlemleri veri tabanına bir bağlantı açıp işlemsel bütünlük
içinde tabloya ekleme, güncelleme, silme sorguları
çalıştırmaktan ibaret bir hale gelmektedir. Bu sayede işlemsel
bütünlük yanında istenilen katmandan kolaylıkla doküman
işlemleri yapılabilir duruma da gelmektedir.

Şekil 1: Tablolar arası ilişkiler.
3.2. Uygulama
Doküman Yönetim Sistemi uygulamasında, eklenen
dokümanın dosya boyutuna bakılarak FileContent veya
FileContentFS tablolarından ilgili olana kayıt eklenir. Bunun
için bir eşik dosya boyutu değeri belirlenmiştir. Dosya boyutu
eşik değerden büyük olan dosyaların veri tabanı tablolarında
ikili olarak tutulması performans kaybına yol açacağı için bu
kayıtlar FileContentFS tablosuna eklenir. Dolayısıyla bu
boyutlardaki
kayıtlarda
FileStream
teknolojisinden
faydalanılmış olunur. Dosya boyutu eşik değerden küçük olan
dokümanlar ise doğrudan FileContent tablosuna eklenir.
FileVersion tablosunda dokümanın temel özellikleri ve kimlik
bilgileri yanında dokümanın nerede tutulduğu bilgisi de
eklenir. Uygulama içerisinden herhangi bir dokümanın
okunma isteği geldiği zaman önce FileVersion tablosundan
dokümanın fiziksel yeri ve dokümanın temel katalog
özellikleri alınarak, akabinde de FileContent veya
FileContentFS tablosundan ikinci seviyede bir okuma ile
dokümana ulaşılır.

3. Doküman Yönetim Sistemi Modeli
Doküman Yönetim Sistemi Modeli geliştirilirken öncelikle
Filestream teknolojisinin kullanılmasına uygun yapıda veri
tabanı tabloları oluşturulmuş ve uygulama katmanında
dokümanların ilgili tablolarda tutulmasını sağlayan altyapı ve
dokuman nesnelerinin geliştirmeleri yapılmıştır. Geliştirilen
nesnelerde kullanılmak üzere bir eşik dosya boyut değeri
belirlenmiş ve buna göre dokümanların Filestream kullanılarak
veya veritabanı tablolarında ikili olarak doküman yönetim
sisteminde tutulması sağlanmıştır. Var olan sistemden bu yeni
doküman yönetim sistemine geçiş ve öncesinde var olan
dokümanların taşınması süreci, sonrasında da rutin bakım
işlemleri ile denetim amaçlı yapılacak sorgulara izin verecek
yapı modele dâhil edilmiştir.

3.3. Eşik Değerin Belirlenmesi

3.1. Veri Tabanı

Eşik değeri belirlemek amacıyla, dokümanların direk ikili
olarak veri tabanında ve Filestream kullanılarak tutulması için
farklı doküman boyutlarında okuma ve yazma hızlarının
ölçülmesi amacıyla birbirinden bağımsız 10 adet test
yapılmıştır. Çok iplikli bir uygulama ile her biri 4 çekirdekli
olmak üzere 5 farklı istemci bilgisayardan, 16 çekirdekli bir
veri tabanı sunucusuna belirlenen değişik boyutlardaki
dokümanlar aynı erişim yöntemleriyle okunmuş ve

Doküman yönetim sistemi, veri tabanı katmanında Folder,
File, FileVersion, FileContent ve FileContentFS isimli
tablolarından oluşmaktadır. Folder tablosu, dokümanları
mantıksal olarak gruplamak için kullanılır. File, sisteme
eklenen her dokümanı tutan tablodur, bu tablodaki FileId tekil
anahtardır. FileVersion, sisteme eklenen dokümanların
versiyonlarını ve katalog bilgisini tutan tablodur, içerik
üzerinde yapılan her değişiklik bu tabloda ayrı bir kayıt olarak
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yazılmıştır. Testlerin sonuçlarını etkilememesi açısından
istemci ve sunuculardaki işlemci kullanımı % 60’ların altında
tutulması sağlanmıştır. Veri tabanı sunucusuna bağlı disk
ünitesi üzerinde minimum düzeyde kuyruğun olmasına
yönelik iplik ve düşünme süreleri eklenmiştir.
Herbir
istemcide 24 iplik olmak üzere toplamda 120 iplik
koşturulmuştur. İpliklerin çalıştırdığı her bir istek ve cevap
sonrasında 20 milisaniye düşünme süresi eklenilmiştir. Testler
sırasında herhangi bir ağ darboğazına rastlanılmamıştır. Her
iki veri tabanı erişim yönteminde de bağlantı havuzu [9]
mekanizması kullanılmıştır. Testler 5 milyon doküman ve 2
TB boyutundaki veri üzerinde yapılmış olup, veri tabanındaki
kullanılabilir toplam disk alanı 5 TB boyutundadır. Herbir test
öncesinde ortamdaki tüm istemci ve sunucular yeniden
başlatılmış, veri tabanı sunucusundaki veri tabanları başlangıç
seviyesine getirilmek için restore edilmiştir. Testler tamamen
izole edilmiş bir ortamda yapılmış olup, tüm testler eşit
koşullarda gerçeklenmiştir. Ortalama bir test süresi 7 dakika
olup, ısınma ve soğuma sürelerini göz ardı etmek üzere, 1. ve
7. dakika verileri göz ardı edilerek, 2. ve 6. dakikalar
arasındaki veriler temel alınmıştır. Test sonuçları, Windows
işletim sisteminin performans metrikleri [10,11] kullanılarak
elde edilmiştir. İki yöntem için okuma hızları Tablo 1’de,
yazma hızları Tablo 2’de verilmiştir.

trendlerinin de yazma trendlerinin de 1 MB doküman boyutu
değerinde kesiştiği görülmektedir. Bu yüzden 1 MB doküman
boyutu değeri, eşik değer olarak belirlenmiştir.

Şekil 2: Filestream kullanarak ve ikili olarak tutulduğunda
okuma ve yazma hızlarının doküman boyutu ile değişimi.

Tablo 1: Filestream kullanarak ve ikili olarak okuma
sonuçları
Doküman
Boyutu FileStream FileStream
(KB)
Adet/s
Hız (MB/s)
3130
313
100
948
474
500
723
542
750
576
576
1000
430
645
1500
332
664
2000
166
830
5000
81
811
10000

İkili
Adet/s
7180
1348
820
586
351
235
83
31

3.4. Uçtan Uca Doküman Taşıma

İkili
Hız
(MB/s)
718
674
615
586
527
469
415
313

Tasarlanan üç katmanlı modelde, istemci tarafından sisteme
yüklenecek olan dosyalar bir arayüzle belirtilir. Sunucuya
taşıma esnasında sıkıştırma algoritmaları kullanılarak
taşınacak verinin boyutu düşürülür. Böylece daha düşük
boyutta bir ağ kullanımı ve dolayısıyla performans artışı
sağlanır. Sunucu tarafına ulaşan sıkıştırılmış dosyalar ters bir
algoritma ile açılarak veri tabanına ulaştırılır. Tüm doküman
tipleri için sıkıştırma işlemi yapılmaz, örneğin tif uzantılı
dosyalar zaten sıkıştırılmış formatta olduğu için bu tip
dosyalarda sıkıştırılma yapılmazken, Word gibi metin
dosyaları
sıkıştırılarak
daha
küçük boyutlu
hale
getirilmektedir. Bu çift taraflı sıkıştırma-açma senaryosunda
taşıma esnası sırasında dokümanın boyutu düşürülerek
performans kazanımı sağlanırken, sunucu ve istemci
tarafındaki sıkıştırma ve açma gibi ilave işlemlerin işlemci
maliyetine katlanılır. Yani ağ performansından kazanılırken,
işlemci maliyetine katlanılır. Ancak maliyet analizine yönelik
yapılan performans testlerinde sıkıştırma işleminin daha
kazançlı olduğu görülmüştür.

Tablo 2: Filestream kullanarak ve ikili olarak yazma
sonuçları
Doküman
Boyutu FileStream FileStream
(KB)
Adet/s
Hız (MB/s)
2730
273
100
586
293
500
440
330
750
508
508
1000
361
542
1500
274
547
2000
132
659
5000
64
635
10000

İkili
Adet/s
6050
1270
733
439
293
186
78
24

İkili Hız
(MB/s)
605
635
586
439
439
371
391
244

3.5. Dokümanları Taşıma Operasyonu
Toplam 3.7 TB boyutunda 14 milyon adet doküman
Filestream teknolojisi kullanılarak geliştirilen doküman
yönetim sistemine taşınmıştır. Çalışan sistemi etkilememek
adına taşıma işlemi mesai dışında, hafta içi akşam ve hafta
sonları tüm gün yapılmıştır. Geliştirilen çok iplikli bir
uygulama ile tüm dokümanlar eski platformdan teker teker
okunup, yeni doküman sistemine taşınmıştır. Taşıma
operasyonu uzun süreli bir işlem olduğu için zamana yayılarak
yapılması kararlaştırılmış olup, 1 hafta süren bu zaman
sürecinde eski sistemde oluşan değişiklikleri algılayıp yeni
sisteme
bu
değişiklikleri
yansıtacak
uygulamalar
geliştirilmiştir. Toplam olarak tüm dokümanların taşınma

Şekil 2’de farklı doküman boyutları için verilerin Filestream
kullanılarak ve ikili olarak tutulması için okuma/yazma hızları
ve bunların trendleri grafiksel olarak sunulmuştur. Görüldüğü
üzere Filestream kullanıldığında ortalama okuma/yazma hız
trendleri dosya boyutunun artması ile artarken, ikili olarak
tutulduğunda okuma/yazma trendleri dosya boyutunun
artması ile azalmaktadır. İki yöntem için de okuma
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işlemi 91 saatte tamamlanmıştır. Bu taşıma işleminin 2.5 saati
Filestream’in kullanıldığı yeni doküman sistemine doküman
yazarken harcanmış olup, geriye kalan 88.5 saati eski
sistemden doküman okumak için harcanmıştır. Bu okuma
performansı tamamen eski platformda kullanılan üçüncü parti
araç ile ilgili olduğundan bu konuda iyileştirme yapılamamış
ve taşıma işlemi böylece zamana yayılmak zorunda
kalınmıştır. Filestream kullanılmasının performans üzerindeki
olumlu etkisi aradaki farktan anlaşılmaktadır.

bağımlılığı ortadan kaldırılmış, maliyet avantajı yanında
işlemsel bütünlüğün sağlandığı, ihtiyaçlara yönelik
özelleştirilmiş, operasyonel sistemlerle entegre bir doküman
yönetim sistemine kavuşulmuştur. Yapılan testler sonucunda
yeni doküman yönetim sisteminin, kullanılan eski platforma
oranla çok daha hızlı okuma ve yazma sağladığı görülmüştür.
Sonuç olarak doküman yazma işlemlerinde, yeni doküman
yönetim sisteminin eskisine oranla uçtan uca 2.9 kat daha hızlı
olduğu tespit edilmiştir. Filestream kullanıldığında 958 ms
olarak ölçülen doküman yazma değerleri, eski doküman
yönetim sisteminde 2780 ms olarak gözlenmiştir. Doküman
katalog bilgilerinin listelenmesi ve sorgulanması işlemlerinde
ise ortalama 1018 ms olan değerler, Filestream’in kullanıldığı
senaryoda ortalama 110 ms seviyesine inmiştir. Doküman
içeriği okuma işleminde ise, uçtan uca senaryoda, okuma
süreleri 1075 ms seviyelerinden 880 ms seviyelerine inmiştir.
Diğer bir bulgu olarak, doküman içerik okuma ve yazmada
doküman tipine göre farklılıklar gözlenmiş olup, sıkıştırmaya
elverişli dokümanlarda 10 kata varan süre farklılıkları
oluşmuştur.

3.6. Geçiş İşlemi
Doğası gereği, doküman yönetim sistemi, bankacılıkta çok
yoğun ve entegre olarak olarak kullanılmaktadır. Günlük
ortalama 30.000 doküman ekleme ve erişim işlemi
yapılmaktadır,
bazı
işlemler
doküman
olmadan
ilerleyememektedir. Bu yüzden var olan sistemden yeni
doküman yönetim sistemine geçiş süreci çok kritik olmaktadır.
Yazılım geliştirme metodolojilerine uygun olarak yeni sistemi
devreye almadan önce, test ortamlarındaki tüm testlere rağmen
üretim ortamında da performans testleri yapılması önemlidir.
Bu amaçla üretim ortamında 1 ay süreyle kademeli olarak her
iki sisteme paralel yazma senaryoları denenmiştir. Bu süre
zarfında eski sisteme yapılan her işlemin, eklenen her
dokümanın Filestream’in kullanıldığı yeni doküman yönetim
sistemine de yapılması ve eklenmesi sağlanıp sistemlerin
performansları incelenmiştir. Elde edilen performans verileri
Sonuçlar kısmında sunulmuştur.

5. Teşekkür
Bu bildirinin yazılması sırasındaki değerli katkı ve geri
bildirimlerinden dolayı değerli meslektaşlarımız Emre Özer,
İlker Ülger, Ökkeş Emin Balçiçek ve Suat Çilingir’e teşekkür
ederiz.

3.7. Bakım

6. Kaynakça

Doküman yönetim sisteminin bakım planında tipik bir
operasyonel sistemin ihtiyaçları arasında olan veri tabanı
yedeklemesi, yüksek erişilebilirlik, performans ve güvenlik
konuları yer almaktadır. Bu bakım işleri, yedek almayı,
indeksleri yeniden düzenlemeyi, istatistikleri güncellemeyi ve
arşivlemeyi içerir. Tipik bir veri tabanı yönetim ve bakım
süreçlerinden farksızdır. Bunun yanında audit verileri
oluşturmak ve performans yönetimine veri sağlayacak bilgiler
de sistem içerisinde yer almaktadır. Hangi doküman ne
zaman, hangi işlem sırasında, kim tarafından eklenmiş, ne
kadar sürmüş, boyutu neymiş, kim hangi dokümana ne zaman
erişmiş, değişiklik yapmış gibi bilgilere veri tabanı
tablolarında tutulan kullanıcı ve tarih kayıtlarına bakılarak
erişilebilir. En çok değişen dokümanlar, en çok değişiklik
yapan kullanıcı gibi değişik boyutlardaki analitik sorgular bu
kayıtlar üzerinden yapılabilir. Kullanıcı adı, doküman adı,
tarih bilgilerini içeren değişiklik bilgileri audit amaçlı
sorgular için de kullanılabilir.
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4. Sonuçlar
Bu çalışmada, özellikle bankacılık gibi yoğun doküman
yönetiminin gerektiği bir sektörde efektif bir şekilde
dokümanların tutulması, sorgulanması ve yönetilmesinin
bankanın ihtiyaçları doğrultusunda ne şekilde yapılabileceği
gösterilmiştir. Geliştirilen doküman yönetim sisteminde bir
katalog sistemi geliştirilerek, dosya boyutu 1 MB eşik
değerinden büyük olan dokümanlar Filestream kullanılarak
tutulurken, küçük olan dokümanlar tabloda ikili olarak
tutulmuştur. Var olan platformdaki dokümanların Filestream
kullanılarak geliştirilen yeni doküman yönetim sistemine
taşınması sağlanmıştır. Böylece bankanın kendi platform ve
teknik altyapısı üzerinde sistem geliştirilerek, üçüncü parti
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2110, ISO 17025, ISO 27001, ISO 14001-18001 gibi kalite
modellerini ve standartlarını uygulamaktadır. Yazılım kalite
belgesine sahip olmayan firmaların %36’sı bu belgeleri almak
istemekte, %14’ü henüz karar vermemiş durumda, %17’si
konuyla ilgili bilgisiz durumdadır; %31’i ise bu tip belgeleri
almak istememektedir [1].
Birçok organizasyon, CMM ve benzeri modeller ortaya
çıkmadan önce kendi bünyelerinde çalışmalar yapmışlar ve
başarılar sağlamışlardır. Örneğin, IBM Houston tarafından
yürütülen 1980'lerdeki çalışma organizasyonların süreç
iyileştirme çalışmalarının çeşitli modellerle sınırlı olmadığına
güzel bir örnektir [2].
Türkiye’de kamu kurumları için geliştirilen birçok yazılım
projesi ve e-devlet projesi bulunmaktadır. Kamusal
kaynakların etkin şekilde kullanılabilmesi için projelerin
müşterileri olan devlet kurumları adına teknik danışmanlık ve
kontrolörlük yapan organizasyonlara ihtiyaç bulunmaktadır.
Süreç iyileştirme çalışmaları süreklilik esasına göre
planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle teknik
danışmanlık faaliyetleri sadece eğitimler ile sınırlı kalmamalı
süreklilik teşkil eden iyileştirme, takip, izleme ve destek
esasları üzerine kurulu olmalıdır.
Bu nedenlerden yola çıkarak gerçekleştirilen teknik
danışmanlık yönteminin temel kriterleri aşağıda belirtilmiştir.
• Yazılım organizasyonlarının doğrudan süreç iyileştirme
çalışmaları yapması ve kısa vadede başarılı sonuçlar elde
etmesi beklenemez. Süreç iyileştirme çalışmalarında
çoğunlukla uluslararası alanda kabul görmüş CMMI gibi
bir model referans alınmaktadır. CMMI modelini adapte
etmeye çalışan organizasyonların %70’i faydalı sonuçlar
elde edemediklerinden modeli adapte etmeye çalışmaktan
vazgeçmişlerdir [3]. CMMI Seviye-5 olgunluğundaki
organizasyonlar bile proje tahminlerinde yanlışlıklar
yapabilmektedir [4]. Dolayısıyla süreç iyileştirme
faaliyetlerinin öncesinde yazılım organizasyonlarına
düzgün ve kaliteli iş yapma yolları anlatılmalı ve bu
konuda destek sağlanmalıdır.

Özetçe
Türkiye’de yazılım mühendisliği disiplininde teknik
danışmanlık hizmeti verecek uzman ve bu konuda tecrübe
sahibi organizasyon eksikliği bulunmaktadır. Yazılım
organizasyonlarının maliyetli ve zaman alıcı süreç iyileştirme
çalışmalarına başlamadan önce ve bu çalışmalar boyunca
uzman bir grup veya organizasyon tarafından kaynakların
etkili ve verimli kullanılması adına yönlendirilmeye ihtiyacı
olduğu değerlendirilmektedir. Eş zamanlı olarak, kamu
kurumlarında yazılım projeleri gerçekleştirilirken, projelerin
yaşam döngüleri süresince gerçekleştirilmesi gereken yazılım
mühendisliği aktiviteleri hakkında da kapasitelerinin
arttırılmasına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Teknik
danışmanlık hizmetinin hem yüklenici hem de müşteri odaklı
olan sistematik bir yöntem dahilinde yüklenicinin ve
müşterinin olgunluk seviyesine uygun olarak yürütülmesi
gerekmektedir. Sonuçta, müşterinin proje hakkında zamanında
ve nesnel temellere dayanan bilgi ve geri bildirim alma şansı
olacak ve proje faaliyetleri hakkında zamanında ve doğru
aksiyonları alarak projelerin başarı ile tamamlanma şansı
artırılmış olacaktır. Yüklenicinin ise teknik danışmanlık
hizmetinden aldığı faydayı yaygınlaştırabilmesi durumunda
olgunluk seviyesini yükseltmesi beklenmektedir. Bu
çalışmada, TÜBİTAK-BİLGEM-UEKAE/Yazılım ve Veri
Mühendisliği Bölümü (G222) tarafından gerçekleştirilen bir
teknik danışmanlık hizmeti projesinde kullanılan yönteme
ilişkin deneyimler ve yapılan çalışmalardan öğrenilen dersler
paylaşılmaktadır.

1. Giriş
Türkiye’de yazılım mühendisliği alanında teknik danışmanlık
hizmeti, bu konuda yapılmış detaylı bir araştırma olmasına
rağmen yeterli değildir. Türkiye’deki bilişim firmalarının
yaklaşık %60’ı teknik ve idari konularda hiç danışmanlık
hizmeti almamış veya nadiren almış durumdadır, sürekli veya
sık sık danışmanlık hizmeti alan firma oranı %15’tir. Sektörde
süreç iyileştirme ve yeniden yapılandırma konularında
çalışacak; yazılım kalitesi, yazılım süreç denetimi ve bilişim
teknolojileri güvenliği gibi konularda denetçilik yapabilecek;
firmalara danışmanlık ve eğitim hizmeti verebilecek uzman ve
organizasyon eksikliği bulunmaktadır [1].
Yazılım organizasyonları teknik danışmanlık ve yazılım süreç
iyileştirme çalışmalarına yeterince insan ve para kaynağı
ayıramamaktadır. Ayrıca bu çalışmaların kısa sürede devreye
alınması ve etkili sonuçlar vermesini beklemek gerçekçi bir
yaklaşım değildir. Örneğin G222, CMMI Seviye-3
sertifikasına sahip olma hedefini 2001 ve 2008 yılları arasında
süren çalışmalarla 7 yılda tamamlamıştır.
Türkiye’deki bilişim firmalarının %27’si ISO 9000 ailesine ait
kalite belgesine, %4’ü TSE belgesine, %1’i CMMI yazılım
kalite belgesine sahiptir. Firmaların %4’ü AQAP 160, AQAP

• Bir yazılım geliştirme organizasyonunun bir projeyi
istenilen kalitede, sürede ve maliyette bitirebilmesi için
CMMI veya ISO/IEC 15504 (SPICE) gibi dünya çapında
kabul görmüş yazılım süreç iyileştirme modellerini
adapte etmiş olması avantaj sağlamaktadır. Ancak,
yüklenici organizasyonlar çeşitli süreç iyileştirme
modelleri çerçevesinde olgunluk sertifikalarına sahip
olsalar bile, müşterinin de yazılım projeleri açısından
belirli
bir
olgunluk
seviyesine
ulaştırılması
gerekmektedir.
• Yazılım süreç iyileştirme modellerinin amaçlarından
birisi süreç ve iş performanslarının etkili şekilde
ölçülerek ürün kalitesini, proje performansını ve dolaylı
olarak müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik olarak
kullanılmasıdır [5]. Bunun için, müşteri teknik
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danışmanlık hizmetini başlatmak için istekli ve bilinçli
olmalıdır; faaliyetleri faydasına inanarak yürütmelidir.

Seviye-3 sertifikası almaya hak kazanan ilk kamu kurumu
olmuştur. 2008 yılından bu yana CMMI Seviye-4 hedefi
doğrultusunda süreç iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.
Bu çalışmalarda uzman akademisyenlerin görüşüne ve
danışmanlığına başvurulmaktadır. Projeler kapsamında
akademisyenler, G222 içerisinde aktif olarak çalışmaktadırlar.
G222’nin 2011-2015 yıllarını kapsayan Stratejik Planı’ndaki 5
no’lu hedef şu şekildedir:
“Kamu kurum ve kuruluşlarının, bilgi sistemlerine yönelik
tedarik süreçlerinde ihtiyaç duydukları teknik danışmanlık,
test/değerlendirme ve denetleme hizmetlerini almak amacıyla
başvurabilecekleri ve bu konuda kamuya uygun tedarik
modellerinin ve politikalarının oluşturulmasına katkı
sağlayacak özel bir birim oluşturmak.“
G222, Borland USA tarafından 2005 yılında yayınlanan bir
başarı öyküsüne konu olmuştur. Başarı öyküsünde kurumun
kullandığı yazılım mühendisliği araçları (CASE) vasıtasıyla
sağladığı kalite, müşteri memnuniyeti ve rekabet gücü artışına
vurgu yapılmıştır [17].

• Müşteri tarafında olarak sadece kalite kontrol değil,
yüklenici tarafında da kalite güvence faaliyetlerine destek
verilmelidir.
Sonuç olarak, yazılım süreç iyileştirme çalışmalarının yazılım
endüstrisine yayılması için klasik teknik danışmanlık
yönteminden sıyrılan yollara ve yöntemlere ihtiyaç
bulunmaktadır. Süreç iyileştirme çalışmaları pahalı ve vakit
alıcı çalışmalar olmasına rağmen, bu çalışmaların yapılmaması
yapılmasından çok daha maliyetli olmaktadır [6]. SPICE
(ISO/IEC 15504) [7], CMMI [8] gibi süreç iyileştirme
modellerini temel alan, IEEE [9] ve ISO/IEC gibi
standartlardan yararlanan teknik danışmanlık yöntemlerinin
uygulamaya konulması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir.

2. Problemin Tanımı
Yazılım süreçlerinin devamlılığı açısından ilgili süreç
iyileştirme modellerinin en büyük eksikliklerinden birisi,
kurum kültüründen bağımsız olmalarıdır. Kurumların bu
süreci kurum kültürleriyle entegre etmeleri başarılı olmaları
açısından zor ve kritik bir problemdir [10].
Organizasyonlar ISO, IEEE, CMMI, SPICE gibi birçok ağır
standart ve pratiğin içinde kaybolabilir, süreç iyileştirme
çalışmalarına
nasıl
ve
nereden
başlayacaklarını
bilemeyebilirler.
Literatürde küçük ve orta ölçekli yazılım organizasyonları için
yazılım süreç iyileştirme modellerinin uygulanabilirliği ve
faydaları hakkında birçok çalışma bulunmaktadır [11]. SEI,
küçük organizasyonlardaki süreç iyileştirme çalışmalarının
sınırlı kaynak ve maliyetle yapılmasını araştırma konusu
olarak ele almaktadır [12]. Bu çalışmalardan bazıları yazılım
organizasyonlarının genelde uygulamayı uygun gördükleri ve
faydasına inandıkları Agile metodolojisinin CMMI süreçleri
ile beraber uygulanabileceği ve doğru adaptasyonu halinde bir
organizasyonu
CMMI
Seviye-2
veya
Seviye-3’e
çıkarabileceğine
ilişkin
bulgular
sunmaktadır
[13].
Organizasyon büyüklükleri ile süreç iyileştirme modelleri
kullanımı arasında doğrudan ve geçerlenebilir bir ilişki
bulunmamaktadır [5]. Dolayısıyla süreç iyileştirme
modellerinin uygulanmaması açısından teknik nedenler ön
sıralarda yer almamaktadır.
Yazılım süreç iyileştirme konusuna ışık tutan ve mevcut
durumu gösteren çalışmalarda genelde anket yöntemi
kullanılmıştır ve organizasyonların anketteki sorulara verilen
cevaplardan oluşturulan genel durum değerlendirmesine göre
kendilerine pay çıkarması istenmiştir. IDEAL [14] benzeri bir
yöntemle küçük ve orta ölçekli yazılım organizasyonlarına
süreç iyileştirme çalışmalarında yol gösterecek birçok çalışma
da mevcuttur [15]. Ayrıca Türkiye’de organizasyonlar
üzerinde uygulanmış çalışmalar da bulunmaktadır. Bunlardan
birisi BG-SPI yöntemidir [16]. Bu tür çalışmalarda genel
olarak yöntem sadece yüklenici üzerinden yürütülmektedir.

3.2.
Proje Tanıtımı
Proje, Türkiye çapında yoğun ve yaygın olarak kullanılmakta
olan Sağlık-Net ve AHBS (Aile Hekimliği Bilgi Sistemi)
projelerinin tek bir çatı altında birleştirilmesi ve geliştirilmesi
işlerini kapsayan e-Sağlık Projesi’ne verilen teknik
danışmanlık hizmetini kapsamaktadır. Bildirinin hazırlandığı
anda proje faaliyetleri devam etmektedir.
Teknik danışmanlık hizmeti kapsamında G222’nin kalite
güvence ve kalite kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmesi
beklenmektedir. G222 tarafından kalite güvence rolüyle,
yüklenici tarafından iş ürünlerinin hazırlanması sürecine katkı
verilmesi; kalite kontrol rolüyle, yüklenici tarafından
müşteriye sunulmak üzere hazırlanan iş ürünlerinin gözden
geçirme işlemlerinin yapılarak olgunluklarının ve çeşitli
kriterlere uygunluğunun kontrol edilmesi faaliyetleri
yürütülmektedir.
G222, hem müşteriyi esas alarak yükleniciye teknik destek
sağlamaktadır, hem de müşterinin sadece süreçlerini değil
teslim edilecek olan iş ürünlerini de aktif olarak gözden
geçirmekte ve geri besleme vermektedir. Yüklenicinin proje
zaman çizelgesine göre dinamik olarak çalışılmaktadır.
3.3.
Teknik Danışmanlık Hizmeti Projesi’nin Yararları
Projenin başlıca faydalarından birisi, bilgi birikiminin
aktarılması noktasındaki sorumluluk bilinci ile başlıca kamu
kurumlarına yazılım projeleri üretmekte olan yazılım sektörü
organizasyonlarıyla bu bilgi birikiminin paylaşılarak daha
kaliteli ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamak, ülke genelinde
sektörün olgunluk seviyesinin arttırılmasıdır.
3.3.1.
Müşteri
Yazılım sektörü alanında tecrübe ve bilgi birikime sahip bir
kurum, yüklenici tarafından yürütülen proje boyunca
yanlarında olacak ve ortaya çıkan ürün teknik bilgi sahibi
kişiler ve organizasyonlar tarafından değerlendirilecektir.
Müşterinin proje hakkında zamanında ve nesnel temellere
dayanan bilgi ve geri bildirim alma şansı olacaktır. Böylece
yüklenici güvenli bir şekilde proje faaliyetleri içerisinde yer
alacak, bilinçlenecek ve kamusal alanda yapılacak olan
yazılım projelerinden beklentileri yükselecektir.

3. e-Sağlık Teknik Danışmanlık Hizmeti
Projesi
3.1.
Kurum (G222) Tanıtımı
G222 Ar-Ge yaklaşımıyla kamu kurum ve kuruluşlarının
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yazılım ağırlıklı sistemleri
geliştirmektedir. G222, 2001 yılından beri sürdürülen süreç
iyileştirme çalışmaları sonucunda, 2008 yılında CMMI

3.3.2.
Yüklenici
Yüklenicinin olgunluk seviyesi artacak, projenin başarı ile

34

6. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'12

bitme olasılığı yükselecektir. Yüklenicinin süreç temelli
çalışma pratiğini kazanması beklenmektedir.

süreç iyileştirme çalışmalarının başarıya ulaşmasının temel
kriterlerinden birisi yönetim tarafından desteklenmesi ve her
seviyedeki çalışanların bu yönde motive edilerek
yönlendirilmesidir. Süreç iyileştirme çalışmalarının hiyerarşik
yapıya sahip organizasyonlarda yönetimin de etkisiyle
çalışanlar tarafından daha iyi sahiplenildiği ve çalışmaların
daha kısa sürede sonuç verdiği gözlemlenmiştir [18].

3.3.3.
TÜBİTAK
Ulusal yazılım sektörünün gelişimine katkıda bulunarak,
yazılım sektöründeki organizasyonları daha iyi tanıma fırsatı
bulacaktır. Bu sayede sonraki çalışmalarda daha fazla kazanım
ve fayda sağlayabilecektir.

4.3.

4. Teknik Danışmanlıkta İzlenilen Yöntem

Yazılım Mühendisliği Süreç Varlıkları

4.3.1.
Öncelikli Süreç Alanları
Öncelikli olarak iş ürünleri üzerinde doğrudan etkisi bulunan
mühendislik süreçleri üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu alanlarda
uygulanacak yöntemlerin ve yapılacak iyileştirmelerin
çıktılarını daha iyi görebilmek için proje yönetimi ve destek
süreçleri üzerinde de çalışmalar ve bilgi paylaşımları
yapılmaktadır. Özellikle müşteri ve yüklenici ile beraber
periyodik olarak gerçekleştirilen proje değerlendirme
toplantılarında proje takvimine göre projenin gidişatı ile
görüşler dile getirilmektedir.

4.1.
Gerçekleştirilen Faaliyetler
• Yazılım mühendisliği süreç varlıklarının hazırlanması
(Yazılım Gereksinimleri Tanımlama Dokümanı Şablonu,
Yazılım Mimarisi Tanımlama Dokümanı Şablonu, Test
Planı Şablonu)
• Yüklenici tarafından üretilen iş ürünlerinin gözden
geçirme faaliyetleri
• Yüklenici tarafından üretilen Proje İlerleme Raporlarının
incelenmesi

4.3.2.
Yararlanılan Standartlar ve Kaynaklar
Bildirinin hazırlandığı zamana kadar yararlanılan kaynaklar
aşağıda verilmiştir.
• ISO/IEC standartları (9126 ve 25000 ailesi)

• Aylık olarak müşteriye Proje Değerlendirme Raporlarının
sunulması
• Proje değerlendirme toplantılarına katılım

• IEEE standartları (829, 830, 1016, 1471)

• Analiz toplantılarına katılım

• CMU/SEI pratikleri ve şablonları (Software Architecture
Document)

• Yüklenici ve müşteri ile beraber çeşitli konulara ilişkin
teknik bilgi paylaşımı toplantıları

• Literatür taraması (bildiriler, makaleler, kitaplar ve iyi
pratikler)

4.2.
Yöntem
Teknik danışmanlık yönteminde ana hatlarıyla aşağıda
sırasıyla belirtilen adımlar izlenmektedir.

• G222 kurumsal süreç varlıkları
Yükleniciye
Yönelik
Hazırlanan
Kılavuz
Dokümanların İçeriği
Yöntem bölümündeki 2. adım için yüklenicinin iş ürünleri
üretirken kullandığı kılavuz dokümandaki yapı aşağıda
belirtilmiştir. Kılavuz doküman genel olarak kullanılabilecek
yöntemleri açıklamakta, tavsiyeler vermekte, sürecin
işletilmesine yönelik açıklamalar barındırmaktadır.
• Giriş: Dokümanın amacını, içeriğini ve nasıl
kullanılacağını anlatır.
4.3.3.

1. Yüklenicinin ilgili aktivite/iş ürünü için olgunluk seviyesi ve yeteneklerinin
belirlenmesi
2. İş ürünü için belirlenen olgunluk seviyesine göre kılavuz/şablon/kontrol
listesinin hazırlanması
3. Opsiyonel: G222’de uygulanan sürecin anlatılması, bir pratiğin işletildiğini
ve fayda sağladığını göstererek yüklenicinin ve müşterinin ikna edilmesi

• Genel Bilgiler: İlgili konu üzerinde teknik bilgiler,
tanımlamalar, çeşitli yöntemler, pratikler ile birlikte
sürecin işletilmesine yönelik açıklamalar içerir.

4. Hazırlanan kılavuz dokümanın tanıtılması ve geri dönüşlerin alınması
5. Belirlenen şablona göre yüklenici tarafından iş ürününün hazırlanması

• Şablon: Yüklenici tarafından üretilecek olan iş
ürününün/dokümanın içinde yer alması gereken içeriğin
başlıkları ve açıklamaları verilir.

6. İş ürününün gözden geçirme faaliyetlerinin yapılması
7. Gözden geçirme sonuçlarının yüklenici ve müşteri ile paylaşılması ve
gerekli adımların tekrarlanması

• Kontrol Listesi: Yüklenici tarafından üretilen iş ürününün
ilk aşamada yeterliliğin kontrol edilmesi için gereken
maddeleri barındırır.

Şekil 1: Teknik Danışmanlık Hizmeti İş Akışı.
Yazılım süreç iyileştirme modellerinin adaptasyonu ve etkin
şekilde organizasyonunun bütününde kullanılmaya başlaması
uzun süre ve maliyet gerektirmektedir. Tanımlı süreçlere ve
süreç iyileştirme altyapısına sahip olmayan bir organizasyona
doğrudan süreç tanımlarını veya ilişkili süreç varlıklarını
vererek uygulanmasını beklemek, dışarıdan bir süreç tanımı
empoze etmek gerçekçi bir yaklaşım değildir. Organizasyonun
kendi kurum kültürü içerisinde bu faaliyetlerin önemini
kavrayarak çalışmaları başlatması gerekmektedir. Yazılım

4.4.

Yöntem Değerlendirmesi

4.4.1.
Avantajlar
• G222 her zaman için müşteri ile koordineli olarak
yükleniciye destek vermektedir. Devamlı yüklenici ile
beraber çalışılmaktadır.
• Çalışmaların
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bilgilendirmeler ve uyarılar yapılmaktadır.

6. Kaynakça

• Yüklenici için hazırlanan kılavuz dokümanlarda sadece iş
ürünü şablonu yer almamaktadır. Aynı zamanda kılavuz
niteliğindeki bilgiler ve iyi pratikler de yüklenici ile
paylaşılarak iş ürününün kalitesi arttırılmaktadır.
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• Yüklenici tarafından üretilen iş ürünü müşteri dışında
teknik ve profesyonel bir ekip tarafından kontrol edilerek
müşterinin endişeleri azaltılmaktadır.
4.4.2.
Dezavantajlar
• Çeşitli süreç iyileştirme modellerinin yüklenici tarafından
adapte edilmesi beklenmemektedir.

5. Sonuç
Teknik danışmanlık projesinde elde edilen kazanımlar ve
öğrenilen dersler, benzer çalışmalar yapacak organizasyonlar
için faydalı olabilir.
Teknik danışmanlık bir sürecin veya projenin başından
itibaren sağlanmalıdır [19]. Teknik danışman, yüklenici ve
müşteri arasındaki sözleşmenin hazırlanmasından önce sürece
dahil olarak sözleşme hakkında görüş belirtmelidir. Böylece
sözleşmede yer alan teknik maddelerin müşteri tarafından iyi
anlaşılması sağlanmalı ve sonradan ortaya çıkabilecek
tartışmaların önüne geçilmelidir.
Çalışmalara başlamadan önce beklentiler netleştirilmelidir.
Teknik danışmanın destek vereceği noktaların özellikle
yüklenici tarafından tam olarak anlaşıldığına emin
olunmalıdır. Teknik danışmanın son iş ürünlerinin ortaya
çıkmasında işi yapan taraf olmayacağı, ortaya çıkan iş
ürününün son onay makamının müşteri olduğu, teknik
danışmanın yapacağı doğrulama ve geçerleme faaliyetleri ile
müşteriye destek olacağı vurgulanmalıdır.
Teknik danışmanın yükleniciye ulaşmak için asıl arayüzü
müşteridir. Yüklenici ile müşteri arasında imzalanan
sözleşmede teknik danışmanlık hizmeti alınacak olan
kurumdan ve hizmetten kapsamda bahsedilmelidir. Teknik
danışmanlık hizmeti projesinin paydaşları, paydaşlar
arasındaki iletişim mekanizmaları ve arayüzler doğru şekilde
belirlenmeli ve sağlıklı bir şekilde iletişim sağlanmalıdır.
Yüklenici ve müşteri, teknik danışmanlık hizmetini fayda
getirmekten ziyade zaman alıcı ve projeyi yavaşlatıcı
faaliyetler olarak görebilirler. Zaman baskısı içerisinde
yüklenici ve müşteri, bazen kalite güvence ve kalite kontrol
faaliyetlerini arka plana atabilir. Teknik danışmanın doğrudan
ve etkili şekilde sürece dahil olarak yapılan faaliyetlerin
önemi ve gerekliliği konusunda bütün proje paydaşlarını
bilgilendirmesi ve ikna etmesi gerekmektedir.
Teknik
danışmanlık
hizmetinin
iyileştirilmesi
ve
yaygınlaştırılması
için
uluslararası
standartlardan
faydalanılarak bu hizmet tanımlanmalıdır. Böylece verilecek
olan benzer hizmetlerde ürün kalite özelliklerinin belirlenmesi
gibi noktalarda belirli bir hizmet kalitesine ulaşılacaktır.
Hedefimiz, organizasyonların doğrudan bir süreç iyileştirme
modelini adapte etmesini sağlamak değil, kamu alanında
yazılım projeleri yapan organizasyonların birçok standart ve
deneyimden düzgün ve doğru şekilde faydalanmasını
sağlamak ve rehberlik etmektir. Nitekim G222 tarafından
şimdiye kadar yapılan teknik danışmanlık hizmeti sonrasında,
yüklenici firma çalışanları bireysel ve kurumsal olarak işlerini
daha profesyonel yapmaya başladıklarını hissettiklerini
söylemişlerdir.
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alternatifleri sunmaktadır. Verinin arşivlenmesi, verinin ana
veri tabanında güncel tutulmasına ve hızlı erişebilmesine
imkân verir. Tarihsel açıdan ele alınan yöntemlerde, geçmiş
dönemlere ait veriler ise arşiv veri tabanında yıllara göre
oluşturulmuş tablolarda tutulur. Bu durumda bir banka
müşterisi şubeden, internet üzerinden veya ATM’den bir işlem
yapmak ya da görmek istediğinde ana veri tabanındaki güncel
kayıtlar üzerinde sorgulama yapılır. Bu durum sorgu süresini
kısaltabileceği gibi, özellikle disk okumaları olmak üzere daha
az işlemci, hafıza ve ağ kaynağı kullanarak istenilen sonuca
ulaşmamızı sağlar. Aynı şekilde geçmişe yönelik veri
sorgulamaları da sadece istenilen geçmiş yıl(lar)daki veriler
arasından yapılır.

Özetçe
Bu bildiride aktif ve aktif olmayan verilerin, tanımlanmış bir
zaman aralığı için, birbirlerinden ayrılmasını sağlayan
kesintisiz arşivleme yaklaşımı anlatılmaktadır. Bankacılık
sistemlerinde veri tabanı bakımları gibi işlemler dâhil olmak
üzere kesinti hiçbir zaman istenmeyen bir durumdur. Veri
tabanı seviyesinde arşivleme işlemi birçok yöntemle
yapılabilmekte ancak çoğunlukla kısa süreli de olsa kesinti
gereksinimi duyulmaktadır. Bu bildiri kapsamında kesintinin
milisaniyeler seviyesinde olduğu bir yapıdan bahsedilecektir.
Arşivleme aynı sunucu üzerinde başka bir veri tabanına
yapılabildiği gibi, farklı bir sunucu üzerinde bulunan bir veri
tabanına da yapılabilmektedir. Burada hedeflenen, aktif olan
veriye erişimin hızlandırılabilmesi, kullanılan kaynakların –
işlemci, hafıza, disk, ağ – maliyetinin azaltılabilmesi, veri
erişiminin bakımının ve yönetilmesinin kolaylaştırılabilmesi,
aynı zamanda aktif olmayan veriye de kolay erişip
sorgulanabilmesidir. Bu yöntemin temelinde arşivlenen
tabloların belli zaman aralıkları ile, aylık veya haftalık,
bölüntülenmiş olması yatmaktadır. Belli bir şema ve
fonksiyona göre bölüntülenen tablolar arasında kesintisiz veri
aktarımı yapılabilmektedir. Ve son olarak da birbirinden
ayrılan aktif ve aktif olmayan verilerin bölüntülenmiş bir
görünüm altında toplanması gerekmektedir. Bu sayede
veritabanı yönetim sistemi hangi verinin nerede olduğunu
keşfedebilir ve sorgulama sırasında hangi tabloya ve hangi
bölüntüye erişmesi gerektiğini bilir.

Verinin arşivlenmesi, güncel ve eski kullanılmayan verileri
birbirinden ayırdığından disk maliyetini de düşürür. Güncel
veriler, pahalı ve hızlı erişimin yapılabildiği disklerde
tutulurken kullanılmayan veya daha az kullanılan veriler daha
düşük maliyetli disklerde arşivlenir. Aynı zamanda verinin
yönetilmesini kolaylaştırır, operasyonel maliyeti düşürür ve
güncel yani aktif verilerinin yedeklenme süresini kısaltır.
Kompleks veri analizlerinin daha kısa zamanda yapılmasına ve
daha iyi müşteri hizmetlerinin verilebilmesine olanak sağlar.
Bu makalede kesintisiz bir şekilde, eski veya daha az
sorgulanan verilerin ana tablolardan çekilip arşiv veri
tabanında ay bazında bölüntülenmiş ve yıl bazında
tanımlanmış tablolara nasıl aktarıldığı sunulmaktadır.

2. İlgili Çalışmalar

1. Giriş

Bankacılık sistemlerinde verinin arşivlenmesi ile ilgili birçok
uygulama geliştirilmiştir. Bu uygulamalar genelde verinin
yedeklenmesi ve ihtiyaç halinde yeniden yüklenebilmesi
şeklindedir. Bu uygulamaların sağladığı en önemli avantajlar
şunlardır: Sistemde süreli bir kesinti ile arşivleme
yapılabilmesi, özellikle aktif olan verinin sorgulanma hızının
artması, verinin depolanma ve yönetim maliyetini düşürülmesi
ve kompleks veri analizlerin hızlı yapılabilmesidir.

Bankacılık sistemlerinde verinin önemi, veriye olan ihtiyaç ve
veri güvenliği son derece önemli bir konu olup bu doğrultuda
verilerin boyutu her geçen gün hızla artmaktadır. Diğer
taraftan bankacılık sektörü, süreklilik ihtiyacının uç
seviyelerde olduğu, kesintilerin minimum düzeyde olduğu
sistemlerdir. Özellikle ATM, internet ve mobil bankacık gibi
dağıtım kanallarının yaygınlaşmasıyla süreklilik ihtiyacı
maksimum seviyelere ulaşmıştır. Türk bankacılık sektöründe,
bankalar ortalama süreklilik oranını minimum %99.99
seviyelerinde tutmayı hedeflemektedirler. Sürekli olarak
boyutu artan verileri, temelde veri tabanı bakım ve yönetim
işlemlerini kolaylaştırabilmek için özellikle tarihsel açıdan ele
alarak, belirli bir tarih öncesindeki verilerin, veriye
arşivlendikten
sonrada
erişilebilecek
bir
yöntemle,
arşivlenmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bunu sağlayabilmek
için aktif olmayan verinin başka bir veri tabanına veya diske
taşınması gereklidir, başka bir deyişle veriyi arşivlemek
gerekir. Arşivlenen veri hala önemli olduğundan ve hızlı bir
şekilde erişebilmesi gerektiğinden dolayı indekslenir [1].

Bu konuda yapılan çalışmalardan biri [3], veri aynılama ve
arşivleme yöntemini kullanır. Bu çalışmada birincil ve ikincil
olmak üzere iki veri depolama sistemi kullanılır. Bu iki sistem
veri aynılama yöntemi ile senkronize edilir. Belli zaman
aralıklarında birincil veri depolama sisteminde yapılan
güncellemeler dosya şeklinde ikincil sisteme gönderilir ve
uygulamaya alınır. Ayrıca güncellemeleri içeren bu dosyalar
arşivlenir. Bunun yanında bu dosyalar birincil veri depolama
sistemi tarafından bellekte saklanır ve gerekli durumlarda
ikincil sisteme erişmeden ihtiyaç karşılanır.
Başka bir çalışma ise Evault’un [4] sunduğu veri yedekleme
ve yeniden yükleme ürünüdür. Özellikle bankaların kullandığı
bu ürün, yerel olarak kaset ünitelerine yapılan yedekleme

Veri tabanı teknolojilerinin ilerlemesi ile beraber bölüntüleme
[2] gibi metotlar arşivleme noktasında tasarım olanak ve

37

6. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'12

iki veri tabanında ikişer tabloya ihtiyaç vardır. Asıl veri
tabanında arşivlenecek tablo ve arşivlenecek olan tablo
yapısında, bölüntüleme kolonu, bölüntüleme şeması ve
fonksiyonu ve tüm kümelenmiş (CLUSTERED [8]) ve
kümelenmemiş indeksler aynı olacak şekilde bir tablo
oluşturulur. Arşivleme veri tabanında da asıl tablo yapısında
aynı iki tablo oluşturulur, aralarındaki tek fark
isimlendirmedir. Örnek verecek olursak asıl veri tabanı BOA,
arşivleme veri tabanı BOAArchive olsun. Arşivlenen tablo ise
AccountingDetail
olsun.
BOA
veri
tabanında
AccountingDetail ve AccountingDetailTmp, BOAArchive
veritabanında
ise
AccountingDetail2010
ve
AccountingDetailTmp tabloları bulunur. Öncelikle bir işlem
(TRANSACTION [9]) kapsamı içinde BOA veritabanındaki
asıl tablo adına ‘Core’ eklenir, AccountingDetail tablosu
AccountingDetailCore olur ve bu tabloyu referans alan asıl
tablonun orijinal adı ile, AccountingDetail, bir görünüm
oluşturulur. Sıra eski veriyi arşivleme tablosuna taşımaya gelir.
Bunun için her bir bölüntüleme, işlem içinde CORE
tablosundan TMP tablosuna değiştirilir (SWITCH [10] edilir).
Bu anlık bir işlemdir, 0 saniyede tamamlanır. Aynı işlem
kapsamı içinde görünüm, verinin transfer edildiği tablodan da
SELECT [11] yapacak şekilde değiştirilir. Bu durumda verinin
tamamı asıl veri tabanındaki iki tablo içinde bulunur. Bir
sonraki adım, verinin asıl veri tabanındaki TMP tablosundan
arşivleme veri tabanındaki TMP tablosuna kopyalamaktır. Bu
işlem bölüntü içindeki kayıt sayısına ve ağın hızına bağlı
olarak saniyeler ile saatler arasında zaman alır. Daha sonra
arşivleme veri tabanındaki veri bir işlem kapsamı içinde TMP
tablodan YEAR tablosuna değiştirilir ve asıl veritabanındaki
görünüm TMP tablosu yerine bu kez arşiv tablosundan
SELECT alacak şekilde güncellenir. En son adım olarak ise
her iki veri tabanındaki TMP tablolarındaki kayıtlar SQL
tarafından loglanmayacak şekilde silinir (TRUNCATE [12]).
Bu adımlar bir döngü içinde eski verilerin bulunduğu tüm
bölüntüler için tekrar edilir.

yerine birden fazla yerde yedekleme yapan merkezi bir sistem
kullanır. Burada yedeklemek için gönderilen sadece yeni ve
değiştirilmiş veriler olduğundan gün içinde yedekleme yapmak
mümkün ve kolaydır.

3. Uygulama
Kesintisiz Arşivleme işlemi, ETL paketi [5], XML [6]
konfigürasyon dosyası ve arşivleme konfigürasyon
tablolarından oluşur.
3.1. XML Konfigürasyon Dosyası
XML konfigürasyon dosyası, ETL paketinin üzerinde
çalışacağı bilgisayardan ve kaynak ve hedef sunuculardan
bağımsız bir şekilde çalışmasını sağlar. İki parametre alır: Ana
sunucunun adı ve bu sunucu üzerindeki arşivleme veri
tabanının adı. Arşivleme işleminin yapılacağı sunucu değiştiği
zaman bu dosyadaki iki parametre güncellenir.
3.2. Arşivleme Konfigürasyon Tabloları
Arşivleme konfigürasyon tabloları XML konfigürasyon
dosyasında belirtilen arşivleme veri tabanında bulunur. Bu
tablolardan biri, ArchiveTableList, arşivlenecek tablo listesini
ve buna ait arşivleme veri tabanını, şema adı ve toplam taşınan
bölüntüleme ve kayıt sayısını ve süresini tutar. Diğer tablo,
PartitionConfiguration, tabloların ait olduğu bölüntüleme
şema adı, fonksiyon adı, dosya grubu ve zaman aralığı gibi
bölüntüleme detaylarını bulundurur. Bölüntüleme bir tabloyu
belli bir kolonun değerlerine göre birden fazla veri tabanı
dosyası üzerinde bölümlere ayırmak demektir. Üçüncü tablo
ise, PartitionCopyLog, bölüntüleri kopyalama işlemini loglar.
İstenilen bir anda, hangi tabloya ait hangi bölüntü
kopyalanıyor veya başarıyla kopyalandı ya da kopyalanırken
hata verdi bilgisine erişilebilir. Son konfigürasyon tablosu ise
StepsBeforeAndAfterArchiving, arşivlemeden önce ve sonra
yapılması gereken adımları tutar. Örneğin bölüntülenmemiş
indeks varsa bu indeksler önce silinir ve arşivlemeden sonra
tekrar oluşturulur.

Veri taşıma işlemi tamamlandığında elimizde bir görünüm ve
iki tablo bulunur. Örnek tabloları kullanacak olursak BOA veri
tabanında
AccountingDetail
görünümü
ve
AccountingDetailCore tablosu, BOAArchive veritabanında ise
AccountingDetail2010 tablosu bulunur. Görünüm her iki
tablodan SELECT alır ve UNION ALL [13] ile birleştirir.
Bölüntülenmiş görünümünün amacına uygun çalışması için
arşivleme tablolarına bölüntüleme kolonu için yıl bazında
CHECK Constraint (kısıtlama kontrolü) [14] eklenmelidir.
Örneğin 2010 yılına ait bir sorgulama yapıldığında SQL
sunucu bu bölüntülenmiş görünümü kullanarak sadece 2010
arşivleme tablosuna erişir ve istenen bölüntülerdeki veriyi
getirir.

Bu tablolar arasındaki ilişkiler Şekil 1’de gösterilmektedir.

Bu yöntem Şekil 2’de gösterilmektedir.
Şekil 1: Arşivleme Konfigürasyon tabloları ve aralarındaki
ilişkiler.
3.3. ETL Paketi
ETL paketi, bölüntülenmiş tablolarda bulunan geçmiş seneye
veya senelere ait verileri alıp kesintisiz bir şekilde arşivleme
veri tabanına taşır. Burada izlenen yöntem bölüntülenmiş
görünüm (VIEW [7]) oluşturmaktır. Bu yöntemde iki veri
tabanı kullanılır: Asıl veri tabanı ve arşivleme veri tabanı. Her
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Arşivlenecek olan verinin tamamı bir kerede arşivleme veri
tabanına kopyalanmaya çalışılmaktadır. Bu işlem herhangi bir
ağ kesintisi olması durumunda tekrar başlatılmaktadır.
Verinin kopyalanması iki şekilde yapılabilmektedir: arşivleme
tablosundaki indeksleri silip verinin kopyalanması sonra
indekslerin tekrar oluşturulması veya indekslere dokunmadan
verinin aktarılması. Her iki yöntemde de kopyalama süresi
artmaktadır ve arşivleme tablosunun indekslerinin bakımı
zorlaşmaktadır. Arşivleme tablosu her geçen sene ile hızla
büyümektedir ve bundan dolayı tablonun sorgulanma süresi
artmaktadır.
Görüldüğü üzere klasik yöntem ile arşivleme yapıldığı zaman
bankacılık sistemi kesintiye uğramaktadır, arşivleme süresi
artmaktadır ve arşivlemeden sonra bu verinin sorgulanması
uzun zaman almaktadır.

Şekil 2: Kesintisiz arşivleme yönteminde takip edilen adımlar.
Bu yöntemi uygulayabilmek için arşivlenecek olan tablodaki
tüm kümelenmiş ve kümelenmemiş indeksler bölüntüleme
kolonuna ve şemasına göre bölüntülenmiş olmalıdır. Aksi
durum söz konusu ise bu indeksler arşivlemeden önce silinip
arşivlemeden önce veya sonra tekrar bölüntülenmiş olarak
oluşturulmalıdır.
Bölüntülerin
tablolar
arasında
değiştirilebilmesi için bu tablolar aynı dosya grubunda
yaratılmış olmalıdır.

4. Arşivleme İstatistikleri
Kesintisiz arşivleme yöntemi ile 180 milyon kayıt içeren, 28
GB’lık veri 1 saat 40 dakika içinde bulunduğu tablodan
alınarak arşivleme veri tabanında arşiv tablosuna taşınmıştır.
37 milyon 5 GB’lık veri içeren başka bir tablo ise sadece 15
dakika içinde arşivlenmiştir. Bu işlemler sırasında herhangi bir
kesinti bulunmamaktadır.

ETL paketi bu yöntem ile kesintisiz bir şekilde eski veriyi
arşivler. Arşivlenecek tabloları ArchiveTableList tablosundan
alır. Her bir tablo için bölüntülenmiş olup olmadığını kontrol
eder, arşivlemeden önce yapılması gereken adımlar için
StepsBeforeAndAfterArchiving tablosunu okur, örneğin
silinecek indeksler varsa siler ve yukarıda anlatılan yöntem ile
veriyi arşivleme veri tabanına taşır. Her bir bölüntü taşındıktan
sonra PartitionCopyLog tablosu güncellenir. T zamanında bu
tabloya bakarak hangi tabloya ait hangi bölüntünün
arşivlendiğini ya da arşivlenmekte olduğunu, ne kadar kaydın
ne kadar zaman içinde taşındığını görmek mümkündür. Eğer
taşınan bir bölüntü sırasında hata alınırsa ETL paketi bu hatayı
loglar ve hata detaylarını email ile gönderir. Son olarak
ArchiveTableList tablosuna da taşınan bölüntü, kayıt sayısı ve
arşivleme süresi eklenir. Arşivleme tamamlandığında,
yapılması
gereken
adımlar
olup
olmadığı
StepsBeforeAndAfterArchiving tablosundan okunarak karar
verilir, örneğin daha önce silinmiş indeksler bölüntülenmiş
olarak tekrar oluşturulur.

Burada kaynak ve hedef sunucu aynı olup veri farklı veri
tabanları arasında aktarılmıştır. ETL paketi ise farklı bir
sunucu üzerinden çalıştırılmıştır. Arşivleme işlemi sırasında
herhangi bir kesinti olmaksızın bankacılık sistemi hizmet
etmeye devam etmiştir.
Klasik arşivleme yaklaşımında ise 180 milyon kayıt 3 saatte
taşınabilmektedir ve banka sistemi bu süre içinde hizmet
vermemektedir.

5. Sonuç
Bu çalışmada, bankacılık sistemlerinde kesintisiz arşivleme
yaklaşımının neden gerekli olduğu, tam olarak ne olduğu ve
nasıl uygulanabildiği anlatılmıştır. Süreklilik ihtiyacının üst
seviyelerde olduğu bu sistemlerde güncel veriye hızlı
erişebilmek, maliyetini düşürmek ve kolay yönetip bakımını
yapabilmek için kesintisiz arşivleme şarttır. Bunun için güncel
ve güncel olmayan verilerin birbirinden ayırılması
gerekmektedir. Bölüntüleme şeması ve fonksiyonu kullanarak
verilerin tutulduğu tablolar belli zaman aralıkları ile
bölüntülenir. Bölüntüler arasında bir kaç milisaniye gibi
hissedilmeyecek bir sürede “kesintisiz” olarak güncel olmayan
veri aktarımı yapılabilmektedir. Hem güncel hem de güncel
olmayan verilere erişilebilmesi için tablolar bölüntülenmiş bir
görünüm altında toplanmaktadır. Bölüntülenmiş görünüm
demek veri tabanı sunucusunun hangi verinin hangi bölüntüde
bulunduğunu bilmesi demektir. Bu sayede veri sorgulandığı
zaman sadece gerekli olan bölüntü ve/veya bölüntülere
erişmektedir. Bu ise hedeflenen hızlı erişim imkânı, düşük
maliyeti ve kolay veri yönetimini sağlamaktadır.

3.4. Bakım
Verinin belli zaman aralıkları ile arşivlenebilmesi için tanımlı
olan bölüntüleme şema ve fonksiyonlarının düzenli olarak yeni
zaman
dilimlerini
içerecek
şekilde
güncellenmesi
gerekmektedir. Ayrıca arşivleme veritabanında her sene için
yeni bölüntüleme şeması ve fonksiyonu tanımlamak gerekir.
ETL Paketi, PartitionConfiguration tablosunda tanımlı olan
bölüntüleme şema ve fonksiyonları arşivleme veri tabanında
mevcut değilse otomatik olarak oluşturmaktadır. Bunun
yanında her iki veri tabanı düzenli olarak yedeklenmeli, indeks
ve
kolon
istatistikleri
belli
zaman
aralıklarında
güncellenmelidir.
3.5. Karşılaştırma
Bu yöntemin diğer yöntemlere göre avantajlarını görebilmek
için klasik arşivleme yaklaşımından bahsetmek gerekmektedir.
Klasik arşivleme yaklaşımında genelde bir arşivleme veri
tabanı ve bir arşivleme tablosu kullanılmaktadır. Arşivleme
sırasında bankacılık sistemi hizmet vermemektedir.

6. Teşekkür
Meslektaşımız ve iş arkadaşımız Merve Can Kuş Khalilov’a
değerli yardımlarından ötürü teşekkür ederiz.
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1

aldığı Fitnesse altyapısının kısıtları testleri dağıtık
ortamda çalıştırabilmemize engel olmuştur. Fitnesse
altyapısı ile diğer teknolojileri birleştirme konusunda
yapılan çalışmalar incelenmiş [7,8] ve dağıtık ortama
odaklanmış mimarisel bir çözüme ulaşılamamıştır.

Özetçe
Çevik yöntemle yazılım geliştirme sürecinde [1]
gereksinimler
müşteriler
tarafından
hikayelendirilmekte ve bu hikayeler geliştiriciler
tarafından gerçeklenmektedir. Müşteriler hikayelerin
doğru şekilde gerçeklendiğini görebilmek için testler
hazırlamakta, geliştiriciler ise bu testleri geçirerek
iterasyon toplantılarında hikayeleri doğruladıklarını
göstermektedirler. Müşteri testlerinin yazılması için
kullanılabilecek altyapılardan biri de Fitnesse
altyapısıdır. Fitnesse altyapısı dağıtık olmayan
sistemlerde müşteri kabul testleri ile doğrulama
yeteneği sunmakta, dağıtık sistemler için kısıtlar
içermektedir. Bu bildiri, Fitnesse [2] müşteri
testlerinin, Remote OSGi (r-OSGi) [3] tabanlı dağıtık
OSGi servislerinde nasıl kullanılabileceğine uygun bir
mimari sunmaktadır.

Bu bildiride, çevik geliştirme sürecinin önemli bir
parçası olan müşteri kabul testlerinin dağıtık OSGi
servislerinin doğrulanmasında nasıl kullanılabileceğine
uygun bir mimari tanımlanmıştır. Mimarinin
uygulamasında müşteri test altyapısı için Fitnesse [9],
dağıtık ortam altyapısı için r-OSGi teknolojileri
kullanılmıştır.
Đkinci bölümde bu altyapılar tanıtılmış, üçüncü ve
dördüncü
bölümde
altyapıların
kullanımı
detaylandırılmıştır. Beşinci bölümde yer alan örnek bir
senaryonun yerel ve dağıtık ortamdaki uygulamaları
sırasıyla altıncı ve yedinci bölümde aktarılmış ve bu
ortamlara uygun test mimarileri tanımlanmıştır.

1. Giriş

2. Fitnesse ve r-OSGi

Müşteri
testleri,
yazılımın
müşteri
gözüyle
değerlendirmesi olup, geliştirme sonucunda ortaya
çıkacak sistemin müşteri gereksinimlerini tam ve
eksiksiz karşılayıp karşılamadığının ölçümüdür.
Dolayısıyla müşterinin beklentileri, en net ve eksiksiz
biçimde müşteri testleri ile ifade edilebilir [4]. Bu
sayede müşteri testleri ile geliştirme esnasında yeni
eklenen yeteneklerin, daha önceden eklenmiş
yetenekler üzerinde yan-etki doğurup doğurmadıkları
ve/veya verilen yetenekler ile müşterinin beklentileri
arasında uyumsuzluk olup olmadığı erken safhalardan
itibaren ortaya çıkmaktadır. Bu da bir hatanın giderilme
maliyetini azaltmaktadır [5].

2.1. Fitnesse
Fitnesse, müşteri testlerinin web tabanlı bir arayüzden
yazılabilmesini ve bu testlere karşılık gelen Java
programlama dili ile kodlanmış test gerçeklemelerinin
(Fixture) otomatik ve biriktirilerek çalıştırılabilmesini
sağlayan bir altyapıdır. Müşterinin web arayüzünden
tanımladığı testler, aynı isimdeki sınıflarda yer alan
aynı test ismindeki fonksiyonlarda gerçeklenir.
Fitnesse, kendisine tanımlanmış sınıflar arasında
istenen Fixture sınıfını bulur ve bu sınıfı otomatik
olarak ayağa kaldırarak test fonksiyonunu çalıştırır ve
sonucu olması gereken sonuç ile karşılaştırır. Fitnesse
altyapı şeması Şekil 1’de verilmiştir:

Müşteri testleri ASELSAN - REHĐS bünyesinde uzun
bir süredir kullanılmakta olup [6], servis tabanlı
mimariye geçişle birlikte bu altyapıya da
uyumlandırılmıştır. Dağıtık olmayan uygulamalar için
mevcut Fitnesse kullanım altyapısı yeterli olurken,
gelişen ve değişen proje ihtiyaçları ve paralelde gelişen
işlemci yetenekleri ile birlikte dağıtık uygulamalarda da
Fitnesse altyapısının kullanılması ihtiyacı doğmuştur.
Dağıtık ortama geçişte mevcut servislerin mimarilerini
ve gerçeklemelerini de koruyabilmek adına r-OSGi
altyapısı seçilmiştir. Bu altyapı sayesinde istenen
dağıtık ortam hazırlanmış ve bu geçişte mevcut
servislerde dağıtık ortama özgü kodlama ihtiyacı
doğmamıştır. Bununla birlikte müşteri testlerinin yer

Şekil 1 – Fitnesse Altyapı Şeması [10]
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yerel servis kopyalarının kaydı silinmelidir
(unregister).

2.2. r-OSGi
r-OSGi, farklı bir JVM (Java Virtual Machine)
üzerinde koşan bir OSGi servisine erişim için
tanımlanmış bir protokoldür. OSGi servisi olarak
geliştirilmiş bir servisin r-OSGi ile çalışmaya
başlayabilmesi için temel servis kodlarında herhangi bir
değişikliğe ihtiyaç yoktur; ayrıca bu şekilde çalışmak
için yapılandırılmış bir servis normal erişim
yeteneklerini de kaybetmez.

•

r-OSGi, OSGi 4.2 belirtimi ile beraber Equinox
kapsamına alınmıştır. Bu makalede Java programlama
dili tabanlı r-OSGi gerçeklemesi kullanılmıştır. r-OSGi
kullanım şeması Şekil 2’de verilmiştir:

Exceptions (Aykırı Durumlar): Uzak servis
erişimlerinde hatalı duruma düşen bir servisin
halen kullanılmaya devam ediyor olması
normal servis kullanımından daha yüksek
olasılıktadır. Bu nedenle dağıtım yöneticisi
uzak serviste gerçekleşen bir hatayı takip eden
servislere
“ServiceException”
atarak
bildirmekte ve hatanın kaynağını “REMOTE”
olarak belirtmektedir.

Bu prensipler ışığında r-OSGi kullanımının arayüzünde
sadece basit tipler ya da diğer JVM’e taşınarak “call by
value” prensibine uygun çalışabilecek servisler için
uygun olduğu değerlendirilmiştir.
Görsel arayüz
nesnesi sunan ve çalışma zamanındaki güncellemelerin
sunduğu görsel nesneye otomatik yansıtılması gereken
servisler için uygun olmadığı görülmüştür.

4. Fitnesse Müşteri Testleri
Aşağıda çevik yöntem içerisinde Fitnesse kullanım
döngüsü anlatılmıştır:

Şekil 2 – r-OSGi Kullanım Şeması [11]

•

3. r-OSGi Tabanlı Dağıtık OSGi Servisleri
Aşağıda
r-OSGi
listelenmiştir:
•

temel

kullanım

•

prensipleri

•

Call by value (Değerle Çağırma): Normal
servislerin arayüzlerindeki metotlar için
referansla çağırma (call by reference) yöntemi
kullanılırken; r-OSGi üzerinden uzak bir
serviste metod çağrımı gerçekleştirilirken
değerle çağırma yöntemi kullanılabilir. Bu da
metod çağrımında verilen parametrelerin
kendisinin yerine kopyasının uzak servise
iletildiği anlamına gelmektedir.

•

Data Fencing (Veri Çevreleme): Temelde rOSGi uzak servislerin bulunmasında arayüz
tanımını destekler; ancak bu arayüz içerisinde
geçen parametre ve dönüş değerlerinin basit
(primitive) tipler olacağını öngörmektedir. Bu
nedenle servis arayüzlerinde kullanılacak veri
tipleri sınırlandırılmalıdır.

•

Remote Services Life Cycle (Uzak Servis
Yaşam Döngüsü): r-OSGi ile dağıtımı
gerçekleştirilen bir servisin kaynağındaki
(üzerinde çalıştığı JVM) değişiklikleri dağıtım
sağlayıcı bu servisi takip eden diğer servislere
iletir. Bozuk referans kalmaması adına bu
bildirimlerin hemen ardından uzak servisin

•

•

Đterasyon toplantısında bir sonraki iterasyonda
gerçeklenecek hikayeler belirlenir.
Müşteri ekibi bu hikayeler için Fitnesse web
arayüzünden testlerini yazar.
Geliştirme ekibi istenen işlevleri o iterasyon
süresinde
gerçeklemekten
ve
bu
gerçeklemeleri doğru yaptığının testleri olan
müşteri testlerine karşılık gelen Fixture
sınıflarını hazırlamaktan sorumludur.
Đterasyon sonunda yapılan toplantıda müşteri
testleri çalıştırılır ve bu testler ile gerçeklenen
yeni yetenekler ve varsa geçmiş testler ile
geçmiş yetenekler doğrulanır.
Döngü 1. adımdan devam eder.

Bu adımlar sayesinde işlevsel yetenekler otomatik
olarak test edilmekte ve bu testlerin birikimi ile geçmiş
yeteneklere herhangi bir yan etki olup olmadığı kolayca
görülebilmektedir. Erken tespit, düzeltme müdahalesini
kolaylaştırmakta ve bu sayede müdahale maliyetini
azaltmaktadır. Bunun yanında her iterasyonda çalışır
durumda yazılıma sahip olunmakta, yazılımın
geliştirme sürecinde hangi seviyede olduğu belirsizliği
giderilmektedir. [12]
Fitnesse yazılımında tanımlanan müşteri testlerinin [13]
geçirilmesi için hazırlanan Fixture sınıfları gerçek
koddan ayrı tutulmakta ve sistem ile birlikte teslim
edilmemektedir. Birden fazla Yazılım Konfigürasyon
Birimi (YKB) içeren sistem test edilirken, test edilen
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servisine erişilecek ve bu işlem aktarılacaktır. A2
servisi
işlemin
aktarılmasının
ardından
“TETIKLENDI” durumuna kavuşacak; B1 servisi bu
işlemin kendisine iletilmesinin ardından B2 servisine
durum bilgisini aktaracaktır. Bu sayede B2 servisi
“TETIKLENDI” durumuna geçecektir. Bu senaryodaki
akış Şekil 4’te verilmiştir:

YKB’ye ait testler gerçek YKB ile koşturulurken, diğer
YKB’ler ile olan arayüzleri içeren testler ise simülatör
yazılımlar ve sahte nesneler (mock objects)
ile
koşturulabilir.
Fitnesse altyapısında müşteri testlerini yazabilmek için
bilinmesi gereken tanımlar aşağıda listelenmiştir:
• Suite: Bir ya da birden fazla testten oluşan ve
belli bir grup işlevin birlikte test edilmesini
sağlayan test kümesidir.
• SetUp: Her test çalışmasının başında bir kez
çalışan ve o test için ortamı ve verileri hazır
hale getiren yapıdır.
• Test: Belirli bir işlevi test eden ve Fixture
sınıfları ile karşılıkları kodlanan testlerdir.
• TearDown: Her test çalışmasının sonunda bir
kez çalışan ve o test için ortamı ve verileri
temizleyen yapıdır.
Fitnesse altyapısı doğası gereği Fixture sınıflarını,
kendisinin koştuğu JVM içerisinde aramakta,
bulduğunda Java Reflection mekanizması ile bu
sınıfları ayağa kaldırarak ilgili test fonksiyonunu
çağırmaktadır. Bu nedenle tek bir JVM’de koşan ve
birden fazla YKB’den oluşan OSGi tabanlı bir sistemin
testi ile YKB’lerin ayrı JVM’lere dağıtıldığı OSGi
tabanlı bir sistemin testi mimarisel olarak farklılık
göstermektedir. Bu iki durum 6. ve 7. bölümlerde
anlatılmıştır.

Şekil 4 – Test Senaryosu
Test senaryosu içerisinde test edilecek olan, A1
servisinden tetiklemeyi başlatmak ve A2 Servisi ve B2
servisinden durum bilgilerini okumak olacaktır. Bunun
için aşağıdaki beş Fixture sınıfı oluşturulacaktır:
• FixtureBaslatici
ile
sistem
ayağa
kaldırılacaktır. Bu Fixture test amaçlı değildir,
setUp tanımı içerisinde kullanılacaktır.
• FixtureA1 ile A1 servisindeki tetikleme
gerçekleştirilecektir.
• FixtureA2 ile A2 servisinden durum bilgisi
okunacaktır.
• FixtureB2 ile B2 servisinden durum bilgisi
okunacaktır.
• FixtureBitirici ile sistem sonlandırılacaktır. Bu
Fixture test amaçlı değildir, tearDown tanımı
içerisinde kullanılacaktır.

5. Örnek Sistem Mimarisi ve Test Senaryosu
Bu bölümde yerel JVM ortamında ya da dağıtık JVM
ortamında çalıştırılacak örnek sistemin mimarisi ve test
için kullanılacak senaryo aktarılacaktır.
Örnek sistemde iki ayrı YKB olduğu farz edilmiştir. Bu
YKB’ler A YKB ve B YKB olarak adlandırılmıştır.
Her iki YKB de ikişer servisten oluşmakta olup, bu
servislerin adları da sırasıyla A1 servisi, A2 servisi, B1
servisi ve B2 servisidir. Bu örnek sistem için sistem
şeması Şekil 3’te verilmiştir.

Yukarıda belirtilen test için web arayüzünden Fitnesse
yazılımına girilen test kodu aşağıdaki gibidir:
SetUp
!|!-ActionFixture-!|
|start|!-FixtureBaslatici-!|
|press|sistemiAyagaKaldir|
TearDown
!|!-ActionFixture-!|
|start|!-FixtureBitirici-!|
|press|sistemiSonlandir|

Şekil 3 – Örnek Sistem Şeması
Test amaçlı kullanılacak senaryoda ise A1 servisi
içerisinden tetiklenecek bir işlem ile A2 servisine ve B1
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Test A1
!|!-ActionFixture-!|
|start|!-FixtureA1-!|
|press|tetikle|
Test A2
Şekil 5 – Yerel Ortam Test Altyapısı

!|!-ActionFixture-!|
|start|!-FixtureA2-!|
|check|durumOku|TETIKLENDI|

Bu şekildeki FixtureJAR kutucuğu, bir JAR dosyası
içerisine paketlenmiş Fixture sınıflarını ifade
etmektedir. Bu sınıflar Fitnesse yazılımının gereği
olarak web arayüzünden yazılan test isimleriyle aynı
isimde olup, Reflection ile ayağa kaldırılacaktır. Tüm
YKB’ler ve alt servisleri aynı JVM’de yer aldığından
Fixture sınıfları ile bu servislere erişimde bir sıkıntı
yoktur.

Test B2
!|!-ActionFixture-!|
|start|!-FixtureB2-!|
|check|durumOku|TETIKLENDI|

Đlk adımda FixtureBaslatici vasıtasıyla sistem ayağa
kaldırılır. Bu adımda OSGi altyapısının ayağa
kaldırılması da gerektiğinden servisleri ayağa
kaldırabilmek için Equinox gibi davranılacak ve
ortamda bulunması gereken servislerin başlatıcı
sınıfları
(Activator
sınıfları)
manüel
olarak
çağrılacaktır.

Bu kod içerisinde tanımlanan işlemler aşağıda
özetlenmiştir:
• FixtureBaslatici
sınıfı
içerisinden
sistemiAyagaKaldir() fonksiyonu çağrılacak
ve bu yolla test edilecek sistemin ayağa
kalkmış olacağı kabul edilecektir.
• FixtureA1
sınıfı
içerisinden
tetikle()
fonksiyonu çağrılacak ve A1 servisinin bu
metod ile tetiklenmesi sağlanacaktır.
• FixtureA2 sınıfı içerisinden durumOku()
fonksiyonu çağrılacak ve bu fonksiyonun
sonucunda A2 servisinin durumu ile
“TETIKLENDI” bilgisi karşılaştırılacaktır.
• FixtureB2 sınıfı içerisinden durumOku()
fonksiyonu çağrılacak ve bu fonksiyonun
sonucunda B2 servisinin durumu ile
“TETIKLENDI” bilgisi karşılaştırılacaktır.
• FixtureBitirici içerisinden sistemiSonlandir()
fonksiyonu çağrılacak ve bu yolla test edilecek
sistemin sonlandırıldığı farz edilecektir.

Daha sonra FixtureA1 kullanılarak A1 servisine
tetikleme gerçekleştirilecek ve bu tetiklemenin
sonuçları A2 servisinden ve B2 servisinden sırasıyla
FixtureA2 ve FixtureB2 vasıtasıyla okunacaktır.
Son olarak da sistem FixtureBitirici vasıtasıyla
sonlandırılacaktır.
Bu test altyapısı sistem entegrasyon testlerinde
kullanılabileceği gibi, YKB testi için de kullanılabilir.
YKB testinde test edilecek YKB’ye ait servisler aynen
kullanılırken, diğer YKB’lere ait servisler için
simülatörler hazırlanır. Örneğin entegrasyon testi için
Şekil 5’teki test altyapısı kullanılırken, sadece A
YKB’sini test etmek için hazırlanacak test altyapısı
Şekil 6’daki gibidir:

Yukarıda belirtilen testin çalıştırılmasının ardından
Fitnesse web arayüzünde testin başarılı olması
durumunda yeşil renkle, başarısız olması durumunda
kırmızı renkle işaretlenecektir. Herhangi bir aykırı
durum (exception) oluşursa test sarı renk ile
görüntülenecektir.

6. Yerel OSGi Ortamında Müşteri Testleri
Eğer test edilmek istenen sistem tek bir JVM üzerinde
koşmakta ise, sistem şeması Şekil 3’teki ile aynı olup,
test altyapısı Şekil 5’te olduğu gibidir.

Şekil 6 – Yerel Ortam YKB Testi
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7. Dağıtık OSGi Ortamında Müşteri Testleri
Mevcut Fitnesse altyapısının dağıtık kullanıma ilişkin
kısıtlarını gidermek için test altyapısında Şekil 8’de yer
alan mimari hazırlanmıştır:

7.1. Kısıtlar

Fitnesse altyapısı, sadece kendi koştuğu JVM’de yer
alan Fixture sınıflarını otomatik olarak bulabilmekte ve
ayağa
kaldırıp
ilgili
test
fonksiyonlarını
çağırabilmektedir. Bu nedenle Fixture sınıflarının
Fitnesse altyapısının koştuğu JVM’de yer alması
beklenmektedir.
Fixture sınıfları, test edecekleri servisin fonksiyonlarını
çağırmak ve bazı iç verilerine erişmek için ilgili servis
ile aynı JVM’de yer almalıdır.
Yukarıdaki iki koşul birbiri ile çelişmektedir. Bu
nedenle Fixture sınıfları sistemin koştuğu birden fazla
JVM’e dağıtılmalı ve Fitnesse altyapısı tarafından
otomatik olarak bulunabilir hale getirilmelidir. Bu
kısıtları aşabilmek için r-OSGi altyapısının kullanımı
seçilmiş ve bölüm 7.2. de yer alan mimarisel çözüme
ulaşılmıştır.
7.2. Çözüm Mimarisi

Eğer test edilmek istenen sistemde yer alan YKB’ler
birden fazla JVM üzerine dağıtılmış ise, 6. bölümde
bahsedilen mimari yeterli olmayacaktır. Örnek sistem
şeması Şekil 7’deki gibidir:

Şekil 8 – Dağıtık Ortam Test Altyapısı
Bu şekildeki FixtureJAR kutucuğu, bir JAR dosyası
içerisine paketlenmiş Fixture sınıflarını ifade
etmektedir. Bu sınıflar Fitnesse yazılımının gereği
olarak web arayüzünden yazılan test isimleriyle aynı
isimde olup, Reflection ile ayağa kaldırılacaktır. Tüm
YKB’ler ve alt servisleri aynı JVM’de olmadığından
Fixture sınıfları ile bu servislere erişim mümkün
olamayacaktır.
Bu nedenle bu Fixture sınıfları kabuk olarak
hazırlanmış ve içlerindeki test kodları boş bırakılmıştır.
Test kodları yerine fonksiyon içerikleri uzak JVM’de
çalışan A YKB Fixtures ve B YKB Fixtures
servislerine r-OSGi ile erişmek ve test fonksiyonunu
ilgili JVM’e aktarma kodları şeklinde düzenlenmiştir.
Đlk adımda FixtureBaslatici vasıtasıyla sistem ayağa
kaldırılır. Bu adımda sistemin çalışacağı farklı
JVM’lerin ayağa kaldırılması yeterlidir, YKB’leri
oluşturan servislerin ayağa kaldırılması işlerini

Şekil 7 – Dağıtık Sistem Şeması
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Equinox üstlenecektir. Bunun için ilgili YKB’leri
ayağa kaldıracak OSGi gerçeklemesini çalıştırmak
yeterli olacaktır.

7.3. Mimarinin Uygulanması ve Karşılaşılan Zorluklar

Bölüm 7.2.de anlatılan mimarisel çözümün uygulaması
büyük ölçekli bir projede gerçeklenmiştir. Bu proje
servis tabanlı bir dağıtık uygulama olup Equinox OSGi
gerçeklemesi üzerinde koşan servislerden oluşan
YKB’ler olarak gerçeklenmiştir.

Daha sonra FixtureA1 kullanılarak A1 Servisine
tetikleme gerçekleştirilecektir. Bunun için FixtureA1
içerisindeki tetikle() fonksiyonunda, A1 servisinin
koştuğu JVM’de onunla birlikte koşan A YKB Fixtures
servisine r-OSGi vasıtasıyla erişilir ve bu servisin
tetikle() fonksiyonu çağrılır. A YKB Fixtures
servisindeki tetikle() fonksiyonu içerisinde ise A1
servisine erişilecek ve tetikleme gerçekleştirilecektir.

Projedeki YKB’ler arası haberleşme detayları
servislerden soyutlanarak r-OSGi altyapısı ile
çözümlenmiş ve çeşitli servisler birden fazla JVM’e
dağıtılarak koşturulmuşlardır.
Bu projede tanımlı gereklerin karşılanma yüzdelerinin
kontrolü ve müşteri isteklerinin tam ve doğru olarak
gerçeklendiğinin test edilebilmesi için Fitnesse
altyapısının kullanımına karar verilmiştir.

Yukarıdaki adımın ardından, benzer yolla B2 servisi ve
A2 servisine erişim, ilgili JVM’lere yönlendirilecek ve
sonuçlar karşılaştırılacaktır.
Son olarak da sistem FixtureBitirici vasıtasıyla
sonlandırılacaktır. Bunun için ayağa kaldırılan işlevleri
sonlandırmak yeterlidir.

YKB’ler arasındaki arayüzlerin test edilmesi için
önerilen mimari uygulanmış ve testler başarıyla
koşturulmuştur. YKB gerek sayıları ve bu gereklerin
Fitnesse altyapısı ile test edilme yüzdeleri Tablo 1’de
verilmiştir.

Bu test altyapısı sistem entegrasyon testlerinde
kullanılabileceği gibi, YKB testi için de kullanılabilir.
YKB testinde test edilecek YKB’ye ait servisler aynen
kullanılırken, diğer YKB’lere ait servisler için
simülatörler hazırlanır. Örneğin entegrasyon testi için
Şekil 8’deki test altyapısı kullanılırken, sadece A
YKB’sini test etmek için hazırlanacak test altyapısı
Şekil 9’daki gibidir:

Tablo 1 – YKB büyüklükleri ve Fitnesse test oranları

YKB1
YKB2
YKB3
YKB4
YKB5

Gerek Fitnesse
Sayısı testleri
33
58%
169
85%
206
95%
719
19%
220
16%

Fitnesse altyapısının dağıtık olmayan halinde sadece
koşturulacak Fitnesse testine ait ilgili Fixture sınıfının
hazırlanması yeterlidir. Ancak dağıtık sistemler için
önerilen kullanımda ilgili Fixture sınıflarına Fitnesse
altyapısının koştuğu JVM’den uzak erişim için kabuk
Fixture sınıfları hazırlanması da gerekmiştir. Bu
sınıfların tek amacı uzak JVM’de koşacak olan Fixture
sınıflarına erişim olmuştur.
Ayrıca kabuk Fixture sınıflarından uzak JVM’e
erişildiğinde çağrılacak olan metotlara her yeni Fitnesse
testi için yeniden ekleme yapılmış ve uzak JVM’deki
servis güncellenmiştir.
Bu zorluk Fitnesse web arayüzünden hazırlanan
testlerin koşturulabilmesi için yapılacak hazırlığı
artırmış ve bu kabuk Fixture sınıflarının hazırlanması
işinin otomatik olarak yapılabilmesi için gelecekte
yapılabilecek çalışmalar Bölüm 7.4.te anlatılmıştır.
Şekil 9 – Dağıtık Ortam YKB Testi
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servisleri manüel olarak çalıştırma zorunluluğunun da
kalmadığı görülmüştür.

7.4. Đleride Yapılabilecek Çalışmalar

Fixture sınıflarını içeren JAR paketi derlenerek, uzak
servisle aynı JVM’de yer alacak olan bir servis ile o
JVM’e taşınacaktır. Bu servisin arayüzünde tek metodu
olacaktır: invoke(<sınıf adı>, <metot adı>, <metot
parametreleri>). Fixture sınıflarını içeren JAR paketi
bir ilgi yönelimli derleyici olan AspectJ [14] ile
derlendiğinde Fixture sınıflarının metot içerikleri uzak
servisteki invoke metodunu çağıracak şekilde otomatik
olarak güncellenecektir. AspectJ ile derlenen bu JAR
paketi, Fitnesse altyapısının yer aldığı JVM’de yer
alacak ve Fitnesse altyapısınca otomatik olarak ayağa
kaldırıldıklarında ilgili uzak servise ve dolayısıyla
gerçek Fixture sınıflarına otomatik olarak erişmiş
olacaklardır. Ayrıca ilgili uzak servisin tek metodu
olduğundan her yeni test eklenmesinde servisin
arayüzüne yeni metot eklenmesi zorunluluğu da ortadan
kalkmış olacaktır.

9. Kaynakça
[1] Kent Beck: Extreme Programming, AddisonWesley, 2003.
[2] Object Mentor Group, Fitnesse, www.fitnesse.org
Erişim tarihi: 20/02/2012
[3] The OSGi Alliance, OSGi Service Platform
Enterprise Specification, Release 4 Version 4.2,
March 2010
[4] Kent Beck: Test-Driven Development: By
Example, Addison-Wesley, 2002.
[5] Barry Boehm, Software Engineering Economics
(Prentice Hall, 1981)
[6] A. Özzeybek, Ö. Ö. Erdoğan, S. Bozbey, S. Taşel,
G. Işık, “Büyük Ölçekli Bir Elektronik Harp
Projesinde Uç Programlama (XP) Deneyimi”,
UYMS 2007, 2007
[7] Eunha Kim, Jongchae Na and Seokmoon Ryoo,
“Developing a Test Automation Framework for
Agile Development and Testing”, Lecture Notes in
Business Information Processing, Volume 31, Part
2, Part 1, 8-12, 2009
[8] Roberto Salama Morgan Stanley, “A regression
testing framework for financial time-series
databases: an effective combination of fitnesse,
scala, and kdb/q”, Proceedings of the ACM
international conference companion on Object
oriented programming systems languages and
applications companion, 2011
[9] G. K. Hanssen, B. Haugset, “Automated
Acceptance Testing Using Fit”, Proceedings of the
42nd Hawaii International Conference on System
Sciences, 2009
[10] M. G. Kagatikar, “The suitability of FitNesse as
Acceptance test tool in the Agile environment”,
Test 2008 Conference, 2008
[11] J. Wu, L. Huang, D. Wang, F. Shen, “R-OSGibased architecture of Distributed Smart Home
System” IEEE Transtactions on Consumer
Electronics, vol. 54 No. 3, 2008
[12] B. Haugset, G. K. Hanssen, “Automated
Acceptance Testing: a Literature Review and an
Industrial Case Study”, Agile 2008 Conference,
2008
[13] Koskela, L. "Test Driven: TDD and Acceptance
TDD for Java Developers", Manning Publications,
2007
[14] AspectJ, www.eclipse.org/aspectj/ Erişim tarihi:
18/04/2012

8. Sonuç
Fitnesse altyapısı ile yazılan müşteri kabul testleri, bu
testlere karşılık gelen Fixture sınıfları ile
doğrulanmaktadır. Bu fixture sınıflarının bulunması ve
ilgili teste ait ilgili fonksiyonun çağrılması Fitnesse
altyapısı tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.
Fitnesse altyapısında yazılmış müşteri kabul testleri
sistem geliştirme süresince zamanla biriktiğinden, her
yeni eklenen yetenekte geçmiş yeteneklere zarar
verilmediği de paralel olarak doğrulanabilmektedir.
Bu altyapıda Fixture sınıflarının Fitnesse altyapısı ile
aynı JVM’de yer almaları gerekmektedir. Bu durum
dağıtık olarak geliştirilmiş sistemlerde farklı
JVM’lerde yer alan YKB’lerin testini gerçeklemeye
yetmemektedir.
Bu nedenle tıpkı sistem gibi, Fixture sınıfları da dağıtık
mimaride ilgili JVM’lere yerleştirilmiş ve Fitnesse
altyapısının koştuğu ana JVM’den diğer JVM’lere
erişim r-OSGi altyapısıyla sağlanmıştır. Fitnesse
altyapısı ile r-OSGi temel kullanım prensipleri arasında
bir uyumsuzluk oluşmamış ve bu entegrasyonun
ardından dağıtık testler başarıyla koşturulabilmiştir.
Bu mimari ile hem sistem entegrasyon testleri, hem de
YKB birim testleri koşturulabilmekte olup; sistem testi
için gerçek servisler kullanılırken, ilgili YKB’nin test
edilmesi için diğer YKB’lere ait servisler
simülatörleriyle değiştirilmiştir.
Bu yöntem ile tek bir JVM’de yer alan sistemin test
edilme yöntemi karşılaştırıldığında, bu yöntemde
kullandığımız OSGi altyapısı olan Equinox
gerçeklemesi gibi davranma ve sisteme ait tüm
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olarak anlamlı bir fark bulunamamış olsa da, yazılım
sektöründe bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Yani
beklenen ve gerçekleşen kalite değeri arasında bir fark
mevcuttur. Bu farkın en temel nedeni, üretim sektöründe yer
alan makinelerin yerini yazılım dünyasında insanların alıyor
oluşudur. İnsanlar ve insanları etkileyen diğer tüm faktörlerin
sürece yansımasının olması kaçınılmazdır. İşte bu farkın
kökeninin iki temel değişiklik faktörüne dayandığı
belirtilmektedir [1].
•
Beklenen durum değişiklikleri
•
Beklenmedik durum değişiklikleri
Beklenen durum değişiklikleri, sürecin içinde olması
beklenen normal değişiklikler olarak görülebilir [2]. Bu
değişikliklerin sürecin doğal işleyişi içinde olması beklenir.
Metotların, alan deneyimi ve bilgisinin, yaklaşımların,
psikolojik ve kültürel faktörlerin, çevresel faktörlerin yazılım
süreçleri üzerinde kaçınılmaz bir etkisi vardır ve bu etkiden
kaynaklı değişiklikler sürecin beklenen bir parçasıdır. Bunun
yanında özel durumlardan kaynaklı değişiklikler daha önce
karşılaşılmamış ve karşılaşılması istenmeyen durumlardır.
Ana özgüdürler ve süreçlerin bir parçası olarak
değerlendirilmezler.
Bu çalışmada organizasyon düzeyinde bir sürecin
istatistiksel süreç kontrolü ile izlenebilmesi için yapılan ön
çalışmaya ve bunun sonuçlarına yer verilmektedir. Bu
çalışmada süreç performans dayanaklarının oluşturulması
noktasında izlenmesi gereken adımlar, başlangıç için seçilen
süreç ve bu seçimin arkasındaki motivasyon belirtilecektir.
İlave olarak, CMMI Seviye-3 pratiklerinin uygulandığı bir
organizasyonda geçmiş veriler ve deneyimler neticesinde
çıkarılan bu sonuçlara ait değerlendirmeler ve ileriye dönük
yapılması hedeflenen çalışmalar hakkında bilgi verilecektir.
Makalede ilk olarak konuyla ilgili literatürde geçen
çalışmalara yer verilecektir. Devamında ise izlenilen yöntem
detaylandırılacaktır. Bir sonraki bölümde ise deneyler ve
sonuçlara yer verilecektir.

Özetçe
CMMI yüksek olgunluk seviyesi pratiklerinin temelinde
süreçlerin ve projelerin nicel olarak yönetilmesi yer alır. Nicel
ölçme ve izleme yöntemleri yüksek olgunluk kavramıyla
birlikte ortaya çıkan ve birbirini besleyen kavramlardır. Bir
işin ölçülebilmesi, objektif olarak projelerin gidişatının,
organizasyonun performansının ve hedeflerin gerçeğe
dönüşmesinin objektif olarak izlenmesi noktasında ışık
tutacaktır. Bu pratiklerin gerçekleştirilebilmesi içinse süreç
performans dayanaklarının belirlenmesi ve süreçlerin
istatistiksel olarak kontrol edilmesi gereklidir. İşte bu
çalışmada CMMI Seviye-3 pratikleri ile çalışmakta olan bir
organizasyonda yüksek olgunluk düzeyine ulaşabilmek için
yapılan ilk çalışmalar kapsamında süreç performans
dayanaklarının belirlenmesi için izlenen yönteme yer
verilecektir. Tecrübelerin paylaşılacağı bu çalışmada, şu ana
kadar yapılan çalışmaların detaylarının yanı sıra ileriye dönük
görüşlere de yer verilecektir.

1. Giriş
Bir sürecin performansını ölçmek ve onu nicel olarak
yönetebilmek CMMI [1] yüksek olgunluk pratiklerinin
temelidir. Organizasyonlar için bir sürecin nasıl bir
performans sergiliyor olduğunu değerlendirebilmek oldukça
önemlidir. Bu sayede erkenden teşhisi konulan bir hastalık
gibi, performans kaybına neden olabilecek durumların keşfi
için analizler yapılabilir. Bu analizler sonucunda süreç
üzerinde iyileştirmeler yapmak, daha gerçekçi planlar
hazırlamak ve/veya hazırlanmış planları güncellemek mümkün
olabilir.
Yazılım süreçlerinin tahmin edilebilir olmasının, onun
nicel olarak yönetilebilmesi için beklenen tek özellik
olmamakla birlikte en önemlisi olduğu [2] söylenebilir.
Tahmin edilebilir süreçler için gerekli olansa, sürecin
performansını ölçerken oluşabilecek durumların alt ve üst
limitlerinin nicel olarak belirlenebilmesidir. İşte tam olarak bu
amaç için geliştirilen istatistiksel hesaplama yöntemine
kontrol kartları adı verilir.
Kontrol kartları, geçmiş veri kullanılarak oluşturulan alt
ve üst limitlerin de belirlenmesiyle, tahmin edilebilir şekilde
sürecin sürdürülmesi amacına hizmet etmektedir. Shewhart
[3], kontrol kartlarını kullanarak ürünlerin beklenen ve
gerçekleşen kalite değerlerinin aynı olup olmadığını
araştırmak için imalat süreçlerini modellemiştir. Bu
modellemeye istatistiksel süreç kontrolü adı verilmiştir.
Üretim sektöründe, beklenen ve gerçekleşen ürün kalite
değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı
gözlemlenmiştir. Her ne kadar üretim sektöründe istatistiksel

2. İlgili Çalışma
İstatistiksel süreç kontrolü ve süreç performans dayanaklarının
belirlenmesi noktasında çok sayıda deneyim olmasına rağmen
organizasyonların kapalı yapıları ve prensipleri gereği (varsa
bile) özgün modellemelere ulaşmak çok kolay olmamaktadır.
Ancak yine de hem akademik çalışmalarda, hem de sektörde
bu konuyla ilgili bazı çalışmalar yapıldığı bilinmektedir [[5].
İlgili [5] çalışmada, Eickelmann ve diğerleri bir durum
analizi yapmış ve süreçte yer alan beklenen durum
değişikliklerini bularak istatistiksel süreç kontrolünün nasıl
sağlanabileceğine dair bilgi paylaşımında bulunmuştur.
Başka bir çalışmada [6] Cobb ve diğerleri tanımladıkları
temiz oda mühendisliği ile yazılım süreçlerinin istatistiksel
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sürümde yazılımın sağladığı fonksiyonların artması, mevcut
özelliklerde meydana gelen kusurların yakalanıp azaltılması
ve yine mevcut özelliklerin iyileştirilmesi gereklidir. Bu
kapsamda organizasyonda geliştirilmekte olan her iki projeye
ait iç ve dış sürümler alınmaktadır. İç sürümler, ürünün
olgunluğunu ölçmek ve ona göre dayanaklandırmak için
kullanılmaktadır. Dış sürümler ise, son kullanıcıların eklenen
yeni özellikler ve fonksiyonlardan yararlanabileceği
teslimatlar olarak değerlendirilebilir. İşte Sistem Testleri hem
iç hem de dış sürümlerde ürünün kalitesini sınamak için
uygulanan bir yöntem olarak görülebilir.
Yazılım gereksinimleri baz alınarak hazırlanmış olan
Sistem Testleri, yazılımın analiz edilmiş özelliklere sahip olup
olmadığını kontrol etmek üzere geliştirilmiştir. Bu kapsamda
organizasyonda tanımlı olan doğrulama sürecine göre, sistem
testlerinde çıkan hataların bir sonraki sürüme kadar
giderilmesi beklenmektedir. Dokümanın devamında, dış sürüm
kavramı ve teslimat kavramı birbirinin yerine geçecek şekilde
kullanılmakta olacaktır.

kontrol yöntemleriyle tahmin edilebilir aralıklarda
tutulabileceğine ve kendi uygulamalarında mühendislik
anlayışlarına bunu nasıl aktarabileceklerine değinmişlerdir.
Bir diğer çalışmada [7], Basili ve diğerleri organizasyon
içinde edinilen deneyimi modellemek için istatistiksel süreç
kontrol yöntemi tanımlanmıştır.
Süreç performans dayanaklarından elde edilen durum
değişikliklerine dayanarak süreci iyileştirme noktasında bir
model geliştiren [8] Wang ve diğerleri ise, sürecin yalnızca
üst ve alt limitlerde seyrediyor olmasının süreç kararlılığına
karar verme noktasında yeterli olmadığını belirtmişlerdir. Üst
ve alt limitlere ait verilerin geniş bir aralıkta seyretmesi de
süreçte beklenmedik bir değişkenlik olduğuna işaret ediyor
olacağı vurgulanacak şekilde, çalışmada kullanılan gerçek
veriler vasıtasıyla çeşitli deneylerle bu görüş desteklenmiştir.

3. İzlenen Yöntem
3.1. Kontrol Kartları
Kontrol kartları, çevrim içi istatistiksel süreç kontrol teknikleri
olarak [9] görülebilir. Kontrol kartlarının kullanılmasının iki
temel amacının olduğu söylenebilir.
1. Süreç yetkinliğini kontrol etmek ve izlemek
2. Süreç iyileştirmelerini kontrol etmek ve izlemek
Verilerin dağılımına göre, [10] kontrol kartlarında U, Z ve
XmR kartlarının kullanımı yaygın olarak tercih edilmektedir;
ancak verilerin dağılımının bilinmediği durumlarda dahi tercih
edilebiliyor olması ve nicel veriler için uygun olması
sebepleriyle yapılan çalışmalarda XmR kartları seçilmiştir.

İç Sürümü Hazırla

Evet

Sistem Testlerini
Çalıştır

3.2. Sistem Testleri Süreci
Sıfırdan yazılım geliştirme faaliyetleri incelendiğinde izlenilen
yaklaşım ve yazılım yaşam döngüsünden bağımsız olarak, bazı
temel alt faaliyetlerin göze çarptığı [11] bilinmektedir.

Hata Bulundu
Mu?

Hayır

Dış Sürümü
Hazırla

Dış Sürümü
Kullanıma Aç

Şekil 2: Sistem Testleri Süreci

Şekil 1: Yazılım Geliştirme Faaliyetleri
Bu alt faaliyetlerden bir tanesi de ürünün gerçekleştirimi
esnasında ve sonrasında doğrulamasının yapılmasıdır.
Organizasyonda tanımanmış olan doğrulama sürecinde birim
testler, entegrasyon testleri, sistem testleri ve gözden geçirme
alt süreçleri yer almaktadır.
Organizasyonda Sistem Testleri alt süreci, iş ürünlerinin
müşteriye
teslimatı
yapılmadan
önce
yazılım
gereksinimlerinin gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediğini,
gerçekleştirilmişse de beklenen özelliklere sahip olduğunun
sınanması olarak tanımlanmaktadır.
Sistem Testleri, yazılım gereksinimleriyle izlenebilirliği
sağlanılarak oluşturulan testlerdir ve testlerin sınadığı koşullar
fonksiyonel gereksinimlerden türemektedir.
Artırımlı ve yinelemeli yazılım yaşam döngüsüne göre
gerçekleştirilen projelerde, yazılıma ait alınan her yeni

3.3. Seçilen Süreç ve Motivasyon
Bir ürünün kalitesi ölçülmek istendiğinde ilk olarak bakılması
gereken, şüphesiz ürünün kusurlarının sayısıdır. Bu
motivasyondan yola çıkarak seçilen sürecin doğrulama süreci
olduğu belirtilebilir. Bu çalışmada doğrulama sürecinin alt
süreçlerinden biri olan Sistem Testleri üzerinde yapılan
çalışmalar açıklanacaktır. Sistem Testleri’ne ait detay bilgiye
bir önceki bölümden ulaşılabilir. Analiz edilecek veriler
seçilirken özellikle verinin mevcudiyeti ve güvenilirliği
faktörleri göz önünde bulundurulmaktadır.

49

6. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'12

4. İstatistiksel Analizler ve Değerlendirmeler

3.4. Metrikler
İstatistiksel süreç kontrolünü, sistem testleri alt sürecinde
gerçekleştirmek üzere toplam 3 adet ölçütten yararlanılmıştır.
Bu kısımda her bir ölçüt detaylandırılacaktır.
3.4.1.

4.1. Yaklaşım
Her bir teslimat anı düşünüldüğünde, elde edilecek verilerde
bulunan değişkenler alt gruplar halinde olmadığından ve her
hangi bir teslimat anına ait tek bir gözlem değeri olduğundan,
nicel veriler için kullanılan süreç kontrol kartı olarak bireysel
XmR kontrol kartlarının seçimi tercih edilmiştir. Bu sayede
bireysel gözlemler için kullanılan bir X kartıyla kalite
karakteristiğinin değişkenliği kontrol edilirken MR şeması ile
de süreç değişkenliğinin kontrol edilmesi hedeflenmiştir.
Belirli bir ölçüt bakımından farklı projelerden elde edilen
veriler bir formda toplanmıştır ve yayın tarihlerine göre
sıralanmıştır. Tüm gözlemlerden ortalama değer elde
edilmiştir. Birbirini izleyen gözlem çiftleri arasındaki farklar
(hareketli aralıklar) bulunarak bu farklara ait ortalama da
hesaplanmıştır. Son olarak, kontrol dışı kalan noktaların tespiti
için alt ve üst kontrol sınırları hesaplanmıştır.
İstatistiksel kontrol şemalarında yatay eksen iş ürünü
teslimat zamanını, düşey eksen ise ölçütün değerlerini
tutmaktadır. Alt ve üst kontrol limitleri 3 Sigma değişkenliğine
karşılık gelir. 3 Sigma seviyesinin alınmasının sebebi, normal
dağılımda gözlemlerin %99,7’sinin ±3 Sigma sınırları
içerisinde olmasındandır.
Geçmiş verilerin kullanılması aynı zamanda gelecek
teslimatlar açısından belirli bir özellik yönünden aralık
tahminleri yapılmasına da olanak tanımaktadır. Aralık tahmini
parametrik çıkarımlar olduğu için normal dağılımlı veriler
üzerinden güven aralıkları bulunur. Güven aralıklarıα = 0.05
yanılgı payında bulunmuştur.
Tanımlanan her bir ölçüt için hesaplanmış olan alt ve üst
kontrol limitleri ve elde edilen değerler Tablo 2‘de verilmiştir.

Hata Yakalama Yüzdesi

Test süreçlerindeki verimliliğin bir ölçüsüdür. Bu ölçüt, iş
ürünlerinin müşteriye teslim edilmesinden önce iç sürümlerde
bulunan hata sayısının iki teslimat arasında bulunan toplam
hata sayısına oranıdır. Başka bir deyişle, ürünün müşteriye
verilmeden önce test aşamalarında bulunan hata sayısının,
ürünün müşteriye tesliminden sonra gözden kaçan hatalarla
toplamına oranı olarak tanımlanabilir. Bu veri her bir teslimat
öncesinde ayrık olarak hesaplanmaktadır. Örneğin, i. iş ürünü
teslimatından önce iç sürümlerde bulunan toplam hata
sayısının, i. iş ürünü için müşteriden dış sürümde raporlanan
hata sayılarıyla toplamına oranı i. teslimat için hata yakalama
yüzdesinin bir göstergesidir.
3.4.2.

Hata Ayıklama Verimliliği

Bu ölçüt, iş ürünlerinde, bir sonraki teslimat dâhil olmak
üzere, çözümlenmiş toplam hata sayısının, o teslimata kadar
bulunmuş olan toplam hata sayısına oranıdır. Amaç, iş ürünü
müşteriye teslim edilmeden önce, raporlanmış hataların ne
kadarının ayıklandığının bir ölçüsüdür. Örneğin, i. iş ürünü dış
sürümüne kadar raporlanan hatalar mevcuttur ve bu hatalar
önem derecesine göre ayıklanabilir ya da sonraki sürümlere
bırakılabilir. Müşteriye sunulan iş ürününün hatalardan
arındırılarak gönderilmesi esastır. Bu sebeple hata ayıklama
verimliliği kümülatif olarak hesaplanmaktadır.
3.4.3.

Hata Yoğunluğu

Bu ölçüt, 1000 satır başına düşen ve müşteriye teslim edilen
sürümlerde yer alan hata sayısıdır.

Tablo 2: Alt ve Üst Kontrol Limitleri
Kontrol Limitleri

3.5. Veri Seti ve Genel Bilgiler
Veriler TÜBİTAK – BİLGEM – UEKAE Yazılım ve Veri
Mühendisliği Bölümü’nde (G222) gerçekleştirilen yazılım
projelerinden iki tanesi kullanılarak elde edilmiştir. İki
projenin seçilmesinin nedeni, alan, ekibin deneyim seviyesi,
mimari ve kullanılan teknolojilerin oldukça benzerlik
gösteriyor olması ve bu projelerin gelecekte G222
Bölümü’nde gerçekleştirilmesi planlanan projelere benzer
niteliklerinin bulunmasıdır. Bu iki projeye ait veriler
harmanlanarak organizasyon seviyesinde süreç performans
dayanaklarının çıkarılması için çalışmalar yapılmıştır.
Daha iyi fikir vermesi açısından projelerin bazı genel
bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşılabilir.

Hata
Yakalama
Yüzdesi

Web
Uygulaması

Kullanılan
Yazılım
Yaşam

A
Projesi

Evet

Evet

Artırımlı
Yinelemeli

4500

B
Projesi

Evet

Evet

Artırımlı
Yinelemeli

5500

Üst
Kontrol
Limiti

0

1

(-0,264)

(1,477)

Hata
Ayıklama
Verimliliği

0,526

Hata
Yoğunluğu

0

Ortalama

Alt
Sınır

Üst
Sınır

0,607

%50,6

%77,5

0,828

%83,2

%90,9

0,1830

%0,8

%21,7

1
(1,131)
0,62

(-0,254)

Tablo 1: Proje Karakteristikleri
Katmanlı
Mimari

Alt
Kontrol
Limiti

%95 Güven Aralığı

Hata Yakalama Yüzdesi karakteristiği bakımından
hesaplanan alt kontrol limiti 0’ın altında ve üst kontrol limiti
ise 1’in üzerinde hesaplanmıştır (3 Sigma seviyesinde).Bu
durum varyasyonun büyük olmasından kaynaklanmaktadır. Bu
nedenle alt ve üst kontrol limitleri sırasıyla 0 ve 1 değerlerine
çekilebilir. Aynı durum Hata Ayıklama Verimliliği
karakteristiğinin üst kontrol limiti ve Hata yoğunluğu
karakteristiğinin alt kontrol limiti için de geçerlidir.
Bu çalışmada, yaklaşıma dair ana gözlemleri ifade etmek
ve amaçları açıklamak esas olduğundan, bu bölümün

Kullanıcı
Sayısı
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Süreçlerin son ürüne etkisi açısından çalışmada
oluşturulan modeller incelenebilir. Tartışılması gereken ilk
nokta şüphesiz süreç / alt süreç seçimidir. Her ne kadar ürünün
kalitesi, kusurları cinsinden ölçülebilir olsa da, sürekli
iyileştirme
ve
istatistiksel
kontrol
açısından
değerlendirildiğinde Sistem Testleri alt sürecinin seçilmesi ile
kontrol dışı noktaların tespit edilmesi sonrasında izlenebilecek
adımlar incelendiğinde, seçimin istenilen performansı
yakalayamayacağı düşünülmüştür.
Şekil 3’te yer alan kontrol kartı detaylı olarak analiz
edildiğinde, her ne kadar tüm noktalar alt ve üst limitler
altında yer alıyor olsa da Sigma değerinin oldukça yüksek
olduğu dikkat çekmektedir. Bununla birlikte yapılan
çalışmalarda [8] Sigma değerinin büyük olması durumunun
sürecin kontrol altında olmadığına dair sinyaller veriyor
olduğu vurgulanmaktadır. Bu bilgiler ışığında iyileştirilmesi
gereken noktalar olduğu düşünülmektedir. İşte tam olarak bu
noktada yaşanan sıkıntı, iyileştirme yapmanın gerekli olduğu
ancak iyileştirilecek olan noktaların belirlenmesinde sonucu
etkileyen değişkenlik parametrelerinin çok fazla olması nedeni
ile seçiminin oldukça zor olmasıdır.
Bunun en temel nedenini bir örnek üzerinden açıklayalım.
Hata Yoğunluğu değerimizi hedeflerimiz doğrultusunda alt ve
üst limitleri %5 daraltmak istediğimizi düşünelim. Bundan
sonra yapılması gereken, bu iyileştirmeyi yapabilmek için
süreç üzerinde planlanan iyileştirmeler olmalıdır. Tam bu
noktada Sistem Testleri’nde bulunabilecek hata sayısını
etkileyebilecek ve yalnızca ilk etapta akla gelecek olan
parametreleri sıralayalım.
•
Analizden Kaynaklı Hatalar (Yanlış analiz teknikleri,
alana olan yabancılık, erişimi zor müşteri, yanlış anlama /
anlatım)
•
Tasarımdan Kaynaklı Hatalar (Seçilen mimari, kullanılan
geliştirme
çatısı,
gereksinimlerin
tam
olarak
karşılanmadığı durumlar olması)
•
Gerçekleştirimden Kaynaklı Hatalar (Birim testlerinin
yetersizliği, birim testlerinin kompleksliği, entegrasyon
testlerinin yetersizliği, entegrasyon noktalarının çokluğu)
•
Diğer Faktörler (Çevresel faktörler, insani faktörler)
Burada yer alan faktörlerin sayısı oldukça arttırılabilir.
Ama önemli olan, değişkenliği yaratabilecek çok sayıda neden
olması durumunun gözle görülür bir faktör olduğudur. Bu
açıdan değerlendirildiğinde, Sistem Testleri alt süreci,
istatistiksel kontrol araçlarının kullanımı açısından doğru
başlangıç noktası olmayabilir. Ek olarak, Sistem Testleri alt
sürecinin kendi büyüklüğü nedeniyle, içerisinde yer alan
uyarlama
seçeneklerinin
çeşitlenmesi,
performans
dayanaklarının da farklılaşmasına ve farklı nedenlerden
kaynaklanan değişkenliklerin oluşmasına neden olacaktır.
Oysaki performans dayanaklarında yer alan ölçütlerin ve
ölçütleri etkileyecek diğer faktörlerin uyarlama açısından
minimum düzeyde kalması tavsiye edilmektedir. Bu açıdan da
Sistem Testleri alt sürecinin kendi içinde istatistiksel olarak
kontrol edilebilecek çözünürlüğü daha küçük alt süreçlere
ayrılmasının daha uygun bir başlangıç noktası olacağı kanısına
varılabilir.

devamında yalnızca Hata Yakalama Yüzdesi ölçütüne ait XmR
kontrol kartlarına yer verilecektir.
4.2. Hata Yakalama Yüzdesi
Şekil 3 incelendiğinde, görüldüğü gibi bireysel kontrol
kartında tüm gözlemler alt ve üst kontrol sınırları arasında
dağılmaktadır ve merkez çizginin (ortalama değer) etrafında
rastgelelik söz konusudur. Teslimat tarihlerine göre çizilmiş
kontrol kartına göre süreçte Hata Yakama Yüzdesi’nin kontrol
altında ilerlemekte olduğu gözlemlenmektedir.

Şekil 3: Hata Yakalama Yüzdesi Bireysel Kontrol Kartı

Şekil 4: Hata Yakalama Yüzdesi Hareketli Aralıklar
Kontrol Kartı
Benzer yaklaşımla, Şekil 4 incelendiğinde birbirini izleyen
çiftler arasındaki farklar hesaplanarak bulunan hareketli
aralıklar kontrol kartına göre, Hata Yakalama Yüzdesi
bakımından süreç değişkenliğinin kontrol altında olduğu
gözlemlenmektedir.

5. Tartışma
CMMI yüksek olgunluk seviyelerinin gereği olarak sürecin
nicel olarak izlenmesi ve istatistiksel olarak kontrol edilmesi
amacı ile yapılan çalışmalar tanımlı sürece hizmet ediyor
durumdadır. İlgili istatistiksel araçlar kullanılarak süreç
izlenebilir, istatistiksel olarak kontrol altında olup olmadığı
gözlemlenebilir. Ancak buradaki en önemli soru, süreç kontrol
dışına çıktığında alınacak olan olası önlemler ve uygulamalar
için
istatistiksel
kontrol
aracının
fayda
sağlayıp
sağlamayacağıdır.
Diğer mühendislik çalışmalarında olduğu gibi, kullanıcılar
yazılım mühendisliğinin çıktısı olan yazılım ürününün her
zaman ideal şekilde çalışabilir olmasını arzu ederler. Burada
vurgulanması
gereken
en
önemli
nokta,
yazılım
mühendisliğinin her adımında uygulanan süreçlerin,
bahsedilen beklentiye katkı sağlıyor olmasının gerekliliğidir.

6. Sonuçlar ve İleriye Dönük Çalışmalar
İleriye dönük çalışmalarda, süreç performans dayanaklarının
belirlenmesi ve istatistiksel kontrolün sağlanması noktasında
Sistem Testleri alt sürecinin yerine farklı bir sürecin seçilmesi
ve ölçütlerin seçilen alt sürece göre yenilenmesi
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sağlamaktadır. Bununla birlikte, Gözden Geçirme alt süreci,
doğası gereği çok daha tanımlı bir alanda, çok daha tanımlı
parametrelerle işletilmektedir. Sistem Testleri alt sürecinin
aksine, alt adımları kolaylıkla bulunabilir (Bakınız Şekil 6).
Bununla
birlikte
beklenen
durum
değişikliklerinin
adreslenmesi de kendine nazaran daha büyük olan süreçlere
göre çok daha kolaydır.
Gözden geçirme süreci için geçerli olan bazı temel
beklenen durum değişikliklerini listelemek gerekirse;
1. Gözden geçirilen iş ürününün büyüklüğü,
2. Gözden geçirme tekniği (formal / informal),
3. Gözden geçirilen iş ürününün geliştirildiği faz (analiz
/ tasarım / kodlama),
4. Gözden geçirmeye katılan kişilerin tecrübesi,
5. Gözden geçirmede kullanılan araç desteği,
olarak özetlenebilir. Bunun dışında gözlemlenecek bazı başka
beklenen durum değişiklikleri olsa da, kolaylıkla
bulunabilecekleri [12] gözlemlenmektedir.

düşünülmektedir. Yapılan ön çalışmalarda, Gözden Geçirme
alt sürecinin en güçlü aday olduğu görülmüştür.
CMMI yüksek olgunluk seviyelerinin altında yatan ana
fikirlerden biri de uygulanan pratiklerin yapılan işe fayda
sağlamasının gerekliliğidir. Bu bağlamda, seçilen alt sürecin
ve süreç performans dayanaklarının, istatistiksel süreç
kontrolü açısından fayda sağlaması ve etkin olarak süreçleri
iyileştirmek için bu açıdan yeterli olup olmadığıdır. Bu bakış
açısıyla incelendiğinde, Sistem Testleri elde edilecek ürünün
istenen kalite seviyesinde olması için geç kalınmış bir nokta
olabilir. Yazılım geliştirmenin ana fazları incelendiğinde,
sistem testleri ürünün oluşturulmasının ardından sınanmasını
içereceğinden dolayı iyileştirmeye başlamak için oldukça geç
bir noktadır. (Şekil 5 ile yazılım geliştirme ana fazları
incelenebilir.) Yazılım geliştirme süreci bir akışsa, bu akışın
ilk adımlarına yaklaşmak iyileştirmeye başlamak için daha
uygun olacaktır.
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Özetçe

Bildirinin 2. bölümünde ATA’nın tasarımı, 3. bölümünde
ATA’nın kod ve doküman üretme yetenekleri anlatılacaktır.

Arayüz Tanımlama Aracı (ATA), dağıtık birimler üzerinde
çalışan yazılım bileşenlerinin arayüzlerini bir arayüz modeli
ile tanımlayan, tanımlanan arayüz modeli üzerinden, ara
katman kaynak kodu, arayüz dokümanı ve arayüzü test etmek
için çalıştırılabilir bir test aracı üreten Eclipse tabanlı bir
araçtır. ATA kullanılarak farklı yazılım dilleri ile geliştirilmiş
yazılımlar arasında kullanılabilen hızlı, güvenilir ve kolay
kullanılabilir bir ara katman elde edilmektedir. Bunun yanında
ATA, yazılım testleri için bir araç üretilmesi ve
dokümantasyon yükünü hafifletmesi ile yazılım geliştirme
sürecinde kolaylık sağlamaktadır.

2. ATA’nın Tasarımı
ATA, Şekil 1’de görüldüğü gibi, model elemanlarını
tanımlayan bir Model Bileşeni, oluşturulan modeli kontrol
eden bir Model Kontrol Bileşeni ve kod ve doküman üreten
Üretim Bileşeninden oluşmuştur.

MODEL
BİLEŞENİ

1. Giriş

MODEL
KONTROL
BİLEŞENİ

ÜRETİM
BİLEŞENİ

Şekil 1 ATA'nın Bileşen Görünümü

Dağıtık sistemler, kullanıcıya tek bir sistem gibi görünmesine
rağmen bağımsız birden fazla bilgisayarın birleşmesiyle
oluşmuş sistemlerdir [1]. Bu sistemlerde dağıtık olarak
konuşlandırılmış yazılımların birbirleri ile uyum içerisinde
çalışabilmesi için ara katman yazılımları kullanılmaktadır.
Farklı ihtiyaçları gerçekleyen farklı türden ara katman
yazılımları mevcuttur [2]. Kullanım ihtiyaçlarına göre en
uygun türün belirlenmesi ve kullanılması gerekmektedir.
Bazen seçilen ara katman ihtiyaç fazlası yetenekler
içerebilmektedir. Bu durum ara katmanın kullanımını ve
idamesini güçleştirebilmektedir. Bunun yanında ASELSAN
Görev Yazılımları Müdürlüğü’nde(GYM) ara katman
araştırmaları yapılmış ancak gömülü yazılımlarda kullanım
yaygınlaştırılamamıştır. ATA projesinin temel amacı proje
gereklerini karşılayabilen, güvenilir, kullanımı ve idamesi
basit olan bir ara katman kodu üretmektir.

2.1. Model Bileşeni
ATA’nın arayüzü tanımlamakta kullandığı ATA arayüz
modeli, Eclipse EMF[5] ile tanımlanmış Şekil 2’deki gibi bir
meta modelden M2M(modelden modele) dönüşümü ile
oluşturulmuştur.

Yazılım geliştirme sürecinin en önemli parçalarından biri
yazılım testidir [3]. Yazılım test işi otomatik test araçları ve
simülatörler yardımıyla yapılmaktadır. Ancak gömülü yazılım
testleri için yeterli araç desteği bulunmamaktadır. Bu nedenle
GYM’de gömülü yazılım testleri için farklı çözümler
üretilmeye çalışılmaktadır [4]. En yaygın yöntem, yazılımın
çevre bileşenleri simüle edilerek yazılımın, dış arayüzleri
üzerinden testinin yapılmasıdır. Ancak her yazılım için bütün
çevre simülatörlerini yazmak maliyetli bir iştir. Bu nedenle
ATA projesinin amaçlarından biri ATA arayüz modeli ile
tanımlanan
arayüzler
üzerinden
yazılım
testlerinin
gerçekleştirilebildiği bir otomatik test aracı üretmektir. Bu
araç hem simülatör hem de otomatik test aracı olarak
kullanılabilmektedir.
Dokümantasyon, yazılım geliştirme sürecinin en önemli
adımlarından biri olmakla beraber birçok yazılım geliştiricisi
tarafından süreçte en sevilmeyen kısımdır. Sürecin bu
parçasının otomatik olarak yapılabilmesi birçok yazılımcıyı
mutlu edecektir. Bu amaçla ATA projesi ile en azından
yazılım arayüz tasarım tanımı dokümanlarının otomatik bir
şekilde oluşturulması amaçlanmaktadır.

Şekil 2 ATA Arayüz Modelinin Meta-Modeli
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Bu model ile bir projede bulunan bileşenler ve bunların
birbirleriyle olan arayüzleri tanımlanabilir. Tanımlanan
arayüzler üzerinden aktarılan mesajlar ve mesaj parametreleri
tanımlanabilmektedir. Mesaj parametrelerinin tipleri için şu
anda GYM ihtiyaçları karşılanmıştır. Mevcut tasarımda int,
float gibi tipler bulunmakla birlikte özel yapılar tanımlaması
da yapılabilmekte ve herhangi bir tipin listesi de parametre
olarak kullanılabilmektedir.
2.2. Model Kontrol Bileşeni
Bu bileşen EMF ile üretilmiş Model Bileşeni kodları ile
Üretim Bileşeni arasında bir arayüz sağlar. Bir projeye özel
ATA arayüz modeli ile tanımlanmış arayüzün elemanlarını ve
ilişkilerini yorumlayarak Üretim Bileşeni’ne aktarır. Böylece
EMF tarafından üretilen kodun detayları Üretim
Bileşeni’nden soyutlanmıştır.
2.3. Üretim Bileşeni
Bu bileşen tanımlanmış modelin bilgilerini Model Kontrol
Bileşeni’nden alarak ilgili model için gerekli kod veya
doküman üretimi işini yapar. Bu bileşen Şekil 3’teki gibi,
farklı diller için kod üreten, farklı formatlarda doküman
üreten ve test aracı üretimi gerçekleştiren alt bileşenlerden
oluşmuştur.

Cpp
Üretim
Bileşeni

Java
Üretim
Bileşeni

Şekil 4 ATA Aracının Genel Ekran Görünümü
Araçta kullanılan model editörü, EMF tarafından
üretilmektedir. Bu editör yardımıyla ATA arayüz modeli bir
Extensible Markup Language (xml) dosyası içerisinde
saklanabilmektedir. Bu dosyayı okuma ve yazma işlevlerini
yine EMF tarafından üretilen kodlar yapmaktadır.

Rhapsody
Üretim
Bileşeni

3. Kod ve Doküman Üretimi
ATA, tanımlanmış bir ATA arayüz modeli üzerinden ara
katman kodu, çalıştırılabilir bir test aracı ve yazılım arayüz
tasarım tanımı dokümanı üretebilmektedir.

Html Formatında
Doküman Üretim
Bileşeni

Word Formatında
Doküman Üretim
Bileşeni

3.1. Ara Katman Üretimi
ATA ara katman üretim işini Java, C++ dilleri ve Rhapsody
aracının modelleri için yapabilmektedir. Üretilen ara katman,
RPC(Remote Procedure Call) mantığı ile çalışan bir ara
katmandır.

Test Aracı Üretim Bileşeni

ATA tarafından üretilen ara katmanın en önemli
özelliklerinden biri haberleşme protokolünden bağımsız
olmasıdır. Aynı arayüzü gerçekleyen farklı türden haberleşme
protokolü gerçeklemeleriyle kullanılabilir. Haberleşme
protokolünü gerçekleyen kod her defasında üretilmek yerine
hazır olarak kullanılabilmektedir.

Şekil 3 Üretim Bileşeni

ATA tarafından üretilen kod ise ATA arayüz modeli ile
tanımlanmış arayüzlerdeki giden mesajların byte dizisi
şeklinde kodlanması (marshalling) ve bayt dizisi şeklinde
gelen mesajların çözülmesi (unmarshalling) işlemlerini yapan
kısımdır. Ayrıca arayüzde giden veya gelen tipler için de
gerekli kodlar üretilmektedir. ATA tarafından üretilen kod ile
kullanıcı tarafından yazılan kod arasındaki mesajlaşma, dış
arayüzden giden ve gelen mesajların tanımlandığı iki arayüz
sınıfı üzerinden yapılır. Bu arayüz sınıfları da ATA tarafından
üretilmektedir.

2.4. Ekran Tasarımı
ATA, Eclipse RCP projesi olarak geliştirilmiş bir arayüz
modelleme aracıdır. Bundan dolayı Eclipse aracının standart
görünümüne benzer bir Kullanıcı Arayüzüne sahiptir. Araç
menu çubuğu ve üç pencereden oluşmuştur. Bu pencerelerden
soldaki projelerin tanımlandığı proje gezginini, ortadaki ATA
arayüz modelinin tanımlandığı bir model editörünü ve alttaki
model elemanlarının özelliklerinin ayarlandığı bir sayfa ile
çıktı sayfasını içermektedir. Aracın genel görünümü Şekil 4’te
gösterildiği gibidir.
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3.2. Otomatik Test Aracı Üretimi

ATA tarafından üretilen ve hazır kullanılan haberleşme
protokolleri arasındaki ilişki ve oluşan ara katman yapısı Şekil
5’teki gibidir.

Dış arayüzleri ATA arayüz modeli ile tanımlanmış bir yazılım
bileşeninin, tanımlı arayüzler üzerinden test edilebilmesi için
ATA tarafından çalıştırılabilir bir test aracı üretilebilmektedir.
Test aracı, test edilecek yazılımla haberleşmeyi sağlayan ara
katman, test işlevlerini gerçekleştiren kontrol bileşenleri ve
Kullanıcı Arayüzünü tanımlayan bileşenlerden oluşmaktadır.
Bu bileşenler ATA tarafından otomatik olarak derlenir ve
çalıştırılabilir yazılım oluşturulur. Ayrıca yazılımı çalıştırmak
için bir batch dosyası oluşturulur. Şekil 7’de oluşturulan test
aracının yapısı gösterilmektedir.

Şekil 5 ATA Ara Katman Yapısı
ATA tarafından Java ve C++ dilleri için kaynak kodu
dosyaları üretilir. Bu dosyalar dış bağımlılıkları bulunmayacak
şekilde üretilmektedir. Böylece bu kodlar kendi başlarına
derlenebilmektedir.
Rhapsody modeli ise Rhapsody aracının sağlamış olduğu
Windows COM bileşenleri ve rhapsody.jar bileşeni
kullanılarak üretilmektedir. Yine üretilen bu model kendi
başına derlenebilmektedir.
Üretilen ara katmanın kullanılması için kullanıcının tek
yapması gereken dış arayüzden gelen mesajları ve senaryoları
gerçeklemesidir. Şekil 6’da dağıtık çalışan iki yazılımın
olduğu bir örnek kullanım gösterilmiştir.

Şekil 7 Oluşturulan Test Aracının Yapısı
Test aracındaki ara katman kısmı, ATA’nın ara katman üretme
yeteneği kullanılarak üretilmektedir. Ayrıca test aracı
açılışında, test edilecek arayüzle ilgili bilgileri ATA arayüz
modelinin saklandığı xml dosyasından almakta ve Java
reflection altyapısını [6] kullanarak ara katman ve Test
Kontrol bileşeni arasındaki ilişkileri çalışma zamanında
kurmaktadır. Bu şekilde Test Kontrol ve Kullanıcı Arayüzü
bileşenlerinin bir yazılıma özel tanımlanmış arayüz
modelinden bağımsız olması sağlanmıştır. Bu sayede Test
Kontrol ve Kullanıcı Arayüzü bileşenlerinin her test aracı için
yeniden üretilmesine gerek kalmamıştır ve bunlar hazır kod
olarak kullanılabilmektedir. Bu sayede Test Kontrol ve
Kullanıcı
Arayüzü
kısmı
kolay
bir
şekilde
değiştirilebilmektedir ve yeni yetenekler eklenebilmektedir.
Oluşturulan test araçlarının mevcut yetenekleri şunlardır:
Test edilen yazılıma girilen parametrelerle mesaj
gönderme
Test
edilen
yazılımdan
gelen
mesajların
parametrelerini beklenenlerle karşılaştırma
Gidecek ve gelmesi beklenen mesajları sırayla
ekleyerek test durumu oluşturma
Testi işleterek renkler yardımıyla test sonucu sunma
Test durumlarını kaydetme ve yükleme
Mesajları manüel göndererek simülatör olarak
kullanma

Şekil 6 ATA'nın Kullanımı
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5. Teşekkür

Şekil 8’de bir test aracının ekran görüntüsü gösterilmiştir.

ATA’nın geliştirme süreci boyunca ve sonrasında çok değerli
bilgilerini ve yorumlarını esirgemeyen Şafak Şeker’e
teşekkürü borç bilirim.
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Şekil 8 Test Aracı
3.3. Otomatik Doküman Üretimi
ATA aracı, ATA arayüz modeli kullanılarak tanımlanmış
arayüzler için yazılım arayüz tasarım tanımı dokümanları
üretilebilmektedir. Bu doküman hypertext markup language
(html) ve MS Office Word olmak üzere iki farklı formatta
üretilebilmektedir.
Html formatında üretilen dokümanlar bir Cascaded Style
Sheet(css) dosyasını kullanacak şekilde üretilmiştir. Böylece
üretilen dokümanın görünüm ve içerik kısmı ayrılmıştır.
Sadece içerik kısmı ATA tarafından üretilmektedir. Bu css
dosyası için otomatik üretim yapılmamaktadır ve hazır olarak
kullanılmaktadır. Bu sayede dokümanın şablonunu
değiştirmek için bu dosyanın değiştirilmesi yeterli olup kod
değişikliğine gerek olmaması sağlanmıştır. Html formatında
üretilen dokümanlar metin olarak yazılmaktadır.
Ms Office Word formatındaki dokümanların üretimi,
Windows COM bileşenleri ve COM bileşenlerinin Java ile
kullanılmasını sağlayan jacob isimli yazılım kullanılarak
sağlanmaktadır.

4. Sonuç
ATA dağıtık yazılımların birbirleri ile haberleşmelerini
sağlayacak bir ara katman oluşturmak amacıyla ortaya çıkmış
bir projedir. Zaman içerisinde yazılım geliştirme sürecinde
ihtiyaç duyulan test ve dokümantasyon adımlarında da
kullanılacak yetenekler eklenerek ortaya daha yetenekli bir
araç çıkarılmıştır.
Geliştirme sürecinde alana özel modelleme, modelden modele
ve modelden metine dönüşümleri gibi sıcak konular, ayrıca
Java reflection altyapısı ve Eclipse altyapıları gibi teknolojiler
denenmiş ve kullanılmıştır.
ATA, GYM bünyesinde yeni projelerde kullanılmaya
başlanmış olmakla beraber paralelde geliştirilmesine devam
edilmektedir.
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Özetçe

2. Mevcut Java Tabanlı Kullanıcı Arayüzü
Geliştirme Araçları ve KolektiForm

KolektiForm, Swing tabanlı Java kullanıcı arayüzlerinin
geliştirilmesine imkan sağlayan bir tasarım aracı olarak
geliştirilmiştir. Bir arayüz tasarım aracı olarak KolektiForm,
benzer ürünlerden esnek ve genişletilebilir bir platform
sunmasıyla ayrılmaktadır. Bu özellikler, arayüz geliştirme
aşamasında arayüze bileşen eklemedeki kolaylık ve sonraki
aşamada arayüzün kayıt formatının tanımlanabilir olması
şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu altyapı ile kullanıcılara
sunduğu API (Application Programming Interface) yardımıyla,
arayüz tasarımlarının, olduğu gibi kullanılanların yanısıra
uyarlanmış bileşenlerle yapılmasına olanak sağlamaktadır.
Geliştirilen API, tasarımın, varsayılan olarak sunulan Java
sınıfı ve XML formatlarının dışında, geliştiricinin tercihine
göre, istenen başka bir formata da aktarılmasına imkan
sağlamaktadır.

Java’nın çok tercih edilen bir programlama dili olması ve Java
ile geliştirilen çoğu uygulamada kullanıcı arayüzlerinin yaygın
olarak kullanılmasından dolayı, arayüz tasarım geliştirme
araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı gidermek üzere
çeşitli uygulamalar geliştirilmiştir. Bunların en çok bilinen ve
kullanılanları arasında,







1. Giriş

uygulamaları sayılabilir.

KolektiForm, kullanıcı arayüzü tasarımının verimli biçimde
yapılabilmesi için, mevcut arayüz tasarlama araçlarının,






JFrameBuilder [3]
JGoodies [4]
SpeedJG [5]
JFormDesigner [6]
Window Builder Pro [7]
Matisse [8]

Java için geliştirilmiş kullanıcı arayüz tasarım araçlarından
bazıları (Örn. JFormDesigner), popüler Java bütünleşik
geliştirme ortamları olan Eclipse, IntelliJ IDEA ve Netbeans
için eklentiler de içermektedir. Bu sayede, geliştiricilerin,
alışık oldukları geliştirme ortamı içerisinde, mevcut projeleri
ile entegre kullanıcı arayüzleri tasarlamaları mümkün
kılınmıştır.
KolektiForm
da,
bağımsız
olarak
çalıştırılabilmesine ek olarak, en yaygın olarak kullanılan Java
bütünleşik geliştirme ortamı olan Eclipse içerisinde, projelere
entegre olarak çalışabilecek şekilde geliştirilmiştir.

Kullanıma hazır bileşen grupları
Sürükle-bırak desteği
Çoklu dil desteği
Tasarımı hızlı ve etkili biçimde yapmayı sağlayan
yerleşim mekanizması
Bütünleşik geliştirme ortamı eklentisi şeklinde veya
bağımsız çalışabilme

Arayüz geliştirme araçlarının hemen hepsi (Örn. Window
Builder Pro, JFormDesigner), tasarlanan arayüzün bir Java
dosyası yardımıyla yönetilmesi yöntemini benimsemiştir.
Mevcut tasarım araçlarından birkaçı ise (Örn. SpeedJG ve
JFormDesigner), tasarımların aynı zamanda XML formatında
kayıt edilmesine imkan sağlamaktadır. XML, XSLT
yardımıyla uyarlanabilir bir formattır. Fakat, bu imkanı sunan
ürünlerin tanımlı bir XSD kullanmamaları, kullansalar bile,
ticari olmaları sebebiyle XSD formatlarını dışarıya
sunmamaları, bu yöntemi kullanan ürünlerin esnekliğini
azaltmaktadır. Ayrıca, XSD formatı bilinse bile, çıktı olarak
alınan XML dokümanının istenen formata getirilmesi ikinci
bir işlem gerektirmektedir. KolektiForm’u tüm bu araçlara
göre üstün kılan özellik, geliştiricilerin tasarımlarını Java ve
XML formatlarının yanında, tercih ettikleri herhangi bir
formatta – bu formatlarla ilgili eklentiyi tanımladıkları sürece
– kayıt altına alabilmeleridir.

özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. Bunlara ek olarak,
geliştiriciye, kendisine sağlanan API yardımıyla, yapılan
tasarımı istenen ortama aktarma imkanı sunmaktadır.
Geliştirici, mevcut altyapıya eklentiler yaparak, form
tasarımını farklı formatlarda, örneğin HTML formatında,
kaydedebilecektir. Geliştiricilerin KolektiForm altyapısıyla
Java sınıfı [1] ve XML [2] formatlarına verilen desteğe ekleme
yapabiliyor olması, kendileri açısından daha esnek ve
kullanışlı bir tasarım ortamı oluşturmaktadır. KolektiForm,
açık kaynak olarak geliştirilmekte ve ücretsiz olarak
sunulmaktadır.
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Geliştirilen altyapılardan birçoğu (Örn. JGoodies, SpeedJG)
çeşitli lisanslama yöntemleriyle ücretlendirilirken, çok azı
(Örn. Window Builder Pro) açık kaynak ve ücretsiz olarak
piyasaya sürülmektedir. KolektiForm, ikinci yaklaşımı
benimsemekte, açık kaynak olarak geliştirilmekte ve ücretsiz
olarak sunulmaktadır.
Tablo 1’de, yukarıda tartışılan özellikler açısından mevcut
kullanıcı arayüzü tasarım altyapıları ile KolektiForm
karşılaştırılmaktadır.

Şekil 1:Bileşenlerin form üzerinde yerleştirilmesine bir örnek.

Tablo 1: Mevcut kullanıcı arayüzü tasarım altyapıları ve
KolektiForm’un özellikleri

3.2. Bileşen Kütüphanesi
KolektiForm altyapısı, Java programlama dilinin Swing
kütüphanesince sunulan çok sayıda temel bileşenin
kullanımına imkan vermektedir. Bu bileşenlerin gruplanması
için Swing kütüphanesi kapsamında geliştirilmiş paneller
kullanılmaktadır.
İlgili kütüphane ile sunulan bileşenler, tasarım aracının bileşen
paleti yardımıyla kullanıma açılmaktadır. Bu palet yardımıyla
geliştirilebilecek örnek bir form Şekil 2’de gösterilmiştir.

3. KolektiForm Altyapısının Sunduğu
Olanaklar
KolektiForm, 1 ve 2. bölümlerde detaylandırılan, mevcut
kullanıcı arayüzü tasarım araçlarının geliştiriciler tarafından
benimsenmiş özelliklerinin yanı sıra, çoğu için eksiklik olarak
değerlendirilen, genişletilebilir bileşen kütüphanesi, istenen
formata aktarım ve açık kaynak özelliklerini de destekleyecek
esnek ve geliştirilebilir bir altyapı sunmaktadır. Bu bölümde,
KolektiForm altyapısının temel özelliklerine yer verilecektir.

Şekil 2: Bileşen paleti ve örnek bir kullanıcı arayüzü.
3.3. Bileşen Özellikleri
KolektiForm altyapısı, form tasarımına eklenen bileşenlerin
özelliklerinin, özellik değer türüne göre yönetilebilmesine
imkan vermektedir. Sunulan özellikler tablosu, bileşenin
yönetilebilir özelliklerini bir liste halinde sunmakta,
istendiğinde, değer türüne göre editörler sağlamaktadır.
Örneğin, bir buton nesnesinin metin değeri bir metin alanıyla
yönetilebilirken, aynı buton nesnesinin arka plan rengi, bir
renk editörüyle değiştirilebilmektedir.

3.1. Yerleşim
KolektiForm altyapısı, Java programlama dilinin AWT
kütüphanesince sunulan ve çok esnek bir yerleşim yöneticisi
olan GridBagLayout üzerine kurulmuştur. Bu yerleşim
yöneticisi yardımıyla, ekrandaki bileşenlerin pozisyonları,
bileşenlerin dikey ya da yatay büyüklüklerine bakılmaksızın,
bir grid yardımıyla yönetilir. Her bir bileşen için belirlenen
yatay ve dikey hücre kapsamı özellikleriyle, karmaşık yerleşim
problemlerine de çözüm sağlanmaktadır.
KolektiForm altyapısıyla, bileşenler form üzerinde Şekil 1’de
örneklendiği
gibi
ya
da
benzeri
şekillerde
pozisyonlandırılabilir.

Şekil 3: Tamam butonuna ait bileşen özelliklerinin gösterimi.
3.4. Dosya Formatı
KolektiForm, tasarlanan form içeriğini bir XML dosyası
yardımıyla yönetmektedir. Form tasarımındaki bileşenler ve
yerleşim durumları, XML formatındaki bu dosyadan
okunmakta, değişiklikler bu dosya yardımıyla kayıt altına
alınmaktadır. Bu sayede, XML formatı açısından tersine
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mühendislik imkanı da sunulmaktadır. KolektiForm’un
mevcut altyapısı, tasarlanan form içeriğinin, XML yanında
Java formatında kaydını da mümkün kılmaktadır.
KolektiForm altyapısının en yenilikçi özelliği, tasarlanan
formun kaydedildiği dosya formatı konusundadır. Geliştirici,
KolektiForm altyapısı tarafından sağlanan XML ve Java dosya
formatlarına aktarım özelliklerini kullanabileceği gibi, isterse,
kendi aktarım algoritmalarını ekleyebilmektedir. KolektiForm
altyapısı, geliştiriciye, tasarlanan form içeriğini, form kök
olmak üzere hiyerarşik olarak sunacaktır. Bu hiyerarşik
yapının yanında, tasarımdaki tüm bileşenlerin özellikleri de
ayrıca verilecektir. Böylece geliştirici, yazacağı Java kodu ile,
elindeki yapıyı istediği formatta kaydedebilecektir. Bu sayede,
aktarım yapılabilecek ortam açısından büyük bir esneklik
imkanı sunulmaktadır. Geliştirilen aktarım altyapısı sayesinde,
örneğin HTML formları tasarlanabilecektir.

Şekil 5: API kayıt tasarım arayüzü gerçekleştirimi

5. Çalışma Şekli

4. KolektiForm API Kütüphanesi

5.1. Bağımsız Çalışma

KolektiForm altyapısı tarafından sunulan API kütüphanesi,
uygulamanın esnekliği ve genişletilebilirliği açısından büyük
önem taşımaktadır. Bu kütüphane ile, uygulamaya yeni
bileşenler eklenebilmekte, form tasarımı – gerekli
gerçekleştirim işlemleri yapıldığında – istenen herhangi bir
formatta kayıt altına alınabilmektedir.

KolektiForm, Java Runtime Environment (JRE) kurulu bir
ortamda, bağımsız şekilde çalıştırılabilmektedir.

KolektiForm bileşen kütüphanesinin içeriği, API kapsamında
sunulan arayüzün (IComponentDomain) gerçekleştirimi ile
genişletilebilmektedir. Geliştirici, isterse, kendi bileşen
sınıflarını
da
KolektiForm’un
bileşen
kütüğüne
kaydedebilmektedir. Bu durum, Şekil 4’te gösterilmiştir.

Şekil 6:Bağımsız çalışan KolektiForm uygulaması
5.2. Bütünleşik Geliştirme Ortamı Eklentisi
KolektiForm, Java geliştiricilerinin en çok tercih ettiği
bütünleşik geliştirme ortamı olan Eclipse platformu
içerisinden, eklenti şeklinde çalıştırılabilmektedir.
Şekil 4: API bileşen arayüzü gerçekleştirimi ve bileşen kaydı
Bileşen kütüphanesinin genişletilebilir olmasının yanında,
KolektiForm API ile, yapılan tasarımın kayıt formatında
yapılabilecek değişiklikler, KolektiForm’un esnekliğini büyük
oranda artırmaktadır. API kapsamında sunulan arayüzlerin
(IDesignExporter, IDesignImporter) gerçekleştirimi Şekil 5’te
gösterilmiştir.

Şekil 7: Eclipse eklentisi şeklinde çalışan KolektiForm
uygulaması
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6. Gerçekleştirim Detayları

KolektiForm’un açık kaynak olarak geliştirilmesi ve dağıtımı,
sunulan imkanların bütün geliştiriciler tarafından eşit olarak
kullanılmasına, farklı fikirleri ve yeni potansiyel yetenekleri
altyapısına eklemesine yardımcı olacaktır.

KolektiForm, açık kaynak bütünleşik geliştirme ortamı Eclipse
ile, Java programlama dili kullanılarak ve Model View
Controller
(MVC)
mimari
örüntüsü
benimsenerek
geliştirilmektedir. KolektiForm arayüzleri, temelde, Java
altyapısının Swing ve AWT kütüphaneleri üzerine
kurulmuştur. Bununla birlikte, benimsenen MVC yaklaşımının
esnekliği sayesinde, görüntüleme (View) katmanı farklı
platformlara entegre edilebilmektedir. Bunun ilk örneği,
Eclipse platformu için geliştirilen eklentide deneyimlenmiştir.
Kullanılan AWT-SWT köprüsü yardımıyla, Eclipse
platformunun temel arayüz kütüphanesi olan SWT için bir
görüntüleme katmanı geliştirilmiş, böylece KolektiForm’un,
temel kütüphaneleri değiştirilmeden Eclipse platformunda da
çalışması sağlanmıştır. KolektiForm tarafından benimsenen
MVC mimari örüntüsü, Şekil 8’de gösterilmiştir.

9. Teşekkür
KolektiForm uygulaması, Kolektif Bilişim Teknolojileri
Ltd.Şti. tarafından geliştirilmekte olan ve TÜBİTAK KOBİ
Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklenen
SOYA (Simülasyon Ortak Yaratım Aracı) projesinde ortaya
çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmiştir. Bu bağlamda,
yazarlar TÜBİTAK’a, desteğinden dolayı teşekkür ederler.

10. Kaynakça
[1] Java SE Specifications
(http://java.sun.com/docs/books/jls/third_edition/html/sy
ntax.html#18.1)
[2] Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth
Edition), W3C Recommendation 26 November 2008,
2.1 Well-Formed XML Documents
(http://www.w3.org/TR/REC-xml/#sec-well-formed)
[3] JFrameBuilder (http://jframebuilder.en.softonic.com)

Şekil 8: KolektiForm MVC Mimari Örüntüsü

[4] JGoodies (http://www.jgoodies.com)

7. Tartışma

[5] SpeedJG - XML based Java Swing GUI Builder
(http://www.wsoftware.de/SpeedJG)

KolektiForm, mevcut arayüz tasarlama uygulamalarında
saptanan, detayları dokümanın 2. bölümünde anlatılan ve
özellikle, form tasarımının farklı formatlarda ve farklı
ortamlara kaydı konusunda tespit edilen kısıtların giderilmesi
amacıyla geliştirilmiştir. Ürünün mevcut uygulamalarda
bulunan özelliklerle donatılması ile, kullanıcılar tarafından
benimsenmesi
ve
kullanılması
önündeki
engeller
kaldırılmıştır.

[6] JFormDesigner (http://www.formdev.com)
[7] WindowBuilder
(www.code.google.com/javadevtools/wbpro)
[8] NetBeans IDE Features
(http://netbeans.org/features/java/swing.html)

Açık kaynak olarak geliştirilmesi ve dağıtılması, tüm
geliştiricilerin kullanımına imkan tanıyacak, farklı bakış
açıları ve potansiyel yeteneklerin ürün altyapısına
eklenmesine olanak sağlayacaktır.
KolektiForm altyapısı, geliştirici firmanın özelleşmiş arayüz
tasarımı gerektiren bir başka projesine, hem bağımsız modda,
hem de Eclipse eklentisi şeklinde başarıyla entegre edilmiştir.
Proje kapsamında, geliştirilen bu ürüne özel kullanıcı arayüzü
bileşenleri, KolektiForm bileşen kütüğüne eklenmiştir. Bunun
yanında, ürünün ihtiyaç duyduğu kullanıcı arayüzleri de,
istenen formatta kaydedilebilmiştir.

8. Sonuçlar
KolektiForm uygulaması, mevcut Java tabanlı arayüz tasarım
araçlarının barındırdığı temel özelliklerin yanısıra, sunduğu
esnek ve genişletilebilir altyapıyla, geliştiricilerin arayüz
tasarımlarını istedikleri ortama, tercih ettikleri formatta
aktarmalarına olanak sağlamaktadır. Genişletilebilir bileşen
kütüphanesi,
tasarım
imkanlarını
artırmaktadır.
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giderilmesi, doğrulanması ve kapatılması bu araç üzerinden
takip edilebilir. Hatanın durumunun takip edilebilmesine ilave
olarak, hata araçta kaydedildiği anda, hatanın bulunduğu
yazılım modülü, hatanın oluşturulduğu veya güncellendiği
tarih gibi alanlar doldurularak detaylı bilgiye istendiği zaman
hata takip aracının veri tabanından ulaşılabilir. Hataya yönelik
bilgilerin elde edilmesinin yanında; hatanın bulunduğu yazılım
versiyonu, hatanın kaynaklandığı aşama, bulunduğu test
aşaması, bulunduğu yazılım versiyonunun büyüklüğü ile
karmaşıklığı gibi sürece ve ürüne yönelik bazı veriler de direkt
ya da dolaylı olarak hata takip araçlarına kaydedilen
bilgilerden çıkarılabilir.

Özetçe
Yazılım modüllerinde hatalılık analizi, ürün kalitesi hakkında
bilgi sahibi olmak için sık kullanılan yöntemlerdendir. Ürün
kalitesini yüksek seviyede tutmak ve hata düzeltme
işgücünden kaynaklanabilecek maliyetleri azaltmak amacıyla,
hata verisinin analiz edilerek alınan sonuçlara göre süreç
iyileştirmeleri sağlamak, yazılım geliştirme projeleri için
kritiktir. Bu çalışmada, Simsoft firmasının proje hata verisi
istatistiksel ve makine öğrenmesi analizlerine tabi tutularak
analiz sonuçları; ürün büyüklüğünü, ürün hatalılığını ve ürün
hatalılığına etki eden faktörleri anlamak için, ürüne ve sürece
yönelik metrikler üzerinden yorumlanmıştır.

Ancak, literatürdeki çalışmalarda da görüldüğü üzere [4] farklı
nedenlerle genellikle araştırmacıların elinde geliştirilen ürün
ve süreç metrikleri arasında bağlam bilgisi bulunmamaktadır.
Bu çalışmanın amacı, çok sık görülen bu durumda ne tür
yöntemler izlemenin araştırmanın ilerleyişi ve analiz
sonuçlarının güvenilirliği bakımından daha iyi sonuçlar
verdiğini yani uygulanabilirliklerini araştırmaktır.

1. Giriş
Yazılım projelerinin tamamında ortaya çıkan hataların
zamanında tespit edilerek gerektiği şekilde düzeltilmesi son
derece kritiktir. Bunun sağlanmadığı durumlarda müşteriye
kalitesiz ürün verilmesi ve/veya projenin hata düzeltme işgücü
maliyeti nedeniyle bütçesini aşması gibi riskler söz konusudur.
Bu riskleri minimuma indirmek, kalite iyileştirmesini
sağlamak ve önleyici faaliyetler ile hata oluşmasını
engellemek için yazılım hatalarının incelenmesi büyük önem
taşımaktadır [1]. Ancak, hatanın bulunduğu ürün ve onu üreten
süreç hakkında bilgi sahibi olmadan, sadece hata verisini
analiz ederek süreçler hakkında önleyici faaliyet almak
mümkün olmamaktadır.

Bu bildiride, Simsoft Bilgisayar Teknolojileri Ltd. Şti.’nde
gerçekleştirilen bir yazılım projesinin hata takip aracına
kaydedilmiş verisi, çeşitli istatistiksel ve makine öğrenme
yöntemleri ile analiz edilmiştir. Hata verisinin analizinden
önce, analizin ne amaçla ve hangi metrikler üzerinden
yapılacağını tespit etmek için Amaç-Soru-Metrik [5] yöntemi
uygulanmıştır. Bu yöntemle amaçların ihtiyaca uygun
belirlenmesinin ardından amaca uygun sorular sorularak bu
sorulara uygun metrikler ve analiz yöntemleri belirlenmiştir.
Analiz sonuçları yorumlanarak sonuçların firma içindeki
benzer projelerde kullanılabilirliği tartışılmıştır.

Ürün geliştirme sürecinin bağlamını anlamak için, süreç
uygulamalarına
yönelik
izlerin
geliştirme
boyunca
kaydedilmiş olması ve bu izlerin analizi gerekir. CMMI [2]
gibi süreç referans modelleri, ikinci olgunluk seviyesinden
itibaren bu izlerin tutularak korunmasını ve süreç iyileştirme
için dikkate alınmasını önerir. Ne var ki sürecin doğası
itibarıyla soyut ve dinamik olması ve yazılım sürecini
etkileyen çok fazla değişkenin bulunması sebepleriyle, yazılım
sürecinin doğrudan ölçülmesi kolay değildir. Bu zorluk,
yazılım sürecinin performansını, ürettiği ürünün özellikleri
üzerinden ölçerek değerlendirme anlayışını desteklemiştir [3].
Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği araçları üzerinde
tutulan yüksek hacimli verinin varlığı ile birlikte
değerlendirildiğinde, özellikle son yıllarda yazılım verisi
üzerinde madencilik uygulamalarının arttığı görülmektedir [4].
Uygulanan analiz yöntemi ne olursa olsun, ürün kalitesini ve
dolaylı olarak süreç performansını anlamak için, hata verisinin
ürün bağlamını gözeterek takip edilmesi ve değerlendirilmesi
önemlidir.

Bu kapsamda bildirinin ikinci bölümünde yazılım hata verisi
ile ilgili tutulan metriklere, takip ve analiz yöntemlerine
değinilmiştir. Üçüncü bölümde Simsoft’tan elde edilen
verilere uygulanan yöntemler ve analiz sonuçları anlatılmıştır.
Dördüncü bölümde analiz bulguları ve ilgili öğretiler
tartışılmıştır. Beşinci ve son bölümde ise çalışmanın genel
sonuçlarına ve ilerleyen dönemlerde yapılabilecek benzer
çalışmalara yer verilmiştir.

2. İlişkili Çalışmalar
Fenton ve Neil tarafından hataya yönelik yazılım metrikleri ve
modellerin
değerlendirildiği
çalışmada
istatistiksel
güvenilirliğin hata yoğunluğu metriği ile ölçülememesinin
nedeni olarak yazılımın çalışmamasına (bozukluğuna) neden
olacak hataların ayrımının yapılamaması ve kullanıcıya
yönelik kalitenin baz alınmaması verilmiştir [6]. Aynı
çalışmada, bazı analizlerde hata ve büyüklük gibi diğer
metrikler arasında pozitif doğrusallık olmasına rağmen bir
kısım metrikte negatif doğrusallığın çıktığı çelişkili sonuçlara

Hata takibi birçok şirkette çeşitli hata takip yazılımlarının
kullanılması ile gerçekleştirilir. Aynı zamanda yazılımda
bulunan hataların, hata takip aracı üzerinde açılarak ilgililerin
üzerine atanması yapılabilir. Atamanın ardından hatanın
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ulaşıldığı belirtilmektedir. Regresyon modelinin, sadece
geçmiş verileri tanımlayan bir model sağladığı bunun yanında
yeni veriler için bir tahmin modeli vermediği belirtilmiştir.
Yapılan bazı analizlerden önce hangi verilerin veri setinden
çıkarıldığının ilgili çalışmalarda nedenleri ile verilmediğine
değinilmiştir. Analiz için ortalamaların kullanıldığı verinin
ham veriyi açıklamadığı ve bu nedenle gerçekçi sonuçlar
vermediği belirtilmiştir. Büyüklük ve hata arasındaki ilişkinin
basit modellerle gösterilemeyecek kadar karmaşık olduğu
belirtilmiştir. Hata ile ona etki eden nedenler arasındaki
karmaşık ilişkilerin, Bayesian Belief Network (BBN) yöntemi
gibi olasılıksal yöntemlerle modellenmesinin en iyi çözüm
olabileceği belirtilmiştir.

Hata verisi ile diğer metrikler arasında olan, basit istatistiksel
testlerle bulunması güç örüntülerin, veri madenciliği
yöntemleri kullanılarak modellere oturtulması, günümüzde
yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu çalışmada Minitab ve SPSS
Clementine gibi araçlar ile istatistiksel analizlerin
yapılmasının yanında, WEKA açık kaynak kodlu yazılımı da
kullanılarak veri madenciliği yöntemleri uygulanmıştır.

3. Durum Çalışması
Simsoft şirketi, 2006’dan beri bilgisayar oyunları ve
simülasyon sistemleri alanında faaliyet göstermektedir. Yazılım mühendisleri, modelleme ve grafik tasarımcılar
ve kalite destek elemanlarından oluşan yaklaşık 30 kişilik
ekibe sahip olan şirket şimdiye kadar başta savunma sanayi
olmak üzere pek çok kamu kurumu ve şirketlere projeler
geliştirmiştir. Hata verisi kullanılan proje ise 14 Yazılım
Konfigürasyon Birimi (YKB)’nden (Software Configuration
Unit) oluşan, 15 kişinin çalıştığı, 8 aylık bir savunma sanayi
projesidir. Proje kapsamında önceden mevcut olan 5 YKB
güncellenmiş, 9 YKB ise ilk kez geliştirilmiştir. Geliştirilen
yazılım ürünü 3 sürüm halinde teslim edilmiştir. Proje
sonundaki C# kod satır sayısı 188 kilo kod satır sayısı
(KKSS) ve testler sırasında tespit edilen hata sayısı 425’tir.
Bu 425 hata, proje ürün geliştirme ekibinden bağımsız, dahili
test ekibi tarafından tespit edilen hatalardır.

Yapılan bazı çalışmalarda hata miktarı kadar, içeriği de
(örneğin hata sınıfı) dikkate alınarak analiz yapılmasının
önemi vurgulanmıştır [1, 7]. Hataların sınıflandırılması Pareto
grafiği ile sunulmuştur. Bunun ardından sık rastlanan hata
sınıflarının kök sebebi bulunmuştur. İlgili sürecin
iyileştirilmesi ile ileride yapılacak projeler için hatanın
önlenebileceği ve yeniden çalışma işgücünün azaltılabileceği,
hata yoğunluğu çizgi grafikleri ile gösterilmiştir.
Rapor edilen başka bir çalışmada hataların nedensellik
analizinin yapılmaması ile ilgili önyargılar ve bu konudaki
öneriler belirtilmiştir [8].
Bazı çalışmalarda karmaşıklık ve hata sayısı arasındaki ilişki
hipotez testleri ile geçerlenmiş ve karmaşıklığın yüksek hata
sayısı üzerindeki etkisinin araştırıldığı bildirilmiştir [9].
Benzer bir çalışmada ise büyüklük ve hata sayısı metriklerinin
veri madenciliği yöntemleri ile WEKA aracı yardımıyla analiz
edildiği ve tahmin modelleri geliştirildiği rapor edilmiştir [10].

Analize başlanmadan önce, amaca uygun analizler yapabilmek
için Amaç-Soru-Metrik yöntemi [5] uygulanmıştır. Bu
doğrultuda öncelikle amaçlar belirlenmiş, daha sonra bu
amaçlara yönelik sorular çıkarılmış ve en son sorulara uygun
metrikler belirlenerek soruların yanıtlanmasını destekleyecek
analiz yöntemleri seçilmiştir. Analiz için oluşturduğumuz
Amaç-Soru-Metrik ağacı, Tablo 1’de verilmiştir.

Literatürdeki yazılım hata tahmini çalışmalarının sistematik
incelemesi olan bir araştırmada [4], raporlanan çalışmalar
kategorilere ayrılarak incelenmiş ve bundan sonra
gerçekleştirilecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.
İncelemede ele alınan çalışmalar metrik bazında, yöntem
bazında ve kullanılan veri kaynağı bazında olmak üzere üç
kategoride değerlendirilmiştir. İnceleme sonucunda sınıf bazlı
(class-level), süreç-bazlı (process-level) ve bileşen bazlı
(component-level) metriklerle yapılan çalışmaların az olduğu
ve bunların, hata tahmini problemi için araştırmaya açık
alanlar olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca makine öğrenmesi
yöntemlerinin, istatistiksel yöntemler ve uzman görüşü
yöntemlerine göre daha iyi sonuçlar vermesi ve farklı
kurumlar tarafından kullanılabilmesi nedeniyle, tercih
edilmesi gereken yöntemler olduğu belirtilmiştir.

Amaçlarımıza uygun metrik ve analiz yöntemlerini
belirledikten sonra veri toplama işlemine geçilmiş, toplanan
veriler belirlenen yöntemler ile Tablo 1’deki sırada analiz
edilmiştir.
Önce
ürünün
betimleyici
özelliklerinin
anlaşılmasının sağlanmasının ardından ürün üzerinde tespit
edilen hataların analizlerine geçilmiştir. Sonra ilk iki
kategoride toplanan metrikler birlikte analiz edilerek yazılım
ürününe yönelik özellikler ile hata verisi arasındaki ilişkiler
incelenmiştir.
Veri toplama aşamasında hata takip aracındaki veriler çekilip
Excel dosyası haline getirilmiştir. Excel’de oluşturulan ham
veri listesinde hata numarası, YKB adı, oluşturulduğu tarih,
test tipi, güncellendiği tarih ve atanan sütunları otomatik
olarak mevcut bilgiden elde edilmiştir. Bu bilgilere ek olarak;
sürece yönelik metrik olan hatanın kaynaklandığı yazılım
geliştirme aşaması ve hatanın tespit edildiği YKB bileşen
sınıfı adı verileri, konu uzmanları ile görüşmeler yapılarak ve
form üzerine doldurularak toplanmıştır. Hatanın tespit edildiği
YKB versiyonunun müşteri teslimatının numarası ve YKB’ye
ait bileşen sınıfı kategorilerinin sayıları, projede kullanılan
konfigürasyon yönetimi aracı ve yazılım kodunun geliştirildiği
ortam üzerinden elle toplanmıştır. Ürüne yönelik diğer
metrikler olan hatanın tespit edildiği YKB bileşeni sınıfının
kod satır sayısı ve hatanın tespit edildiği YKB bileşeni
sınıfının karmaşıklığı, Locmetrics [14] adlı kaynak kod satır
sayma aracı yardımıyla toplanmıştır.

Yaptığımız çalışmada sürece ve ürüne yönelik metriklerin
birlikte yorumlanması ve model olarak BBN gibi, karmaşık
ilişkilere daha uygun veri madenciliği yöntemleri kullanılması
planlanmıştır. Bu planlamanın temel sebebi, sürece yönelik
bağlam bilgisinin ve metriklerin kaydedilmiyor olması ve bu
bilginin geçmişe dönük olarak bile sağlıklı araştırılamayacak
olmasıdır. Hata verisiyle ilgili olarak ise elimizde dikey
(ortagonal) sınıflamaya uygun detaylı bilgi bulunmamaktadır.
Buna rağmen her bir hatanın kaynaklandığı yazılım modülü,
bileşen türü ve kaynaklandığı yazılım geliştirme aşaması
(gereksinim, tasarım, kodlama, vb.) bilgileri manüel olarak
çekilerek
ve
kullanılarak
hata
verisi
analizleri
gerçekleştirilmiştir.
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Tablo 1: Amaç-Soru-Metrik Tablosu
AMAÇ
NO

1

2

3

AMAÇ

SORU NO

SORU

TÜRETİLEN METRİK

TEMEL METRİK

1.1

YKB bazlı büyüklük nedir?

Yok.

YKB mantıksal kod satır
sayısı (LSLOC)

ANALİZ
YÖNTEMİ
Tablo, Pasta
grafiği

1.2

YKB bazlı karmaşıklık nedir?

YKB bileşen sınıfı başına;
(YKB Toplam Mccabe VG
(MVG) [16] karmaşıklık / YKB
bileşen sınıfı sayısı)

YKB Mccabe VG
karmaşıklık (MVG),
YKB bileşen sınıfı sayısı

Tablo,
Dağılım
grafiği

Ürün
büyüklüğünü
anlamak

Ürün
hatalılığını
anlamak

Ürün
hatalılığına etki
eden faktörleri
anlamak

YKB bileşen yoğunluğu*
(YKB’nin toplam bileşen sınıfı
sayısı / YKB kod satır sayısı)

1.3

YKB bazlı bileşen yoğunluğu
nedir?

2.1

YKB bazlı hatalılık oranı nedir?

2.2

Hataların açık kalma süresinin
zamana bağlı değişimi nedir?

3.1

YKB bileşen sınıfı sayısının
hata sayısına etkisi var mıdır?

Yok.

3.2

YKB karmaşıklığının hata
sayısına etkisi var mıdır?

Bileşen sınıfı başına
karmaşıklık (YKB MVG/ YKB
bileşen sınıfı sayısı)

3.3

YKB büyüklüğünün hata
sayısına etkisi var mıdır?

Yok.

3.4

YKB bileşen yoğunluğunun
hata yoğunluğuna etkisi var
mıdır?

3.5

YKB karmaşıklığın hata
yoğunluğuna etkisi var mıdır?

3.6

YKB toplam karmaşıklığının
YKB hata yoğunluğu ile nasıl
bir ilişkisi vardır?

3.7

Hataların açık kalma sürelerine
etki eden faktörler nelerdir?

YKB hata yoğunluğu (YKB
hata sayısı / YKB kod satır
sayısı)
Hataların kapanış tarihlerine
göre açık kalma süresindeki
değişim (gün) (hatanın
kapatıldığı tarih - hatanın
kaydedildiği tarih)

YKB hata yoğunluğu (YKB
hata sayısı/YKB kod satır
sayısı),
YKB bileşen yoğunluğu
(YKB’nin toplam bileşen sınıfı
sayısı /YKB kod satır sayısı)
YKB hata yoğunluğu (YKB
hata sayısı/YKB kod satır
sayısı),
Bileşen sınıfı başına
karmaşıklık (YKB MVG/ YKB
bileşen sınıfı sayısı)
YKB hata yoğunluğu (YKB
hata sayısı/YKB kod satır
sayısı),
YKB Toplam Mccabe VG
karmaşıklık

Yok.

Her bir bileşen sınıfı için
bileşen sayısı (GUI,
Business, DB, Form,
Menu-template, Panel,
Report, Table, Manager),
YKB mantıksal kod satır
sayısı (KSLOC)
YKB hata sayısı,
YKB mantıksal kod satır
sayısı (KSLOC)
Hatanın kapanış tarihi,
Hatanın kaydedildiği tarih
YKB bileşen sayısı,
YKB hata sayısı
YKB MVG,
YKB bileşen sayısı, YKB
hata sayısı
YKB LSLOC,
YKB hata sayısı
YKB hata sayısı,
YKB mantıksal kod satır
sayısı (KSLOC),
Her bir bileşen sınıfı için
bileşen sayısı
YKB hata sayısı,
YKB mantıksal kod satır
sayısı (KSLOC),
YKB Mccabe VG
karmaşıklık,
YKB bileşen sayısı
YKB hata sayısı,
YKB mantıksal kod satır
sayısı (KSLOC),
YKB Mccabe VG
karmaşıklık
Her bir hata için YKB Adı,
Teslimat Durumu,
LSLOC,
Kaynakladığı bileşen sınıfı,
Ürün versiyonu,
MVG

Tablo,
Dağılım
grafiği

Dağılım
grafiği
Dağılım
grafiği
Dağılım
grafiği,
Hipotez testi
Dağılım
grafiği,
Hipotez testi
Hipotez testi

Hipotez testi

Hipotez testi

Regresyon
Analizi

C4.5 Karar
Ağacı,
İlişki
Kuralları

* Bileşen yoğunluğu 1 kilo mantıksal kod satır sayısı başına düşen bileşen sayısını göstermektedir. Böylece bileşen sınıfı sayısı verisi normalleştirilmiş olacağından hata
yoğunluğu metriği ile beraber daha güvenilir analizler yapılabilmiştir.

Tablo 2’de projenin YKB’leri için kullanılan ürün büyüklüğü
metrikleri ve değerleri verilmiştir.

Analize test yazılımı YKB’sinde tespit edilen hatalar ve hata
yerine iyileştirme niteliğinde açılan maddeler dahil
edilmemiştir.

Soru 1.1’e yönelik olarak Tablo 2 ve Şekil 1’de görülüyor ki A
YKB’si en büyük YKB’dir. Bunu M, E ve K YKB’leri takip
etmektedir. En az büyüklüğe sahip YKB’ler ise D ve L’dir.

Yukarıda bahsedilen veriler YKB özellikleri ve ürüne yönelik
bilgileri içeren ve hata bazında sürece yönelik metrikleri
içeren iki Excel dokümanına ayrılarak Minitab istatistik
aracına aktarılmış, aynı zamanda Excel’den (39KB) .csv
(49KB) uzantılı dosyalara çevrilerek SPSS Clementine ve
WEKA veri madenciliği araçlarına aktarılmıştır.

3.1. Ürün Büyüklüğünü Anlamaya Yönelik Analizler
Bu bölümde Tablo 1’deki 1. amaca yönelik olarak toplanan
metrikler analiz edilmiştir.
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Tablo 2: Ürün Büyüklüğü Metrikleri
Şekil 2: YKB bazında bileşen sınıfı başına karmaşıklık dağılım
grafiği
Soru 1.3’e yönelik olarak Tablo 2 ve Şekil 3’te görülüyor ki B
ve H YKB’leri bileşen yoğunluğu (1 kilo satır başına bileşen
sınıfı sayısı) en fazla YKB’lerdir. Bunu A, F ve M YKB’leri
takip etmektedir. En az bileşen yoğunluğuna sahip YKB’ler
ise D, E, G ve L’dir.

Şekil 3: YKB bazında bileşen yoğunluğu dağılım grafiği
Ürüne yönelik büyüklükte (kod satır sayısı, bileşen sınıfı sayısı
ve karmaşıklık (McCabe Cyclomatic Complexity) aynı anda
düşünüldüğünde) sonuç olarak dikkat çeken en büyük
YKB’ler A, E ve M, en küçük YKB’ler ise D ve L’dir. Alınan
uzman görüşü de yukarıdaki ürün büyüklüğünü anlamaya
yönelik analiz sonuçlarını destekler niteliktedir. Buna göre;
•
A YKB’si belli fonksiyonları işleten YKB'lerden bir
tanesidir. Gereksinim sayısı fazla olan bir YKB olduğu
için büyüklüğünün fazla olması normaldir. Buna rağmen
karmaşıklığı az olan bir YKB olduğundan modüler
tasarlandığı söylenebilir.
•
D YKB’si belli fonksiyonlar yerine getirmeyen sadece
aygıt olarak kullanılan YKB'lerden bir tanesidir. Bu
nedenle karmaşıklığının az olması normaldir. Gereksinim
sayısı azdır ve YKB’nin büyüklüğü gereksinim sayısı ile
orantılıdır.
•
E YKB’si belli fonksiyonları işleten YKB'lerden bir
tanesidir. Gereksinim sayısı çok fazla olmadığı halde
büyüklük ve karmaşıklığı fazla olan bir YKB'dir. Bu
nedenle yeterince modüler tasarlanmadığı söylenebilir.
•
L YKB’si belli fonksiyonlar yerine getirmeyen sadece
aygıt olarak kullanılan YKB'lerden bir tanesidir. YKB’nin
gereksinim sayısı az olduğu için büyüklüğünün de az
olması normaldir.
•
M YKB’si belli fonksiyonları işleten YKB'lerden bir
tanesidir. YKB’nin gereksinim sayısı fazla olduğu için
büyüklüğünün de fazla olması normaldir.

Şekil 1: YKB bazında büyüklük pasta grafiği
Soru 1.2’ye yönelik olarak Tablo 2 ve Şekil 2’de görülüyor ki
en karmaşık YKB’ler E ve J’dir. En az karmaşıklığa sahip
YKB’ler ise H, D, F ve A’dır.

3.2. Ürün Hatalılığını Anlamaya Yönelik Analizler
Bu bölümde Tablo 1’deki 2. amaca yönelik olarak toplanan
metrikler analiz edilmiştir.
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3.3. Ürün Hatalılığına Etki
Anlamaya Yönelik Analizler

Soru 2.1’e yönelik olarak Şekil 4’te görülüyor ki hata
yoğunluğu en fazla YKB B’dir. Bunu F, H ve I YKB’leri takip
etmektedir. En az hata yoğunluğuna sahip YKB’ler ise D, E, G
ve L’dir.

Eden

Faktörleri

Bu bölümde Tablo 1’deki 3. amaca yönelik olarak toplanan
metrikler analiz edilmiştir.
Soru 3.1’e yönelik olarak Şekil 6 incelendiğinde bileşen sınıfı
sayısı ve hata sayısı arasında pozitif doğrusal ilişki olabileceği
görülmektedir.

Şekil 4: YKB bazında hata yoğunluğu dağılım grafiği
B ve H YKB’lerinin bileşen yoğunlukları da fazla çıkmıştı. Bu
nedenle bileşen yoğunluğunun hata yoğunluğu üzerinde etkisi
olup olmadığı araştırılacaktır. Ancak F YKB’sinin
gereksinimlerinin başlangıçta net olmaması ve I YKB’si için
başlangıçta yeterli geliştirme işgücünün harcanamamış olması
nedeniyle hata yoğunluklarının yüksek olması anlaşılabilirdir.
D, G ve L YKB’lerinin fonksiyon işletmeyen YKB’ler olması
ve E YKB’sinin modüler tasarlanmış olması sebebiyle hata
yoğunluğunun düşük olması anlaşılabilmektedir.

Şekil 6: Hata sayısı-Bileşen sınıfı sayısı dağılım grafiği
Soru 3.2’ye yönelik olarak Şekil 7 incelendiğinde hata sayısı
ve bileşen sayısı dağılım grafiğine göre iki özellik arasında
pozitif doğrusal ilişki olabileceği görülmektedir.

Şekil 5: Açık kalma süresinin zamana bağlı dağılımı
Soru 2.2’ye yönelik olarak açık kalma süresi metriğinin
zamana bağlı değişimi incelenmiştir (Şekil 5). Bu metrik hata
yönetimine ilişkin bilgi verdiği için aslında sürece yönelik bir
metriktir. Şekil 5’te açık kalma süresinin projenin başından
sonuna kadar giderek azaldığı görülmektedir. Bunun nedeninin
projenin son teslimatına yakın zamanda çıkan hataların
yazılım müşteriye verilmeden önce daha çabuk kapatılmasıdır.
Projenin başına göre sonlarında daha sık müşteri teslimatının
yapılması hataların daha çabuk kapatılmasına neden
olmaktadır.

Şekil 7: Hata sayısı-Bileşen sınıfı başına karmaşıklık dağılım
grafiği
Hata sayısının bileşen sınıfı sayısı ve bileşen sınıfı başına
karmaşıklık verisi ile benzer özellik gösterip göstermediğini
görmek için hipotez testi uygulanmıştır.
Hipotez testleri ile iki veri grubunun dağılımlarının (ortalama
değer, ortanca değer ve sapma değerleri gibi dağılım
özelliklerinin) birbiri ile benzerlik gösterip göstermediği
kontrol edilir [12]. Bunun için sıfır hipotez ve alternatif
hipotez olmak üzere iki hipotez kurulduktan sonra paket
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programında gerçekleştirilen analiz sonucunda elde edilen P
değeri değerlendirilir. P değeri, bize sonucun doğru
(popülasyonu temsil etmesi bakımından) olarak kabul edilme
derecesini söyler, yani istatistiksel anlamlılığını gösterir. P
değeri küçüldükçe, bulguların geçerli olma olasılığı artar. P
değeri gözlemlenen sonucumuzun geçerli olduğu görüşünü,
yani sonucun “popülasyonun temsilcisi” olduğunu içeren hata
ihtimalini gösterir. Örnek verecek olursak eğer p değeri 0.05
ise (mesela 1/20), değişkenler arasındaki ilişkinin şans eseri
olma ihtimali % 5’tir (yani değişkenler arası ilişki % 95
oranında şans eseri değildir). Birçok araştırma alanında
0.05’lik bir P değeri kabul edilebilecek sınır hata seviyesi
olarak alınmıştır.

verileri olduğu için Eşli (Paired) t hipotez testi yöntemi [11]
ile test edilmiştir. (Yer sıkıntısı nedeniyle ilgili hipotezler
verilmemiştir.)
Paired T-Test and CI: Hatayogunlugu; Bilesenyogunlugu
Paired T for Hatayogunlugu - Bilesenyogunlugu

Hatayogunlug
Bilesenyogun
Difference

N
14
14
14

Mean
5,03
6,23
-1,194

StDev
4,40
4,67
2,980

SE Mean
1,18
1,25
0,797

95% CI for mean difference: (-2,915; 0,527)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value =
-1,50 P-Value = 0,158

Çift yönlü hipotez testlerinde eğer P değeri “1-güven
aralığı”ndan büyük ise sıfır hipotezi kabul edilir, değilse
reddedilir [13].

Buradan görülüyor ki YKB’lerin hata yoğunluğu,
bileşenlerindeki satır sayısı yoğunluğunun dağılımı ile
benzerlik göstermektedir.

Hata sayısı ve bileşen sınıfı sayısı özelliklerinin dağılımına
bakılmış Normal Dağılım sergilemedikleri görüldüğü için
parametrik olmayan hipotez testi yöntemlerinden olan ve
bağımlı örneklemden çekilen veri gruplarını test etmeyi
sağlayan Wilcoxon işaretli sıralama yöntemi [11] ile test
edilmiştir. Bu test, bağımlı örneklemlerden çekilmiş aynı satıra
karşılık gelen iki veri grubunun farkını alarak ve bu farkların
işaretlerine bakarak iki grubun veri dağılımının benzerliği
hakkında çıkarım yapılmasını sağlamaktadır.

Soru 3.5’e yönelik olarak hata yoğunluğu ile bileşen sınıfı
başına karmaşıklık verileri dağılımının benzer özellik gösterip
göstermediğini görmek için hipotez testi uygulanmıştır.
Bu hipotez testine göre %95 güven aralığında (P
değeri=0,001) hata yoğunluğu ve bileşen sınıfı başına
karmaşıklık dağılımları birbiri ile benzerlik göstermemektedir.
Soru 3.6’ya yönelik olarak YKB hata yoğunluğu ile YKB
toplam karmaşıklık özellikleri arasında sebep sonuç ilişkisi
olup olmadığına, varsa ne yönde olduğuna dair regresyon
analizi [11] yapılmıştır.

H0: Hata sayısı ve Bileşen sınıfı sayısı özelliklerinin
dağılımları arasındaki fark önemsizdir.

Regression Analysis: tophatayog versus Karmasiklik (Toplam MVG)

H1: Hata sayısı ve Bileşen sınıfı sayısı özelliklerinin
dağılımları arasındaki fark önemlidir.

The regression equation is
tophatayog = - 36,3 + 1,06 Karmasiklik (Toplam MVG)

Test sonucunda Ho hipotezi %95 güven aralığında (P
değeri=0,093) kabul edilmiştir.

Predictor Coef
Constant -36,25
Karmasik 1,0574

H0: Hata sayısı ve Bileşen sınıfı sayısı başına karmaşıklık
özelliklerinin dağılımları arasındaki fark önemsizdir.

SE Coef
63,26
0,2815

S = 156,5 R-Sq = 54,0%

T
-0,57
3,76

P
0,577
0,003

R-Sq(adj) = 50,2%

Analysis of Variance

H1: Hata sayısı ve Bileşen sınıfı sayısı başına karmaşıklık
özelliklerinin dağılımları arasındaki fark önemlidir.

Source
Regression
Residual Error
Total

Test sonucunda %95 güven aralığında (P değeri=0,851) Ho
hipotezi kabul edilmiştir.

DF
SS
MS
1 345604 345604
12 293954 24496
13 639558

Unusual Observations
Obs Karmasik tophatay
3
150
521,0
10 508
522,0

Soru 3.3’e yönelik olarak hata sayısının büyüklük verisi ile
benzer özellik gösterip göstermediğini görmek için hipotez
testi uygulanmıştır. (Yer sınırı nedeniyle ilgili hipotezler
verilememiştir.)

Fit
SEFit
122,4 42,2
500,9 104,3

F
14,11

P
0,003

Residual St Resid
398,6
2,64R
21,1
0,18 X

R denotes an observation with a large standardized
residual

Bu regresyon modeli, hata yoğunluğu ile MVG arasındaki
ilişkiyi açıklamada önemlidir. Ayrıca karmaşıklık 1,06 değeri
ile önemli açıklayıcı değişken katsayısına sahiptir. Bu model
hata yoğunluğunun değişimini açıklamada %54 belirleyicilik
katsayısına sahiptir. Hata yoğunluğu değişiminin %50’si
modeldeki değişkenler ile açıklanabilmektedir. Geriye kalan
%50 oranındaki değişim ise modelde ele alınmayan
değişkenlerce belirlenmektedir.

Dağılımlar arası benzerliğin hata sayısı ve büyüklük için
geçerli olmadığını %95 güven aralığında (P değeri=0,001) Ho
hipotezinin reddedildiği tespit edilmiştir.
Sonuç olarak hata sayısı dağılımının bileşen sınıfı sayısı ve
bileşen
başına
karmaşıklıkla
benzerlik
gösterdiği
görülmektedir.
Soru 3.4’e yönelik olarak hata yoğunluğu ve bileşen
yoğunluğu dağılımlarının benzerlik gösterip göstermediğini
görmek için hipotez testi uygulanmıştır. Hata yoğunluğu ve
bileşen yoğunluğu özelliklerinin dağılımına bakılmış, Normal
Dağılım sergiledikleri görüldüğü ve eşleşen örneklemin

Soru 3.7’ye yönelik olarak açık kalma süresi bağımlı değişken
olarak düşünülerek makine öğrenmesi sınıflama yöntemleri ile
tahmin modelleri oluşturulmaya çalışılmıştır. Burada amaç
açık kalma süresine etki eden faktörleri anlamaktır.
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BBN, Multilayer Perceptron ve C4.5 karar ağacı modelleri
geliştirilmiştir. Bu modellerin doğru sınıflanan veri sayısı ve
ortalama mutlak hata değerlerine bakılarak güvenilirlikleri
birbiri ile karşılaştırılmış ve %51 doğrulukla en iyi model C4.5
ağaç yöntemi ile elde edilmiştir.

Hata yoğunluğuna etki eden faktörleri incelemeye geçmeden
önce sistematik bir yol izlenerek öncelikle YKB’lerin
betimleyici özellikleri araştırılmış, ardından çeşitli grafikler ile
ilişkilerin görselleştirilmesinden sonra istatistiksel ve makine
öğrenmesi yöntemlerinin uygulanmasına geçilmiştir. İzlenen
bu yol genel hatlarıyla problem ortamını anlamayı daha sonra
detaylı bilgi edinmeyi sağlamıştır.

C4.5 karar ağacı yöntemi kullanılarak hatanın tespit edildiği
ürünün teslimat durumu, hatanın tespit edildiği kod satır
sayısı, YKB adı, hatanın tespit edildiği ürün versiyonu ve
hatanın kaynaklandığı bileşen özellikleri ile yapraklarında
hatanın açık kalma süresinin tahmini için ağaç modeli elde
edilmiştir. Buna göre 1. teslimat öncesi verilen ve 21302
satırdan küçük olan versiyonlarda çıkan hatalar en çok açık
kalan hatalardır.
Soru 3.7’ye yönelik olarak ilişki kuralları yöntemi ile açık
kalma süresini içeren ilişki kuralları bulunmaya çalışılmıştır.
%90 güvenle aşağıdaki 2 kural bulunmuştur.

YKB başına bileşen sınıfı sayısı ve bileşen sınıfı başına düşen
karmaşıklık gibi metrikler, toplam büyüklük ve toplam
karmaşıklık gibi genel metriklere göre daha detaylı bilgi
vermiş ve YKB’lerin modülerliği hakkında karar vermeyi
sağlamıştır. Hata veri tabanında bu veriler olmadığı için
çalışmanın başında bunların elle toplanması gerekmiştir. Özet
olarak hata takip aracındaki hata kaydında, hatanın ilişkili
olduğu bileşenin tipinin ve adının tutulmasının faydalı olacağı
değerlendirilmektedir.
Hata veri tabanında hatanın kategorisi (performans, fazladan
kod, vb.) bilgisi yoktur. Bu bilginin olması dikey (ortagonal)
hata sınıflandırma [15] sağlayacağından, makine öğrenmesi
yöntemleri ile süreç iyileştirme için etkin modeller
oluşturmayı destekleyebilir. Hata veri tabanında ayrıca,
hatanın kaynaklandığı aşama bilgisinin yer alması, hatanın
sebebine yönelik analizlerin yapılmasını sağlayacaktır. Özet
olarak hata takip aracındaki hata kaydında, süreç iyileştirme
için önemli derecede bilgi verebilecek hatanın kategorisi ve
hatanın kaynaklandığı aşamanın tutulmasının faydalı olacağı
değerlendirilmektedir. Bu öneri için hazırlanmış amaç-sorumetrik ağacında “YKB bazlı hata kategorisi değişimi nedir?”
ve “YKB bazlı hatanın kaynaklanan aşama değişimi nedir?”
sorularına cevap verilebilinir.

1. Teslimat sonrası teslim edilen versiyonlarda çıkan
hataların açık kalma süresi 0-20 gün arasındadır.
2. Kodlama aşaması kaynaklı ve teslimat sonrasında bulunan
tüm hataların açık kalma süresi 0-20 gün arasındadır.
Bunun nedeni teslimat sonrası gelen hataların belli versiyon
tarihlerine göre kısa sürede çözülmelerinin gerekmesidir.

4. Bulgular ve Öğretiler
Çalışmanın bulgularını üç kategoride vermek mümkündür.
Buna göre;
1) Güvenilirliği yüksek çıkarımlar (doğrulanan hipotezler)
- İlişki kuralları veri madenciliği yöntemi ile %90
güvenle elde edilen teslimat sonrası teslim edilen
versiyonlarda çıkan hataların açık kalma süresine dair
kurallar.
2) Güvenilirliği düşük çıkarımlar (doğrulanamayan
hipotezler)
- C4.5 karar ağacı veri madenciliği yöntemi ile %51
doğruluk oranı ile elde edilen karar ağacı modeli.
- Doğrusal regresyon analizi veri madenciliği yöntemi
ve istatistiksel regresyon testi ile ayrı ayrı denenen ve
%57 hata oranına sahip olarak elde edilen hata
yoğunluğu ve karmaşıklık ilişkisi modeli.
3) Güvenilirliği belirsiz çıkarımlar (daha fazla çalışmaya
ihtiyaç duyulan)
- %95 güven aralığında Wilcoxon işaretli sıralama ve
eşli t hipotez testleri ile elde edilen hata sayısıbileşen sınıfı sayısı, hata sayısı-bileşen sınıfı bazında
karmaşıklık ve hata yoğunluğu-bileşen yoğunluğu ile
ilgili sonuçlar.

Hata yoğunluğu ile karmaşıklık arasındaki sebep-sonuç
ilişkisini araştırmak için doğrusal regresyon analizi hem
istatistik aracı olan Minitab hem de makine öğrenmesi aracı
olan WEKA ile gerçekleştirilmiş, iki denemede de yüksek
hatalılık oranına sahip (yeterince güvenilir olmayan) sonuçlar
elde edilmiştir. Çünkü, sadece 14 tane veri (YKB başına hata
yoğunluğu ve karmaşıklık verisi) tahmin modeli elde
edebilmek için yeterli olmamıştır. Bu yargıya Minitab’de
gerçekleştirilen regresyon analizinde belirleyicilik katsayısının
%54, WEKA’da gerçekleştirilen regresyon analizinin hata
oranının 107 çıkması ile ulaşılmıştır. Güvenilir bir model için
hata oranının düşük (sıfıra yakın) olması beklenmektedir.
Ürüne etki eden faktörleri anlamak için BBN, Multilayer
Perceptron ve C4.5 karar ağacı modelleri geliştirilmiştir. Bu
modellerin doğru sınıflanan veri sayısı ve ortalama mutlak
hata değerlerine bakılarak güvenilirlikleri birbiri ile
karşılaştırılmış ve %51 doğrulukla en iyi model C4.5 ağaç
yöntemi ile elde edilmiştir. Ancak, bu doğruluk oranı yeterince
yüksek olmadığından bu modeller hata yönetimi sürecine
yönelik açık kalma süresini tahmin etmek amacıyla
kullanılamayacaktır. Tespit ettiğimiz modeller %50 oranında
bağlamla ilgili hesaba katmadığımız değişkenlere bağlı
olduğuna göre, sürece/ürüne yönelik detaylı bağlam
kaydedilerek hesaplamaya dahil edilmeden makine öğrenme
yöntemlerinden faydalanılması sınırlı olacaktır.

Analize başlamadan kullandığımız Amaç-Soru-Metrik (GQM)
yöntemi hedefe uygun sonuçlar elde etmemizi sağlamıştır. Bu
sayede gereksiz işgücü harcamadan ve daha kısa sürede
anlamak istenilen konularda cevaplar alınabilmektedir. Bu
çalışmanın tamamı için destek veren herkesin harcadığı toplam
işgücü dikkate alındığında 40 adam-gün harcanmıştır. Bu
çalışma ile benzer süreçler uygulanan projelerde
kullanabileceğimiz genel yargılara ulaşılmıştır. Çalışma için
harcanan işgücü ile süreç iyileştirmeye yönelik elde edilen
bilgiler karşılaştırıldığında elde edilen sonucun harcanan
işgücüne göre faydalı olduğu değerlendirilmektedir.

İstatistiksel araçlar (Minitab vb.), WEKA aracındaki anlamda
(cross validation, 10-fold validation) test verisini ayırarak
geçerleme sağlamadığı için bu işlem elle gerçekleştirilmiştir.
İstatistiksel regresyon modeli için elle verinin bir kısmı test
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6. Teşekkür

verisi olarak dışarıda bırakılarak geçerleme sağlanıp
sağlanmadığına bakılmıştır. Test verisi ile geçerlenen
regresyon modeli tahmin modeli olarak kullanılabilecek
şekilde doğru sonuçlar vermemiştir. Bu nedenle, bu analiz
tahmin için değil de sadece özellikler arasındaki ilişki
hakkında bilgi almak için kullanılabilir.

Şirket verilerinin araştırma çalışması için kullanılmasına izin
veren, çalışma boyunca yardımlarını ve uzman görüşlerini
esirgemeyen başta Aydın Okutanoğlu ve Veysi İşler olmak
üzere tüm Simsoft proje ekibine teşekkür ederiz.

5. Sonuç

7. Kaynakça

Bu bildiri, ele aldığı projenin yazılım modül özelliklerinin
ürün hatalılığına etkisi konusunda bilgi verebileceği düşünülen
analiz yöntemlerinin uygulandığı, sonuçların değerlendirildiği
ve önerilerin verildiği bir durum çalışması niteliğindedir.
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Bu bağlamda çalışma için; ürün büyüklüğünü anlamak, ürün
hatalılığını anlamak ve ürün hatalılığına etki eden faktörleri
anlamak olmak üzere üç hedef belirlenmiştir. Ürün büyüklüğü
hakkında karmaşıklık, kod satır sayısı ve YKB’yi oluşturan
bileşenlerin sayısı baz alındığında en büyük üç YKB’nin A, E
ve M, en küçük iki YKB’nin ise D ve L olduğu görülmüştür.
Bu sonuçlar uzman görüşü ve YKB gereksinim sayıları ile
kıyaslama yöntemleri ile doğrulanmıştır. Ürün hatalılığı
hakkında hata yoğunluğu en büyük üç YKB’nin F, H ve I, en
küçük dört YKB’nin D, E, G ve L olduğu görülmüştür. Ürün
büyüklüğü ve ürün hatalılığı bulgularından hareketle,
büyüklüğü az YKB’lerin daha az hata yoğunluğuna sahip
olduğu görülmüştür. Ürün hata yönetimi süreci ile ilgili olarak
açık kalma süresinin zamana bağlı olarak giderek azaldığı
tespit edilmiştir. Ürün hatalılığına etki eden faktörlerle ilişkili
olarak; YKB hata sayısının bileşen sınıfı sayısı ve bileşen
sınıfı başına karmaşıklığı ile doğru orantılı, hata
yoğunluğunun ise bileşen yoğunluğu ile doğru orantılı (bileşen
başına kod satır sayısı ise ile ters orantılı) olduğu tespit
edilmiştir. Uzman görüşü ile hata yoğunluğu ile bileşen
yoğunluğu arasındaki doğru orantının nedeninin; ne kadar
küçük bileşen sınıfları olursa o kadar çok bileşen sınıfları
arasında arayüz olacağı, bu durumda çıkan hata sayısının da
fazla olacağı belirtilmiştir.
Bu tespitler doğrultusunda YKB’lerin gereksinim sayısına
bağlı olarak kod satır sayısının yüksek olabileceği ancak
YKB’ler için olması gereken bileşen sınıfı sayısı ve bileşen
başına kod satır sayısının doğru şekilde belirlenmesinin
karmaşıklık ve hatalılığı azaltacağından projede kodlama
aşamasına geçilmeden önce belirtilen özellikler için hedefler
konulmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Bu
hedeflere göre ürüne yönelik gerçekleşen metrik değerleri
projenin geliştirme aşaması boyunca takip edilerek hedef
değerlere göre sapmalar olduğu durumda kök sebepler
araştırılıp önlem alınabilinecektir.
Analizlerin sadece bir projenin verisi ile gerçekleştirilmiş
olması sebebiyle elimizdeki veri noktaları sayısı sağlıklı
modeller elde etmek için yetersiz kalmıştır. Ancak, bu çalışma
ile modellerin oluşması için toplanması gereken veriye ilişkin
öneriler
çıkarılmıştır.
Bunlar
ürün-süreç
bağlamını
sağlayabilmek için hata içeriği, hatanın tespit edildiği aşama
ve bileşen sınıfı verilerinin hata takip aracına giriliyor olması
ile sağlanabilir.
Benzer projede kullanmak üzere elde edilen sonuçlar proje
maliyetini karşılamaktadır. Ancak, daha güvenilir sonuçlar
için gelecekteki projelerin verilerinin de sonuçları destekler
nitelikte olması gerekmektedir.
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ilkeleri bu konuyla ilgili ilk çalışanlardan Saltzer’in [4]
bildirisinde detaylandırılmıştır. Aşağıda bu mekanizmaların
özellikle gömülü yazılım uygulanmasıyla oluşan tasarım
yöntemlerini sunuyoruz:

1. Özetçe
Genel amaçlı bilgisayarlardan farklı olarak gömülü sistemler,
özel ve iyi tanımlanmış görevleri yapmak için tasarlanırlar. Bu
çalışmada görev-kritik gömülü sistemlerde koşan gerçek
zamanlı işletim sistemlerinin ve uygulama yazılımlarının
güvenlik özellikleri analiz edilmiştir. Gömülü sistemlerde
güvenlik gereksinimlerine genel bir bakış yapılmış, sistem ve
yazılım güvenliğine etki eden donanım faktörleri de
açıklanmıştır. Gerçek zamanlı işletim sistemlerinde güvenlik
açıkları özetlenmiş, gömülü sistem güvenliğini artıran BSP,
sürücü ve uygulama yazılımları tasarım yöntemleri
tanıtılmıştır.

Yalın tasarım: Güvenlilik mümkün olduğunca yalın bir şekilde
uygulanmalı ve doğrulanmalıdır. Güvenlilikten kaynaklı,
yazılım kaynak kodu büyümesi mümkün olduğunca az
olmalıdır. Artan güvenlik önlemlerinin sisteme getirdiği
karmaşıklık uygulama hatası olasılıklarını ve zayıf noktaları
arttıran bir durum olarak kabul edilmelidir.
Açık tasarım: Uygulanan güvenlik algoritmalarının gücü
kanıtlanmış olmalarından gelmeli, güvenlilik, bilinmezlik
üzerine kurulmamalıdır. Algoritmalar seçilirken bilien ve geniş
kullanıcı ve araştırmacı topluluğunun test ettikleri tercih
edilmelidir.

2. Giriş
Görev-kritik gömülü sistemler genel amaçlı yazılım ve
donanım mimarilerinden daha kapsamlı güvenlik özelliklerine
gerek duyarlar. Güvenlik ve güvenilirlik, görev-kritik gömülü
sistem tasarım kurallarının en başta gelenlerindendir. Gömülü
sistem ana başlığı altında incelenen cihazların kaynak, bağlantı
ve fiziksel büyüklük gibi özellikleri çok çeşitlilik
göstermektedir. Bu çalışmada görev-kritik gömülü sistemlerde
yazılım ve onu etkileyen donanım güvenliği yöntemlerini
inceleyip, Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (GZİS) ve GZİS
üzerinde koşan BSP1, sürücü ve uygulama yazılımı güvenliği
yöntemlerini özetleyip uyguladığımız gömülü yazılım güvenlik
mimarisini tanıtacağız. Güvenli bir gömülü sistem mimarisinin
temel taşlarından olan donanım güvenliği yöntemlerini de belli
başlı ataklar ve korunma yöntemlerini açıklayarak
özetleyeceğiz.

Güvenli yazılım tasarımı için çok düzeyli tasarım doğrulama
stratejisi [5]’de önerilmiştir. Bu çalışmada farklı sistem
tasarım seviyeleri farklı güvenlik önlemlerini içerecek şekilde
şekillendirilmiş ve bu önlemlerin doğrulanması ayrı birer
doğrulama problemi olarak ele alınmıştır. Gömülü sistemlerin
çoğunluğu C/C++ dili ile programlanır ve bu yüzden arabellek
taşması saldırılarına karşı güçlendirilmelilerdir. Bu ataklara
karşı çeşitli yazılım ve donanım yöntemleri önerilmiştir. Dizi
sınırlarını kontrol etmek için komutlar ekleme, çalışma
zamanında gösterici (pointer) kontrolleri, gösterici şifreleme,
donanım önlemleriyle yığın (stack) koruma ve girdi sınırlama
bunlardan bazılarıdır [6,7].
Gömülü yazılım aynı zamanda tersine mühendisliğe karşı
korunmalıdır. Çalıştırılabilir kod, gömülü cihaz belleğinden
çıkarılırsa karşılık gelen kaynak kodun çıkarılması için güçlü
otomatik ters mühendislik araçları kullanılabilir. Tersine
yazılım mühendisliği, genel olarak iki ana adımdan oluşur [8]:
ikili kodun (binary) çevirici dili (assembly)
koduna
ayrıştırılması ve bu çevirme kodunun tersine üst seviye
yazılıma derlenmesi. Bu atağa karşı kullanılan korunma
yöntemleri bu iki aşamadan birini şaşırtmaya yöneliktir. Kod
çıkarılması aşamasında bir şaşırtma yöntemi sahte ikili kod
yerleştirilmesidir. Bu yöntem ayrıştırma safhasını karıştırmaya
ve ayrıştırmayı zorlaştırmaya yarar. [9]’da tersine derlemeyi
karıştırmak için dolaylı bellek referansları, karıştırılmış
göstericiler aracılığıyla kullanılmıştır.

Gittikçe artan yazılım ve donanım karmaşıklığı görev-kritik
gömülü sistemlerde savunmasız alanları büyütmektedir.
Büyüyen GZİS ve uygulama yazılımları programlama
hatalarını artırır, yazılım testleriyle tüm hataları bulma
olasılığını düşürür. Tüm kullanım ve etkileşim senaryolarını
geliştirme sırasında öngörmek gittikçe zorlaştığı için, sistemler
artan oranlarda güvenlik ve güvenilirlik hataları içermektedir
[1-3].

3. Gömülü Sistemlerde Yazılım Güvenliği
Donanım ve yazılım gömülü sistemlerin iki temel yapı taşıdır.
Güvenli sistem üzerinde koşan güvenli yazılım sonucuna
ulaşmak için gömülü sistemler yazılım geliştirme süreçlerine
güvenli tasarım yöntemlerini eklemek gerekir. Yazılım
geliştirme süreçlerinin ana safhaları gereksinim analizi,
tasarım ve geliştirmedir. Güvenli yazılım geliştirmenin temel

Tersine mühendislik sistemin iç çalışma detaylarına yönelik
bilgiler de çıkarabilir. Genel olarak, sabit talimat boyutlu
mimarileri bu tersine mühendislik saldırılarına karşı korumak
zor, değişken talimat boyutlu mimarileri korumak ise kolaydır.
Kod koruma yöntemlerinin çalışma zamanı performansında
belirgin bir düşüş yaratmaması etkili korunma yöntemlerinin
önemli bir özelliğidir [10]. Güvenli yazılım tasarımına ek

1

BSP (Board Support Package): Sürücüler yüklenmeden, işlemci ve
kart üzerindeki donanıma ve GİS’e özel ayarları ve ilklemeleri yapan,
donanıma en yakın gömülü yazılım bütünü.
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olarak, kalıcı ve kalıcı olmayan bellek cihazları kod
çıkarılması ataklarına karşı korumalı olmalıdır. Belleği veri
çıkarma ataklarına karşı korumanın en etkili yolu kurcalama
(tamper) algılayıcıları kullanarak çabucak belleğin tamamını
silmektir. Diğer güvenlik çözümleri güçlü bellek erişim
kontrol algoritmalarının kullanımı ve bütünleşik yonga
açılmasına karşı korumalı güvenli yonga tasarım ve üretim
yöntemleridir [11, 12].

ürünün bu standartlara uygun bir şekilde üretildiği ve
değerlendirildiği güvencesini sunar.
Sertifikalı test merkezleri ürünün sağladığını belirttiği
güvenlik özelliklerini sağlayıp sağlamadığını test eder ve
doğrular. CC test edilen ürüne, test edildiği özellikleri baz
alarak yedi farklı Değerlendirme Garanti Seviyesi (EAL:
Evaluated Assurance Level) güvenlik seviyesinden birini verir.
Seviye-1 en az kapsamlı testleri Seviye-7 ise en kapsamlı
testlerin doğrulandığını belirtir. Bu yedi farklı güvenlik
seviyesi aşağıdakilerdir:

3.1. Güvenli Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi
Bir gerçek zamanlı işletim sistemi ürününün güvenli olarak
adlandırılabilmesi için bir bilgisayar güvenliği belgelendirme
standardı gereksinimlerini karşıladığının bir güvenlik-denetim
otoritesi tarafından doğrulanmış ve onaylanmış olması gerekir.
İsmi sonradan Ortak Kriterler (CC: Common Criteria) [14]
olarak değiştirilen Güvenilir Bilgisayar Sistemi Değerlendirme
Kriterleri (TCSEC: Trusted Computer System Evaluation
Criteria) bu standartlardan en önemlisidir.
3.1.1.









CC Güvenlik Sertifikasyonu

EAL1: Fonksiyonel test
EAL2: Yapısal test
EAL3: Metodik test ve kontrol
EAL4: Metodik tasarım, test ve gözden geçirme
EAL5: Yarı resmi tasarım ve test
EAL6: Yarı resmi doğrulanmış tasarım ve test
EAL7: Resmi doğrulanmış tasarım ve test

CC EAL kullanımını gerektirmez ancak değerlendirilen hedef
güvenlik düzeyini tanımlamak için en iyi araç olarak kabul
edilmiştir. CC mimarisi bileşenlerinin görsel bir anlatımı Şekil
1’de verilmiştir.

Bir ürünün belirli özelliklerinin güvenlik standartlarına
uygunluğunun test edilmesi ürünün farklı bölümlerinin
güvenlik için değerlendirilmesini gerektirebilir. CC
kullanıcılara güvenlik gereksinimlerini belirleme altyapısını ve

Güvenlik Duvarı
Elektronik İmza

TOE
Target of Evaluation

Akıllı Kart

PP
Protection Profile

Değerlendirme Garanti Seviyeleri

TSF1
PIN
Doğrulama

EAL1: Fonksiyonel Test
EAL2: Yapısal Test
EAL3: Metodik Test ve Kontrol
EAL4: Metodik Tasarım, Test ve ve Gözden geçirme
EAL5: Yarı Resmi Tasarım ve Test
EAL6: Yarı Resmi Doğrulanmış Tasarım ve Test
EAL7: Resmi Doğrulanmış Tasarım ve Test

TSF2
Parmak izi

SAR1: Konfigürasyon Yönetimi

SFR1: Kimlik Doğrulama

TSF3

SAR2: Matematiksel Doğrulama

Yetki
Doğrulama
TSF4

SFR2: Yetkilendirme

SAR3

SFR3
TSF5

TSF6

SAR4

SFR4
TOE: Target of Evaluation
ST
Security Target

ST: Security Target
PP: Protection Profile
SFR: Security Functional Requirements
SAR: Security Assurance Requirements

Akıllı Kart İşlevi
Elektronik İmza İşlevi
Güvenlik Duvarı İşlevi

Şekil 1: CC mimari bileşenleri
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aracılığıyla donanıma kontrollü olarak ve belirlenen sınırlar ve
kurallar çerçevesinde erişir. Bellek Yönetimi Birimi (MMU:
Memory Management Unit) ve Bellek Koruma Birimi (MPU:
Memory Protection Unit) yazılımın donanım kullanımını bu
şekilde kurallarla belirleyen donanım mekanizmalarından en
önemlileridir.

3.2. Çoklu Bağımsız Güvenlik Seviyeleri
Gerçek zamanlı işletim sistemleri kullanan sistemler için,
güvenli gömülü tasarım kuralları ile ilgili önemli
standartlardan Çoklu Bağımsız Güvenlik Seviyeleri (MILS:
Multiple Independent Levels of Security) [13] bellek alanını
güvenli ve güvenli olmayan bölümlere ayırır. Birçok gerçek
zamanlı işletim sistemi kendi kod alanlarını güvence altına
almak için bu standardı izler.

Örnek bir MILS bölümleme yapısı Şekil 2’de
detaylandırılmıştır. MILS mimarisi sistem güvenlik
politikalarının aşağıdakilere uyduğunu garantiler [15]:

MILS özellikle EAL5-EAL7 sertifikasyon için tasarlanmış
yüksek bir güvenlik mimarisidir. MILS, ayrık bir bileşen
mimarisi
kullanan
modüler
bir
tasarım
felsefesi
amaçlamaktadır. Aralama çekirdeği (separation kernel), bellek
gibi donanım kaynaklarını kullanan prosesler arasında ayrık
olarak paylaştırır, sistem bileşenleri arasında kontrollü bilgi
akışını sağlar ve sistemi birbirlerini etkileyemeyen bölümlere
(partition) böler.






Bölümler, gerçek donanım kaynakları yerine, gerçek donanıma
erişimi kontrollü sağlayan bir sanal makine arayüzü

Health Monitor

Time Critical
App

Security Certified
Run Time

RTOS

Partition0

ARINC App

APEX
Partition2

Partition1

System Software

Partitioning

Separation Kernel

Linux App

Windows App

GNU/Linux
OS

Windows

Partition3

Partition4

Communication

Monitoring
Privileged Services

Services

Architecture Support
Package (ASP)
CORE0

Atlanamaz: Bilinen ve izin verilen yollar dışında
farklı bir iletişim yolu olmamalıdır.
Değerlendirilebilen: Güvenlik politikası CC EAL
seviyelerine benzer belirli bir güvence seviyesine
karşılık gelmelidir.
Her zaman çağrılan: Güvenlik izleyicileri her riskli
işlem için çağrılmalıdır.
Kurcalamaya karşı dayanıklı: Sistem yetkisiz
girişlere karşı önlemli olmalıdır.

Board Support Package (BSP)

CORE1

CORE2

CORE3

Şekil 2: Örnek bir MILS bölümleme yapısı
belirlemesindeki yük sadece o zaman bölümünde ve sadece
kendine ayrılan donanım kaynaklarını kullanarak çalışır. Bu
yapıda, her bir zaman belirlemesindeki yük için ayrılan
donanım kaynakları uzay olarak adlandırılmaktadır. Değişen
sayıda küçük görev birimlerinden oluşan zaman bölümleri
önceden belirlenen bir çizelgeye göre işlemciye yüklenir,
koşulur ve zamanlama bitince gelecek koşma zamanına kadar
işlemciden indirilir.
Emniyet-kritik aviyonik GZİS ve
uygulamalarında bu çizelgeleme yöntemi kullanılır.

3.3. ARINC 653
Aviyonik yazılımlarında zamanlamayı (scheduling) belirleyen
method ARINC 653 (Avionics Application Standard Software
Interface) standardında belirlenmiştir. Bu standartta belirlenen
uzay ve zaman bölümleme yöntemi özellikle kritik aviyonik
sistem GZİS’leri için önemlidir. Bu standartta kullanılan
ayırma çekirdeği kavramı ilk olarak [16]’da açıklanmıştır.
Günümüzde hemen tüm modern aviyonik sistem GZİS’leri
ayırma çekirdeğini kullanmaktadır. Bu sistemlerde,
deterministik zamanlama ve yönetim için her bir işletim
sistemi çekirdeği için sadece bir işlemci kullanılır. İşlemci
yükü daha sonra zaman bölümlerine ayrılır. Her bir zaman

Bu şekilde yapılan bir zaman ve uzay ayrılması zaman
bölümleri arasında bilgi akışını denetler ve yazılımın
donanıma erişim haklarını denetler ve sınırlandırır. Çekirdek
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işlevselliği bilinçli olarak az tutulmalı ve uygulamalar kendi
bölümleri dışıyla konuşmak için her zaman çekirdek üzerinden
gitmelidir. Böylece çekirdek üzerindeki güvenlik politikaları
her zaman uygulanır. Çekirdek, aralarındaki bilgi akışını
güvenlik politikaları ile belirleyeceğinden, değişik güvenlik
seviyelerindeki farklı uygulamalar böylece bir arada koşabilir.
Bu yapı DO-178B A seviyesine çok yakın olan MILS’in
temelini de oluşturmaktadır.






3.4. Güvenli Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi ve DO-178B



DO-178B [17] standardı sistemleri uçuş emniyet kriterlerine
göre A'dan E'ye beş seviyeye ayırır. A seviyesindeki bir
sistemin hatalı çalışması ya da başarısızlık durumu can ve uçak
kaybına yol açabilecekken E seviyesi bir sistemin yol
açabileceği sonuçlar etkisizdir. A seviyesi sistemler genelde
uçuş kontrol sistemleri, motor kontrol birimleri ya da uçuş
gösterge sistemleridir.



DO-178B ve CC'yi karşılaştıran bir çalışmada [18], DO178B Seviye A standardına uygun olarak geliştirilen bir
yazılımın EAL 4 veya 5 seviyesine bazı küçük güvenlik
eklemeleriyle kolayca yükseltilebildiği sonucuna ulaşılmıştır.
DO-178B standardı, güvenli çekirdek temel özelliklerine
bellek ve zaman bölümlenmesi kurallarıyla sahiptir. Her
bölümün ayrı belleği olması, bellek ortak kullanımından
kaynaklanan güvenlik açıklarını ortadan kaldırır.



4. Gömülü Sistemlerde Donanım Güvenliği

Zaman bölümlemesi aynı zamanda bir prosesin yazılımın
bütününü etkilemesi riskini ortadan kaldırır. Yüksek EAL
seviyeleri yazılım bölümleri arasında iletişime kural koyar.
DO-178B A seviyesindeki bir yazılım, zaten sağlanmış
bölümlere ayrılma özelliğiyle, çekirdek işlevselliğinin
yalınlaştırılması eklenerek EAL 7 seviyesine getirilebilir.

Bir gömülü sistemin güvenliği sıkı bir şekilde alt bileşenlerine
bağlıdır; dolayısıyla uygun yapı taşlarını seçmek büyük önem
taşımaktadır. Gömülü sistemin ana yapı taşları çoğunlukla
farklı firmalar tarafından tasarlanmış Fikri Mülkiyet (IP:
Intellectual Property) tabanlı veya genel olarak kullanılan
çeşitli entegre devre alt sistemleridir. Bu sebeple bu
bileşenlerdeki donanım veya yazılım güvenliği açıkları bütün
gömülü sistemin güvenliği üzerine doğrudan etki eder. Çoğu
gömülü sistem ana hesaplama elemanı olarak bir işlemci içerir.
Güçlü işlemcilerde gerilim algılayıcılar, saat işareti
algılayıcıları, ışık algılayıcıları, metal katmanları, veri yolu
şifreleme veya şifre koruması gibi çeşitli koruma düzeni
kullanılır [19]. Genel amaçlı işlemcilerle güvenli hesaplama
için tercih edilen çözüm düşük enerji tüketimiyle daha iyi
performans sağladığı için adanmış donanım kullanmaktır.
Kripto yardımcı işlemcisine sahip işlemciler ve rastgele sayı
üreticiler güç tüketimini azaltırlar ve kriptografik işlemleri
hızlandırırlar. Gömülü bir kripto yardımcı işlemci korunan sır
üzerinde istenen kriptografik işlemleri yapan, dış müdahalelere
dayanıklı bir işlemcidir. Belirli güvenlik seviyelerine
gereksinim duyan çeşitli uygulamalarda kullanılırlar. Ayrıca
entegre anahtar üretimini desteklerler.

3.5. Görev-kritik Gömülü Sistemlerde Yazılım Güvenliğini
Arttırma Yöntemleri
Bu bölümde uymakla yükümlü olduğumuz güvenlik
standartları çerçevesinde edindiğimiz uygulama pratiklerinden
de yararlanarak sistem üzerinde çalışacak GZİS, sisteme ait
işlemci birimi, bellek ve zamanlayıcılar gibi temel donanım
bileşenlerini kullanıma hazırlayacak BSP ve bu donanım
bileşenleriyle yazılım arasında arayüz oluşturan sürücülerin
güvenli tasarlanma ve kullanım kurallarını özetliyoruz.









Çekirdek adres alanında dinamik bellek ayırma
yapılmaz.
Sanal adres alanında dinamik bellek ayırma
yapılmaz.
Önceden belirlenmiş maksimum çekirdek yığını
boyutu kullanılır.
Mesaj transferleri yazılım birimlerinin kendi zaman
aralıklarında yapılır.
Kesmeler çekirdek yapıları güncelleştirmek için
devre dışı bırakılmaz.
Yazılım bölümleri zamanlama işlevi dışında
kesmeleri kullanmamaya özen göstermek gerekir.
Farklı zaman ve uzay aralıklarında koşan yazılım
bölümleri birbirleriyle önceden tanımlı, GZİS
tarafından yönetilen ve davranışları belirlenen özel
bağlantı nesneleri ya da yine erişim hakları önceden
tanımlı bellek alanları nesneleri aracılığıyla yaparlar.
Veri paylaşımı ve iletişim için tanımlanmış bağlantı
nesneleri GZİS çekirdeği kuralları ve GZİS
çekirdeğinin sağladığı mesajlaşma altyapısı ile
sağlanır.
Çoklu işlemci çekirdeği üzerinde koşan tek bir GZİS
çekirdeği, tanımlı bellek/zaman paylaşım kurallarını
ve
nesnelerini
bozmadan,
çoklu
işlemci
çekirdeklerinde yazılım birimlerini koşturabilir.

Her sürücü ayrı bir bellek bölümünde çalışır.
Bununla birlikte farklı bellek bölümleri arasında
paylaşılması
gereken
veriler
“Partitioning
Communication System” isimli ayırma ve kontrollü
veri akışı mimarisi kullanılarak gerçekleştirilir.
Uygulama yazılımı, kendi bellek bölümleri olan
yazılım görev birimlerinden oluşur.
İşlemci üzerinde koşan yazılım bölümleri ARINC
653 standardına uygun olarak belirlenmiş zaman
aralıklarında çalışırlar: her bölümün sabit bir koşma
zamanı vardır.
Bellek koruması kullandığımız PowerPC tabanlı
işlemcilerin MMU birimlerini kullanarak sağlanır
Mesaj geçişini sağlamak için MMU ayarları dinamik
olarak değiştirilmez.
Yazılım bölümlerinden yapılan sistem çağrıları
kendilerine ayrılan alanda koşar.

4.1. Bellek Koruması İçin Donanım Gereksinimleri
MMU bir işlemci için sanal adres alanlarını sağlar. Görevkritik yazılımların üzerinde koştuğu işlemci ailelelerinin
hemen hepsi entegre bir MMU ünitesine sahiptir. Gömülü
sistemlerde MMU kullanımı ile gelen güvenlik özelliklerinin
tam kullanımı için kullanılan GZİS'in kullanılan MMU'ya tam
desteği olmalıdır.
MMU, bir yazılım görev birimi işlemci üstünde koşmaya
başladığı zaman kullanacağı gerçek fiziksel bellek alanlarına
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karşılık gelen sanal adres alanlarının tanımlar. Böylece ayrık
bir yazılım biriminin diğer fiziksel bellek alanlarına erişimi
sistem tarafından sınırlanmış olur. MMU kullanımı sebebiyle,
işlemci bir yazılım biriminde diğerine geçerken GZİS'in
performansı etkilenebilir. Bunun önüne geçmek için önbellek
çeviri denetleme (TLB: Translation Lookaside Buffer) gibi
adres çevirmeyi hızlandıran çözümler kullanılmaktadır.

Niceleme tabanlı perdelemede tüm hesaplamalar daha önceden
belirlenmiş bir zaman kesitinin tam katı süresinde yapılır. Bu
teknikte tüm şifre çözme işlemleri maksimum şifre çözme
zamanı kadar sürmezse gizli anahtar bilgisinin sızması
olasıdır. Günümüzde zamanlama saldırılarına karşı
korunmanın en etkili yöntemi randomizasyon tabanlı
perdelemedir [22].

Gömülü sistemlerde yaygın kullanılan Flash, FRAM ve FPGA
PROM gibi kalıcı bellek aygıtları da yazmaya karşı
donanımsal yazma koruması özelliği içermelidir.

4.3.2.

Bu saldırılar kriptografik operasyon yapan işlemcilerin güç
tüketim bilgisini toplar ve analiz ederler. Basit Güç Analizi
(BGA) (SPA: Simple Power Analysis) saldırıları [23]
işlemcinin güç tüketimini doğrudan ölçer. Kriptografik
işlemler genellikle yonganın güç tüketiminin ölçülmesiyle
gözlemlenebilecek yoğun hesaplama aktivitesine gereksinim
duyarlar. Mod alma ve üst alma işlemleri ayırt edilebilir,
çarpma ve kare alma işlemlerini açığa çıkarılabilir. Koşullu
dallanma BGA ile kolayca saptanabilir. Korunma için farklı
dallanmalara ait güç tüketimi eşitlenmelidir. Diğer korunma
yöntemleri yazılım tabanlıdır ve farklı dallanmalardaki güç
tüketimini mümkün olduğunca aynı seviyeye getirmek için
kaynak kod değişikliğine gereksinim duyarlar.
Kripto
yardımcı işlemcileri farklı dallanmalardaki tek tip güç tüketimi
sayesinde BGA’ya daha dayanıklıdırlar.

4.2. Gömülü Sistemlerde Donanım Güvenlik Açıkları
Başka sistemlerle bilgi alışverişi gömülü sistemleri müdahale
ve saldırılara açık hale getirir. Mikro-elektronik ve Entegre
Devre (IC: Integrated Circuit) teknolojisindeki ilerleme
gömülü işlemcilerin kapasitesini arttırmaktadır. Bu arttırılmış
kapasite gömülü sistemlerde güçlü güvenlik algoritmalarının
gerçekleştirilebilmesine olanak vermektedir. Ancak bu
sistemler, donanımda ortaya çıkan ve yan kanal olarak
adlandırılan çıktılar nedeniyle güvenlik açıkları içerebilir.
Güvenlik algoritmasının teorik sağlamlığından bağımsız
olarak, algoritma tasarımı sırasında dikkate alınmamış çeşitli
tipte yan kanal bilgisi sistem tasarımı sürecindeki zayıf halkayı
oluşturabilir. Bu bölümde yan kanal saldırılarının ana hatlarını
özetleyeceğiz ve bu saldırıların örneklerini sunacağız.

Diferansiyel Güç Analizi (DGA) saldırıları [24] aynı
donanımın ve algoritma kısmının farklı parametreler işlerken
sahip oldukları güç tüketimindeki istatistiksel farkları kullanır.
DGA saldırılarında gizli anahtar hakkında bilgi edinmek için,
toplanan veriye sinyal işleme ve hata düzeltme teknikleri
çevrim dışı olarak uygulanır. DGA yöntemi BGA’ya kıyasla
daha ayrıntılı hazırlandığı için kaçınılması daha zordur.
DGA’dan korunmak için çeşitli yöntemler [25]’te
sınıflandırılmıştır. Basit dengeleme çözümleri farklı olaylar
arasındaki farkları kaldıranlardır. Bu çözümler büyük veri
setlerine ve yüksek çözünürlükteki ataklara [25] karşı
savunmasızdırlar. Diğer algoritmik çözümler verinin
şifrelenmeden önce rastgele maskelenmesini içerir. Bununla
birlikte bu tip özel çözümler ortaya genel bir yöntem
koymazlar ve her münferit işlem için uyarlanmalıdırlar.

4.3. Yan-Kanal Saldırıları
Günümüzde en yaygın entegre devre teknolojisi Tamamlayıcı
Metal Oksit Yarıiletken (CMOS) teknolojisidir. Özel önlemler
alınmadığı durumlarda CMOS cihazlar gerçekleştirdikleri
işlemler hakkında bilgi sızdırırlar. Bu yan-kanal bilgisinin
kötüye kullanıldığı saldırılar kriptografik işlem yapan pek çok
gömülü işlemciyi hedef alabilir.
4.3.1.

Zamanlama Saldırıları:

Zamanlama saldırıları kriptografik algoritmaların belirli
gerçeklemelerinin hassas zaman ölçümlerini kullanır [20].
Algoritma uygulamalarının çoğu durumunda belirli girdiler
farklı miktarlarda işleme zamanı kullanırlar. İşleme zamanları
saldırgan tarafından ölçülebilir ve algoritmadaki kriptografik
parametrelerin kestirilmesi için kullanılabilir. Değişken işleme
zamanının gizlenmesi için her algoritma çalışmasında
eşitlenmesi veya rastlantısal hale getirilmesi, zamanlama
saldırılarına karşı alınan önlemler arasındadır. Bu teknikler
aynı zamanda perdeleme (blinding) teknikleri olarak da
adlandırılır ve anahtar ile şifreleme süresi arasındaki
korelasyonun kaldırılması amacını taşır [20-22].
Üç ana tipte perdeleme tekniği vardır:




Güç Analiz Saldırıları

CMOS transistör devrelerindeki güç tüketimi büyük ölçüde
giriş verisinin değişmesiyle oluşan anahtarlama aktiviteleriyle
oluşurlar. Bu nedenle CMOS devreleri işlenen veriden
bağımsız olarak anahtarlama yapmalı veya sabit güç
tüketimine sahip olmalıdırlar. [26-28] gibi donanım çözümleri
mantıksal kapı seviyesinde güç tüketimini dengeleyerek yankanal bilgisi oluşturmamayı hedeflerler. Otomatik yönlendirme
ve yerleştirme çeşitli eniyilemeler vasıtasıyla güç tüketimi
hakkında bilgi verebilecek, örneğin hat uzunluklarında
dengesizlikler gibi, hatalar oluşturabilir. CMOS seviyesinde,
transistör boyut eniyilemesini engelleyerek farklı mantıksal
kapılar arasındaki sığayı eşitlemek bilgi sızmasını engellemeye
yardımcı olacaktır [29]. Ayrıca, sabit güç tüketimini
hedefleyen otomatik entegre devre tasarımı [30] ve donanımın
yan-kanal saldırılarına karşı hassasiyetinin ölçüm ve
doğrulaması için formal yöntemler de [31] kullanılabilir.

Randomizasyon tabanlı
Eşitleme tabanlı
Niceleme tabanlı

Randomizasyon tabanlı perdelemede savunma, şifreli metnin
çözülmesine başlanmadan şifreleme için kullanılan üstel
sayıya rastgele bir sayı eklenmesini içerir.

4.3.3.
Eşitleme tabanlı perdelemede, işlem zamanını şifreli metin
içeriği ve diğer ilgili parametrelerden bağımsız hale getirmek
ve eşitlemek için çıktısı dikkate alınmayacak işlemler eklenir.

Elektromanyetik Analiz (EMA) Saldırıları

Tüm elektronik cihazlar kullanım durumlarıyla ilişkili
elektromanyetik dalga ışıması yaparlar. Bu ışıma genellikle iki
ana elektromanyetik tayf elemanı içerir: ana saat işareti
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tarafından üretilen dar bant işaretleri ve farklı devre
elemanlarından, devre kartı yerleşimi veya gürültü kaynaklı
oluşan geniş bant işaretleri. Saat işareti kaynaklı ışınımlar
geniş bant ışınımlardan daha güçlüdürler ve kolaylıkla ayırt
edilebilirler. EMA saldırıları işlemcilerin saat işareti kaynaklı
bu dar bant ışınımlarının algılanmasına ve analizine
dayanmaktadır [32]. Tam spektral imza, mimari bağımlıdır
fakat işlemciler arasında ortak ışınım modelleri mevcuttur.
Saldırı sırasında, yonga üzerine bir bobin yerleştirilerek güç
tüketimiyle ilişkili yerel sinyaller algılanabilir.

Fiziksel saldırılara karşı alınan önlemler saldırganın sisteme
erişimini engellemeyi hedefler. Müdahaleyi önleyici tedbirler
saldırganın sistemin sırlarına ve iç dinamiklerine ait ayrıntılara
erişmesini engellemeye çalışır. Dayanıklı malzemeden, saldırı
altındaki cihaza zarar vermeden cihazı çözmenin mümkün
olmadığı engeller inşa edilebilir. Yonga kaplamaları sonda
saldırılarını engellemek için kullanılan kimyasal bir yöntemdir.
Bazı kaplamalar çıkarılmaları halinde cihazı tamamen yok
edecek şekilde tasarlanmışlardır. Baskı ve görüntüleme
saldırılarına karşı yalıtkan katmanlar kullanılır. Kurcalama
dayanımı kendi başına yeterli bir özellik değildir. Kurcalama
dayanımlı sistemler, saldırgan geride açık bir kanıt bırakmadan
bir saldırı yapsa da, cihazın fiziksel bir işleme maruz kalıp
kalmadığını ortaya koyabilirler. Bu sistemlerin çoğu
kurcalama girişimini açığa çıkaran hassas malzemeler kullanır.
Kurcalamaya karşı önlemler farklı koruma önlemlerini de
harekete geçirebilir.

EMA saldırılarına karşı basit fakat etkili bir yöntem ışınımları
soğuracak güçlü ferro-manyetik metallerin işlemci içinde ve
dışında kullanımıdır. İşlemcilerin güç tüketimini düşürmekse
farklı bir korunma yöntemidir. Düşük güç tüketen tasarımlar
nispeten daha az elektromanyetik enerji ışınımı yaparlar ve bu
sayede doğal olarak EMA saldırılarına karşı daha
dirençlidirler. Asenkron işlemci kullanımı, donanım ve
yazılımda akım kullanımını eşitlemeyle perdeleme yapmak
yaygın kullanımda olan diğer yöntemlerdir. Eğer her komutun
kendine özgü bir elektromanyetik imzası varsa, ters
elektromanyetik imzaya sahip sahte komutlar da paralelde
çalıştırılabilir [32].
4.3.4.

5. Sonuçlar
Güvenli gömülü sistemler üretmek için tasarım sürecinin
hemen her alanında güvenli tasarım kriterlerini göz önüne
almak gereklidir. Bu çalışmada gömülü yazılım ve donanım
tasarım süreçlerinde sistem güvenliği için alınması gereken
tasarım kararlarına genel bir bakış sunduk. Gömülü sistemlere
karşı geliştirilen atakları ve korunma yöntemlerini açıkladık.
GZİS kullanımı, sağlaması gereken güvenlik özellikleri ve
uygulama yazılımının bu yapıdaki yeri ve özelliklerini
detaylandırıp kendi projelerimizdeki pratiklerimizi ve tasarım
kararlarımızı anlattık. Güvenli sistem tasarımında yazılım ve
donanım tasarımları birbirini tamamlayan ve ayrılmaz
parçalardır. Bu yüzden yazılım ve donanım tasarımında, sistem
güvenliğine yönelik kararlar her iki tasarım sürecinin beraber
götürülmesini gerektirir. Sistem maliyetini arttırsalar bile, daha
sonra ortaya çıkabilecek ve maliyeti çok daha büyük olacak
güvenlik açıklarını kapattıkları için, güvenli tasarım
kriterlerine uyan tasarım süreçleri bir zorunluluktur.

Hata Oluşturma Saldırıları:

Hata oluşturma saldırıları, sistem dışı bileşenlerin fiziksel
düzensizliklerini geçici veya kalıcı hatalar oluşmasını
tetiklemek için kullanırlar. Bu hata durumları saldırı altındaki
sistemin kontrolünü ele geçirmek veya sistem hakkında bilgi
almak için istismar edilebilir. Hatalar sistemde ışınım, sıcaklık
veya kaynak gerilimi değişiklikleriyle oluşturulabilir fakat
rastlantısal hatalar dahi gizli öğeler elde etmek için
kullanılabilir. Bu yöntem ilk kez RSA şifreleme anahtarını
çarpanlarına ayırmak için kullanılmış [33] ve diğer kriptoloji
sistemlerine uygulanmıştır [34]. Hata oluşturma saldırıları alt
sistemlerin hazır olmalarını engelleyebilir veya gömülü
sistemin kontrolünü ele geçirmek için hafıza içeriklerini
değiştirebilir [35].
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üzerinden, alanında bilgi sahibi bir takım ile teker teker
geçilerek hataların kök sebepleri analizi tartışılır, fakat bu
işlem çok maliyetli ve yavaştır. Ayrıca, yazılım geliştirmede
hataların bulunması için yapılması önerilen etkinlikler düzgün
bir şekilde uygulanmadığında, hataların geliştirme yaşam
döngüsü içerisinde bulunma aşaması gecikmekte ve hataların
birçoğu, hata bulma maliyetinin en yüksek olduğu sistem test
aşamasında tespit edilmektedir. İdeal olan ise geliştirme süreci
boyunca hataları kalite güvence etkinlikleri ile tespit ederek
kayıt altına almak ve hata kayıtları üzerinde düzenli analizler
yaparak geliştiriciye zamanında geribildirimde bulunmaktır[1].

Özetçe
Yazılım
geliştirilen
birçok
projede
hatalar
ile
karşılaşılmaktadır. Bu hatalar test, gözden geçirme veya
inceleme gibi etkinlikler sonucunda bulunup kaydedilebilir,
fakat yazılım organizasyonları için daha önemli bir nokta, bu
hataların kök sebeplerinin analiz edilmesinden sağlanan geri
bildirimler ile yazılım geliştirme süreçlerinin iyileştirilmesidir.
Hata kök sebeplerinin araştırılmasında, hata kayıtlarında
anlamsal bilginin yer alması büyük rol oynamaktadır. Aksi
takdirde hata kök sebep analizi işlemlerinin maliyeti önemli
ölçüde artacaktır. Hata kayıtlarından anlamsal bilginin analizi,
hem hata kök sebeplerini daha etkin bir şekilde araştırmamızı,
hem de yazılım güvenirliliğinin ve kalitesinin etkili bir şekilde
ölçülebilmesini sağlayacaktır. Bu çalışmada ilk önce, hataları
analiz ederek hata kayıtlarından geliştirme aşamasında anlamlı
bilgiler çıkarmayı ve geliştiricilere süreç ilerlerken hızlı bir
şekilde geribildirim vermeyi öneren Dikey Hata
Sınıflandırması (DHS) tekniğinin özellikleri anlatılmıştır.
Daha sonra DHS kullanarak yazılım geliştirme süreçlerini
iyileştirmek için belirlediğimiz yöntem bağlamında,
TÜBİTAK-BİLGEM-UEKAE / Yazılım ve Veri Mühendisliği
Bölümü (G222)’nde yürütülmekte olan Bütünleşik Sosyal
Yardım Hizmetleri Projesi’ne ait hata kayıtları üzerinde, DHS’
nin uygulanabilirliğine ilişkin yaptığımız çalışmanın detayları
ve elde ettiğimiz sonuçlar paylaşılmıştır.

Dikey
Hata
Sınıflandırması
(“Orthogonal
Defect
Classification”), yazılım geliştirme süreci içerisinde hem
yukarıda bahsettiğimiz, hataları bulma etkinliklerinin
düzenlenmesindeki sorunları, hem de bulunan hataların
sürecimizin gelişmesi yönünde fayda sağlaması için kullanılan
metotların dezavantajlarını ortadan kaldıran çözümler sunar.
DHS, hatalardan anlamsal bilginin çıkarılması ile geliştiriciye
süreç içinde erken aşamalarda hızlı bir şekilde geri
bildirimlerde bulunmayı amaçlar [1]. Hızlı bir şekilde geri
bildirimde bulunmak ise hata kök sebep analizinin hızlı bir
şekilde yapılması ile mümkündür. DHS bu noktada, hata
kayıtlarından çıkarılan anlamsal bilgilere göre hataları
gruplandırma ve gruplandırılan hatalar üzerinden kök sebep
analizi yapma yoluna gider.
Bu çalışmada, DHS tekniğinin yaygın uygulanmaması ve hata
kök sebeplerinin analiz edilmemesi sonucunda, benzer
hatalarla tekrar tekrar karşılaşma durumunun oluşması
problemi üzerinde durulmuş ve DHS’nin kullanılabilirliği
örnek uygulama üzerinden tartışılmıştır.

1. Giriş
Yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca yazılım hataları
ile sıklıkla karşılaşılır. Karşılaşılan bu hatalar kayıt altına
alınır, fakat genellikle hatalar kayıt altına alınırken ve
düzeltilirken hata kaydına, yazılım geliştirme süreçlerinin
iyileştirilmesi için hızlı ve etkili bir şekilde katkıda bulunacak
detayda bilgilerin girilmesi ihmal edilir. Daha çok hata tanımı,
özeti, önceliği ve önem derecesi gibi bilgilerle yetinilir. Bu
durumda hatalar için yeterince anlamsal bilgi toplanamaz ve
hataların tekrar oluşmaması için gerekli önlemler alınmasında
sıkıntılar çekilir [1][2].

Bildirinin ikinci bölümünde, hata kök sebep analizi ile ilgili ön
bilgiler verilmiştir. Bu kapsamda Capability Maturity Model
Integration (CMMI) ve bu modelin Causal Analysis and
Resolution (CAR) süreç alanından bahsedilmiş, DHS ve ilgili
çalışmalara değinilmiştir. Üçüncü bölümde hata kök sebep
analizi yaparak yazılım geliştirme süreçlerini iyileştirmek için
öngördüğümüz yöntem anlatılmıştır. Dördüncü bölümde,
belirlediğimiz yöntem çerçevesinde DHS uygulamak üzere
üzerinde çalıştığımız Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri
Projesi’ne ve bu projeden alınan hata kümesi üzerinde
yaptığımız analizlere ve hata türü dağılımına yer verilmiştir.
Bu analizler sonucunda DHS’nin uygulanabilirliği konusunda
elde ettiğimiz çıkarımlar paylaşılmıştır. Beşinci bölümde ise
çalışmanın sonuçları, önerilerimiz ve gelecek çalışmalarda
yapmak için planladıklarımız özetlenmiştir.

Oluşturulan hata kayıtları yazılım güvenilirliğinin tahmin
edilmesi için kullanılır [3]. Yazılım güvenilirliği; hata sayısı,
ürünün başarısızlık oranı, hataların ortaya çıkarılma oranları
gibi nicel kavramlarla ölçülebilir. Fakat bu analizler sıklıkla
geliştirme aşamasının sonlarına doğru geç aşamalarda yapılır
ve analiz sonuçlarının geliştiriciler için değeri az olur. Hata
kayıtlarını analiz etmekte kullanılan bir diğer yöntem ise hata
kök sebeplerinin araştırılarak tanımlanmasıdır. Amaç, hata kök
sebeplerini tanımlayarak hataların bir daha tekrar etmemesi
için gerekli önlemlerin alınmasıdır. Hata kayıtlarının
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2. Ön Bilgi

Özel amaç ve uygulamalardan da görüldüğü gibi seçilmiş olan
olumlu veya olumsuz çıktılar üzerinden analiz yaparak,
sebepleri sorguluyoruz ve bu sebepleri adresleyerek süreç
iyileştirme için eylemler önerip gerçekleştiriyoruz [4]. Daha
sonra yaptığımız eylemlerin etkilerini değerlendiriyor ve sebep
analizi sonuçlarımızı kaydediyoruz. Seçilmiş çıktıları hatalar
olarak düşünürsek, CAR bize hata kök sebeplerinin analiz
edilmesini ve hataların tekrarlamaması veya azalması için
gerekli
önlemlerin
belirlenip
gerçekleştirilmesini
söylemektedir.

2.1. CMMI ve CAR
CMMI, organizasyonların süreçlerini geliştirmesine yardım
etmek için en iyi pratikler bütünü sunan süreç iyileştirme
modellerinden oluşmaktadır. Bu modellerden CMMI-DEV
modeli ise yazılım geliştirme organizasyonlarında, CMMI en
iyi pratikleri için bize yol gösterir. Bu model içerisindeki en
iyi pratikler, müşteri ve son kullanıcıların ihtiyaçlarını
karşılamak için ürün ve süreç kalitesini geliştirmeye yönelik
etkinlikler üzerine yoğunlaşmıştır. CMMI-DEV 22 tane süreç
alanından oluşmaktadır. Bu 22 süreç alanından 16’sı temel
süreç alanları, 1 tanesi paylaşılan süreç alanı ve 5 tanesi ise
sadece CMMI-DEV modelinde bulunan süreç alanıdır. 16
temel süreç alanı CMMI’ın tüm modellerinde bulunan süreç
alanlarıdır. Paylaşılan süreç alanı ise en az iki model
tarafından kullanılan süreç alanlarıdır [4].

2.2. DHS ve İlgili Çalışmalar
Yazılım geliştirme sürecimizi modellemek için açık bir şekilde
girdi ve çıktılarımızın belli olması ve neden sonuç ilişkilerinin
bilinmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde izlenebilir ve
kontrol edilebilir bir sistem yaratılabilir [5].
1991 yılında Ram Chillarege [6] ve ekibi hataların anlamsal
olarak sınıflandırılabileceğini ve yazılım güvenilirliği ile
anlamsal olarak sınıflandırılmış hata türleri arasında ilişki
kurulabileceğini belirtmişlerdir. Bu çalışma DHS yönteminin
temeli niteliğinde bir çalışmadır. Daha sonra Ram Chillarege
ve ekibi 1992 yılında yayınladıkları çalışmaları ile DHS
yöntemini açıklamışlardır [1].

CMMI’ın basamaklı modelinde 5 adet olgunluk seviyesi
bulunmaktadır. Olgunluk seviyeleri organizasyon süreçlerinin
CMMI modellerine uygunluğu ile ölçülmektedir. Olgunluk
seviyeleri
kendi
içlerinde
birçok
süreç
alanını
barındırmaktadır. Bu süreç alanları, ilgili olgunluk seviyesinde
organizasyonlardan beklenen gereksinimleri tanımlamaktadır.
Sebep Analizi ve Çözümleme (Causal Analysis and Resolution
– CAR), CMMI’ın 5. olgunluk seviyesinde bulunan 16 temel
süreç alanından bir tanesidir [4].

DHS, hataları sınıflandırıp, analiz eden bir tekniktir [5].
Geliştirme sürecindeki çıktıların sebeplerinin araştırılması için
hatalardan çıkarılan bu anlamsal bilgiler altın değerindedir [1].
DHS, CAR süreç alanında belirtilen özel amaç ve
uygulamaları karşılamak için kullanılabilecek bir yöntem
olarak düşünülebilir. Çünkü DHS’nin temelinde hatalardan
anlamsal bilginin çıkarılması ile hataların bir daha
tekrarlamaması için gerekli önlemleri almak ve bu şekilde
sürecimizi iyileştirmek yatmaktadır. DHS, geliştirme
esnasında geliştiricileri sürekli geribildirimlerle besleyerek
hataların en aza indirilmesini ve yok edilmesini
amaçlamaktadır. DHS’nin avantajlarından kısaca bahsedecek
olursak;

CAR süreç alanının amacı süreç içerisinde elde edilen
çıktıların sebeplerini tanımlamak ve süreç performansını
artırmak için gerekli adımları atmaktır. Süreç içerisinde elde
edilen çıktılar sadece hatalardan değil, olumlu ya da olumsuz
her türlü sonuçtan oluşmaktadır. CAR, hataların tekrar
oluşmasını önleyerek ve süreç performansındaki olumlu ya da
olumsuz sonuçların sebeplerini tanımlayarak kaliteyi ve
verimliliği artırır [4].
CAR da diğer tüm süreç alanları gibi, özel amaçlar ve özel
uygulamalardan oluşmaktadır [4]. Her bir özel uygulamanın
çıktıları ve o özel uygulamanın alt uygulamaları vardır.
CMMI, CAR süreç alanı ve bu süreç alanı kapsamındaki
amaç ve uygulamalar ile, süreçlerimiz boyunca toplanan
veriden anlamlı, sürecimizi iyileştirmeye yönelik sonuçlar
çıkarmamızı hedeflemektedir.

Daha ölçülebilir sistemler yaratır.
Geliştiriciye geribildirimlerde hızlıdır.
Hataların önlenmesinde etkilidir.
Hata kök sebep analizindeki zaman maliyetini ortadan
kaldırır.

Özel Amaç 1: Seçilen çıktıların sebeplerin belirle.
Özel Uygulama 1.1: Analiz için çıktıları belirle.

İstatistiksel hata modelindeki geliştiriciye yavaş
geribildirim ve hatalardan elde edilen metriklerin azlığı
problemlerini ortadan kaldırır.

Özel Uygulama 1.2: Çıktıların sebeplerini analiz et.
Özel Amaç 2: Seçilen çıktıların sebeplerini adresle.

DHS, istatistiksel hata modeli ve sebep analizi arasında köprü
görevi görmektedir. İstatistiksel hata modelindeki nicel
analizler sonucunda hata yoğunluğu, hata bulunma oranları
gibi yazılım güvenilirlik eğrisi hakkında bize bilgi veren
yararlı metrikler oluşturulur, fakat bu metriklerin analiz
sonuçları geliştirme esnasında geliştiricilere hızlı bir şekilde
sunulmaz. Ayrıca sebep analizi yapılmadığı için hata kök
sebeplerinin tespit edilerek, hataların tekrarlamaması için
gerekli önlemlerin alınmasında yetersiz kalmaktadır [1]. Sebep
analizi ile hataların kök sebeplerini tanımlamak ve hataların
tekrarlamaması için gerekli önlemleri almak amaçlanmıştır.

Özel Uygulama 2.1: Çıktıların sebeplerini adreslemek
için eylem önerilerini gerçekleştir.
Özel Uygulama 2.2:
etkilerini değerlendir.

Gerçekleştirilen

eylemlerin

Özel Uygulama 2.3: Sebep analiz verilerini organizasyon
içinde kullanmak için kaydet.
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yapılabilir. Örneğin fonksiyon hata türündeki hataların yazılım
geliştirme yaşam döngüsü içerisinde geç bulunması maliyetli
bir işlemdir. Bu yüzden daha erken aşamalarda yakalanması
veya hiç oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması
gerekmektedir. Yani hata türü bilgisini, hatanın üretildiği
yazılım yaşam döngüsü safhası ile birlikte düşünmek ve bu
şekilde analiz etmek gerekmektedir.

Sebep analizi ile yazılım geliştirme süreci esnasında toplanan
verilerden sürecimizi değerlendirmemiz için birçok metrik
oluşturulabilir. Sebep analizi yapmak CMMI’ın CAR süreç
alanının uygulamalarını gerçekleştirmek noktasında önemlidir.
Fakat hata kök sebeplerinin araştırılması zaman yönünden
maliyetli bir işlemdir. DHS, bu iki metodun dezavantajlarını
ortadan kaldırmak suretiyle hataların etkin bir şekilde analiz
edilerek gerekli önlemler alınmasını sağlamaktadır. Hataların
sınıflandırılarak analiz edilmesi sonucunda zaman maliyeti
büyük ölçüde azalmaktadır. Ayrıca hatalardan anlamsal
bilginin çekilerek kullanılması sonucunda sağlıklı süreç
performans ölçümü için birçok metrik elde etmiş oluruz [1][2].

Hata Tetikleyicisi: Hata tetikleyicisi yazılım hatalarını
bulabilmek için hangi şartları yerine getirmemiz gerektiğini
belirten hata özelliğidir ve hata kaydı açılırken hata kaydını
giren kişi tarafından belirtilir. Hata türü geliştirme devam
ederken bize yarar sağlarken, hata tetikleyicisi doğrulama
sürecinin bütünlüğü hakkında bilgi verir. Hata tetikleyicileri
hataları ortaya çıkaran etkinliklerle bire bir ilişkilidir. Hata
tetikçileri şu şekilde gruplandırılmaktadır.

DHS’de hatalar birçok özellikten oluşur. Bu özeliklerin bir
kısmı hataların açılma, bir kısmı ise hataların çözülme
aşamalarında belirlenen özelliklerdir. Hatalar açılırken ve
hataların çözülme aşamalarında hata kayıtlarına girilen bu
bilgiler yardımıyla hatalar kolay bir şekilde sınıflandırılabilir.
Hata kaydına girilen bu hata özellikleri, yazılım geliştirme
aşamasında dikkat edilmesi gereken noktaların tespitinde,
sebep
analizinde
kullanılmaktadır.
Dikey
Hata
Sınıflandırmadaki “Dikey” sözcüğü, hatalar sınıflandırılırken
kullanılan hata özelliklerinin çakışmamasını, birbirinden
bağımsız olması gerektiğini vurgulamaktadır. Örneğin hata
özelliklerinden biri olan hata türü seçiminde, bir hatanın
sadece bir hata türüne ait olması gerekir. DHS, hatalardan
sebep analizi yapılması aşamasında hata türü ve hata
tetikleyicisi özelliklerini kullanır. DHS’nin ilk çıkış
makalesinde bu iki hata özelliğinden bahsedilmiş ve bu iki
özelliğin DHS’nin temelini oluşturduğu belirtilmiştir [1].

Tasarım inceleme, kod gözden geçirme tetikleyicileri
Birim test tetikleyicileri
Fonksiyonel test tetikleyicileri
Sistem test tetikleyicileri
Örneğin birim test tetikleyicileri, hatanın birim test etkinliği
esnasında nasıl bir durumda ortaya çıkacağını işaret ederler.
Birim test tetikleyicilerini ikiye ayırabiliriz. Bunlar, basit yollu
ve karmaşık yollu birim testlerdir. Basit yollu birim testler
kodda varsayılan durumu test ederler. Karmaşık yollu birim
testler ise çok çeşitli durumu test ederek hataları gün yüzüne
çıkarmayı hedeflerler. Her ikisi de sonuç olarak, birim test
etkinliği esnasında hatanın ortaya çıkarılması için hazırlanan
şartları belirtmektedirler.

Hata Türü: DHS’nin daha iyi anlaşılabilmesi için hata türü
özelliğini anlamak gerekmektedir. Hata türleri spesifik bir
üründen bağımsız olarak herhangi bir yazılım geliştirme
sürecine uygulanacak şekilde yeteri kadar bulunmaktadır [1].
Bu hata türleri şunladır;
Arayüz

1992 yılında Chillarege ve arkadaşları [1] tarafından DHS’nin
tanımlanmasından sonra hem akademik dünyada hem de
endüstride DHS üzerine araştırmalar yapılmış ve sonuçları
değerlendirilmiştir.

Fonksiyon

Kumaresh ve Baskaran [7], 5 ayrı proje üzerindeki hataları
inceleyerek bu hataların türlerini bulmaya çalışmışlardır. Hata
türlerini belirledikten sonra hata kök sebep analizi ile hata
sebeplerini bulmuşladır. Daha sonra ise ileriki projelerde
hataların
tekrarlamaması
için
analizler
sonucunda
belirledikleri önleyici adımları sıralamışlardır. Hatalardan
anlamsal olarak derin bir bilgiyi elde etmek istiyorsak, DHS
kullanarak hataları sınıflandırmamız ve sınıflandırılmış veri
üzerinde sebep analizine gitmemiz gerektiğini belirtmişlerdir.

Yapı/Paket/Birleşim
Atama
Dokümantasyon
Kontrol
Algoritma
Zamanlama/Serileştirme
Hata türü hatanın düzeltilmesi aşamasında hatayı düzelten kişi
tarafından girilir. Hatanın neden kaynaklandığını belirtir ve
hata türünün doğru seçilmesi analizin sağlığı için çok
önemlidir. Hata türlerinin kökeni aslında geliştiricinin hatayı
düzeltmek için yaptığı değişiklikte yatmaktadır. Hataları hata
türlerine göre ayırarak aslında, hataları temel sebeplerine göre
gruplamış oluruz. Hata türleri yazılım geliştirme yaşam
döngüsü içerisinde çeşitli safhalarda çıkan her türlü hata için
geçerlidir.

Bridge ve Miller [5], Motorola GSMBSS grubunun yazılım
geliştirme
süreçlerinde
DHS’yi
uygulayabilirliklerini
incelemişlerdir. GSMBSS grubunun 1992’den beri Fagan
incelemeleri ile hatalarını analiz ettikleri ve belli hata türleri
tanımladıkları belirtilmiş ve bu hata türleri ile DHS uygunluğu
üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda
GSMBSS’nin Fagan incelemesi hata türlerinin birkaç küçük
değişiklikle, DHS hata türleri ile eşleşeceği ve Motorola
yazılım
geliştirme
ekipleri
tarafından
kolayca
uygulanabileceği belirtilmiştir.

Hata türleri DHS için vazgeçilmez bir özelliktir. Hata türlerine
göre sınıflandırılmış hata verisi üzerinde, hatanın yazılım
geliştirme yaşam döngüsü esnasında hangi aşamadan
kaynaklandığı bilgisi de kullanılarak çok yararlı analizler

Buglione ve Abran [8], DHS’nin hata kök sebep analizindeki
zaman dezavantajını ortadan kaldırdığını belirterek hata kök
sebep analizi ve Ishikawa diyagramları yerine, DHS ile hata
kök sebep analizi yapmayı önermiştir. Ayrıca CAR süreç
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alanını uygulamaya CMMI’ın 2. olgunluk seviyesinden
itibaren başlanması gerektiği vurgulanmıştır.

nihai amacımız olan yazılım
iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Shenvi [9], PHILIPS’te geliştirilen bir DVD oynatıcı yazılım
geliştirme projesinde DHS tekniğini uygulamış ve
deneyimlerini açıklamıştır. Shenvi hata türü, etkinliği ve
nitelendiricisi yardımıyla hata önleme yol haritasının
kolaylıkla çizilebileceğini belirtmiştir. Shenvi ayrıca, DHS
uyguladıktan sonra hataların tekrarlamaması için alınması
gereken önlemleri belirtmiştir.

Bu yöntem ile, bir önceki bölümde bahsettiğimiz
çalışmalardan farklı olarak; hataların oluştuğu süreçteki
bağlam bilgisini de toplayarak bu bilgiyi DHS sonuçları ile
birlikte değerlendirmenin, sürecimizin iyileşmesinde ve ortaya
çıkan ürünün kalitesinin artmasında önemli olduğu
savunulmaktadır.

Jalote ve Agrawal [10], yinelenen yazılım geliştirme modeli
kullanılan bir projede, DHS tekniğinin gerçekleştirilmesi
deneyimlerini paylaşmışlardır. Projede bir yinelemede bulunan
hatalar hemen analiz edilmiş ve bir sonraki yineleme için
geribildirim olarak kullanılmıştır. Böylece hataların
tekrarlanmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır. Nitekim çıkan
sonuçlarda yazılıma hata yerleştirme oranının büyük ölçüde
düşerek seyrettiği belirtilmiştir.

geliştirme

sürecimizin

Hata Sebep Analizi İçin İzlenen Yöntem

Hata sebeplerini
araştırma ihtiyacı
oluştu

Sebepleri
araştırılacak
hata setini seç

Ortagonal Hata
Sınıflandırma
Yöntemi
Gerekleri

V

Falessi ve Cantone [11], hataları belli bir sınıfa koymak
işlemini bir deney yaparak bize anlatmışlardır. Hataları
düzgün ve etkili bir şekilde sınıflandırma işleminin deneyimle
alakalı olduğunu, öncelikle eğitim işleminin yapılmış olması
gerektiğini belirtmişlerdir. Hata türü belirlemede ortalama 5
dakikanın gerekli olduğunu ve bazı hata türleri birbirilerine
çok yakın olduğundan sınıflandırma işleminde zorluklar
çekilebileceğini belirtmişlerdir.

Süreç Özellikleri
Formu
Seçilen setteki
hataları üreten
sürecin bağlamını
incele

Hata kümesi
üzerinde DHS
uygula
Hata tipi, hata
tetikleyici ...

Süreç Tutarlılık
Matrisi

Uygulama
sonuçlarını
değerlendir

DHS
uygulamasını
iyileştirme
önerileri

Çalışmamızda hataların analizi için kullandığımız DHS
tekniği, yurtdışında IBM’de geliştirilen projeler başta olmak
üzere, çeşitli çalışmalarda uygulanmıştır [1][9][14]. Hata
sayılarında çok yüksek oranlarda düşüş gözlenmiştir. Ancak
Türkiye’ deki yazılım organizasyonları içerisinde DHS
tekniğinin
kullanımını
raporlayan
bir
çalışmaya
rastlanmamıştır.

Hata sebeplerini
gösteren Balık
Kılçığı Şeması

Süreç
bağlamını
değerlendir
Süreç
uygulamasını
iyileştirme
önerileri

Hata
sebeplerini
tanımla
Hata Sebepleri
Tanımı
Süreç
iyileştirme için
önerileri
belirle

Hata sebepleri
tanımlandı ve süreç
iyileştirme önerileri
belirlendi

3. Yöntem
Önceki bölümde belirttiğimiz gibi DHS tekniği ile hatalar
sınıflandırılarak, hatalardan anlamsal bilginin çıkarılması yolu
ile hataların ilerde tekrarlamaması, azaltılması için gereken
önlemlerin alınması amaçlanmıştır. CAR süreç alanında Özel
Uygulama 1.2 ile çıktıların analiz edilmesi gerektiği
vurgulanmıştır. Özel Uygulama 1.2’nin alt uygulamalarında
ise hata kök sebeplerini belirlemek için çıktıların analiz
edilebileceği belirtilmiştir. Biz de CAR süreç alanının bir
uygulaması olarak kabul ettiğimiz DHS tekniğinin
uygulanması ile aslında CAR süreç alanında belirtilen
uygulamaları gerçekleştirebileceğimize karar vererek hataların
sebep analizinin yapılması için bir yöntem belirledik.

Girdi

Etkinlik

Çıktı

Şekil 1: Hata Sebep Analizi Yöntemi
Sürecin bağlam bilgisi toplanmadan önce, süreç bileşenlerinin
anlaşılarak modellenmesi gerekmektedir. Sürecin tanımlı
olması gerekmez, ancak girdi – etkinlik – çıktı üçlüsünün açık
ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesi beklenmektedir. Yazılım
geliştirme süreci içerisindeki tüm aşamaların modellenmesi ile
sürecimiz ölçülüp izlenebilecek bir duruma gelebilir.
Önerdiğimiz bağlam bilgisi toplama yolu şu şekildedir:

Sunduğumuz yöntemi iki kısma ayırmak mümkün.
Modelimizde sol kısım, seçilen hata kümesi üzerinde DHS
tekniğini uygulamak ve sonuçları çıkarmak, sağ kısım ise
hataların çıktığı süreç içerisinden bağlam bilgisini elde etmek
için tanımlanmıştır. DHS uygulayarak hataların sebepleri
tanımlanmaya çalışılıp geliştirme esnasında geliştiricilere hızlı
şekilde geri bildirimlerde bulunarak hataların azaltılması ve bir
daha tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınması
sağlanmaktadır. Süreç bağlam bilgisi toplanarak ise süreçte
neler yanlış gidiyor, hangi noktaların iyileştirilmesi gerekiyor
bilgisi elde edilip, hata kayıtları ile birlikte değerlendirilerek

İlk önce, sürecin etkinlik zinciri ve sürece ilişkin girdietkinlik-çıktı üçlüleri belirlenir.
Daha sonra süreç modeli üzerinden bir kontrol listesi
(Süreç Özellikleri Formu) hazırlanır.
Kontrol listesi yazılım ekibindeki çalışanlar tarafından
doldurulur. Örneğin bir yazılım projesinde analiz
aşamasında hangi kişiler yer aldıysa, o kişilere
gereksinim mühendisliği süreci modeline ilişkin kontrol
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listesi doldurtularak süreç modeli ile yapılan işin
uyumluluğu kontrol edilir.

Bu çalışma, kurumsal süreç tanımlarını ve varlıklarını
iyileştirmeye girdi sağlaması amacı ile yapılmış ve bu konuda
üst yönetimin desteği alınmıştır.

Daha sonra bağlama ilişkin büyük resmi görebilmek
amacıyla, her bir süreç için doldurulan kontrol listeleri bir
araya getirilerek Süreç Tutarlılık Matrisi [12][13]
oluşturulur. Süreç Tutarlılık Matrisi aslında farklı kişiler
tarafından doldurulan kontrol listelerinin toplam
sonuçlarını görebildiğimiz bir matristir. Bu matrisin bir
örneği Şekil 5 ile verilmiştir.

Projede ana sürüm ve ara sürüm olarak sürümler alınır. Ana
sürümlerin alınış tarihi ve içerikleri önceden belirlenir. Ana
sürümlerde, yazılıma yeni işlevler eklenir, ara sürümler ise ana
sürüme hazırlık amacıyla alınan ve sistem testine tabi tutulan
sürümlerdir. Vakıf Otomasyonu ürünü için bildirinin
hazırlandığı tarih itibariyle alınan son 9 ana sürüme ilişkin
hata sayılarını analiz ettiğimizde DHS tekniğinin çıkması için
ilham kaynağı olan problemin bu noktada var olduğunu
görüyoruz.

Süreç
Tutarlılık
Matrisi
üzerinde
yaptığımız
değerlendirmeler, Şekil 1’de belirtilen yöntemde sol
taraftan gelen analiz sonuçları ile birlikte değerlendirilip,
süreç iyileştirme için öneriler tanımlanır. Hataların
tekrarlamaması için önlemler alınır.

400
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4. DHS Uygulanabilirlik Çalışması
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar
Genel Müdürlüğü (SYGM) ve TÜBİTAK işbirliği ile
başlatılan Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi
Türkiye'de sosyal yardım alanında devlet eliyle dağıtılan
sosyal yardımların tek bir iş süreç otomasyonu sistemi
aracılığıyla dağıtılmasını amaçlamaktadır. Gelinen noktada,
sosyal yardımlara ilişkin temel iş ve işlemler geliştirilen sistem
üzerinden yürütülmektedir. Hali hazırda, sistemi anlık olarak
3.500 - 4.000 kullanıcı kullanmaktadır. Veri tabanında kayıtlı
14 milyon vatandaş bulunmaktadır. İlerleyen aşamalarda,
sosyal yardım alanında faaliyet gösteren belediyeler ve sivil
toplum kuruluşlarının da sistemden faydalanmasıyla mükerrer
yardımlar tamamen engellenecek ve sosyal yardım bilgileri tek
bir merkezde toplanmış olacaktır.
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Hata Sayısı
Şekil 2: Yazılım Versiyonu – Hata Sayısı Grafiği
Şekil 2’ deki grafikte yer alan hata sayıları her bir ana sürüm
ve o ana sürüme ait ara sürümlerdeki hata sayılarını
kapsamaktadır. Şekilden de görüldüğü gibi versiyon
ilerledikçe hata sayısı değişkenlik göstermiş, VO-V3.1
noktasında aniden bir artış olmuş, bir sonraki sürümde düşüş
yaşansa da, daha sonraki sürümde hata sayısı tekrar artmıştır.
DHS tekniğinin uygulanması ile hataların kök analizi
yapılarak, geliştiriciye süreç içerisinde sürekli ve hızlı biçimde
geribildirimlerde bulunulması ve hataların oluşmaması için
önlem alınması yoluna gidildiği için, hata sayısının her bir
versiyonda düşmesi beklenmektedir.
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VO-V3.7.11

VO-V3.7.9

VO-V3.7.8

VO-V3.7.7

VO-V3.7.6

VO-V3.7.5

VO-V3.7.4

VO-V3.7.10

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi, TÜBİTAK BİLGEM - UEKAE / Yazılım ve Veri Mühendisliği Bölümü
(G222) tarafından artırımlı ve yinelemeli yazılım geliştirme
yaşam döngüsü kullanılarak gerçekleştirilen bir projedir. Bu
model, artırımlı olmasından dolayı her artırımda yeni
özelliklerin eklenmesine izin vermekte, diğer yandan
yinelemeli yapısından dolayı ürünün sürekli iyileştirilmesini
sağlamaktadır. Artırımlı yaklaşım, geribildirimlerin hızlı ve
erken aşamalardan itibaren alınmasını mümkün kılmaktadır.

11

3

VO-V3.7.1

G222 Bölümü’nde bugüne kadar yapılan projelerde, test
faaliyetlerinin kodlamaya paralel sürekli yapılmasından ve
hataların sistematik olarak kayıt altına alınmasından dolayı
binlerce hata kaydı bulunmaktadır. Bu hata kayıtları farklı
CASE araçlarında tutulmuş ve bu hata kayıtlarının analizi için
bir çalışma yapılmamıştır. Bu yüzden bu çalışmanın sonucu
kurumun süreçlerinin iyileştirilmesi ve şimdikinden daha iyi
bir noktaya gelmesi için değerlidir.

11
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VO-V3.7.2

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi şu anda
TÜBİTAK - BİLGEM - UEKAE / Yazılım ve Veri
Mühendisliği Bölümü (G222) tarafından yürütülmekte olan en
büyük ve hata verisi en fazla olan projedir, o yüzden bu
projedeki yazılım geliştirme sürecini izlemek ve bu süreç
içerisinde kayıt altına alınan hatalar üzerinde analiz yapmak
büyük bir avantajdır. Projede bildirinin hazırlandığı ana kadar
toplam 4372 adet hata kaydı bulunmaktadır. Bu hata kayıtları
projede yer alan ŞESY (Şartlı Eğitim Sağlık Yardımı) Modülü,
Yardımlar Modülü, Kaynak Yönetimi Modülü, İnsan
Kaynakları Modülü ve SYGM Yardımlar Modülü olmak üzere
5 modül kapsamında oluşturulmuştur.

Hata Sayısı
Şekil 3: Yazılım Ara Versiyonu – Hata Sayısı Grafiği
Şekil 3’te VO-V3.7 ana sürümü alındıktan sonra oluşan hata
kayıtlarını düzeltmek için alınan ara sürümler ve bu ara
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sürümlerdeki hata sayıları bulunmaktadır.
Şekil 3’ten
gördüğümüz gibi ara sürümlerde de hata sayısı değişkenlik
göstermiştir. Beklenen durum ise ara sürümlerde hata kaydı
sayısının giderek düşmesidir. DHS ile hem ana sürümlerde
hem de ara sürümlerde hata kaydı sayısının düşürülmesi
amaçlanmaktadır.

beklenen girdi, çıktı ve etkinlikleri, bu matrisin satırlarında yer
alır. Sütunlardaki değerler ise surecin her uygulamasında, bu
girdi, çıktı ve etkinliklerin gerçekleşme durumunu gösterir.
Böylece matris genel olarak, sürecin uygulamada aksayan
yönleri hakkında bağlama yönelik bilgi sağlar.

Biz de projeden aldığımız örnek 220 adetlik hata kümesi
üzerinden hata türlerini belirlemeye çalıştık. Hata türlerini
belirlerken her hatanın üzerinden teker teker geçilmiş ve ilgili
olduğu hata türü belirlenmiştir. Her hatanın türünü belirlemek
için ortalama 5 dakika harcanmıştır. Belirlenen hata türlerinin,
DHS hata türleri ile örtüştüğü gözlemlenmiştir, fakat hata türü
belirleme işleminde DHS’nin hata türleri ile eşleştirmeye
çalışıldığı için zorluklar yaşanmıştır. DHS bu noktada bize bir
kısıt koymamaktadır, yani amacımız hataları sınıflandırıp
analiz yapmak olduğu için kendi projemize uygun hata türleri
belirlenip kullanılarak da DHS uygulanabilmektedir. Bu
açıdan bu çalışmanın devamında yeni hata türleri
tanımlanabileceği
öngörülmektedir.
Normalde
DHS
uygulamasında hata türü, hata düzeltildiği zaman hatayı çözen
kişi tarafından belirlenmektedir. Biz bu çalışmamız ile hata
türlerinin bizim hata kümemize uygunluğunu araştırmak için
hata türleri girilmemiş hatalar üzerinde geriye dönük çalışma
yaparak elde ettiğimiz verileri DHS hata türlerine eşleştirdik.
Şekil 4’ de hata türlerinin dağılımına yer verilmiştir. 220
adetlik hata kümesinden 194 tanesinin hata türü belirlenmiş,
geriye kalan 26 tanesinin ise hata türüne tam karar
verilememiştir. Bunun nedeni, bizim geriye yönelik bir
çalışma yaparak hataların türüne şimdi karar vermemiz ve
DHS hata türleri ile ilgili hataları sınıflandıramayışımızdır.
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Şekil 5: Süreç Tutarlılık Matrisi

3

Süreç Tutarlılık Matrisi çeşitli modüllerin gereksinim
mühendisliği sürecinde yer alan 7 kişi üzerinden toplanan
kontrol listeleri birleştirilerek elde edilmiştir. Süreç Tutarlılık
Matrisinden süreç uygulamalarına ilişkin bağlam bilgisi ve
DHS ile hataları sınıflandırmamız sonucu elde ettiğimiz
bulgular birlikte değerlendirilerek Şekil 6’da belirtilen Balık
Kılçığı Diyagramı oluşturulmuştur.
Şekil 6’da hataların oluşmasına ortam hazırlayan koşullar
belirtilmeye çalışılmıştır. Hata türlerine göre hataların
sınıflandırılması ve süreç ile ilgili bağlam bilgisinin
toplanması ile Balık Kılçığı Diyagramı’nın daha rahat bir
şekilde hazırlandığı gözlenmiştir. Bu diyagram yazılım
hatasına etki eden faktörleri ifade etmemizi sağlayarak bize
aslında sürecimizde nelere dikkat etmemiz gerekiyor, neler
hatalı gidiyor, vb. konular hakkında bilgi vermektedir. Bu
açıdan nedenlerin tümünü bir arada görmek için Balık Kılçığı
Diyagramı’nın oluşturulmasını yararlı buluyoruz.

Hata Sayısı
Şekil 4: Hata Türü – Hata Sayısı Grafiği
Hata türlerini çıkardıktan sonra, gereksinim mühendisliği
sürecini modelleyip oluşturduğumuz kontrol listeleri üzerinden
sürecinin bağlam bilgisi toplanarak daha önceden de
bahsettiğimiz, Şekil 5’de gösterilen Süreç Tutarlılık Matrisi
oluşturulmuştur. Sürecin önceden belirlenen ve gerçekleşmesi
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inceleme faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yapılmasıyla
hataların daha erken tespit edilmesi sağlanabilir.
Gereksinimler
Ani Gereksinim Değişiklikleri
Geçerleme
Süreç Varlıklarının Kullanımı
Risk Belirleme
Arayüz Gereksinimlerini Belirleme
Gereksinimlerin Toplanması

Tasarım

Algoritma

5. Sonuçlar

Yanlış Tasarım
Algoritmanın Yanlış Gerçekleştirimi

Yazılım Hatası

Çalışma kapsamında G222 bünyesinde geliştirilen Bütünleşik
Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi hataları analiz edilerek
DHS tekniğinin uygulanabilirliği araştırılmıştır. Hata
sayılarının versiyondan versiyona ani değişiklikler gösterdiği
belirlenmiş ve bu durumun önüne geçmek için DHS
tekniğinin kullanılmasının çok büyük yarar sağlayacağı ve her
bir
versiyonda
hata
sayısının
düşürülebileceği
beklenmektedir. Ayrıca DHS hata türleri ile projedeki
hataların uyumlu olduğu belirlenmiş ve DHS hata türlerinin
rahatça projeye uygulanabileceği gözlenmiştir.

Tecrübe
Eğitim

İnsan Kaynaklı Nedenler

Etkinliklerin Yetersizliği

Etkinlikler

Şekil 6: Balık Kılçığı Diyagramı
Şekil 6’da belirtilen Geçerleme, Süreç Varlıklarının
Kullanımı, Risk Belirleme ve Arayüz Gereksinimlerini
Belirleme sebeplerinin gereksinim mühendisliği süreci
içerisindeki sorunlardan dolayı oluştuğu gözlenmiştir.
Gereksinim mühendisliği süreci esnasında müşteriden
gereksinimin tam olarak toplanmadığı ya da müşterinin tam
olarak ne istediğini bilmediği için ilerde ani gereksinim
değişikliklerinin oluşabildiği gözlenmiştir. Algoritmanın
Yanlış Gerçekleştirimi sebebi, hata kayıtlarından bazılarının
geliştirici tarafından hatalı bir şekilde gerçekleştirilen kod
parçacıklarından kaynaklı olduğu için eklenmiştir. Yanlış
Tasarım sebebi ise geliştiricilerin tasarım aşamasında
yaptıkları hatalı tasarım sonucu ortaya çıkan ve sonucunda
genellikle tasarım değişikliğine gidilen olaylar sonucunda
eklenmiştir. Kod Gözden Geçirme ve İnceleme Etkinliklerinin
Yetersizliği sonucunda geliştirme süreci içerisinde yanlış
yapılan noktaların incelenmemesi sebebiyle daha büyük birçok
hataya neden olabildiği gözlenmiştir. İnsan Kaynaklı Nedenler
ise geliştiricinin teknoloji ve süreç eksikliği gibi sebeplerden
ötürü oluşan hata kayıtlarından dolayı eklenmiştir.

Artırımlı ve yinelemeli yazılım geliştirme yaşam döngüsünü
kullanmanın DHS tekniği için çok büyük bir avantajdır.
Çünkü bir yandan yeni özellikler eklenerek ana sürümlerin
alınması bir yandan da ara sürümler alınarak hataların
düzeltilmesi sağlanmış olacaktır. DHS tekniği uygulanması
ile sürekli bu döngü içerisinde gelen hatalar analiz edilerek
kök sebepleri bulunacak ve bir sonraki sürümde
tekrarlamaması için önlemler alınacaktır. Bu döngü içerisinde
hataların hızlı bir şekilde üzerine gidilip tekrarlamaması için
gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca DHS
tekniğinin kullanılması ile geliştirme sürecimizdeki iyileşme
hemen ölçülebilecektir.
Çalışmamızda ortaya koyduğumuz yöntem ile hem DHS
tekniğini kullanarak hata kök sebep analizi yapılacak, hem de
süreç bağlam bilgisi toplanarak sürecin iyileştirilmesi için
öneriler tanımlanacaktır. Bu açıdan bu yöntemin DHS
uygulanması aşamasında çok yararlı olacağını düşünmekteyiz.
Çalışmanın bundan sonraki kısmında geliştirme sürecine
ilişkin bağlam bilgisi analiz edilerek DHS uygulanabilirlik
çalışmasının sonuçlarıyla birlikte değerlendirilecek ve süreç
iyileştirme önerileri çıkarılacaktır. Bu önerilerin Süreç
İyileştirme Grubu tarafından değerlendirilmesi ve DHS’nin
yürürlükteki proje(ler) üzerinde pilot uygulamaya alınması,
bu çalışmanın devamında alınması beklenen eylemler
arasındadır. Pilot uygulama sonuçları, kurumun DHS’den
faydalanma derecesini ölçmek için temel oluşturacaktır.
Ayrıca CMMI’ın 3. olgunluk seviyesinde faaliyet gösteren
kurum, bu uygulamalarla, CAR süreç alanının yer aldığı 5.
olgunluk seviyesine ulaşmak için temel gereklerden birini de
yerine getirmiş olacaktır.

Şekil 6’da belirtilen sebepler, 220 adetlik hata kaydı üzerinde
DHS tekniğinin geriye dönük yapılması ve gereksinim
mühendisliği sürecinin bağlamının toplanması sonucu
oluşturulmuştur. Yazılım geliştirme yaşam döngüsünün diğer
aşamalarından toplayacağımız bağlam bilgisi ile diyagram
detaylandırılarak,
zenginleştirilecektir.
Çalışmamızda
Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesinin hataları
incelenerek, DHS tekniğinin projeye uygulanabilirliği
araştırılmış, özetle şu sonuçlar çıkarılmıştır.
Versiyonlarda kayıt altına alınan hata sayılarına
bakıldığında, hata sayılarında dengesizlik olduğu, bir
sonraki sürümde bir öncekinden daha fazla sayıda
hataların olabildiği gözlenmiştir. Bu durum DHS
tekniğinin önüne geçebileceği bir durumdur.
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rasgele sayı dizisi kullanan olasılıksal (stokastik) doğasına
oldukça bağlıdır [4, 5].
Son zamanlarda kaotik sayı dizileri rasgele sayı dizilerinin
yerini almış ve bazen güzel sonuçlar elde edilmiştir. Kaotik
sayı dizilerinin kullanılması teorik olarak bunların tahmin
edilemezliği, yayılmış spektrumlu karakteristiği ve ergodik
özelliklerinden dolayı artmıştır [5].
Bu çalışmada PSO’nun parametrelerinin belirlenmesinde
rasgele tabanlı bir seçim söz konusu olduğunda farklı kaotik
sistemler rasgele sayı dizilerinin yerine kullanılmıştır. Bu
şekilde PSO’nun global yakınsama özelliğinin arttırılması ve
lokal çözümde takılıp kalması önlenmeye çalışılmıştır.
Önerilen yöntemin başarısı PSO kullanarak çözülmüş proje
seçim problemlerinin optimizasyonu problemi üzerine bir
çalışma ile karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve elde edilen
sonuçlar kaotik haritalı parçacık sürü optimizasyon yöntemiyle
daha iyi sonuçlar elde edildiğini göstermiştir. Çalışmanın geri
kalan kısmı aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.
İkinci bölümde proje seçim probleminin yapısı verilmiştir.
Üçüncü bölümde incelenen proje seçim problemini çözmek
için kullanılan PSO algoritması kısaca özetlenmiştir.
Dördüncü bölümde önerilen kaos haritalı parçacık sürü
optimizasyon algoritması tanıtılmıştır. Beşinci bölümde
önerilen yeni yöntemin kalite testi fonksiyonlarından elde
edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Son
bölümde ise çalışma özetlenmiştir.

Özetçe
Yazılım proje yönetiminde faydanın maksimize edilmesi, risk
ve maliyetlerin azaltılması, kısıtlı kaynakların paylaştırılması
ve iş programı planının oluşturulması; projelerin başarısı için
çözülmesi gereken başlıca problemlerden birkaçıdır. Bu
problemleri çözmek için birçok sezgisel optimizasyon yöntemi
kullanılabilir. Bu çalışmada yazılım proje yönetiminde
kullanılan
bu
optimizasyon
araçlarının
başarısının
geliştirilmesi için kaos tabanlı çözümler önerilmiştir.
Çalışmada daha önce parçacık sürü optimizasyonu yöntemi ile
çözülmüş proje seçim problemi üzerine bir çalışma incelenmiş
ve yöntem kaotik haritalar kullanılarak geliştirilmiştir. Elde
edilen sonuçlar kaotik haritalı parçacık sürü optimizasyon
yöntemiyle daha iyi sonuçların elde edilebileceğini
göstermiştir.

1. Giriş
Yazılım proje yönetiminin temel amacı, belirlenen bütçe ve
zaman kısıtları altında, kaynakları en etkin şekilde kullanarak
belirlenen hedeflere ulaşmaktır [1, 2]. Bir başka deyişle
yazılım proje yönetiminde hedeflerden sağlanacak faydayı
maksimize ederken oluşabilecek maliyet ve riskleri minimuma
indirgenmesidir. Bunlar yapılırken kısıtlı kaynakların en iyi
şekilde paylaştırılması ve etkin bir iş planı oluşturulması
istenmektedir. Bu bakış acısıyla aslında yazılım proje yönetimi
çok amaçlı bir optimizasyon problemini çözmektir [3].
Gerçek hayatta, genellikle birçok farklı değişkene sahip
olan ve tek bir amaçtan ziyade birden çok amaca sahip olan
optimizasyon problemleriyle karşılaşırız. Bu tür problemlerde,
bazıları minimizasyon ve bazılarının da maksimizasyon
olabildiği birden fazla amaç tatmin edilmek zorundadır. Bu
yüzden bu problemlerin çözümü klasik problemlerden daha
zor ve karmaşıktır [4, 5].
Birçok çalışmada optimizasyon problemlerini çözmek için
genetik algoritmalar, ısıl işlem algoritması, tabu arama, karınca
kolonisi optimizasyonu, parçacık sürü optimizasyonu (PSO)
gibi meta sezgisel yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin
problemin yapısına göre avantaj veya dezavantajları olabilir.
PSO kuş ve balık sürülerinden esinlenerek geliştirilmiş
popülasyon tabanlı arama ve optimizasyon algoritmasıdır [6].
Diğer evrimsel algoritma ve matematiksel temelli
algoritmalara göre fazla hafıza gerektirmez, hesapsal olarak
etkili ve uygulaması kolay bir optimizasyon yöntemidir.
Ayrıca hızlı yakınsama özelliğine sahiptir. Ancak çok fazla
lokal optimum noktası bulunan problemlerle çalışırken lokal
optimum noktaları keşfetme olasılığı fazladır. PSO’nun
yakınsama özelliği, algoritmada kullanılan parametreler için

2. Çok Amaçlı Proje Seçim Problemi
Yatırım önerilerinin değerlendirilmesi aşamasında karar
vericiler birçok proje içerisinden belirli bir dönemde hangi
projelerin seçileceğine karar vermek zorundadır. Bu seçim
işlemi projeler birbiriyle ilişkili olduğunda çok daha kritik bir
hal almaktadır. Seçilen projelerde toplam faydanın
maksimum olması istenirken risk ve maliyetlerinin düşük
olmasına dikkat edilmelidir. Bir başka deyişle karar vericiler
bu amaçları gerçekleştirecek problemi çözmelidirler.
İncelenen modelde seçim işlemi için N projenin olduğu ve
bu projeler arasında bağımlılıklar olduğu varsayılmaktadır.
Seçim işleminde toplam fayda maksimum yapılmaya
çalışılırken toplam risk ve maliyetler minimuma
indirgenmeye çalışılmaktadır [3].
Seçim işleminde kullanılan parametreler aşağıda kısaca
açıklanmıştır.
N : Projelerin sayısı i,j=1,2,…,N
T : Dönemlerin sayısı t=1,2,…T
bit: t döneminde i projesinin tek başına yapılmasından
sağlanacak fayda
bij: t döneminde i ve j projelerinin beraber yapılmasından
sağlanacak fayda
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cit: t döneminde i projesinin tek başına yapılmasının
gerektirdiği maliyet
cij: t döneminde i ve j projelerinin beraber yapılmasının
gerektirdiği maliyet
rit: t döneminde i projesinin uygulanmasının riski

Adım 1. Sürüyü gelişigüzel pozisyon ve hızlarla başlat
Adım 2. Tüm parçacıkların uygunluğunu hesapla
Adım 3. Her parçacığın lokal en iyi ve global en iyi
pozisyonunu ara
Adım 4. Her parçacık için hızı güncelle
Adım 5. Her parçacık için pozisyonu güncelle ve iliştir.
Adım 6. Bitim şartını sağlıyorsa dur. Sağlamıyorsa adım
2’den devam et.

Modelde kullanılan karar değişkeninin yapısı ise denklem
(1)’de verilmiştir..

1 t döneminde i projesi seçilmiş ise
X it 
diger
0

(1)

Toplam faydanın maksimize edilmesi için denklem (2)
maksimum yapılmaya çalışılmaktadır.
N

T

N −1 N

T

T

∑ ∑b X + ∑ ∑ b + ∑ X ⋅ ∑ X
it

it

i =1 t =1

ij

i =1 j =i +1

it

t =1

jt

(2)

t =1

Toplam maliyet minimuma indirgemek için ise denklem
(3) minimum yapılmaya çalışılır.
Şekil 1: Parçacığın iki boyuttaki hareketi
N

T

∑ ∑c

it

N −1 N

T

T

i =1 j =i +1

t =1

t =1

X it + ∑ ∑ cij + ∑ X it ⋅ ∑ X jt

i =1 t =1

(3)

4. Kaotik Haritalı Parçacık Sürü
Optimizasyon Algoritması

Toplam riskin minimum yapılması içinde aşağıdaki
denklem kullanılmaktadır.
N

Kaos doğrusal olmayan dinamik sistemlerdeki gerekirci ve
rasgele benzeri bir süreçtir. Kaotik sistemler periyodik
değillerdir ve sonlu olmalarına rağmen belirli bir değere
yakınsamazlar. Kaotik sistemlerin en önemli özelliği başlangıç
koşulları ve kontrol parametrelerine aşırı bağımlı olmalarıdır.
Kaos doğası gereği rasgele ve tahmin edilemez görülmesine
rağmen iç kısmında bir düzen vardır. Aslında genellikle kaos
düzen içerisinde düzensizlik yada düzensizlik içerisinde düzen
olarak adlandırılabilir [7, 8]. Matematiksel olarak kaos basit
gerekirci dinamik bir sistemin rasgeleliği olarak tanımlanabilir.
Kaotik bir harita ayrık zamanlı dinamik bir sistemdir.

T

∑∑r X
it

it

(4)

i =1 t =1

3. Parçacık Sürü Optimizasyon Algoritması
Sezgisel yöntemlerden biri olan PSO algoritması kuş ve balık
sürülerinin hareketlerinden esinlenerek doğrusal olmayan
nümerik problemlere optimal sonuçlar bulmak için Kennedy
ve Eberhart tarafından ortaya atılmış popülasyon tabanlı
olasılıksal bir optimizasyon yöntemidir [6].
PSO, optimum ya da optimuma yakın çözüm bulmak için
önce her biri aday çözümü sunan bireyler (parçacıklar)
oluşturur. Bir sürü D-boyutlu arama uzayında hareket eden N
tane parçacıktan oluşur. i. Parçacığın t anındaki pozisyonu
herhangi bir arama ya da optimizasyon problemi için
parçacığın kalitesini değerlendirmede kullanılır ve aday
çözüm ya da çözümleri temsil eder. PSO, bireyler arasındaki
bilginin paylaşımını esas alır. Her bir parçacık arama boyunca
kendi pozisyonunu sürüdeki en iyi pozisyona doğru
ayarlarken, bir önceki tecrübesinden de yararlanır.
Parçacığın bir sonraki hız ve pozisyonu denklem 5 ve
6’ya göre hesaplanır:
vi, j (t + 1) = wvi , j (t ) + c1r1, j (t )( peniyii , j (t ) − xi , j (t )) + c2 r2, j (t )(geniyii (t ) − xi , j (t ))

(5)

xi (t + 1) = xi (t ) + vi (t + 1)

(6)

x k +1 = f ( x k ), 0 < x k < 1, k = 0, 1, 2, L

(7)

Kaotik haritalı PSO’da (KHPSO) ergodik, düzensizlik ve
stokastik özellikli kaotik haritalar kullanılarak diğer PSO
yöntemlerindekinden daha kolayca lokal çözümden
kaçabilmeyi sağlamak amaçlanmıştır. Bu şekilde global
yakınsamanın arttırılması hedeflenmiştir. Rasgele sayılar özel
bir kaotik harita bir adım ilerletilerek üretilmektedir. Yani,
PSO’da ilk iterasyondan itibaren rasgele sayı üretimine
ihtiyaç duyulduğunda seçilen kaotik harita seçilen bir
başlangıç noktasından başlanarak birer adım ilerletilir [4, 5,
9]. PSO parametreleri için bu çalışmada kullanılan kaotik sayı
üreten harita için lojistik harita kullanılmıştır.
Lojistik harita kaotik davranış gösteren biyolojik
popülasyonların doğrusal olmayan dinamiklerinde ortaya
çıkmıştır [10]. Lojistik harita denklem (8)’de verilmiştir.
Xn+1 = aXn(1 – Xn)

(8)

Bu denklemde, n iterasyon sayısını göstermekte, Xn de n.
kaotik sayıyı temsil etmektedir. Başlangıç X0 ∈ (0, 1)

Bir parçacığın bu üç terime bağlı hareketi Şekil 1‘de
gösterilmiştir. PSO’nun temel adımlarını aşağıda kabaca
açıklanmıştır.
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olduğunda Xn ∈ (0, 1) olduğu görülmektedir. Ayrıca
X0 ∉ {0.25, 0.5, 0.75}. Deneylerde a=4 seçilmiştir.
Yeni kaotik haritalı PSO algoritması basitçe Denklem
(5)’in r1,j ve r2,j parametreleri lojistik haritayla değiştirilir ve
hız güncelleme denklemi aşağıdaki şekilde ifade edilir:

[

]

[

]

vi, j (t + 1) = wvi, j (t ) + c1CM1, j (t ) yi, j (t ) − xi, j (t ) + c2CM 2, j (t ) yˆ j (t ) − xi, j (t )

6. Sonuçlar
Bir projeye başlamadan önce karar vericiler tarafından
projeye girelim mi? sorusu sorulmalıdır. Bu soruyu
cevaplayabilmek
için
projenin
sağlayacağı
fayda
belirlenmelidir. Yaklaşık olarak bir maliyet fayda analizi
yapılmalı, projenin ne kadar sürede kendini amorti edeceği
yaklaşık olarak hesaplanmalıdır. Ayrıca yapılan bu
hesaplamalar için projenin riskleri belirlenmelidir. Bu amaçlar
doğrultusunda aslında proje seçim problemi faydanın
maksimize edildiği; risk ve maliyetlerin minimuma
indirgendiği çok amaçlı bir optimizasyon problemidir.
Bu çalışmada bu tip bir çok amaçlı optimizasyon
problemini
çözmek
için
kullanılabilecek
sezgisel
yöntemlerden PSO algoritmasını kullanan bir uygulama
incelenmiştir.
İncelenen
uygulamada
PSO’nun
parametrelerini ayarlamak için kaotik haritalar kullanılmıştır.
PSO’da rasgele sayıya her ihtiyaç duyulduğunda kaotik sayı
üreteci kullanılarak algoritmanın gereksinim duyduğu
rasgelelik sağlanmıştır.
Sonuç olarak önerilen kaos tabanlı PSO algoritmasının
birçok optimizasyon probleminin yanı sıra yazılım proje
yönetimi sürecinde de kullanılabileceği ve önceki klasik PSO
algoritmalarına göre daha kaliteli sonuçların elde edilebileceği
gösterilmiştir.

(9)

Burada CM1,j ve CM2,j lojistik harita fonksiyonudur ve
(0.0, 1.0) arasında değer alır.

5. Kalite Testi Fonksiyonları
Matematiksel fonksiyonlara bağlı iyi tanımlanmış kalite testi
fonksiyonları, optimizasyon yöntemlerinin performanslarını
ölçmek ve test etmek için kullanılabilir. Literatürde bulunan
kalite testi fonksiyonlarından çok-modlu (birçok lokal
optimuma ancak tek bir global optimuma sahip) Ackley
fonksiyonu önerilen yöntemin istenen sonucu verebilme
yeteneklerini test etmek için seçilmiştir.
Ackley lokal optimumları olan çok-modlu bir
fonksiyondur ve değişkenleri birbirinden bağımsızdır [11]. Şu
şekilde temsil edilir:
− 0 .2 ⋅

f ( x) = 20 + e − 20 ⋅ e

1
n

n

∑ xi
i =1

n

1
cos( 2πxi )
n i =1

∑

2

−e

(10)
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fonksiyonun grafiğini göstermektedir.
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arayan bazı yöntemler için aranan bir süreç olduğu
anlaşılmaktadır.
Tablo 1: Ackley Fonksiyonu için Başarı Oranları
Qseviye
0.01
0.1
1
10

KHPSO
100
100
100
100

Temel-PSO
0
0
0
20

ZDAA-PSO
59
59
59
69

StZDAA-PSO
14
14
14
17
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Özetçe

Yapılacak çalışmada Turkcell ICT’de gerçekleştirilen
projelerdeki problem etki veri setleri kullanılacaktır.
Çalışma çerçevesince problemlerin projede tanımlanmış
6 risk faktörü üzerinde oluşturduğu değerler ve proje
içerisindeki etkisine ait etiket bilgileri kullanılarak
modeller oluşturulmuştur. Naive Bayes, destek vektör
makineleri ve karar ağaçlarıyla oluşturulan modeller
benzer yazılım projelerinde ortaya çıkacak aynı tip
problemlerin projeye etkisine ait kestirim yapılmasını ve
tahminde bulunulmasına olanak sağlamaktadır.

Yazılım projelerinde risk yönetimi, risklerin proje
sonucuna etkisini belirleyen ve proje yönetiminde
kullanılan bir adımdır. Son yıllarda risk yönetimi ve akıllı
sistem metotları kullanılarak pek çok çalışma yapılmıştır.
Bu çalışmalarda projede yer alan problemlerin etkileri
göz önüne alınarak, hataların önemi belirlenmiştir.
Çalışma çerçevesinde risk faktörleri belirlendikten sonra
farklı kestirim yaklaşımları kullanılacaktır. Veri setinin
projelerdeki etki değerlerine ve başarı oranlarına
bakılarak bir risk modeli oluşturmak ve oluşturulan bu
model yardımıyla ileride oluşacak problemlerin etki
değerlerini
kestirebilmek
amaçlanmıştır.
Risk
değerlendirme modeli belirlemek için ilk olarak farklı
sınıflandırıcılar ile yapılan çalışmalar anlatıldıktan sonra
yazılım projelerindeki problemlerin etki analizi için
kullanılan veri setleri üzerinde naive bayes, destek vektör
makineleri ve karar ağaçları yöntemleri kullanılarak
oluşturulan modeller incelenecektir. Çalışmadan elde
edilen sonuçlara göre problemlerin farklı risk faktörleri
üzerinde aldığı değerlere göre projeye etki kestirimi
destek vektör makinesi, naive bayes ve karar ağacı
sınıflandırıcılarıyla
başarılı
bir
şekilde
gerçeklenmektedir.

2. Literatür Taraması
IEEE’ye göre yazılım projelerinde projeye ait risklerin
belirlenme oranı %90 olmasına rağmen, araştırmalarda
risklerin belirlenme oranının %50-70 arasında olduğu
gözlemlenmiştir. Risk yönetiminin yatırım olarak geri
dönüşü ise %700-%2000 gibi bir değer arasındadır.
Zaman ve harcanan iş gücü hesaplandığında risklerin ve
sonuçlarının önceden belirlenip, risklerin önem sırası ve
olasılıklarına göre önlemler alınması şarttır[1,2].
Charatte büyük ölçekli yazılım projelerinde risk yönetimi
üzerinde çalışmalar yapmıştır. Büyük çaplı projelerde
risk yönetiminin daha zor olduğunu belirtmiş ve bu
işlemin proje aşamasındaki önemini vurgulamıştır[3].

1. Giriş

Standish grubun 8000 üzerinde yaptığı askeri ve sivil
yazılımlar ele alındığında 1996,2000 ve 2004 yıllarında
bu projelerden elde edilen başarı oranları sırasıyla
%27,%28 ve % 29 gibi düşük oranlardır. Çin’de yazılım
projelerinden elde edilen başarı oranları ise bu rakamların
da altında yer almaktadır. Bu sonuçlara bakarak risk
yönetiminin yazılım geliştirmede önemli bir rol oynadığı
görülmektedir. [1,2,4].

Yazılım projelerinde risk değerlendirilmesi, projede
meydana gelebilecek risk ve risk faktörlerinin
belirlenmesini sağlamaktadır. Bütçe, zaman, iş gücü gibi
konular hakkında risk faktörleri projenin başlangıcı olan
gereksinim analizi safhasında belirsizliğe yol açmaktadır.
Bu yüzden yazılım proje risk yönetimi yapılmak
zorundadır. Risk yönetimi yapılırken doğru model ve
yöntemde belirlenmelidir.

Yazılım projelerinde riskler girdi olarak kullanarak
eğitim modeli oluşturmak ve bu modelde risk verileriyle
modeli test etmek için destek vektör makineleri[2], yapay
sinir ağları[5,6], klasik bayes yöntemi [7], karar
ağaçları[8], diskriminant analiz[9,10] gibi yöntemler
kullanılmıştır. Bu yöntemler kıyaslandığında destek
vektör makineleri ve yapay sinir ağları ile oluşturulan
modellerden elde edilen sonuçlar daha başarılıdır.

Model oluştururken doğru yöntemi seçmenin dışında
dikkat
edilmesi
gereken
birkaç
husus daha
bulunmaktadır. Bunlardan biri sağlıklı olmadığı halde
işlemin hızlı yapılabilmesi için tek bir faktörle yazılım
projesinin risk tahminini yapmaktır. Örneğin risk faktörü
olarak sadece projelerin hata oranlarını kullanmak her
zaman doğru sonuçlar vermemektedir. Bu yüzden model
oluşturmadan önce faktörlerin istenen sonuca uygunluğu
değerlendirilmeli, gerekmeyen faktörler elenmeli ve
sonucu etkileyen faktörlerin projeye doğru şekilde dahil
edildiğinden emin olunmalıdır. Bu sayede daha doğru
sonuçlar elde edileceği gibi projeye daha geniş bir açıdan
bakılması sağlanacaktır.

Yapay sinir ağları çoğu sınıflandırıcıya göre gürültü
verileriyle başa çıkmakta daha başarılı ve gürültüden
daha az etkilenmektedir. Ayrıca yapay sinir ağları az
veriyle iyi sonuçlar üretebilmektir. Yapay sinir ağları
kompleks ve doğru karar sınırları üretebilmektedir.
Yapay sinir ağlarının negatif yönleri ise ilk parametre
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belirlemedeki zorluk ve lokal sonuçları üretirken iyi,
global sonuçları üretirken ise pekte başarılı
olmamasıdır[11].

3. Metadoloji
Yapılan çalışmada risk faktörleri belirlenmiş, risk verileri
toplanamış ve model oluşturulmuştur. Turkcell ICT’den
elde edilen, etki analizi için kullanılan verilere göre
uygulama gerçekleştirilecektir. Risk kestirimi sektörden
sektöre farklılaşabileceği gibi, aynı işi yapan firmalar
arasında bile riskler farklı olarak belirlenebilmektedir.
Her yeni projeye göre önceki projeler için tanımlanan
riskler farklılaşabilmektedir. Bu farklılık projelerde
oluşan problemlerde dahi görülmektedir. Bu da risk
yönetiminde standart oluşturmayı zorlaştırmaktadır. Bu
nedenle bir projeye başlamadan önce ele alınması
gereken ilk kısım risk faktörlerinin analizi olmalıdır.
Belirlenen riskler ve etkileri tüm projeyi etkileyebileceği
gibi proje içinde oluşacak problemler içinde önemli birer
faktördür. Farklı risk faktörlerin projeye veya probleme
hangi oranda etki edeceği bulunmalı, gereksiz riskler
projeye veya probleme dahil edilmemeli, önemli olan
risklerde gözden geçirilmelidir. Yapılacak projede temel
olarak 6 risk faktörü ve problemin proje içindeki etkisini
gösteren etki değeri (severity) belirlenmiştir. Yapılacak
çalışmada ise problemlerin etki ettiği riskler sırasıyla
projenin şirket içi finansal etkisi (kurumun finansal
değerlerini etkileyebilecek gelir, raporlama alanlarına
görülen etki), iç müşteriye etkisi (kurumun çalışanları
tarafından kullanılan servis ve süreçlerde görülen etki),
projeden etkilenecek abone sayısı ( kurumun müşterileri
tarafından kullanılan servislerde görülen etki), regülasyon
etkisi (kurumun yükümlü olduğu regülatif kurallarda
görülen etki), marka etkisi (kurumun marka değerinde
görülen etkidir) ve sox etkisi (kurumun uymakla yükümlü
olduğu SOX kriterlerinde görülen etki) olarak
belirlenmiştir. Son risk faktörü ise problemin etki
oranıdır. Bu oran ne kadar yüksekse o problem o kadar
riskli, ne kadar düşükse problem o kadar risksiz ve
başarılı olacağını belirtmektedir. Problemlerin 6 risk
faktörü üzerinde aldığı değerler Tablo 1’de yer
almaktadır.

Yapay sinir ağları için yapılan bir başka çalışmada 64
tane risk faktörü belirlenmesi için 300 anket hazırlanıp
farklı yazılım firmalarına, firma çalışanlarına ve yazılım
proje müdürlerine gönderilmiştir. 300 anketten 133
anketin geri dönüşü olmuş ve bunlardan 120 tane
belirleyici anket elde edilmiştir. Anketlerin %71’i proje
yöneticilerine, proje liderlerine ve müşteri müdürlerine
sorularak elde edilmiştir.%25’i ise takım çalışanlarına
sorularak elde edilmiştir. Anketlerden elde edilen risk
değerlerinin proje başarısını doğru kestirme oranı destek
yapay sinir ağları kullanarak %75 iken destek vektör
makinesi sınıflandırıcısıyla bu değer %85 çıkmıştır[1].
Destek vektör makineleri güçlü bir sınıflandırma
yöntemidir. Destek vektör makineleri yöntemi ikinci
dereceden optimizasyon tekniği kullandığı için uygun
parametre değerleri bulma problemi içermemektedir ve
yapay sinir ağları sınıflandırıcısına göre daha iyi sonuçlar
vermektedir[12].
Destek vektör makineleri kullanılarak yapılan çalışmada
ise model oluşturmak için 64 risk faktörü girdi olarak
alınmıştır. Bu projede kullanılan risk modelleri Osterweil
yazılımın birleşik altyapısı kullanılarak ve Arthur
Pyster’in 4 risk kategorisi önermesine(süreç-insan-çevreteknik) göre oluşturulmuştur. Yazılım projesinin sonucu
Delone ve McClean 6 boyutlu risk başarı modeline göre
ele alınmıştır. Projede model sistem kalitesi, kullanıcı
memnuniyeti, organizasyonel etki, zaman ve bütçe ön
planda tutulmuştur. 30 uzman ve birçok akademisyene
sorularak hazırlanan 65 tane risk faktörünü 41’e
indirgenmiştir. Bu faktörlerden oluşan anketten 300 tane
hazırlanarak Çin’de yer alan firmalara yollanmıştır. Bu
firmaların 133 tanesinden geri dönüş alınmış ve 120
anket sonucu projede değerlendirilmiştir. Anketlerden
elde edilen risk değerlerinin proje başarısını doğru
kestirme oranı destek yapay sinir ağları kullanarak %70,
destek vektör makinesi sınıflandırıcısıyla bu değer %80
iken yapay sinir ağları ve genetik algoritmaları kullanarak
oluşturulan sınıflandırıcıda sınıflandırma başarı oranı
%85 çıkmıştır[13].

Tablo 1 : Proje Risk Faktörleri ve Değerleri
FİNANSAL
ETKİ

Risk yönetiminde yer alan diğer bir çalışma ise risk
matrisi yöntemdir. Bu modelde riskler belirlenir, risklerin
etkileri ve oluşma olasılıkları tahmin edilir, riskler
önemlerine göre sıralanır. Matristeki sonuç aralıkları ve
olasılık değerleri, eksenleri temsil etmektedir. Bu
değerlerin kombinasyonları ise risk tahmininde ve
risklerin sıralanmasında kullanılmaktadır. Risk matrisi
oluşturmak için yazılım proje riskleri tanımlanır. Bu
aşamadan sonra risklerin etki değerleri belirlenir. Bu etki
değerleri kritik, ciddi (program sonlanmayacağı fakat
tarih ve bütçe bakımından artış ve ertelemelerin
yaşanabileceği durumlar),orta seviye, en az (risk oluştuğu
zaman, tarihte ve bütçede az bir artış oluyorsa) ve etkisiz
(riskin hiçbir etki değeri bulunmuyorsa) olarak
sınıflandırılır. Risklerin etki değer tanımlarıyla risk
olasılık değerleri, matrisin satır ve sütun değerleri olarak
kullanılarak risk seviyesi hesabı yapılır. Buna göre riskin
tolere edilebilir olup olmadığına bakılır. Risk yönetimi
aşamasında ise işlem sonlandırılabilir, tolere edilebilir
veya transfer edilebilir[14].

ETKİ İÇ
MÜŞTERİ
ETKİ ABONE
SAYISI
REGULASYON
ETKİSİ
SOX ETKİSİ
MARKA ETKİSİ
ETKİ

Gelir_Raporlamasina_etkisi_var,
Yok,
BABT_1/2000_under_charge_1/500
00_over_charge
Yok,
1-100,
101-1000,
1000_den_Fazla
1-1000,
1001-10000,
10000_den_Fazla, Yok
Var, Yok
Var, Yok
Var, Yok
HIGH, LOW, MEDIUM

Risk faktörlerinin kullanılacak modele göre önem sıraları
ve
modele
uygunlukları
proje
çerçevesince
belirlenmektedir. Bu belirlemeyi yapabilmek için projede
yer alan her bir problemin belirlenen 6 risk faktörü
üzerinde oluşturduğu etki değerleri risk faktörlerinin
önem sırası elde edilebilmektedir. Bunun için 384
problemin risk değerleri ve etki değerleri ele alınmıştır.
Arff dosyası oluşturularak Weka yazılımı ile özellik
seçimi yapılmıştır. Özellik seçimi sırasında Bilgi

90

6. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'12

Kazanımı(IG) ve Ki-Kare metodları kullanılmıştır. Tablo
2’de risk faktörlerinin problemlerin etki değeri üzerindeki
belirleyiciliği hem Bilgi Kazanımı hem de Ki-Kare
methotları için verilmiştir.
Bilgi kazanımı özellik seçim yöntemine göre risk
faktörlerinin belirleyiciliği sırasıyla finansal etki, etki
abone sayısı, sox etkisi, iç müşteri etkisi ve marka etkisi
şeklindedir. Ki-Kare özellik seçim yöntemine göre risk
faktörlerinin belirleyiciliği ise sırasıyla finansal etki, sox
etkisi, etki abone sayısı, iç müşteri etkisi ve marka etkisi
olarak elde edilmiştir.
Şekil 1 : Destek Vektör Makineleri

Tablo 2 : Risk Faktörlerinin Sınıflandırmadaki
Etki Değerleri

Şekil 1’e göre kesikli doğrular her sınıfa ait sınırları
göstermektedir. Sınırlar üzerindeki örneklere destek
vektör denilmekle birlikte karar sınırları sadece bu
vektörler tarafından belirlenmektedir. İdeal bir karar
düzlemi belirlemek için denklem 3.1’de gösterilen m
değerinin maksimize edilmesi gerekmektedir.

Bilgi Kazanım Özellik Seçimine Göre Etki Değer
Sıralaması ve Etki Değerleri
0.0948
REGULASYON ETKİSİ
0.0705
FİNANSAL ETKİ
0.0507
ETKİ ABONE SAYISI
0.0479
SOX ETKİSİ
0.0269
ETKİ İÇ MÜŞTERİ
0.0132
MARKA ETKİSİ

(3.1)
Bir başka deyişle ||w|| değerinin minimize edilerek karar
düzleminin ayırdığı sınıflara ait sınır değerlerine uzaklık
maksimum yapılmaktadır. Sınıf etiketleri yi € {1,-1}
olmak üzere tüm veri setindeki değerlerin {x1, x2, x3,..,xn}
denklem 3.2’de belirlenmiş karar sınırı tarafından
sınıflandırılması gerekir.

Kİ-Kare Özellik Seçimine Göre Etki Değer Sıralaması
ve Etki Değerleri
37.3029
REGULASYON ETKİSİ
28.4686
FİNANSAL ETKİ
22.0648
SOX ETKİSİ
18.7886
ETKİ ABONE SAYISI
11.4133
ETKİ İÇ MÜŞTERİ
5.4857
MARKA ETKİSİ

(3.2)
Makale kapsamında Destek Vektör Makinası çekirdek
fonksiyonu olarak doğrusal çekirdek fonksiyonu
kullanılmıştır.

Risk verilerinin toplanması işlemi için Turkcell ICT
problem etki analiz tablo veri seti kullanılmıştır.
Oluşturulan 384 problemin belirlenen risk faktörlerine
göre sonuçları ve etki değerleri listelenmiştir. Model
oluşturmak için bu veri setine başvurulmuştur.

Weka arayüzünde sınıflandırıcı olarak destek vektör
makinelerinin kullanımı sonucunda, 384 problem etki
analiz
verisinin
371
adedini
doğru
olarak
belirleyebilmiştir. 13 tanesini ise farklı etiketlemiştir.
Modelin doğruluk oranı ise %96,61’dir. Karmaşıklık
matrisine bakılacak olursa etki(severity) değerinin yüksek
olduğu 349 problemin etkisi doğru olarak işaretlenmiştir.
Fakat bunun yanında orta seviyeli 4 probleme ait etki
değerini ve düşük seviyeli 8 problem etki değerini yüksek
olarak sınıflandırılmıştır. Test sonuçlarının doğrulama
yöntemi 10 kere çapraz doğrulama olarak belirlenip,
uygulanmıştır

Çalışma kapsamında destek vektör makineleri, karar
ağaçları ve naive bayes sınıflandırıcıları kullanılarak
modeller ayrı ayrı oluşturulmuş ve elde edilen test
sonuçları birbirleriyle kıyaslanmıştır.
3.1. Destek Vektör Makineleri Yöntemi ve Model
Özellikleri
Risk analizi için en çok kullanılan sınıflandırma
yöntemlerinden biri destek vektör makinesidir. Destek
vektör makineleri metin sınıflandırma, yüz tanıma, el
yazısı tanıma ve buna benzer makine öğrenmesi
algoritmalarının kullanıldığı alanlarda başarılı sonuçlar
vermesinden dolayı çalışmada tercih edilen sınıflandırma
yöntemlerden biridir.

3.2. Karar Ağaçları ve Model Özellikleri
Karar ağaçları örnek verileri bir ağaç yapısına
benzemektedir. Ağacın kökünden ağacın alt dallarına
kadar sıralayarak verilerin sınıflandırılmasını sağlar.
Ağaçtaki düğümler özellik, dallar özellik değer bilgisini
ve yaprak düğümler ise sınıf etiketini belirtmektedir.
Karar ağaçlarının yaygın kullanımının nedeni ağaç
yapılarının
kurallarla
ve
sade
bir
şekilde
tanımlanabilmesidir. Bu şekilde öğrenilen kurallar kolay
bir şekilde aktarılmış olur. Karar ağaçları kullandığı
algoritma farklılıklarına göre en çok kullanılanlar
ID3,ASSISTANT ve J48’dir.

Destek Vektör Makineleri karar düzlemlerinin ideal
şekilde belirlenmesi prensibine dayanır. İdeal karar sınırı
ayırdığı sınıflara ait verilere mümkün olduğu kadar karar
düzleminden uzak olmalıdır.

Karar ağacı sınıflandırıcısıyla veriler aç gözlü yaklaşım
(greedy) olan belirli kriterleri en iyileyen özelliğe dayalı
bölünürler. Düğümler bölünme şekline göre çoklu veya
ikili bölünmektedir. En iyi düğümler bölümlemesi için
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değeri düşük olan 4 problemin etki değerleri doğrı olarak
işaretlenmiştir. Fakat bunun yanında orta seviyeli 30
problemin projeye etki değeri yüksek veya düşük seviyeli
olarak işaretlenmiştir. . Test sonuçlarının doğrulama
yöntemi 10 kere çapraz doğrulama olarak uygulanmıştır.

homojen sınıf dağılımına sahip düğümler tercih edilir.
Homojenliği belirlemek için düğümün saf olmama
değeri(impurity) hesaplanır. Saf olmama değerini ölçmek
için gini indeksi, entropi gibi değerler kullanılır. Tüm
veriler karar ağacında doğru şekilde sınıflandırılana kadar
karar ağacı dallandırılır.

4. Sonuçlar ve Öneriler

Weka arayüzünde sınıflandırma fonksiyonlarından Karar
ağacı yaklaşımı olarak J48 karar ağacı sınıflandırıcı
kullanılmıştır. 384 problem etki analiz verisinin 350
adedini doğru olarak belirleyebilmiştir. 34 tanesini ise
farklı etiketlemiştir. Modelin doğruluk oranı ise
%91,14’dür. Karmaşıklık matrisine bakılacak olursa
şiddet değerinin yüksek olduğu 340 problemin projeye
etkisi doğru olarak işaretlenmiş, 10 problemin etkisi ise
etki değeri yüksek olduğu halde düşük olarak
sınıflandırılmıştır. 4 adet düşük etki seviyeli veri doğru
sınıflandırılmıştır. Orta etki seviyeli problemlerin ise 28
tanesi yüksek ve düşük etkili problem olarak
sınıflandırılmıştır. Test sonuçlarının doğrulama yöntemi
10 kere çapraz doğrulama olarak uygulanmıştır.

Yapılan çalışmada risk faktörleri belirlenerek veri setinde
yer alan problemlerin projelerdeki etki değerlerine ve
önemine bakılmıştır. Bu değerlere göre risk modelleri
oluşturulmuş ve oluşturulan bu modeller yardımıyla
gelecek problemlerin etki değerleri kestirilmiştir. Yazılım
projelerindeki problemlerin etki analizi için kullanılan
veri setleri üzerinde naive bayes, destek vektör
makineleri ve karar ağaçları yöntemleri kullanılarak
oluşturulan modeller incelenmiştir.
Turkcell ICT’den elde edilen veri kümesi ile ileride
benzer projelerde karşılaşılabilecek problemlerin proje
bazlı belirlenen risk faktörleri üzerindeki değerleri ve
problemin etkisinin kestirilmesi amacıyla yapılmıştır. 6
risk faktörü ve 7 problem etki özelliğinden oluşan 384
veri çalışmada kullanılmıştır.

3.3. Naive Bayes ve Model Özellikleri
Klasik Naive Bayes(KNB) uzun yıllardır farklı
sınıflandırma problemlerinde yaygın olarak kullanılan
makine öğrenmesi yaklaşımıdır. KNB bağımsızlık
varsayımına dayanmaktadır ve özellikler sınıftan
bağımsızdır.

Destek vektör makineleri(DVM), karar ağacı(J48) ve
naive bayes(NB) yaklaşımlarıyla projede yer alan
problemlerin risk faktörleri üzerindeki etkileri ve
problemlerin öneminden oluşan veri kümesi eğitilerek 10
kere çapraz doğrulama yöntemiyle test edilmiştir. Tablo
3’te çeşitli performans ölçüm değerlerine göre üç
sınıflandırıcıdan alınan sonuçlar verilmiştir. Kesinlik
problem etkisi doğru tahmin edilen örnek sayısının,
toplam doğru tahmin edilen örnek sayısına oranıdır.
Anma(duyarlılık) ise doğru tahmin edilen örnek sayısının
doğru örnek sayısına oranıdır. F değeri ise kesinlik ve
geri
çağırma
ölçüm
değerlerinin
harmonik
ortalamasından elde edilen ölçüm değeridir. F ölçüm
değerleri performans değerlendirmede daha sağlıklı bir
şekilde test sonuçlarını gözlemleye yarar. ROC eğrisi ise
hassasiyet ölçümüm grafik eğrisi şeklinde gösterimidir.
ROC alanın altında kalan alan bire yaklaştıkça
sınıflandırıcının iyi bir sınıflandırılmanın yaptığını
gösterir.

Bir sınıflandırıcıya ait olasılık modeli , F1’den FN’e kadar
koşullu özellik değişkenleri ve farklı C sınıf etiketleri
kullanan bağımlı C değişkeni üzerine tanımlanmış
koşullu modeldir.
(3.3)
NB’de temel fikir özelliklerin ve sınıf bilgilerinin birlikte
gerçekleşme olasılık değerlerinin kullanarak sınıf etiketi
atamaktır. Bayes teoremiyle elde edilen verinin C sınıfına
ait olma olasılığı denklem 3.4’deki şekildedir.
(3.4)
Etiket değeri bilinen bir sınıfta bir özelliğin ilgili sınıfta
koşullu bulunma olasılığı diğer özelliklerin aynı sınıfta
koşullu bulunma olasılığından bağımsızdır. Denklem
3.5’te özelliklerin koşullu olasılık değerleri kullanılarak
verinin ilgili sınıfa ait olma olasılığı hesaplanmıştır.

Tablo 3 : Sınıflandırıcıların Performans Değerleri

(3.5)
Denklem 3.6’da gösterildiği üzere NB sınıflandırıcısı test
verisine sınıf etiketi atarken her sınıf değeri için denklem
3.5 ile elde edilen verinin ilgili sınıf etiketine ait olma
olasıklıklarını kullanır ve bu değerlerden maksimum
olanı sınıf etiketi olarak belirler.

NB

DVM

J48

Kesinlik

0.87

0.955

0.898

Anma

0.917

0.966

0.911

F-Değeri

0.885

0.96

0.904

ROC Alanı

0.994

0.879

0.893

Veri kümesinden elde edilen veriler üzerindeki test
sonuçları Tablo 3’te yer almaktadır. Doğrulama yöntemi
olarak 10 kere çapraz doğrulama(N=10) kullanılmıştır.
DVM, J48 ve NB sınıflandırıcılarından elde edilen test
sonucuna dair F değerleri sırasıyla 0.96, 0.904 ve
0.885’dir.

(3.6)
Naive Bayes Yöntemi kullanıp Weka arayüzünde
sınıflandırma fonksiyonlarından yararlanılarak risk
modeli oluşturulmuştur. 384 problem etki analiz verisinin
352 adedini doğru olarak modelleyebilmiştir. 32 tanesini
ise farklı etiketlemiştir. Modelin doğruluk oranı ise
%91,66 dır. Karmaşıklık matrisine bakılacak olursa
şiddet değerinin yüksek olduğu 350 problem ve şiddet

F değerlerinden yola çıkarak sınıflandırıcıların başarıları
ölçüldüğünde başarı oranlarına göre DVM,J48 ve NB
olduğu gözlemlenmiştir
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Sonuçlar önceki çalışmalardan[1,2,13] elde edilen
sonuçlarla paralellik göstermektedir. DVM sınıflandırıcı
diğer sınıflandırıcılardan daha başarılı sonuç vermektedir.
Yapılan çalışmada projede yer alan problemlerin risk
faktörleri üzerinde aldığı değerler ve problemlerin etki
değerlerinden oluşan 7 özellikli 384 verinin test
sonuçlarından elde edilen sonuçlara göre problemlerin
proje üzerindeki etkisi %96’lara varan sınıflandırma
başarı ölçütü değeriyle kestirilmektedir. Çalışma
çerçevesinde tek proje ve tek projede yer alan
problemlerin projeye etkisi üzerine çalışılmış böylece risk
faktörlerinin her bir probleme göre aldığı değerlerin
projeye etkisi de gözlemlenmiştir.
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etkili olduğu yazılım yaşam döngüsü adımları ile eşleştirilmesi
anlatılacaktır. Daha sonraki bölümde ise, çözüm olarak
önerdiğimiz yazılım mühendisliğinde yaygın olarak kullanılan
bir model (CMMI [15]) ile insan faktörünün birleştirilmesi ve
işyerinde psikologların değerlendirilmesi, son bölümde ise
gelecek çalışmalar anlatılacaktır.

Özetçe
Standish Group' un 2009 yılı için yayımladığı CHAOS
raporuna göre gerçekleştirilen yazılım projelerinin yaklaşık
%68'i başarısızlıkla sonuçlanmıştır (%44'ü zaman, bütçe veya
isterler açısından başarısız, %24'ü bitirilemeyen projeler).
Yazılım
projelerinin
başarısını
etkileyen
faktörler
incelendiğinde ise insan ve ona bağlı özelliklerin proje
başarısı ve kalitesine etkisinin önemi açıkça görülmektedir.
Yazılım projelerinin başarısı ve kalitesi için proje süreçlerinde
birçok araç kullanılmaktadır. Ayrıca, bu süreçlerin daha etkin
olması için birçok standart ve model (ISO 9000 ve CMMI®
vb.) kullanılmaktadır. Fakat çoğu zaman bu standart ve
modelleri uygulayacak olan insan ve teknik olmayan konular
göz ardı edilmektedir. Bu faktörlerin projenin başarısını en
çok etkileyen faktörler olduğu yapılan araştırmalarda
kanıtlanmıştır. Bu makalede, yazılım kalitesini ve proje
başarısını etkileyecek olan insan temelli (humanware)
faktörler ve bu faktörlerin yazılım kalitesine olan etkileri
değerlendirilmiştir.

2. Yazılım Projeleri Başarı Faktörleri
Yazılım projelerinin başarısını etkileyen kriterler projenin
zamanında, uygun bütçe ile gereksinimlere ve yazılım kalitesi
faktörlerine
uygun
olarak
tamamlanması
olarak
tanımlanabilinir. Bu durum Şekil 1'de temsili olarak
gösterilmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Yazılım Kalitesi, Đnsan Faktörü, P-CMM

1. Giriş

Şekil 1. Proje Başarısını Etkileyen Faktörler [12]

Standish Group’un her yıl yayımladığı “CHAOS Report”
2009 yılı verileri başarısız biten yazılım projesi oranının
%68’e (iptal edilen veya zamanında/bütçesinde/istenilen
özelliklerde bitmeyen) ulaştığını göstermiştir [1].

Tablo 1’deki Standish Group’un yaptığı araştırma verilerine

göre yazılım projeleri başarı faktörleri incelendiğinde
Kullanıcı Katılımı, Yönetim Desteği, Yetenekli Personel,
Sahiplenme, Çalışkan ve Odaklanmış Personel gibi faktörleri
birer insan faktörü olarak değerlendirirsek, projenin başarısını
büyük ölçüde insan ve insana bağlı özelliklerle
ilişkilendirildiği görülür.

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.

Tablo 1: Proje Başarı Faktörleri (Standish Group, 1995) [18]

Bu makalede, yazılım kalitesini ve proje başarısını etkileyecek
olan insan temelli (humanware) faktörler ve bu faktörlerin
yazılım kalitesine olan etkileri değerlendirilerek bazı
iyileştirme önerileri verilmiştir.
Makalenin giriş bölümünden sonra yazılım projeleri başarı
faktörleri detaylı olarak anlatılacaktır, Daha sonraki bölümde
ise, yazılım kalitesinin tanımı yapılarak, yazılım kalitesini
etkileyen faktörler anlatılacaktır. Daha sonraki bölümde ise,
yazılım kalitesini etkileyen faktörlerden biri olan insan
faktörlerinin neler olduğu ve etkileri ile kişilik tiplerinin daha
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Kullanıcı Katılımı

15.9%

Yönetim Desteği

13.9%

Açık Gereksinimler

13.0%

Uygun Plan

9.6%

Gerçekçi Beklentiler

8.2%

Küçük Proje Kilometre Taşları

7.7%

Yetenekli Personel

7.2%

Sahiplenme

5.3%

Belirgin Vizyon ve Hedefler

2.9%

Çalışkan ve Odaklanmış Personel

2.4%
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Diğer

başarısı için katkı ve iyileştirme önerilerinde bulunmalarına,
üzerlerine düşen işlerden fazlasını gerçekleştirmek için çaba
göstermelerine sebep olmaktadır. Bu da üretkenliği ve kaliteyi
arttırmaktadır [18].

13.9%

Tablo 1 incelendiğinde proje başarısına ve yazılım kalitesine
etkileri olan insan ve insana bağlı faktörlerin Kullanıcı
Katılımı (%15,9), Yönetim Desteği (%13,9), Yetenekli
Personel (%7,2),
Sahiplenme (%5,3) ve Çalışkan ve
Odaklanmış Personel (%2,4) olduğu görülmektedir. Bu
faktörlerin projenin toplam başarısına etkileri %44,7 olduğu
görülmektedir. Aşağıda bu faktörlerin detaylı incelemesi
verilecektir.

2.5. Çalışkan ve Odaklanmış Personel
Çalışanların, çalışkan ve işlerine odaklanmış olması,
verimliliği arttıran önemli etkenlerden biridir [18]. Yazılım
projelerinde belirsizliklerin yoğun olması, proje zamanlarının
istenilenden kısa olması çalışanların dikkatli ve yüksek
konsantrasyon ile çalışmasını gerektirmektedir. Bu faktörü
etkiyen yan faktör ise çalışma ortamıdır. Çalışkan ve
çalışmasına odaklanmış personel için, çalışma ortamının da
bu koşullara uygun düzenlenmesi başarı yönünden önemlidir.

2.1. Kullanıcı Katılımı
Yazılım projeleri, birçok paydaşın bir araya gelerek
oluşturduğu bir organizasyondur. Kullanıcılar ise ortaya
çıkacak olan ürünü kullanacak kişiler olmalarına, yani ürünün
asıl sahipleri olmalarına rağmen projeye katılımları çok az
düzeyde kalmakta ya da yapılan analizlere etkileri çok
olmamaktadır. Bundan dolayı, ortaya çıkan ürüne kullanıcılar
önyargı ile yaklaşmaktadır. Kullanıcıların katılımının yoğun
olduğu, kullanıcılardan geri dönüşler alınarak yapılan
projelerin,
müşteri
memnuniyetini
arttırdığı
ve
kullanılabilirlik yönünden daha başarılı olduğu görülmektedir
[18]. Ancak kullanıcı katılımının yüksek olduğu projelerde
başarı oranı her zaman yüksek olacaktır diye genel bir kaide
de tanımlanamaz. Çünkü bu sefer de kullanıcı katılımın
yüksek olduğu projelerde de yapılan işlerin değişim kontrolün
yapılması başarılı bir proje için önem arz etmektedir.
Kullanıcı katılımında, değişim isteği oranının çok fazla
olmaması veya istenilen değişimlerin kontrollü bir şekilde
proje içerisine alınması için önlemler almak ve mekanizmalar
kurmak gerekmektedir. (Bu önlemlerin irdelenmesi başka bir
çalışmanın konusu olacağı için bu bildiride incelenmemiştir.)
Yoksa değişikliklerin yönetilemez seviyeye ulaşması projenin
başarısızlıkla sonuçlanmasına da sebep olabilir.

3. 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 [9]. ISO/IEC 9126-1 [13] 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.

2.2. Yönetim Desteği
Yönetim Desteği projenin başarısını etkileyen önemli
faktörlerden biridir [18]. Bir projenin yönetim tarafından
desteklenmesi, yönetim tarafından projenin gerekli olduğuna
inanılması, proje çalışanlarının motivasyonunu arttırmasına
sebep olmaktadır. Projede ortaya çıkan sorunların (kaynak,
teknoloji ihtiyacı, riskler..) çözümünde yönetim tarafından
verilen destekler proje başarısını doğrudan etkilemektedir.

Şekil 2 –Yazılım Kalitesini ve Üretkenliği Etkileyen
Faktörler[2]
Şekil 2’de gösterilen modele göre ise Yazılım kalitesini
etkileyen faktörler, süreçler, teknoloji, çevre ve işgücüdür [2].
Bu faktörler aşağıda ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

2.3. Yetenekli Personel

3.1. Teknoloji Faktörü

Yazılım projeleri doğası gereği, dinamik ve içerisinde birçok
belirsizlik ve riski barındırmaktadır. Personelin bu zorluklar
ve değişikliklere uyum sağlama, kısa zamanda öğrenme,
problemlerin çözümünde uygun çözümü bulma ve uygulama
gibi yeteneklere sahip olması gerekmektedir. Bu özelliklere
sahip çalışanların üretkenliği ve kaliteyi arttırdığı
görülmektedir [18].

Teknoloji faktörü incelendiğinde; yazılım projelerinde
kullanılan teknolojiler işletim sistemleri, kullanılan diller,
Yazılım Geliştirme Altyapı ve Araçları (CASE) gibi
teknolojilerdir. Kullanılan bu teknolojilerin proje verimliliğini
ve kalitesini arttırdığı yapılan bazı araştırmalarda açıkça
görülmektedir. Gelişmiş araçların kullanılması, %17 daha az
çaba harcanmasını sağlarken, basit araçların kullanılmasının,
eforun %24 artmasına neden olduğu görülmektedir [3].

2.4. Sahiplenme
Yazılım projelerinde, çalışanların kendilerini bulundukları
organizasyonun bir parçası olarak hissetmeleri, projenin
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3.2. Süreç Faktörü

4.1. Motivasyon

Süreç faktörü incelendiğinde; yazılım projeleri farklı süreçleri
içerisinde barındırmaktadır. Bu süreçlerin verimli ve birbiri ile
uyumlu olması için birçok model ve standart vardır. CMMI
[15], ISO15504 [16] ve SCRUM [17] bu modellerin başında
gelmektedir. Yazılım Proje süreçlerinin, yazılım kalitesine
doğrudan etkisi vardır. Yazılım geliştirme sistematiği
açısından bu süreçlere uyulması ve bu süreçlerin tanımlı
olması gerekmektedir. Yazılım Projesinin boyutuna göre
değişmekle
beraber,
süreç
olgunluğunun
projenin
üretkenliğine maksimum 1,43 kat etki ettiği yapılan
araştırmalarda kanıtlanmıştır [4].

Motivasyon, kişinin bir hedefi gerçekleştirmek için gösterdiği
çabaların tümüdür. Motivasyon kaliteyi etkileyen büyük bir
faktör olarak tanımlanabilir [8]. Çalışma hayatında kalite ve
üretkenliği arttıran birçok motive edici etken vardır. Bunlardan
bazıları ödüllendirme, saygı, takım çalışması, yapılan işin
önemi ve sevilmesi, ücretler, iş ortamı, kendine güven gibi
başlıca etkenlerdir. Motive çalışanların iş hayatında karşılarına
çıkan problemlerin çözümlerine getirdikleri farklı yaklaşımlar
ve bu çözümleri bulmalarında gösterdikleri dayanıklılık
katsayıları diğerlerine göre daha fazladır. Motive çalışanların,
projedeki üretkenlik ve kaliteyi, ortaya koydukları fazladan
efor ve iyileştirmelerle arttırdıkları görülmektedir. Çalışan
motivasyonu üzerinde yönetim desteğinin büyük önemi
olduğu liderlik ve yönetim desteği başlıkları altında da
vurgulanmıştır. Tablo 2’de, moralin yüksek olması üretkenliğe
%7 pozitif, düşük olması ise %6 negatif etkisi olduğu
görülmektedir.

3.3. Çevre ve Đnsan Faktörü
Çevre ve insan faktörü incelendiğinde; insan faktörüne diğer
faktörlere göre daha az önem verildiği fakat diğerlerine göre
projenin kalitesine ve başarısına daha fazla etki ettiği
görülmektedir. Çünkü insan, teknolojiyi kullanan, standartları
uygulayan, yani kaliteyi etkileyen asıl faktördür. Bu konuda,
DeMarco ve Lister en iyi organizasyonların (ör. takım
çalışması) en kötülerinden 11,1 kat daha hızlı ve daha iyi kod
ürettiklerini iddia etmektedirler [5]. Yazılım kalitesi ve
üretkenliğinde önemli faktörlerden biri olan takım çalışması ve
çalışanlar arasındaki ilişki 4.8 alt bölümünde detaylı olarak
incelenmektedir.

4.2. Đş Güvenliği
Đş güvenliği konusu çalışanların işlerine yoğunlaşmaları
konusunda önemli bir etkendir. Kriz ortamında ekonomik
olarak zayıf firmaların ilk tedbir olarak çalışanları işten
çıkarması, çalışanların işlerine yoğunlaşamamasına ve
huzursuz olmasına neden olmaktadır. Bu da üretkenliğin ve
kalitenin düşmesine neden olmaktadır.

Đnsan ve çevre faktörü, özellikle, yaygın olan yazılım
geliştirme yöntemi olan çevik yaklaşım ile yakından ilgilidir.
Bireysel yetenekler çevik yaklaşımla geliştirilen projelerin
başarısı için kritik öneme sahiptir. Çevik yaklaşımlar
etkileşimin artması için insanların birbirlerine daha yakın
çalışmasını ve problemlerin çözümünde takım yeteneklerinin
kullanılması temel almaktadır [6]. Özellikle son zamanlarda
çevik yaklaşımların daha da yaygınlaşması, uygulamadaki
pozitif geri dönüşlerin etkisinin ve insan faktörünün
anlaşılmaya başladığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

4.3. Đletişim
Yazılım projeleri birçok paydaştan oluşmaktadır ve genellikle
sorunların büyük bir kısmı bu paydaşlar arasında iletişim
kopukluğundan kaynaklanmaktadır. Herhangi iki paydaş
arasındaki yanlış anlaşılmalar, fark edildiğinde projede tahmin
edilmeyen değişiklik risklerine, sözlü ya da yazılı
anlaşmazlıklara ve huzursuzluklara neden olmaktadır. Burada
yapılması gereken karşılıklı anlayış ve empati duygusunun
aktif olarak kullanılmasıdır. Tüm paydaşların aynı hedef yani
projenin başarısı ve kalitesi için çalıştığının farkında olması ve
takım duygusunun bu tarz iletişim kazalarının oluşmaması için
önemi vurgulanmalıdır.

Yukarıda belirtilen kriterlerin etkisi incelendiğinde insan
faktörü etkisinin, diğer faktörlerin proje üretkenlik ve
kalitesine etkisinden daha fazla olduğu görülmektedir.
Dolayısıyla, insana yapılan yatırımın diğerlerinden daha fazla
üretkenliğe ve kaliteye etkisi olduğu çıkarımını yapabiliriz.

4.4. Kendini Geliştirme ve Eğitim

Đnsan faktörlerinin, diğer yazılım kalite ve üretkenlik
faktörlerine göre daha öne çıktığı görülmektedir. Bundan
dolayı, sonraki bölümlerde insan faktörlerini ve insanların
karakteristik özelliklerinin yazılım yaşam döngüsü adımlarına
etkilerini daha detaylı olarak inceleyeceğiz.

Bilgi teknolojileri çok hızlı gelişen teknolojilerdir. Sürekli bir
değişim, gelişim geçirmektedir. Bu teknolojileri kullanan
çalışanların da kendilerini sürekli olarak geliştirmesi
gerekmektedir.
Bu yüzden çalışanlar, ilgi duydukları
alanlardaki gelişmeleri takip etmeli ve iş hayatında
uygulamalıdırlar. Kendini geliştirmeyen, araştırma ve merak
duygusunu kaybetmiş çalışanların kariyer yarışında geride
kalmaları büyük bir ihtimaldir. Kendini güncel tutan
çalışanların projedeki üretkenlik ve kaliteye etkileri diğerlerine
göre daha fazladır. Ayrıca, kalite kavramı, teknoloji, süreç ve
ihtiyaçlara göre güncellenen ve gelişen bir kavram olduğu için,
sürekli olarak takip edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden,
firmaların çalışanlarına zayıf oldukları ya da daha da
geliştirmek istedikleri alanlarda eğitimler aldırması hem
çalışanın üretkenliğini arttırmakta, hem de farklı bakış açıları
kazanmalarını sağlamaktadır. Tablo 2’de, yıllık eğitimlerin 10

4. Đnsan Faktörleri
Đnsan Faktörlerinin, proje başarısı ve kalitesine bazılarının
dolaylı, bazılarının doğrudan etkileri bulunmaktadır. Đnsan ve
insanı etkileyen faktörler arasında psikolojik olanlarının
yanında, çalışanların iş ortamları ve çalışanlara sağlanan
imkânlar da vardır. Bu faktörler aşağıda ayrıntılı olarak
anlatılmaya çalışılacaktır [7].
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günden fazla olması üretkenliğe %8 pozitif, hiç olmaması ise
%12 negatif etkisi olduğu görülmektedir.
4.10.

Đş Ortamı

Yazılım projelerinde karşılaşılan problemlerin çözümünde
inovatif, esnek ve farklı olmak gerekmektedir. Bu yüzden
çalışma ortamları, çalışanların daha üretken olmalarını
sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Çalışma ortamı, çalışanları
bir kalıba sokmamalı, onlara rahat ve stresten uzaklaştırıcı
ortamlar sağlamalıdır. Büyük yazılım firmalarının çalışanlarına
sağladıkları çalışma ortamları incelendiğinde, günümüz
rekabetçi dünyasında inovatif ve esnek çalışanlar elde etmede
çalışma ortamlarının katkısı açıkça görülmektedir. Tablo 2’de,
çalışma ortamının ergonomik olması üretkenliğe %15 pozitif,
kalabalık olması ise %27 negatif etkisi olduğu görülmektedir.

4.5. Sahiplenme
Bu faktör, ikinci bölümde bir başarı faktörü olarak
anlatılmıştır.
4.6. Ücretler
Çalışanların yaptıkları iş ve sorumluluklarına göre aldıkları
ücretler, çalışanları motive eden diğer bir faktördür. Bu
konuda oluşmuş bir memnuniyetsizlik yapılan işin kalitesini
düşürmekte ve iş değişikliklerine neden olmaktadır. Đş
değişikliklerinin yoğun olarak yaşanması da üretkenliği ve
kaliteyi ciddi olarak etkilemektedir. Tablo 2’de, fazla mesai
ücretinin olması üretkenliğe %15 pozitif, olmaması ise %0
negatif etkisi olduğu görülmektedir.

4.11.

Mükemmeliyetçilik

Mükemmeliyetçilik, yapılan işi en iyi şekilde yapmak olarak
tanımlanabilinir. Bu tarz çalışanlar, yaptıkları çalışmalarda
eksik ve zayıf bir tarafının olup olmadığını sorguladıkları için,
bu özellik kalite yönünden pozitif etki yapmaktadır. Burada
dikkat edilmesi gereken, çalışanların en mükemmeli ararken,
motivasyonlarını kaybedip yapılan işi bırakmaları ya da çok
fazla süre harcayıp yapacakları çalışmaları bitirememeleri
durumudur. Bu da çalışanların üretkenliğini düşürmektedir.
Burada çalışanlar kendilerine verilen süreyi en verimli şekilde
kullanmayı ve bu sürede yapılabilecek en iyi çalışmayı
hedeflemelidirler.

4.7. Liderlik
Yazılım projelerinde, proje yöneticisinin, çalışanları motive
etmek ve yapılan çalışmaların verimli geçmesi için bu
çalışmaları koordine etmek gibi görevleri vardır. Lider,
çalışanları yöneten değil, işlerini yapmada onlara destek olan,
işlerini kolaylaştıran, motive eden, başarılarında ödüllendiren,
karşılaştıkları sorun ve başarısızlıklarda bunların ders alınması
gereken tecrübeler olduğunu hatırlatan ve sorunlarının
çözümünde kendi tecrübelerini aktararak yardımcı olan bir
takım arkadaşı olarak çalışmalıdır. Bu tarz bir yaklaşım,
çalışanların özgüvenlerini, projeye olan ilgilerini arttıracak,
bunun da üretkenliğe ve kaliteye pozitif etkisi olacaktır.

4.12.

Konsantrasyon

Yazılım projelerindeki karmaşıklık ve belirsizlikler
çalışanların işlerine yoğunlaşmalarını gerektirmektedir. Bir
çalışanın işlerini gerçeklerken diğer çalışanlar tarafından
kesintiye uğraması onun konsantrasyonunun ciddi olarak
etkilenmesine neden olmaktadır. Herhangi bir kesinti
olduğunda, çalışanın kaldığı duruma geri dönmesi için en az
15 dakika süre harcaması gerekmektedir [5]. Gün içerisinde
yaşanan kesintilerin çok olması çalışanın verimliliğini yapılan
işin bütünlüğünü ve tutarlılığını negatif olarak etkileyecektir.

4.8. Takım Çalışması
Yazılım projeleri, farklı iş gruplarında çalışanların bulunduğu
çalışma ekipleridir. Her bir çalışanın bu takımdaki yeri tüm
takımın başarısı için önemlidir. Projenin başarısı ve kalitesi
için, çalışanlar arası bir uyum olması ve tüm çalışanların
projenin başarısı için çalıştığının farkında olması
gerekmektedir. Çalışanlar arası yaşanan uyumsuzluk ve güven
eksiklikleri, huzursuz bir çalışma ortamı oluşturmaktadır. Bu
ortam da üretkenliğe ve kaliteye negatif etki etmektedir.

4.13.

Tecrübe

Tecrübe yapılan çalışmalardan çıkarılan derslerin toplamı
olarak görülebilir. Daha önce tecrübe edilen hataların tekrar
yapılmaması, eldeki bilgi birikimi ile büyük resmin daha rahat
görülebilmesi nedeniyle, tecrübeli çalışanların hata yapma
riski diğerlerine göre daha azdır. Ayrıca, tecrübeli çalışanların
edindikleri bilgiler kendilerine güvenlerini arttırmakta, bu da
üretkenliğe ve kaliteye pozitif katkı sağlamaktadır. Tablo 2’de,
geliştirici tecrübesinin üretkenliğe %55 pozitif, %87 negatif
etkisi, yönetici tecrübesinin ise üretkenliğe %65 pozitif, %90
negatif etkisi olduğu görülmektedir.

4.9. Özgüven ve Saygı
Özgüven ve saygı çalışanların kendilerini motive etmekte
faydalandıkları önemli etkenlerden biridir. Kendine güveni
olmayan çalışanların, yaptıkları çalışmalarda karşılarına çıkan
ilk sorunda yaptıkları işi bırakmalarına, çabucak pes
etmelerine neden olmaktadır. Bu da çalışanların üretkenliğini
düşürmektedir. Ayrıca, özgüveni olmayan çalışanlar, yaptıkları
çalışmaları iyileştirme noktasında diğerlerine göre daha
çekingen olmaktadırlar.

4.14.

Çalışanları motive eden diğer bir etken ise saygıdır. Kendisine
karşı gösterilen saygı ve çalışana verilen önem, çalışanı motive
eden diğer bir etkendir. Kendini değerli hisseden çalışanların
özgüvenlerinin arttığı, çalışmalarında daha fazla efor sağladığı,
işlerini daha kaliteli yapmaya çalıştıkları görülmektedir.

Organizasyon Yapısı

Yazılım projelerinde kullanılan farklı organizasyon yapıları
bulunmaktadır. Hiyerarşik organizasyon yapısı, çalışanların
yöneticilerinin olduğu organizasyon yapısıdır. Bu yapıda
yöneticinin lider rolünü tam olarak yerine getirmesi ile
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çalışanların daha motive çalışmaları mümkündür. Matris
organizasyon yapısında ise çalışanlar, farklı iş ve projelerde
çalıştıkları için işlerine yoğunlaşma noktasında sıkıntılar
yaşamakta ve üretkenlikleri azaltmaktadır. Bundan dolayı,
çalışanların yeterli derecede işlerine yoğunlaşamamaları
dikkatsizliklere ve hatalar yapılmasına neden olmaktadır. Bu
hatalar ve yanlışlıklar da yazılımın kalitesini düşürmektedir.
Tablo 2’de, organizasyon yapısının hiyerarşik olması
üretkenliğe %5 pozitif, matris olması ise %8 negatif etkisi
olduğu görülmektedir.

görülmektedir [10]. 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 MyersBriggs Tip Göstergesine (MBTI®- Myers-Briggs Type
Indicator) [14] göre belirlenen bazı kişilik tipleri
bulunmaktadır. Bu kişilik tipleri; dışadönük, içedönük,
duyusal, sezgisel, düşünsel, duygusal, yargılayıcı, algılayıcı
olarak tanımlanan kişilik tiplerinden oluşmaktadır.

4.15.

Tablo 3’de kişilik tiplerinin etkili ve başarılı olduğu yazılım
yaşam döngüsü adımları gösterilmektedir.

Stres ve Yoğun Çalışma

Yazılım projelerindeki, kaynak planlamasında yapılan yanlış
kestirimler ya da risk yönetimi konusundaki eksiklikler sonucu
karşılaşılan belirsizlik ve sorunlar nedeniyle, bunların telafi
edilmesi için yoğun çalışma ve fazla mesailer yapılmaktadır.
Bu yoğun çalışmaların oluşturduğu stres ve yorgunluk
çalışanların konsantrasyonlarını azaltmakta ve hatalar
yapmalarına neden olmaktadır. Bu hatalar ve yanlışlıklar da
yazılımın kalitesini düşürmektedir. Tablo 2’de, iş planı
baskısının orta derecede olması üretkenliğe %11 pozitif, aşırı
derecede olması ise %30 negatif etkisi olduğu görülmektedir.

Tablo 3: Kişilik Tiplerinin en güçlü etkiyi oluşturduğu
Yazılım Yaşam Döngüsü Adımları ile eşleştirilmesi [10]

Yazılım Yaşam Döngüsü
Kişilik Tipleri
Dışa dönük (E)

Sonuç olarak, yukarıda anlatılan bazı faktörlerin üretkenliğe
olan etkisi Tablo 2’ de verilmekte ve insan ve insana bağlı
faktörlerin projedeki etkileri açık olarak görülmektedir.

Faktör

Pozitif Etki(+%) Negatif Etki(-%)

Geliştirici Tecrübesi

Yüksek +55%

Düşük –87%

Yönetici Tecrübesi

Yüksek +65%

Düşük –90%

Fazla mesai Ücreti

Var +15%

Yok 0%

Çalışma Ortamı

Ergonomik +15% Kalabalık–27%

Moral

Yüksek +7%

Düşük –6%

Organizasyon

Hiyerarşik +5%

Matris –8%

Yıllık Eğitimler

>10 gün +8%

Yok -12%

Đş Planı Baskısı

Orta +11%

Aşırı -30%

Geliştirme

Test Bakım

√

Đçe Dönük (I)

√

Duyusal (S)

√

Sezgisel (N)

√

Düşünsel (T)

√

Duygusal (F)

Tablo 2: Bazı Faktörlerin Üretkenliğe Etkileri [6]

Analiz Tasarım

√

√

√
√

Yargılayıcı (J)

√

Algılayıcı (P)
Bu eşleştirmeler
anlatılmaktadır.

√

ile

ilgili

ayrıntılı

bilgiler

aşağıda

5.1. Analiz
Analiz aşaması, projenin tanımının yapıldığı, problemin ortaya
konduğu ve gereksinimlerin belirlendiği aşamadır. Bu aşama,
müşteri ile iletişimin en yoğun olduğu aşamadır. Bu yüzden
“Dışa dönük (E)” çalışanların bu aşamada daha başarılı olduğu
görülmektedir [10].

Đnsan faktörlerinin yazılım kalitesi ve üretkenliğinin
üzerindeki etkisinin yanı sıra insanların karakteristik
özelliklerinin de yazılım kalitesi ve üretkenliğinde etkin
olduğu incelediğimiz bir başka literatürde geçmektedir.
Bundan dolayı, bir sonraki bölümde insanların karakteristik
özellikleri ile yazılım yaşam döngüsü adımları arası ilişkiler
detaylı olarak incelenecektir.

Ayrıca, analistlerin müşteri için neyin önemli olduğunu
anlaması ve empati kurmasının, problemin anlaşılmasında ve
gereksinimlerin belirlenmesinde büyük önemi vardır. Bu
yüzden “Duygusal (S)” çalışanların bu aşamada belirtilen
nedenlerden dolayı daha başarılı olduğu görülmektedir [10].
5.2. Tasarım
Tasarım
aşamasında,
analiz
aşamasında
hazırlanan
gereksinimler kullanılarak, alt sistem gereksinimlerinin
oluşturulduğu ve oluşturulacak sistem için hangi tasarım
kalıbının uygun olacağına karar verildiği, kullanım
senaryolarının oluşturulduğu bir aşamadır. Bu aşamada,
yazılım mimarının, yapılan analizlerden büyük resmi görmesi
ve en uygun tasarım oluşturması gerekmektedir. Bu yüzden bu
aşamadaki çalışanların “Sezgisel (N)” yani soyut konuları
rahat anlayan, bütünü görebilen ve oluşabilecek olasılıklara

5. Kişilik Tiplerinin Daha Etkili Olduğu
Yazılım Yaşam Döngüsü Adımları ile
Eşleştirilmesi
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
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odaklanabilen kişiler olması, belirtilen nedenlerden dolayı bu
aşamada daha başarılı görülmektedir [10].

model ise insan kaynaklarından nasıl daha iyi yararlanılacağını
değerlendirmeyi, işgücü yeteneklerinin geliştirilmesinde
önceliklendirmeler yapmayı, yetenek gelişimi ile süreç
gelişimini entegre etmeyi ve mükemmel bir işgücü kültürünün
oluşmasında
organizasyonlara
yardımcı
olmayı
amaçlamaktadır [11].

Ayrıca, yapılan seçimlerin etkilerini düşünerek ve sebep-sonuç
ilişkisini gözeterek karar vermeleri gerektiği için “Düşünsel
(T)” tipte olan çalışanların bu aşamada daha başarılı olduğu
görülmektedir [10].

CMMI süreç gelişimini, People-CMM ise işgücü gelişimini
amaçlamaktadır. Đkisi de tek başlarına kullanıldıklarında
performansı arttırmaktadır. Fakat Şekil 3’ de görüldüğü gibi
ikisinin birlikte kullanılması performansı daha da arttıracaktır.
Buradaki performans artışı da üretkenliği ve kaliteyi
etkileyecektir.

5.3. Geliştirme
Geliştirme aşamasında, analiz ve tasarım aşamasında ortaya
çıkan çalışmalar bu aşamada bir programlama dili kullanılarak
gerçeklenir. Bu aşamada, mantıksal ve analitik beceriler
kullanılır. Bu yüzden, düşünce odaklı olmaları gerektiğinden
“Đçe dönük (I)” ve “Düşünsel (T)”, somut ve gerçek konulara
daha yatkın olmaları gerektiği için “Duyusal (S)” tiplerde olan
çalışanların bu aşamada daha başarılı olduğu görülmektedir
[10].

Şekil 3 – CMMI ile People-CMM in birlikte kullanılması[11]
5.4. Test
P-CMM’deki süreçler; Đşe Alma, Yerleştirme, Eğitim,
Performans Yönetimi, Đletişim, Çalışma Ortamı, Bilgi ve
Yetenek Analizleri, Đşgücü Planlaması, Yetenek Geliştirme,
Kariyer Geliştirme, Yeteneğe Göre Uygulama, Katılımcı
Kültür, Danışmanlık, Takım Oluşturma, Takıma Bağlı
Uygulamalar,
Organizasyonel
Yetenek,
Geliştirme,
Organizasyonel Performans Uyumluluğu, Kişisel Yetenek
Geliştirme, Koçluk, Đşgücünde Devamlı Yaratıcılık olarak
tanımlanmaktadır. P-CMM’deki bu süreçlerinin uygulanması
ile insan ve insana bağlı faktörlerde elde edilen iyileştirmeler,
üretkenliği ve yazılım kalitesini pozitif yönde etkileyecektir
[11]. Yazılım kalitesi ile insan faktörleri arasındaki ilişkinin
ortaya konulması amacıyla, P-CMM’in yerelleştirilmesi ve
alınan sonuçların değerlendirilmesi için bazı çalışmalar
yapılması düşünülmektedir.

Test aşaması, geliştirilen yazılımın belirtilen gereksinimleri
karşılayıp karşılamadığının değerlendirildiği, hataların
bulunduğu, yazılım kalitesi yönünden de incelendiği bir
aşamadır. Bu aşamadaki çalışanların şüpheci ve sonuç odaklı
olarak çalışması gerekmektedir. Ayrıca, gerçek ve somut
veriler üzerinde çalışmak gerektiği için bu aşamadaki
çalışanların “Duyusal (S)” ve “Yargılayıcı (J)” tiplerde olan
çalışanlar olması, bu aşamada daha başarılı görülmektedir
[10].
5.5. Bakım
Bakım aşaması, geliştirilen yazılımın değişiklik veya
iyileştirme aktivitelerinin yapıldığı aşamadır. Bu aşamada
çalışanların yapılan işleri ve dokümantasyonu iyi bir şekilde
anlayıp, gerekli değişiklik ve iyileştirmeleri yapmaları
gerekmektedir. Yapılan işler gereği, çalışanların değişime açık,
esnek ve uyumlu olmaları gerekmektedir. Bu yüzden “Duyusal
(S)” ve “Algılayıcı (P)” çalışanların bu aşamada, belirtilen
nedenlerden dolayı daha başarılı olduğu görülmektedir [10].

6.2. Đşyerlerinde Psikologların değerlendirilmesi
Đşyerlerinde, çalışanların fiziki sorunları (ör. hastalık,
ilkyardım..) nedeniyle doktor bulundurulmaktadır. Ayrıca,
çalışanların psikolojik sorunları, motivasyon eksikliği ve
bildiride belirtilen diğer insan faktörleri ile ilgili karşılaşılan
sorunların çözümünde de psikolog bulundurulması faydalı
olacaktır. Psikolog tarafından, işyerlerindeki psikolojik
sorunların tespitinin yapılması, çözüm önerilerinin yönetime
sunulması ve bu sorunların çözülmesi sonucu projelerde başarı
ve kalitenin artacağı öngörülmektedir. Çalışanların kişilik
tiplerine uygun iş ve süreçlerde çalışması, güçlü ve zayıf
yanlarının ortaya çıkarılması gibi diğer çalışmalar da bu
kapsamda gerçekleştirilebilinir.

6. Yazılım Kalitesinde Đnsan Faktörünün
Değerlendirilmesi
6.1. P-CMM ve CMMI birlikte kullanılması
Bilindiği üzere kalite süreç ve ürün kalitesi olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Süreç kalitesini arttırmak için kullanılan birçok
standart vardır. Bu standartların en önemlilerinden biri olan
CMMI, yazılım kalitesine önem veren birçok firma tarafından
kullanılmaktadır. CMMI, Carnegie Mellon University SEI
(Software Engineering Institute) tarafından oluşturulan,
yazılım geliştirme süreçlerinin tanımlandığı, olgunluklarının
arttırılmasını amaçlayan ve farklı olgunluk düzeylerini içeren
bir modeldir.

7. Gelecek Çalışmalar
Yazılım projelerinin başarı ve kalitesindeki insan faktörünün
incelenmesi için, farklı sektörlerdeki, farklı büyüklükteki ve
farklı iş pozisyonlarındaki çalışanların görüş ve önerilerinin
alınacağı, projenin başarısını en çok etkileyen faktörlerin
tespiti ve daha sonrasında da yapılabilecek iyileştirmelerin
neler olabileceği hakkında çıkarımlarda bulunulan bir anket
çalışmasının
yapılması
düşünülmektedir.
Bu
anket
çalışmasında, çalışanlara, iş pozisyonları, sektör ve firmaları,

Süreç kalitesinin yanında, ürün kalitesinin de arttırılması için
çeşitli metrikler tanımlanmıştır. Fakat her iki kaliteyi de
etkileyen insanının etkinliğinin arttırılması için yine aynı
kurum tarafından People-CMM modeli geliştirilmiştir. Bu
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kalite ile insan faktörleri arasındaki ilişkileri, bu faktörlerin
etkilerini
içeren
sorular
sorularak
sonuçlar
değerlendirilecektir. Ayrıca, kişilik tipleri ile farklı yazılım
yaşam döngüsü modelleri (şelale, spiral vs.) arasındaki
ilişkilerin olup olmadığına yönelik çalışmaların yapılması
planlanmaktadır.

[13] http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalo
gue_detail.htm?csnumber=22749
[14] http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personalitytype/mbti-basics/
[15] http://www.sei.cmu.edu/cmmi/
[16] http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalo
gue_detail.htm?csnumber=38932
[17] http://en.wikipedia.org/wiki/Scrum_(development)
[18] www.projectsmart.co.uk/docs/chaos-report.pdf

8. Sonuç
Yazılım projelerinde daha iyi araçların, standartların
kullanılması yazılımın kalitesini arttırmaktadır, fakat bu
araçları kullanacak ve standartları uygulayacak olan insanın
unutulmaması gerekmektedir. Đnsan, işi gerçekleyen olması
sebebiyle kaliteyi etkileyecek olan asıl faktördür. Dolayısıyla,
yetenekli, motive, işini seven, sahiplenen, bilinçli çalışanların
ortaya koydukları ürünlerin kalitesinin, bu özelliklere sahip
olmayan çalışanların ortaya koydukları ürünlere göre, daha
değiştirilebilir, daha uyarlanabilir, daha güvenilir, bakımı daha
kolay, daha kullanılabilinir, yani daha kaliteli olduğu
söylenebilinir.
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zorluklar ve bu zorlukları aşmak için gerçekleştirilebilecek
çözüm önerileri anlatılmaktadır. Benimsenen süreç iyileştime
yaklaşımı Kamu Đhale Kurumu’nda uygulanmaya başlamış;
günümüze kadar elde edilen tecrübeler paylaşılmıştır.

Özetçe
Yazılım süreç iyileştirme yaklaşımı, yazılım geliştirme
süreçlerinin daha verimli işletebilmesi, verilen hizmetin ve
ürün kalitesinin artırılması amacıyla yazılım organizasyonları
tarafından yaygın olarak tercih edilmektedir. Bu çalışmada
süreç iyileştirme faaliyetlerini Kamu Kurumlarında
gerçekleştirmenin önemi, Kamu Kurumlarına getirileri,
çalışmaların başarıya ulaşması için yapılması gerekenler ve
alınması gereken önlemler anlatılmaktadır. Kamu Đhale
Kurumu (KĐK) geçtiğimiz yılsonu itibariyle CMMI odaklı
süreç iyileştirme çalışmalarına başlamıştır. Makalede, KĐK’te
süreç iyileştirme anlamında bu güne kadar kat edilen yol ve
elde edilen tecrübeler durum çalışması olarak anlatılmaktadır.

1.

Bildirinin geri kalanı şu şekilde düzenlenmiştir: 2. bölümde
CMMI ve 15504 tabanlı süreç iyileştirme yaklaşımları, 3.
bölümde kamu kurumlarında süreç iyileştirme çalışmalarının
gerek ve önemi literatürdeki çalışmalar göz önünde
bulundurularak açıklanmaktadır. 4. bölümde Kamu Đhale
Kurumu’nda bugüne değin gerçekleştirilen süreç iyileştirme
projesinin öyküsü, 5. ve son bölümde ise süreç iyileştirme
projelerindeki kritik başarı föktörleri anlatılmaktadır.

2.

Giriş

Model Tabanlı Süreç Đyileştirme

2.1. SEI CMMI ve ISO 15504

Bilgi teknolojileri uygulamaları kamu kurumlarında iş
süreçlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi, bilgi güvenliğinin
ve şeffaflığın artırılması ve kurumsallaşmanın sağlanması
açısından kritik bir öneme sahiptir. Bununla birlikte kamu
kurumları büyük kitleler tarafından kullanılan ve stratejik
öneme sahip yazılım uygulamaları geliştirmektedir.
Uygulamalarda ortaya çıkan hatalar sonucu hem kullanıcılar
zor durumda kalabilmekte, maddi ve manevi kayıplara
uğrayabilmekte hem de kurumlara duyulan güven
sarsılabilmektedir.

Referans modelleri iki yazılım organizasyonunun birbirinden
çok farklı şekillerde yazılım geliştirmeyeceği yaklaşımı
üzerine oluşturulmuşlardır. Modeller süreç değerlendirme ve
iyileştirme
hedeflerinin
belirlenmesi
için
en
iyi
uygulamalardan yola çıkarak uygulayıcıya yol gösterir. Temel
amaçları neyin iyileştirileceğini belirlemek olup süreç
iyileştirmenin nasıl gerçekleştirileceğine yönelik ayrıntılar
uygulayıcılara bırakılmaktadır. CMMI ve ISO 15504 yazılım
süreç iyileştirme çalışmalarında en çok tercih edilen iki
referans modeldir.

Bu nedenle yazılım kalitesini artırarak uygulamaların
etkinliğini artırmak ve hata sayısını en aza indirmek rekabetçi
koşullarda faaliyet gösteren özel kurumların olduğu kadar
kamu kurumlarının da en önemli ihtiyaçlarından biridir. Son
yıllarda model tabanlı süreç iyileştirme çalışmaları odağında
süreç tanımlama ve süreç modelleme kamu kurumlarının
stratejik planları arasında yer almaktadır [14]. Devlet Planlama
Teşkilatı (DPT) tarafından yayınlanan ‘kamu bilgi ve iletişim
teknolojisi projeleri hazırlama kılavuzunda’ büyük bütçeli
projeleri gerçekleştiren organizasyonların yazılım geliştirme
süreçlerinin CMMI ya da SPICE gibi süreç iyileştirme
modellerine uyumunun zorunlu olduğu belirtilmektedir [2].

CMMI-DEV (Capability Maturity Model Integrated,
Development) [12], Software Engineering Institute (SEI)
tarafından süreç iyileştirme referans modeli olarak
yayınlandığı 1991 yılından bugüne süreç iyileştirme
dünyasında büyük ilgi görmektedir [3]. CMMI her biri
“zorunlu”, “beklenen” ve “bilgi amaçlı” elemanlar içeren
Süreç Alanlarından (SA) oluşur. Özel Hedefler ve Genel
Hedefler bir süreç alanını başarı ile uygulamak için
gerçekleştirilmesi “zorunlu” olan hedeflerdir. Özel
Uygulamalar ve Genel Uygulamalar ise özel ve genel hedefleri
karşılamak için yerine getirilmesi “beklenen” uygulamaları
belirtmektedir.

Süreç iyileştirme ile mühendislik ve yönetim faaliyetlerinde
kaliteyi artırırken aynı zamanda gereken zaman ve maliyetin
düşürülmesi amaçlanmaktadır. Yazılım süreç iyileştirme (YSĐ)
çalışmalarında CMMI [1] ve ISO 15504 (SPICE) [8] gibi iyi
tanımlanmış ve kabul görmüş referans modelleri ve ISO/IEC
15504-4 [8], IDEAL [10] ve BG-SPI [1] gibi süreç iyileştirme
yöntemleri kullanılmaktadır.

CMMI sürekli gösteriminde, organizasyonları “Başlangıç
Seviyesindeki
Organizasyon’dan”
“Sürekli
Đyileşen
Organizasyon’a” kadar 5 farklı olgunluk seviyesinde
tanımlamak mümkündür.
Diğer taraftan SPICE (Software Process Improvement and
Capability dEtermination) olarak da bilinen ISO/IEC 15504
Information Technology-Process Assessment, yazılım
geliştirme süreçlerinin değerlendirilmesi için bir çerçeve

Bu bildiride süreç iyileştirme çalışmalarının kamu
kurumlarında uygulanmasının önemi, uygulamada karşılaşılan
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sunar. Çerçeve süreç iyileştirme boyutu ve yetenek belirleme
boyutunu tanımlayan bir referans model ortaya koyar.

Dış projeler, vatandaşlara yönelik e-devlet hizmetlerini içeren
e-devlet web siteleri, mevzuat otomasyonu gibi son
kullanıcıya yönelik sistemle olabileceği gibi; diğer kamu
kurumları, bankalar, telekomünikasyon kurumları gibi
kurumlar arası veri iletimini ve eşgüdümü sağlayan
uygulamalar da olabilmektedir.

Modelin en önemli özelliklerinden biri esnek oluşudur.
Süreçler ISO 12207 (yazılım yaşam döngüsü süreçleri) ile
uyumlu olarak “müşteri/tedarikçi”, “mühendislik”, “destek”,
“yönetim” ve“organizasyon” başlıkları altında gruplanmıştır.
Modelin esnek yapısı iyileştirilecek olan süreçlerin
organizasyonun iş hedefleri ile uyumlu olarak seçilmesine
modelde belirtilen en iyi uygulamalara (best practices) göre
ayrı ayrı yetenek seviyelerinin belirlenmesine olanak sağlar.

Đç uygulamalar, kurumların iş ihtiyaçları ile şekillenmektedir.
Bu uygulamalar, genellikle mevcut iş akışlarını hızlandırmak,
verimliliği arttırmak, kontrolü ve denetlemeyi kolaylaştırmak
ve işleyişlerin ve tutulan kayıtların güvenilirliğini arttırmak
amacıyla geliştirilen uygulamalardır. Bu tip BT uygulamaları,
genellikle iş süreçleri üzerinde gerçekleştirilen bir süreç
iyileştirme
etkinliği
sonucunda
veya
paralelinde
geliştirilmektedir. Geliştirilen bu sistemlerin kullanıcılarının
büyük çoğunluğunu kurum çalışanları oluşturmakta ve bu
açıdan iç BT projeleri, özel sektörde gerçekleştirilen BT
projelerine benzer özellikler göstermektedir. Ancak
kurumlarda çalışan sayılarının yüksek olması, mevzuatların
ve bunlara bağlı iş akışlarının hem sayıca çok hem de
karmaşık olması, iç BT projelerinde kalitenin önemini
arttırmaktadır.

ISO 15504’te süreç yetenekleri “Gerçekleştirilen Süreç”,
“Yönetilen Süreç”, “Yayınlanan Süreç”, “Tahmin Edilebilen
Süreç” ve “En Đyilenen Süreç” olarak 5 ayrı seviyede
değerlendirilmektedir.
2.2. Modellere Yönelik Çalışmalar
Literatürde CMMI ve ISO 15504 odaklı süreç iyileştirme
çalışmalarını anlatan çok sayıda durum çalışması makalesi
bulunmaktadır. Bu çalışmada sadece kamu kurum ve
kuruluşlarında gerçekleştirilen makalelere odaklanılmıştır.

Dış BT projeleri ise doğrudan veya dolaylı olarak kamunun
hizmetine sunulan sistemlerdir. Bu sistemler, kullanım yerleri
ve ölçeklerinden kaynaklanan bazı farklı özelliklere sahiptir:
• Kullanıcılar çok yüksek sayılarda olabilir ve bu
sayılar kesin olarak bilinemeyebilmektedir.
• Sistemlerin yönettiği veya etkilediği finansal
kaynaklar çok yüksek hacimlere çıkabilmektedir.
• Sistemler, devletin korumakla yükümlü olduğu
yurttaşlık hakları ile ilgili bilgiler ve işlemler
içerebilmektedir. (Kişisel bilgiler, adlî konular vb.)
• Kullanıcıların bazı kamu hizmetlerine ulaşmak için
sunulan BT sistemlerini kullanmak zorunda olduğu
durumlar olabilmektedir.
• Sistemlerin,
kullanıcıların
devlete
karşı
yükümlülüklerini yerine getirmek için kullanılacak
tek yol olduğu durumlar olabilmektedir.

Wu ve arkadaşları tarafından yayınlanan çalışmada Çin’de
1999 – 2006 yılları arasında gerçekleştirilen 134 CMMI
denetiminden %10’unun devlet kurumlarına ait olduğu
belirtilmiştir [16].
Carnegie Mellon Üniversitesi Güney Kore’nin e-devlet
çalışmalarında CMMI odaklı süreç iyileştirme çalışmalarının
yürütülmesinde önemli bir paydaş konumundadır.
Zhang tarafından yazılan makalede e-Devlet Bilgi Projesi
kapsamında Çin Hükümeti e-Devlet çalışmalarının perspektifi
anlatılmaktadır. Çalışmada yazılım ürünlerinin kalitesinin
neden önemli olduğu ve CMMI ile ISO 15504’ün yazılım
kalitesine getireceği katkılar anlatılmaktadır [17].
Şili hükümeti tarafından geliştirilen ve e-Devlet
uygulamalarında kullanılmak üzere süreç iyileştirme ve süreç
değerlendirme boyutu olan bir Yetenek-Olgunluk Çerçevesi
modeli 2008 yılında yayınlanmıştır [6]. Model CMMI ve ISO
15504 alt yapısı üzerine geliştirilmiş, farklı olarak odağı edevlet süreçlerinin yetenek ve olgunluğunun iyileştirilmesibelirlenmesi olarak ifade edilmiştir.

Sistemlerin bu özellikleri göz önüne alındığında, olası sistem
hatalarının çok büyük ölçekte, maddi veya manevi zararlara
yol açabileceği açıktır. Bu nedenle, bu sistemlerin ana bileşeni
olan yazılımların en az hatayla üretilmesi gerekmektedir.
Bu tip, yazılımda hata toleransı olmayan sistemler için çeşitli
standartlar geliştirilmiştir. Savunma, havacılık gibi emniyet
kritik yazılım geliştirilen alanlarda CMMI [12], DO-178C
[11], IEEE 12207 [9] gibi yazılım süreç çerçeveleri ve
standartları; bankacılık, finans gibi güvenlik kritik yazılım
geliştirilen alanlarda ise COBIT, ITIL gibi hizmet seviyesi
standartları uygulanmaktadır. Aynı şekilde, yukarıda
bahsedilen sebeplerden dolayı kamu BT projelerinin yazılım
bileşenleri için de benzeri bir yaklaşımın sergilenmesi
gerekmektedir.

Gerçekleştirilen kapsamlı araştırma sonucunda konu ile ilgili
çok az sayıda çalışmaya ulaşılmıştır. Süreç iyileştirme
çalışmalarının kamu kurumlarındaki sonuçlarını, elde edilen
tecrübeleri anlatan çalışmalara ihtiyaç vardır.

3.

Kamu Kurumlarında Yazılım Süreç
Đyileştirmenin Önemi ve Gerekliliği

Kamu kurumlarında Bilgi Teknolojileri (BT) projeleri, iç
projeler ve dış projeler olarak iki ayrı başlıkta incelenebilir. Đç
projeler, kurumların kendi iç işleyişlerinde verimliliği,
güvenilirliği arttırmak amacıyla geliştirilen ve genellikle
kurumun iç süreçlerinin otomasyona geçirilmesini içeren
projelerdir. Dış projeler ise, kurumun kamuya verdiği
hizmetlerin, hizmet alanlarca kullanılmak üzere BT
hizmetlerine dönüştürülmesini içermektedir.

Öte yandan, kamu kurumlarının dış BT projeleri aynı
zamanda kullanıcıları ile ilişkileri açısından da bazı farklı
özelliklere sahiptir:
•
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Özel sektörün sunduğu sistemlerden farklı olarak,
kullanıcıların, bir hizmeti almak için, aralarında
seçim
yapabileceği
alternatif
sistemler
bulunmamaktadır.
Özel sektörün aksine, kullanıcılar ile sistem
geliştiricileri arasında iyileştirme taleplerinin
iletilebileceği bir iletişim kanalı ve taleplerin
karşılanması
için
tanımlı
bir
işleyiş
bulunmamaktadır.

uzmanın koordinatörlüğünde yürütülmüştür. Her süreç alanı
için süreç sahiplerinden oluşan bir ekiple birlikte süreç alanı
başına yaklaşık 1 saat süren çalıştaylar düzenlenmiştir. Bu
değerlendirmeler sırasında 17 süreç alanından 128 özel
uygulama ele alınmıştır. Değerlendirmenin sırasında ortaya
çıkan bulgular “boşluk analizi raporu” olarak dokümante
edilip üst yönetime sunulmuştur.

Sistemlerin bu özellikleri nedeniyle, sistemin kullanımıyla
ilgili sorunlar ve oluşan hatalar özel sektöre ait sistemlere
kıyasla daha zor tespit edilebilmektedir. Özel sektörden satın
alınan bir hizmet söz konusu olduğunda, kullanıcıların
(müşterilerin) sistemle ilgili değişiklik talep etme ve hata
bildirme yöntemleri ve hakları görece net bir şekilde
tanımlıdır. Öte yandan, özel sektörce geliştirilen bir sistemin
başarılı olup olmadığı, alternatifleri arasından tercih edilip
edilmediğiyle ortaya çıkacakken, kamuda geliştirilen
sistemler için bu tip bir gösterge bulunmamaktadır.

Boşluk analizinin ardından süreç iyileştirme yöntemi
belirlenmiştir. Süreç iyileştirme yöntemi olarak BG-SPI (Bilgi
Grubu
Yazılım
Süreç
Đyileştirme
Yöntemi)
[1]
kullanılmaktadır. BG-SPI, yaşam döngüsü, işler, kaynaklar,
araçlar ve diğer destekleyici varlıkları içerecek şekilde
yazılım süreç iyileştirme gerçekleştirilmesi için rehberlik
sağlamaktadır.

•

•

Proje Planlama

Yaşam döngüsü ve boşluk analizi sonuçları değerlendirilerek
yazılım süreç iyileştirme aktiviteleri belirlenmiş ve üst seviye
“Süreç Đyileştirme Planı” oluşturulmuştur. Plan 2013 yılı
sonuna kadar YSĐ kapsmında yapılacak aktiviteleri, takvimi
ve kaynakları içermektedir. YSĐ çalışmalarının 4 aşamada
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 1., 2., ve 3. aşama süreç
alanları temelinde süreç iyileştirme faaliyetlerini, 4. aşama ise
tanımlanan süreçlere yönelik pilot uygulama ve
yaygınlaştırma çalışmalarını içermektedir.

Başka bir deyişle, kamuda geliştirilen sistemlerde kaliteyi
arttırmak, teslimat sonrası düzeltici faaliyetler yerine
geliştirme aşamasında süreç kalitesini arttırmakla mümkün
olacaktır.
Bunların yanı sıra, yazılım süreç iyileştirme faaliyetleri,
yazılım geliştirme projelerinde verimliliği arttırmaktadır [4]
Bu verimlilik artışı, özel sektörde, karlılığı arttırırken, kamuda
ise, birim zamanda yapılan işin ve verilen hizmetin artmasını
sağlayacaktır.

4.

Projede çalışacak kaynakları belirlerken süreç iyileştirme grup
üyelerinin konularına hakim, tecrübeleri sayesinde hem süreç
tanımlama çalışmalarında iş ihtiyaçlarını ifade edebilecek
hem de tanımlanan yeni süreçleri uygulama konusunda takım
arkadaşları arasında öncü olabilecek kişiler olmasına özen
gösterilmiştir. Plan oluşturulduktan sonra çalışmalara
katılacak kişilerin ekiplerin liderlerinden plana taahhüt
alınmıştır.

Bir Kamu Kurumunda Yazılım Süreç
Đyileştirme Çalışması

Hedeflerin Belirlenmesi
Eğitim
Kamu Đhale Kurumu Kamu Alımlarını Đzleme ve Bilgi
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 60 kişilik bir ekip
tarafından yazılım geliştirme ve sistem faaliyetleri
yürütülmektedir. KĐK, yazılım geliştirme süreçlerini daha
etkin yürütebilmek ve yazılım kalitesini artırarak vatandaşlara
çok daha iyi çözümler sunabilmek amacıyla 2013 yılı sonuna
kadar CMMI Seviye 3 olgunluğunda bir organizasyon olmayı
stratejik hedefleri arasına almıştır.

Yazılım Süreç Đyileştirme uzmanları ile birlikte süreç
alanlarına yönelik çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalara
paralel olarak tüm yazılım ekibi “CMMI ve Süreç Odaklı
Kalite Çalışmaları” konusunda eğitilmiştir. Eğitim
planlanırken sadece süreç iyileştirme çalışmalarını yürütecek
çekirdek ekibin değil süreç iyileştirmenin etkisinde kalacak,
süreçleri birebir uygulayacak herkesin bu eğitimlere katılması
sağlanmıştır. Eğitimin amacı CMMI odaklı süreç iyileştirme
hakkında ekibi bilgilendirmek, seviye 3 hedeflerinin herkes
tarafından anlaşılmasını sağlamak ve varsa CMMI
konusundaki önyargıları kırmaktır.

Kalite programları çerçevesinde birbirini bütünleyecek
şekilde CMMI, ITIL, ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve Đş
Sürekliliği çalışmaları birlikte yürütülmektedir. CMMI odaklı
süreç değerlendirme ve iyileştirme faaliyetleri proje olarak ele
alınıp Eylül 2011 tarihinde başlatılmıştır.

Bu hedefler doğrultusunda eğitim faaliyetleri toplamda 3 gün
olarak CMMI sertifikalı YSĐ uzmanları tarafından verimiştir.

Boşluk Analizi
Uygulama
CMMI odaklı süreç iyileştirme çalışmaları kapsamında ilk
olarak boşluk analizi gerçekleştirilmiştir. Boşluk analizinin
temel hedefi organizasyonun referans modele göre mevcut
durumunu değerlendirmek ve iyileşmeye açık süreç
adımlarını belirlemektir. Çalışmanın kapsamı KĐK’in süreç
iyileştirme hedefleri ile uyumlu olarak CMMI seviye 3 olarak
belirlenmiştir.

Proje planında belirlenen sıraya uygun olarak süreç alanları
için çalıştaylar düzenlenmeye başlanmıştır. Bu çalıştaylara
hem YSĐ uzmanları hem de YSĐ grupları katılmaktadır.
BG-SPI’da [1] tanımlandığı üzere her çalıştaya CMMI’ın
görüşülen süreç alanı ile ilgili hedef ve uygulamalarının
anlatılmasıyla başlanmaktadır. Bu adımın ardından boşluk
analizi sonuçları üzerinden geçilir ve bulgular tartışılır. BG-

Değerlendirme çalışmaları süreç alanlarından bağımsız bir
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edilebilmektedir [15].

SPI yöntemi kapsamında verilen örnek süreç tanımları ve
süreç varlıkları üzerinden gidilir. Ardından organizasyonda o
süreç alanı ile ilgili hedefleri karşılmak için yapılması gereken
çalışmalar belirlenir, iş listesi oluşturulur. Burada önemli olan
gerçekleştirilmesi gereken işler için çalıştay sırasında gerçekçi
kaynak ve zaman ataması yapmaktır.

Bir çok kamu kurumu CMMI hedefi koymasina rağmen
gerekli üst yönetim desteği oluşmadığı için projeler
başlayamamaktadır.
Süreç iyileştirme amacının doğru belirlenmesi
Organizasyonun süreç iyileştirme ile ilgili amaçları iş
hedefleri ile uyumlu olarak belirlenmelidir. Hedefler
ölçülebilir olmalı hangi sorunların düzeltileceği, nelerin
iyileşeceği açık olarak ortaya konmalıdır. Ancak bu şekilde
tüm çalışanlar süreç iyileştirmenin gerekliliğine inanarak,
proje destek vereceklerdir.

YSĐ uzmanları ile birlikte yapılacak işlere karar verildikten
sonra KĐK süreç iyileştirme grubu kendi içinde çalışmalara
başlar. Gerektiğinde daha küçük gruplardan oluşan fakat uzun
tartışmalar içeren çalıştaylar düzenlenmektedir. Bu çalıştaylar
sırasında KĐK’te süreçlerin nasıl işletileceğine yönelik
kararlar alınmaktadır.

Süreç iyileştirmenin “Proje” olarak kabul edilmesi
KĐK’te CMMI, ITIL, ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve Đş
Sürekliliği çalışmalarırı ayrı projeler olarak ele alınmakta, her
projenin proje yürütücüsü bulunmaktadır. Süreç iyileştirme
çalışmaları diğer önemli işlerden arta kalan zamanlarda
gerçekleştirilebilecek çalışmalar değildir. Ayrı bir proje
olarak tanımlanması gerekmektedir. Başka projelerin
önceliklerinden dolayı süreç iyileştirme çalışmaları ikinci
plana atılmamalıdır [15].

Süreç çalışmalarına Kurumsal Süreç Tanımlama ve Kurumsal
Süreç Odağı süreç alanları ile başlanmıştır. Bu iki süreç
alanının “Süreç Yönetimi” süreci kapsamında bir arada ele
alınmasına karar verilmiştir.
Çalışmalara “Süreç Yönetimi” süreci ile başlanmasının nedeni
bu süreç kapsamında süreçlerin nasıl modelleneceğine, nasıl
tanımlanacağına, bütün çalışmalar boyunca hangi şablonların
kullanılacağına karar verilecek olmasıdır. Bu kapsamda
organizasyon süreçlerinin BPMN (Business Process
Modelling Notation) kullanılarak modellenmesine karar
verilmiştir.

Proje Planının Oluşturulması
KĐK’te proje başlangıcında tüm projeler için proje planları
oluşturulmuştur. Proje planları sadece oluşturulmamakla
kalmayıp düzenli olarak izlenmekted, dayanak noktaları alınıp
güncelleştirmeler yapılmaktadır.

Paralelde yürütülen diğer çalışma “Proje Yönetimi” sürecine
aittir. Proje Yönetimi süreci Proje Planlama, Proje Đzleme ve
Kontrol ve Bütünleşik Proje Yönetimi süreç alanlarının
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulmaktadır.

Süreç iyileştirme çalışması bir proje olarak ele alındığından,
bu proje çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinlikler, kurumda
yürütülen herhangi bir proje gibi planlanmalıdır. Proje için
gerekli kaynaklar ayrılmalı, iş paketleri belirlenmeli, süre
kestirimleri yapılmalı, aşamalar tanımlanmalı, kilometre
taşları belirlenmeli ve sorumlular atanmalıdır.

Süreç alanlarına yönelik çalışmalar 2013 yılı sonuna kadar
yukarıda belirtilen yapıda devam edecek; elde edilen
tecrübeler yeni bildirilerde araştırmacılar ile paylaşılacaktır.
Bir sonraki bölümde bugüne kadar elde edilmiş tecrübelere
yer verilmektedir.

Boşluk Analizi Gerçekleştirilmesi
KĐK’te proje planlarının oluşturulmasından sonra yapılan
ikinci çalışma boşluk analizidir. Kullanımda olan süreçler
CMMI Seviye 3 özel ve genel pratiklerine uygunluklarına
göre değerlendirilmiştir.

5. Kamu Kurumlarında Süreç Đyileştirme
Çalışmalarının Başarılı Olması Đçin Neler
Yapılmalıdır
Şimdiye kadar elde ettiğimiz tecrübeler ve literatür
araştırması sonrası Kamu Kurumlarında süreç iyileştirme
çalışmalarının başarıya ulaşması için aşağıdaki kritik
faktörleri sıralayabiliriz:

Organizasyonun mevcut süreçlerinin referans alınan süreç
iyileştirme modelinin hedeflerini ne düzeyde karşıladığını
gözlemlemek ve süreçlere yönelik iyileştirme önerilerini
belirlemek amacıyla boşluk analizi gerçekleştirilmelidir.
Boşluk analizini süreçlerin dışında yer alan tarafsız bir gözün
gerçekleştirmesi gerekir.

Yönetimin taahhüdü ve desteği
Kamu Đhale Kurumunda üst yönetim sahip çıktığı için CMMI
projesi oluşturulup başlatılabilmiştir. Bu kapsamda gerekli
kaynaklar oluşturularak calışmalar desteklenmeye devam
edilmektedir.

Süreç Sahiplerinin Projeye Dahil Edilmesi
Đyileştirilecek süreçleri yürüten kişilerin süreç iyileştirme
çalışmalarına
katılması,
doğru
süreç
tanımlarının
yapılabilmesi ve yaygınlaştırılabilmesi açısından çok büyük
önem taşımaktadır.

CMMI odaklı durum çalışmalarının %97sinde yönetimin
taahhüdünün ve desteğinin organizasyondaki değişimin
yönetilmesi ve süreç iyileştirme çalışmalarının başarılı olması
açısından kritik bir öneme sahip olduğu gösterilmiştir [13].
Üst yönetim, desteğini sözel olarak dile getirmenin yanında,
süreç iyileştirme projesi için gerekli kaynakları ayırarak
projeye gerçekten destek verdiğini göstermelidir. Bununla
birlikte üst yönetimin yol göstericiliğinde, süreç iyileştirme
projesine taahhüt her düzeyde olduğunda başarı elde

Süreç iyileştirme çalışmalarının ilk aşamalarından olan
Boşluk Analizinde iyileştirilen süreçleri hali hazırda yürüten
kişiler ile beraber çalışılmalı, bu sayede kişilerden süreçlerin
mevcut durumları, iyi ve kötü uygulamalar bilinen ve olası
sorunlar hakkında bilgi alınmalıdır.
Var olan süreçler değiştirilirken veya yeni süreçler
tanımlanırken de, bu etkinlikleri yürütülen veya iyileştirme
sonrasında yürütecek kişiler bu çalışmalara katılmalı,
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tanımlanan süreçleri gözden geçirmeli ve kurumun kültürü,
kısıtları, yetenekleri hakkında yorum ve bilgi vermelidir.

6.

Teşekkür

Süreç iyileştirme çalışmaları kapsamında bize her zaman
destek olan KĐK Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanı Adem
Eskici’ye, Yönetim Hizmetleri Uzmanı Oğuzhan Bıtrak’a,
Kalite ve Süreç Ekip Lideri Kubilay Aydın’a ve Kalite
Yöneticisi Erol Güçlü’ye teşekkür ederiz.

Süreçleri yürütecek kişilerin bu çalışmalara katılmaları,
uygulamaya geçişte yaşanabilecek birçok sorunun süreçler
yaygınlaştırılmadan tespit edilip giderilmesini sağlayacaktır.
Ayrıca, süreci yürütecek kişilerin yapılan tanımlara katkıda
bulunmaları, yeni süreçleri sahiplenmelerini sağlayacak ve bu
sayede geçiş sürecinde yaşanacak sosyal sorunların en aza
indirilmesine yardımcı olacaktır.

7.
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Eğitim Gerçekleştirilmesi
Kurum çalışanları süreç iyileştirme etkinliklerinin amacı,
yararları ve izlenecek yöntem konularında eğitilmeli ve bu
konuda gerekli farkındalık yaratılmalıdır.
Tanımlanan yeni süreçler ve mevcut süreçlerde yapılan
değişiklikler, yaygınlaştırılmadan önce ilgili tüm kişilere
eğitimler yoluyla aktarılmalıdır. Çalışanlar, iş akış
değişiklikleri, kullanılan araçlardaki değişiklikler ile yeni
yetki ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilmelidir. Süreç
paydaşlarının süreç hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması
geçiş aşamasını daha da zorlaştıracaktır.
KĐK’te gerçekleştirilen eğitimler sonrası çalışanların süreç
iyileştirme hakkındaki farkındalıkları artırılmış; Kişiler
çalışmalar boyunca kendilerinin sürece nasıl dahil olacakları,
iş yapış biçimlerinin ne yönde ve neden değişmesi gerektiği
konusunda bilgilendirilmiştlerdir.
Sistemi Yürütecek Kamu Kurumunun da Süreç Đyileştirme
Çalışmasını Desteklemesi
Yazılım süreç iyileştirme çalışması normal şartlarda ilgili
kamu kurumunun Bilgi Teknolojileri birimi kapsamında
gerçekleştirilir. Süreç iyileştirme çalışmanın başarılı olması
ve sonuçlarının sürdürülebilir olması için, bu birimin
müşterisi durumunda olan diğer birimlerin de süreç
iyileştirme çalışmasından haberdar olması, BT biriminin
işleyişindeki olası değişiklikleri hızlıca kabullenmeleri ve
gerekiyorsa kendi süreçlerinde gerekli uyarlamaları yapmaları
gerekmektedir.
Süreç Đyileştirme Çalışmasının Sosyal Boyutunun da Ele
Alınması
Süreç iyileştirme çalışmaları, kişilerin işyerindeki günlük
yaşantısını, yetki ve sorumluluklarını doğrudan etkileyen
çalışmalardır. Bu nedenle, çalışmaların kişiler üzerindeki
etkileri
önceden
değerlendirilip,
olası
endişelerin,
muğlaklıkların ve dirençlerin giderilmesine çalışılmalıdır.
Ayrıca, süreç iyileştirme çalışmaları zaman zaman kişilerin
profesyonel hayata, kurumsal hiyerarşiye bakışında bazı
anlayış değişikliklerini gerektirebilmektedir. Bu nedenle,
çalışmanın kabul görmesini sağlayacak bilgilendirici, eğitici
etkinliklerin düzenlenmesi gerekmektedir.
Organizasyon yapısının uygunluğu
“Yazılım süreç iyileştirmenin bir gün yapılması gereken iyi
bir şey” olarak kalmaması için süreç iyileştirme
çalışmalarında görev alacak ekibin rol ve sorumlulukları
tanımlanmış olmalıdır. Süreç iyileştirme çalışmaları proje
kapsamında yürütüleceği için bir proje yöneticisi atanmalı ve
süreç sahiplerinden oluşan çalışma grupları atanmalıdır [15]
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Özetçe

girdi parametre değerlerinin neler olacağıdır ve en uygun
değerleri tespit etmek zor bir süreçtir.

Web servisleri, son dönemlerde hızla gelişen teknolojilerden
biri haline gelmiştir. Web servisi sayısındaki artışla birlikte,
kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak uygun web servisleri
bulmak gittikçe zor bir hal almaktadır. Web servislerinin
dağıtık uygulamalar arası paylaşımları sağlaması nedeniyle,
çalışma zamanı sırasında çağrılan ve entegre edilen
servislerin, güvenilirliklerini garanti etmek için otomatik
olarak test edilmeleri gerekmektedir. Web servislerinin test
edilmesi işleminde, servislerin gerektiği gibi çalışıp
çalışmadığını kontrol etmek için, farklı test senaryoları üretilir.
Bu konuda en önemli husus ise, servislerin girdi parametreleri
için en uygun değerin üretilmesidir. Bu çalışmada, keşfedilen
web servislerinin otomatik olarak test edilmesi için bir yöntem
geliştirilmiştir. Bu yöntemde, anlamsal bağımlılık tabanlı ve
veri mutasyon tabanlı teknikler kullanılarak, web servislerinin
analizi
ve
değişik
test
senaryolarının
üretilmesi
sağlanmaktadır.

Bu çalışmada, web servislerinin otomatik olarak test
edilmesini sağlayan, bunu gerçeklerken de veri mutasyon
analizlerinden ve web servislerinin anlamsal bağımlılık
analizlerinden faydalanan bir yapı tasarlamayı hedefledik.
Çalışmamızda, Web Service Description Language (WSDL)
[14] kullanılarak tanımı yapılmış, atomik web servisler
üzerinde test işlemine odaklanılmıştır. Mutasyon analizi
aşamasında servislerin girdi parametrelerinin tiplerine göre
belirlenen ve alabileceği değer aralığına göre değişkenlik
gösteren veri grupları oluşturuldu. Anlamsal bağımlılık
analizinde ise servislerin birbiriyle olan girdi, çıktı ve
girdi/çıktı parametre bağımlılıkları anlamsal ve sözdizimsel
olarak belirlenmeye çalışıldı. Elde edilen sonuçlar servislerin
çağrılması için gereken verilerin toplanmasında büyük yarar
sağladı.
Önerilen çalışma, Domain Specific Web Service Discovery
with Semantics (DSWSD-S) [7,8] adı verilen alan özel web
servis
keşif
sisteminin
bir
alt
parçası
olarak
gerçekleştirilmiştir. Bu servis keşif sisteminde, servis keşif
işlemi alana özel alt keşif işlemlerine bölünerek kullanıcılar
için web servislere etkin ve verimli bir sekilde erişilmesini
sağlayan bir yapı sunulması amaçlanmaktadır Alana özel
servis keşif düğümlerinde, düğümün bel kemiğini oluşturan
bir ontoloji tasarlanmıştır. Web servisi testi çalışmalarımızda
da bu ontoloji yapısından sıkça yararlanmaktayız.
Çalışmamızda web servislerin otomatik olarak test edilmesinin
yanı sıra kullanıcıların her bir web servis için test işlemlerini
adım adım çalıştırmasını ve takip etmesini sağlamak amacıyla
grafiksel kullanıcı arayüzü tasarlanmıştır. Geliştirilen sistem
çeşitli alana özel servis keşif düğümleri üzerinde çalıştırılarak
performansı değerlendirildi.

1. Giriş
Dağıtık uygulamalar arasında bilgi paylaşımını sağlayan web
servisleri, uygulama geliştiricileri tarafından en çok tercih
edilen teknolojilerden biri haline gelmiştir. Günümüzde, web
servisi sayısı ve kullanım talebindeki hızlı artış, bazı sorunları
da beraberinde getirmektedir. İhtiyaçları karşılayan, kaliteli
web servislerinin bulunması kullanıcılar için oldukça zor bir iş
haline gelmiştir. Bununla birlikte web servislerde yapılacak
filtrelemelerde kullanılan kriterler oldukça önem kazanmıştır.
Bir diğer sorun da web servislerinin dinamik yapısından
kaynaklanmaktadır. Web ortamında, yayınlanmış ancak zaman
içinde geçerliliğini yitirmiş pek çok servis bulunmaktadır ve
bunu düzenli olarak kontrol edecek bir yapı henüz
bulunmamaktadır. Bu nedenle web servisi testleri büyük bir
ihtiyaç haline gelmekte, birçok uygulama tarafından dinamik
olarak kullanılan web servislerinin otomatik olarak test
edilmesi gerekmektedir.

Bildiri şu şekilde düzenlenmiştir. 2. bölümde literatürdeki
ilgili çalışmalara kısaca değinilecektir. 3. bölüm ise web
servisi test işlemi için önerilen mimari hakkında genel bir bilgi
verir. 4. bölümde tasarlanan grafik kullanıcı arayüzüne yer
verilecektir. 5. bölümde önerilen test çalışması detaylı bir
şekilde anlatılacaktır. 6. bölümde ise elde edilen veriler ve
istatistiklere yer verilecektir. 7. bölümde sonuçlar ve son
kısımda referans kaynaklar verilerek bildiri sonlandırılacaktır.

Literatürdeki web servislerin test edilmesi ile ilgili çeşitli
çalışmalar bulunmakla birlikte [1,2,3], bunlar problemin farklı
yönlerini ele almakta, keşfedilen ve iç yapısı hakkında bilgi
bulunmayan servislerin test edilmesi için yetersiz
kalmaktadırlar. Testlerin yapılması için gerçeklenecek en
temel adım, test senaryolarının üretilmesidir. Bu sırada ortaya
çıkan en önemli sorun ise servisleri çağrırken kullanılacak

2. İlgili Çalışmalar
Web servislerinin test edilmesi sorunu pek çok kişi tarafından
ilgi gören bir konudur. Farklı yöntemler kullanarak ve
probleme farklı açılardan bakarak çeşitli çözümler
geliştirilmiştir.
Çalışmamızı gerçekleştirirken test alanı
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Web servis testi işlemi, sistemin veritabanından servis
sağlayıcıların URL adreslerinin çekilmesiyle başlar. Her bir
servis sağlayıcı için Şekil 1’de yer alan adımlar sırasıyla
gerçekleştirilir. Öncelikle servis tanımlarının yapıldığı WSDL
dosyaları indirilir ve kaydedilir. Bu dosyaların içeriği
incelenerek, veri türleri, web servislerinin nasıl çağrılması
gerektiği ve nasıl değerler elde edileceği gibi bilgiler elde
edilir.

dışındaki web servisi çalışmalarını da inceledik. Web
servislerinin çağrılması için gerekli verilerin sağlanması
sorunu, web servisi örnekleme gibi başka çalışma alanlarında
da ilgi gösterilen ve çözüm aranılan bir konudur.
Evan Martin ve arkadaşları [2] WSDL kullanılarak
tanımlanmış web servislerinin dayanıklılığını test eden bir
yöntem önermişlerdir. Çalışmalarında web servis senaryolarını
otomatik üreten ve senaryoların otomatik olarak işletilmesini
sağlayan bir yapı geliştirilmiştir. Ayrıca servislerin
çağrılmalarını simüle etmek için WSDL tanımları kullanılarak
ve mevcut araçlar yardımıyla servis kullanıcı kodlarının
üretilmesi sağlanmıştır.
Xiaoying Bai ve arkadaşları [3] ise WSDL tabanlı web
servisleri için test verileri ve test akışları üretmek amacıyla
çalışmalarda bulunmuşlardır. Servis analizi ve gerekli üretim
işlerini, çeşitli iş adımlarına bölerek bir tasarım
geliştirmişlerdir. Servis verilerinin analizi ve test verilerinin
üretilmesi, tek bir web servisin testini sağlayan işleyişin
belirlenmesi ve web servislerinin bağımlılıkları analiz edilerek
ardıl işleyiş akışlarının üretilmesi birer iş adımı olarak ele
alınmıştır. Ayrıca test senaryolarının tekrar kullanımına
yardımcı olmak amacıyla, test senaryolarının kaydı
sağlanmıştır.

Şekil 1: Web Servisi Test Etme Yaklaşımı Mimarisi
DSWSD-S sisteminde web servislerinin geçerlenmesi, yani
hayatta olup olmadıklarının kontrolü ilgili birimler tarafından
sağlanmaktadır ve geçerlenen web servisleri veritabanına
kaydedilmektedir. Geçerleme işleminden başarısız olan web
servisleri için test işlemleri yapılmamaktadır. Bu nedenle
geçerlenemeyen web servisleri filtrelenir.

Reda Siblini ve Nashat Mansour [1] tarafından ise
diğerlerinden farklı bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, web
servislerinin WSDL arayüzlerine çeşitli mutasyon işlemleri
uygulanarak, web servislerinin WSDL tanımlarının test
edilmesi amaçlanmıştır.

Bir sonraki işlem, web servislerinin birbirleriyle olan
bağımlılıkların incelenmesidir. Bu aşamada, girdileri
benzerlik gösteren, çıktıları benzerlik gösteren ve birinin
girdisi, diğerinin çıktısı ile benzerlik gösteren web servisleri
tespit edilir. Sıradaki aşama ise elde edilen analiz sonuçları
ışığında anlamsal bağımlılık analizine dayalı test
senaryolarının üretilmesi işlemidir. Bu aşamada her bir servis
girdi parametrelerine çeşitli değerler üretilir ve bu girdilerle
birlikte web servislerin çağrılması sağlanır. Web servisinin
çağrılması işleminin ardından döndürülen değerler ya da bu
sırada hata oluşup oluşmadığı gibi bilgiler ileriki aşamalarda
analiz edilmek üzere saklanır. Bu aşama tamamlandıktan
sonra veri mutasyon analizine dayalı test senaryoları üretilerek
işlemlere devam edilir. Önceki aşamada olduğu gibi bu
aşamada da ilgili yöntem kullanılarak servis girdi
parametreleri için değerler üretilir, servisler çağrılır ve
sonuçlar kaydedilir.

WSDL tabanlı çalışmalarının yanı sıra test verileri üretmek
için anlamsal model (OWL-S [15]) kullanan bir çok çalışma
vardır. Bunlara örnek olarak, Yongbo Wang ve arkadaşları [5]
Petri-Net modelini kullanarak ve tasarlanan ontoloji üzerinden
çıkarımlar yaparak test verileri üretmişlerdir. Hong Zhu ve
Yufeng Zhang [9] ise anlamsal web servislerinin testlerini
gerçekleştirmek amacıyla özel bir ontoloji tasarlamıştır. Bai
ve arkadaşları [10] başka bir çalışma olarak, OWL-S kullanan
anlamsal web servisler için bir yaklaşım önermişlerdir. Bu
çalışmalarında, test ilişkilerinin, kavram ve görev tanımlarının
yer aldığı bir ontoloji sunulur ve ontoloji üzerinden test
verileri üretilir.
Web servisi örneklemeyle ilgili çalışmalardan biri de
Mohammed AbuJarour ve Sebastian Oergel [4] tarafından
yapılmıştır. Bu çalışma hedef olarak farklı, ancak karşılaşılan
sorunlar ve önerilen çözüm yolları açısından test çalışmalarına
benzerdir.
Web servislerinin kullanıcılar tarafından
çağrılmasını sağlamak için otomatik olarak oluşturulan bir
grafiksel kullanıcı arayüzü tasarlanmıştır. Bu kullanıcı
arayüzünde, giriş yapılması gereken girdiler örneklenerek
kullanıcıya ipuçları sunulmaktadır. Bu ipuçlarının ve gerekli
grafiksel kullanıcı arayüzünün otomatik olarak üretilmesi
sorunu karşılarına çıkmış ve buna yönelik çözümler
üretmişlerdir.

Son aşama olarak ise elde edilen çağrılma sonuçlarına göre her
bir web servisi için test puanı hesaplanır ve veritabanına
kaydedilir.

4. Web Servis Testi için Grafiksel Kullanıcı
Arayüzü

3. Web Servis Testi Yaklaşımı Mimarisi
Şekil 1’de DSWSD-S sistemindeki web servislerinin test
edilmesi için önerilen yaklaşımın genel mimarisi verilmiştir.

Önerilen yöntemi gerçeklemek amacıyla geliştirilen
uygulamada, sistemdeki web servislerinin otomatik olarak test
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edilmesi sağlanabilirken, servis sağlayıcılar üzerinden seçim
yapılarak web servislerinin test işlemlerini adım adım
gerçekleştirmek ve sonuçları izlemek için de olanak
sağlanmaktadır. Bu uygulama için tasarlanan grafiksel

kullanıcı arayüzü Şekil 2’de görülmektedir.

Şekil 2: Uygulama Grafiksel Kullanıcı Arayüzü

servisleri için elde edilen test puanları ve bazı istatistiksel
veriler de ekranın sol alt bölümünde gösterilmektedir.

Ekranın sol en üst bölümünde yer alan “Start Automatic
Testing” düğmesine basılarak sistemde geçerlenmiş olan
servislerin
test
edilmesi
otomatik
olarak
gerçekleştirilmektedir. Servislerin adım adım test işlemlerinin
kullanıcı kontrollü olarak çalıştırılması için ise öncelikle “Get
URLs” düğmesine basılarak sistemdeki web servisi
sağlayıcılarının adresleri listelenir ve ekranın sol üst
bölümünde elde edilen adres listesi görüntülenir. Bu listeden
seçim yapılması durumunda, adresi seçilen sağlayıcının sahip
olduğu ve DSWSD-S sistemi tarafından geçerlenmiş web
servislerinin tanımları veritabanından çekilir ve ekranın sağ
üst bölümünde görüntülenir. Tanımı seçilen servisin ismi,
dönüş değeri tipi ve girdi parametreleri, isim ve türleri ile
birlikte ayrıca görüntülenir.

5. Otomatik Web Servisi Test Etme
Algoritması
Web servisleri dağıtık uygulamalar arasında haberleşmede
önemli rol oynayan bir teknoloji haline gelmiştir ve bununla
beraber servis kaliteleri ve güvenilirlikleri hem kullanıcılar
hem de servis sağlayıcılar açısından büyük önem kazanmıştır.
Bu nedenle bahsedilen gereksinimleri sağlamak amacıyla
otomatik web servis testleri doğal bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Web servis testi işleminin amacı, web servislerine farklı
girdiler verilerek ve çıktı değerlerini gözlemleyerek
güvenilirliklerini tayin edecek bir test puanı atamaktır. Bir
web servisin test edilmesi için dikkat edilecek hususlardan biri
üretilen girdi değerlerini kullanılarak web servislerinin
çağrılması durumunda herhangi bir sıradışı durumun
oluşmamasıdır. Diğer önemli bir husus olarak ise, farklı girdi
değerlerine karşılık web servislerinin farklı davranması ve
farklı değerler döndürmesi beklenmesidir. Farklı girdi
değerleri kullanılmasına rağmen, devamlı olarak aynı değerleri
üreten bir web servisinin deneme amaçlı olduğu ve
tanımladığı hizmeti sağlamayı amaçlamadığı yüksek bir
ihtimaldir. Bu tarz davranış sergileyen servisler test işleminde
başarısız olurlar.

Bildirinin devam eden bölümlerinde detaylı bir şekilde
açıklanacak test algoritmasının adımları olarak, web servisleri
arasındaki bağımlılık analizi, anlamsal bağımlılığa dayalı test
senaryolarının üretilmesi ve çalıştırılması, veri mutasyonuna
dayalı test senaryolarının üretilmesi ve çalıştırılması, son
olarak elde edilen sonuçların değerlendirilmesi işlemleri
sayılabilir.
Kullanıcı her bir adımı, ilgili düğmeleri
kullanarak işletebileceği gibi, “Apply All Methods” düğmesi
ile bütün adımların seçilen web servisi için ard arda işletilmesi
sağlanabilmektedir.
Ekranın sol orta kısmında ise işletme raporları
gösterilmektedir. Bu raporlar aracılığıyla web servislerinin
test işlemlerinin başlama ve sonlanma zamanları, adımların
işletilmesi esnasında oluşan sıradışı durumlar hakkında
kullanıcılar bilgilendirilmektedir. Üretilen test senaryolarında
girdi parametrelerine atanan değerler ve bu değerler ile birlikte
web servislerinin çağrılması durumunda döndürülen değerler
ekranın sağ alt bölümünde ayrıca görüntülenmektedir. Web

Web servis testi işlemlerinde farklı test senaryoları üretilir. Bu
esnada en önemli sorun, çalışma zamanı sırasında web
servislerinin girdi parametreleri için değerlerin nasıl
üretileceğidir. Bu çalışmada, girdi değerlerini üretmek için iki
farklı yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan ilkinde anlamsal
bağımlılık analizine dayalı olarak farklı girdi değerleri
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için kullanılmaktadır. Her biri için analiz sonuçlarına göre
hangi web servisine hangi çıktı parametre alanıyla ve hangi
dereceyle bağımlı olduğu bilgisi bir listede tutulur.

üretilirken, diğerinde ise girdi parametreleri için sahip olduğu
türün alabileceği değerler dahilinde rastgele değerler
üretilmekte ya da belirlenen sabit değerler kullanılmaktadır.
5.1. Anlamsal
Senaryoları

Bağımlılık

Analizine

Dayalı

Eşleme derecesi hesaplanırken, WordNet’in [13] benzerlik
hesap kütüphanelerinden faydalanan ve DSWSD-S sistemi
için geliştirilmiş olan benzerlik hesap kütüphanesi [11]
kullanılmaktadır. Bu kütüphane sayesinde hem sözdizimsel
hem de anlamsal eşleme yapılma olanağı bulunmaktadır.
Eşleme yapılırken eşleme yapılacak her bir isme terim
diyebiliriz ve bu terimler birden fazla kelime içerebilir ve
eşlemenin gerçekleştirilebilmesi için terimler üzerinde bir
takım işlemler yapılması gerekmektedir. Bu işlemler ana
hatlarıyla şöyle sıralanabilir:

Test

Servis sağlayıcılar birden fazla web servisine sahip
olabilmektedirler ve bunlardan bazıları diğerleriyle etkileşim
içinde olabilirler. Bu durumda, atomik servislerin test edilmesi
için gerekli test senaryolarını etkileşim içinde olunan diğer
web servislerinin dönüş değerlerini kullanarak üretmek
mümkündür..

1. Terim büyük harflere ya da sayılara göre kelimelere
ayrılır.

Çalışmanın bu aşamasında aynı servis sağlayıcı tarafından
sağlanan web servisleri arasındaki bağımlılıklar sözdizimsel ve
anlamsal olarak analiz edilmektedir ve analiz sonuçlarına bağlı
olarak gerekli test senaryolarının üretilmesi sağlanmaktadır.
Web servisleri arasındaki bağımlılıkları ş u ş ekilde
sıralayabiliriz:

2. Elde edilen her bir kelime fg():;. ,!”? gibi bazı özel
karakterlerden temizlenir.
3. ”get”, ”set”, ”list”, ”by”, ”id”, ”code”, ”and”, ”is” gibi
kelimeler eşlemeye dahil edilmez.

• Girdi bağımlılığı: WS1 web servisinin, WS2 web servisi
ile türü ve ismi aynı olan en az bir girdi parametresini
paylaşması durumunda, WS1 web servisinin, WS2 web
servisiyle arasında girdi bağımlılığı vardır. Bağımlılık
çift yönlüdür.

4. Son olarak elde edilen her bir kelime birer boşluk
karakterleri kullanılarak birleştirilir ve tek bir katar
(string) elde edilir.

• Çıktı bağımlılığı: WS1 web servisinin çıktı parametresi,
WS2 web servisininkiyle aynı türe sahip olması
durumunda, WS1 web servisinin, WS2 web servisiyle
arasında çıktı bağımlılığı vardır. Bağımlılık çift yönlüdür.

Bahsedilen işlemler sonucunda elde edilen dönüştürülmüş
girdi ve çıktı terimleri birbirleriyle anlamsal olarak
karşılaştırılır ve eşleme değeri (S1) elde edilir.
Bunun yanı sıra, eşleme değerinin bulunması için farklı bir
yöntem de izlenir. Bu yöntemde girdi ve çıktı parametrelerinin
ontoloji terimleriyle olan benzerlikleri hesaplanır. Aslında
buradaki amaç, terimlerin ontolojiye dahil edilmesi
durumunda ontolojideki yerlerini bulmaktır. Girdi terimi ve
çıktı teriminin ontolojideki yerleri ne kadar yakınsa bu
yöntemle hesaplanan eşleme değerleri de o kadar yüksek
olacaktır. Bu eşleme değerine de S2 diyebiliriz.

• Girdi/Çıktı bağımlılığı: WS1 web servisinin en az bir
girdi parametresi WS2 web servisinin çıktı parametresinin
herhangi bir alanıyla aynı türe sahip ve anlamsal olarak
da benzerlik gösteriyorsa, WS1 web servisi ile, WS2 web
servisi arasında girdi/çıktı bağımlığı vardır. Bağımlılık
tek yönlüdür.

Bu yöntemde özellikle girdi/çıktı bağımlılığı kullanılmaktadır
ve bu bağımlılık için anlamsal karşılaştırmalar yapılmaktadır.
Web servislerinin girdi parametreleri için değer üretmek uzun
zaman isteyen bir işlemdir. Bu işlemi hızlandırmak için de
ayrıca servislerin arasındaki girdi bağımlılığı ve çıktı
bağımlılıklarından da faydanılmaktadır. Ancak bu iki
bağımlılık için web servislerinin girdi ya da çıktı
parametrelerinin türleri ve isimleri sadece biçimsel olarak
karşılaştırılmaktadır.

İki şekilde elde edilen eşleme değerleri S1 ve S2’nin
ortalaması alınarak nihai eşleme değeri elde edilir. Her girdi
parametresi için girdi/çıktı bağımlılığı oluşturan ve en yüksek
eşleme değerini veren web servis çıktı parametre alanı tespit
edilir ve bu alandan elde edilen değerler girdi parametresi
değerini üretmede kaynak olarak kullanılır.
5.2. Veri Mutasyonuna Dayalı Test Senaryoları

Bazı web servisler herhangi bir girdi parametresine gerek
duymazken bazıları da herhangi bir değer döndürmez, yani
çıktı parametresine sahip değildir. En az bir girdi
parametresine sahip web servisleri için girdi ve girdi/çıktı
bağımlılık analizi yapılırken, void dışında bir dönüş türüne
sahip web servisleri için çıktı bağımlılık analizi yapılmaktadır.

Mutasyona dayalı testlerin amacı, yazılımın zayıf noktalarını
bulmak ve nadiren erişilecek, ancak hataya sebep olacak kod
parçalarını tespit etmektir.
Çalışmamızın bu kısmında,
mutasyona dayalı testlerden esinlenilmiştir, ancak değişiklik
yapılan kaynak ve amaçlar farklılık gösterir. Bu çalışmada
kaynak, girdi parametreleri verileridir. Amaç ise bu verilerde
farklılaşmalara gidilerek, web servislerinin test edilmesi
aşamasında kullanılacak girdi parametrelerinin üretilmesidir.

Web servislerinin her bir girdi parametresi için girdi/çıktı
bağımlılığı analizi yapılır. Eğer bağımlı olunan bir web servisi
bulunursa, türü girdi parametresinin türü ile aynı olan çıktı
parametresinin her bir alanı tespit edilir. Bu alanların sahip
olduğu isimlerin, girdi parametre isimleriyle olan eşleşme
değerleri hesaplanır. Bazı durumlarda alanlar için isim
bilgisine erişilememektedir.
Bu durumda ise çıktı
parametresinin ismi kontrol edilir, bulunması halinde girdi
parametre ismiyle eşlemesi yapılır. Eğer hiç bir şekilde isim
bilgisi bulunamıyorsa web servislerinin ismi anlamsal eşleme

Mutasyona dayalı test senaryolarının üretilmesi çalışmasında,
girdi parametreleri sahip oldukları türün elverdiği değer
aralığında farklı değerlere sahip olabilmektedir. Bu yöntemde,
girdi parametrelerine değer atamak için rastgele değerler
üretilirken, bir yandan da hataya neden olacak önceden
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belirlenmiş değerler kullanılır
gruplandırmalar yapılır.

ve

bu

değerler

5.2.2.

için

Bu yöntem, String olarak tanımlanmış metinsel girdi
parametrelerine yönelik değer üretmek için kullanılmaktadır
ve bu yöntemde bazı dış kaynaklardan yararlanılır. DSWSD-S
sisteminde tanımlanmış ontolojiler bulunmaktadır ve bu
ontolojilerdeki terimler için tanımlanmış örnekler (instances)
girdi parametrelerine değer atamada kullanılmaktadır.

Web servisi girdi parametrelerinin türleri basit ya da karmaşık
olabilir. Karmaşık türler için, bütün basit türlere sahip alanlar
tespit edilinceye kadar analiz işlemi tekrarlanır. Int64, Int32,
Int16, Byte, Decimal, Double, Single, Double, Boolean, Enum
ve DateTime gibi türlerin alabileceği değerler sınırlıdır ve bu
tipteki parametreler için değer üretme amacıyla, geleneksel
yöntemler kolayca kullanılabilir. Bu tür parametrelere kıyasla
String türüne sahip parametreler için değer üretmek ekstra
çaba gerektirmektedir. Bu nedenle daha farklı yöntemlere
ihtiyaç duyulmaktadır. Bazı web servis sağlayıcıları ise sayısal
ya da zaman bilgisi için kullanılacak parametreler için
Numeric ya da DateTime türlerini kullanmak yerine bu
parametreleri String olarak tanımlamayı tercih edebilmektedir.
Bu tarz parametrelerin asıl türünü tespit etmek amacıyla ilave
kontrollerin yapılması gerekmektedir. Bu parametrelere değer
üretmek için geleneksel yöntem kullanılır, üretilen değer
tekrar String türüne dönüştürülür. Bunun yanı sıra “id”,
“number”, “count” gibi kelimeler içeren ve String olarak
tanımlanmış parametreler Byte türüne sahipmiş gibi ele alınır.
“DateTime” ya da “Time” kelimelerini içeren parametreler
ise, DateTime türüne sahipmiş gibi ele alınır.
5.2.1.

Ontolojilere Dayalı Test Senaryoları

Hangi ontoloji örneğinin kullanılabileceğini bulmak da ayrı bir
sorundur. Bunu anlamak için girdi parametre terimleri ile
ontolojideki terimler arasındaki benzerlik, 5.1 bölümünde
anlatıldığı ş ekilde hesaplanır ve benzerlik derecesi 0,5 eşik
değerini geçen ontoloji terimleri belirlenir. Bunlar arasında en
yüksek benzerlik derecesine sahip terimlerin örnek listesinden
rastgele belirlenenler kullanılır.
Bir diğer kaynak ise WordNet ontolojisidir. WordNet
omtolojisi, tanımlanan terimler arasındaki ilişkilere dayalı
hiyerarşik bir yapı kullanılarak
tanımlanmıştır. Girdi
parametresi için değer üretme işleminde bizim için önemli
olan iki ilişki mevcuttur. Instance ilişkisi, terimler için
belirlenmiş örnekleri tanımlamak amacıyla kullanılır.
Hyponym ise terimler arasındaki “kind of” ilişkisini
tanımlamak için kullanılır.

Geleneksel Yönteme Dayalı Test Senaryoları

Öncelikle girdi parametresiyle eşleşen, benzerlik gösteren
WordNet ontoloji terimleriyle Instance ilişkisi olan terimler
araştırılır ve bulunan terimler arasında rastgele bir tanesi girdi
parametresine değer olarak atanır. Herhangi bir Instance
ilişkisi olan terim bulunmaması durumunda ise hyponym
ilişkisi bulunan terimler araştırılır. En az bir hyponym terimi
bulunması halinde ise bunların Instance ilişkisi olan terimler
araştırılır ve bulunan Instance terimler arasında rastgele bir
tanesi girdi parametresine değer olarak atanır.

Bu yöntemde, parametreler için türlerin alabileceği değer
aralığında farklı değerler üretilmektedir ve üretilecek değerler
özel gruplara ayrılmıştır. Her bir grupta üretilecek değerler
ayrıca kısıtlanmıştır.
Mutant_0 sürümünde, girdi parametreleri için pozitif değerler
üretilmektedir ve web servislerin bu değerler kullanılarak
çağrılması durumunda, anlamlı değerlerin dönülmesi
beklenmektedir. Mutant_1, Mutant_2, Mutant_3, Mutant_4,
Mutant_5 ve Mutant_6 sürümlerinde ise hataya yol açacak
değerlerin üretilmesi hedeflenmektedir.

5.3. Test Senaryolarının Üretilmesi ve İşletilmesi
Bildirinin bu bölümünde, test senaryolarının ne şekilde
üretileceği
ve işletileceğine ilişkin genel süreç
anlatılmaktadır. DSWSD-S sisteminde yer alan geçerlenmiş
web servisler için anlamsal bağımlılık analizine ve veri
mutasyonlarına dayalı girdi üretme yöntemleri kullanılarak,
çeşitli test senaryoları üretilir.

Mutant_1 sürümünde, sayısal türe sahip girdi parametreleri
için değer olarak 0 kullanılır ve bu yolla web servislerin 0’ a
bölme hatası ya da gösterge adres hatası gibi durumlara
dayanıklılıkları kontrol edilir.
Mutant_2 sürümünde sayısal girdi parametre değerlerine -1
atanır ve işaret dönüşüm hatası (unsigned to signed conversion
error), bellek erişim hatası (out-of-bounds memory access
error), tür uyumsuzluk uyarısını (signed/unsigned mismatch
warning ) dikkate almama gibi hataya ve beklenmeyen
davranışlara sebep olacak durumlar kontrol edilir.

İlk olarak, veri mutasyonuna dayalı test senaryo üretme
işlemleri gerçekleştirilir. Bildirinin önceki bölümlerinde
anlatılan her bir mutant sürümü kullanılarak, web servislerinin
girdi parametreleri için farklı değerler üretilir.
Mutant_0 sürümü kullanılarak her bir web servisi girdi
parametresi için 5 farklı değer üretilir ve bu değerler girdi
parametrelerine atanarak, test senaryoları hazırlanır. Sıradaki
işlem ise senaryoların işletilmesidir. Bu aşamada web
servisleri çağrılır ve elde edilen sonuçlar elde edilir. Web
servisinin çağrılması sırasında herhangi bir sıradışı durum
olması durumda, bu web servisi test işleminde başarısız olarak
kabul edilir. Bu bilgi, servis için tutulan test sonuç tablosuna
kaydedilir. Diğer taraftan, herhangi bir hataya sebep olmayan
web servislerin testlerden tam anlamıyla başarılı bir şekilde
geçmesi için farklı girdi değerleri için farklı değerler
döndürmesi yani farklı davranış sergilemesi beklenmektedir
ve bu sebeple web servislerinin dönüş değerleri detaylı olarak
incelenmektedir.

Mutant_3 ve Mutant_4 sürümlerinde girdi parametreleri için
sınır değerler kullanılır. Mutant_5 ve Mutant_6 sürümlerinde
ise çok büyük ya da çok küçük değerler rastegele üretilir.
Böylece servislerin bu değerler karşısında davranışları kontrol
edilir.
Bir diğer mutant sürümü olarak ise aynı türe sahip girdi
parametreleri için kullanılan değerler birbirleriyle değiştirilir.
Kaynak olarak ise Mutant_0 sürümü kullanılarak üretilen ve
web servislerin başarılı olarak çağrılması sağlanan test
senaryoları kullanılır ve bu senaryolarda aynı türe sahip girdi
parametreleri için kullanılan girdi değerleri rastgele
birbirleriyle değiştirilir ve bu yolla yeni test senaryoları
üretilir.
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Diğer mutant sürümleri için de aynı işlemler gerçekleştirilir.
Sürümler için sınırları belirlenmiş değerler kullanılarak,
sadece bir test senaryosu üretilir ve işletilir.

6. Servis Test Sonuçları
Yapılan deneysel çalışmalarımızda “araba” ontolojisi için
“araba” terimi ile ilişkin web servisleri DSWSD-S sistemi
tarafından toplanılarak, bu web servisler üzerinde önerilen test
algoritması uygulanır. Çalışmalarımıza ilişkin bazı istatistiksel
veriler Tablo 1’de verilmiştir.

DSWSD-S ontolojisindeki terim örnekleri ve WordNet
ontolojisindeki örnekler kullanılarak birer test senaryoları
üretilir.
Son mutant sürümüde ise girdi parametre değerlerinin yer
değiştirilmesi işlemi gerçekleştirilir. Bu sürümde, kaynak
olarak, Mutant_0 sürümü kullanılarak üretilmiş ve başarılı
olarak çağrılmış test senaryoları kullanıldığından dolayı aynı
sayıda da yeni test senaryosu üretilir ve işletilir.
İkinci bir aşama olarak ise web servislerinin arasındaki
anlamsal bağımlılıklara dayalı test senaryoları üretilir. Girdi
parametresi bulunmayan web servisleri herhangi bir girdi
değeri üretilmesine gerek kalmadan çağrılır ve çağrılma
sonuçları analiz edilir. En az bir girdi parametresine sahip web
servisleri için birazdan bahsedilecek adımlar uygulanacaktır.

Web servis sağlayıcı sayısı

904

Gerçerlenen web servisi sayısı

5713

Girdi parametreleri sayısı

15284

Katar (String) girdi parametre sayısı

9966

WordNet
ontolojisi
örneklerlerinden
yararlanılan Katar (String) girdi parametre
sayısı
Servis sağlayıcı başına düşen ortalama servis
sayısı
Servis sağlayıcı başına düşen ortalama girdi
sayısı

Öncelikle web servislerin bağımlılık analiz sonuçları kontrol
edilir. Hiçbir web servisiyle girdi/çıktı bağımlılığı bulunmayan
servisler için Mutant_0 sürümü kullanılarak girdi
parametreleri için değerler üretilir. Aksi durumundaki web
servisleri için, girdi/çıktı bağımlılığı listesindeki ilk web
servisinden başlayarak, dönüş değerlerinden uygun girdi
değerleri üretilebilecek web servislerinin test senaryoları
incelenir ve en iyi değeri veren web servis kaynak olarak
kullanılır.

1426
6.3
2.7

Tablo 1: Araba Ontolojisindeki Web Servislerine İlişkin
İstatistiksel Veriler
Servis sağlayıcılar tarafından sağlanan web servis sayılar o
kadar değişkendir ki, bazıları sadece 1 web servisine sahipken,
54 web servisine sahip sağlayıcılar da bulunabilmektedir.
Hiçbir girdi parametresine sahip olmayan web servislerinin
yanı sıra 50 girdi parametresine sahip web servisleri de
bulunmaktadır. Hem basit hem de karmaşık yapıdaki girdi
parametrelerine sahip web servisleri vardır. Bazıları void
döndürürken bazıları da çok karmaşık yapıdaki dönüş türlerine
sahiptirler. Bildirinin önceki bölümlerinde bahsedilen işlemler
sonucunda elde edilen test sonuçları aşama aşama detaylı
olarak veritabanına kaydedilir ve bu kayıtlar Şekil 3’de
görüldüğü gibidir.

Bu yolla, bütün girdi parametreler için değer üretilen web
servisleri çağrılmaya hazır durumdadır. Bu aşamadan sonraki
işlemler mutasyon yönteminde gerçekleştirilenlerle aynıdır.
Servisler çağrılır ve test puanlarının hesaplanılması için dönüş
değerleri kontrol edilir. Son olarak ise test sonuçları
kaydedilir.
Bir diğer husus olan zaman performansı arttırımı için, girdi
parametre bağımlılıklarından yararlanılır ve girdi bağımlılığı
olunan web servislerin daha önce elde edilmiş test sonuçları
kontrol edilir. Bu şekilde, başarılı bir şekilde test edilen web
servisleri için üretilen parametre değerleri başka web servisleri
için de tekrar kullanılabilir.

Şekil 3: Araba Ontolojisindeki Web Servisleri Test Sonuçları – I
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Şekil 4: Araba Ontolojisindeki Web Servisleri Test Sonuçları – II

anlamsal bağımlılık analizi yöntemiyle üretilen test
senaryolarında başarılı bir ş ekilde testten geçmişlerdir. 2474
web servisi ise her iki yöntemde de başarılı sonuçlar
vermiştir.

FinalResult kolonu web servisler için elde edilen son test
puanını tutmak için kullanılır. “Araba” ontolojisinde, 349
web servisinin test puanı 1 olarak hesaplanmıştır ve bu
demektir ki web servisleri tamamen başarılı bir şekilde
testlerden geçmişlerdir. 2545 web servisinin test puanı ise 0’
dır ve testlerde tamamen başarısız olmuşlardır. Bu web
servislerinin bir kısmı Şekil 5’de listelenmişlerdir. 2501 web
servisi, veri mutasyonu methodu kulanılan test senaryolarında
başarılı bir şekilde test edilmişlerdir. 2649 web servisi ise

Şekil 5: Araba Ontolojisindeki Testlerde Başarılı Olan Web Servisleri
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7. Sonuçlar
Bu çalışmada, web servislerin otomatik test edilmesine
yönelik bir yöntem önerilmektedir. Ayrıca bu çalışma ile
sunulan grafiksel kullanım arayüzü ile web servislerin
otomatik olarak test edilmesinin yanısıra kullanıcıların her bir
web servis sağlayıcısı için web servislerin test edilmesinde
gerçekleştirilecek işlemlerin adım adım işletilmesi ve
sonuçların gözlemlenebilmesine olanak sağlanmıştır.
Önerilen yöntemde hem veri mutasyonuna dayalı hem de
anlamsal bağımlılık analizine dayalı test senaryoları üretilerek
web servislerin test puanlarının hesaplanması hedeflenmiştir.
İlk aşamada olarak veri mutasyonuna yönelik test senaryosu
üretme çalışmalarında bulunuldu. Literaturde mutasyona
dayalı test çalışmaları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları web
servis tanımları üzerinde mutasyon işlemleri gerçekleştirirken,
bazıları da mevcut araçlardan faydalanarak birim test üretme
çalışmalarda bulunarak web servislerin dayanıklılıklarını test
etmeye çalışmışlardır. Çalışmamızın bu kesiminde girdi
parametreleri için kullanılan değerlerde başkalaşımlar
yapılarak web servislerin davranışları incelenmiştir. Bu
şekilde hem dayanıklılığı kontrol edilirken hem de anlamlı
veriler elde edilmesi amaçlanmıştır. Girdi değerleri geleneksel
yöntemler kullanılarak üretildiği gibi farklı ontolojiler de
kaynak olarak kullanılarak da farklı girdi değerleri üretilmiştir.
Oluşturulan teknik, gerçek web servisler üzerinde çalıştırılarak
denenmiştir. Testi başarıyla geçen ve başarısız olan servislerin
bir kısmının incelenmesi sonucunda, tekniğimizin web
servislerin çalışma durumunu çoğunlukla doğru olarak tespit
ettiği görülmüştür.
İlerdeki çalışmalarda, girdi parametrelerini üretmek için
kullanılan yöntemler geliştirilebilir. Bu amaca yönelik,
tamamen başarılı bir şekilde testlerden geçen web servislerin
girdi verilerinin başka servis sağlayıcılar tarafından sunulan ve
anlamsal olarak benzerlik gösteren web servislerin test
edilmesinde kaynak olarak kullanılması hedeflenmektedir.
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yapıtaşları için sunulan değerlendirme modelleri genel olarak
incelenecek [4, 6, 7, 11, 13, 15-20], ardından AEDÇ
kapsamındaki kalite ölçütleri ayrıntılandırılacak kullanımları
tartışılacaktır. Son olarak AÖD geliştirme sürecinin aşamaları
üzerinden gidilerek çevresel etkenler ve paydaşlar
tanımlanacaktır.

Özetçe
Yazılım geliştirme ortamında Alana Özgü Dil (AÖD)’lerin
kullanılması, üretkenliği ve etkinliği artırma potansiyeli
taşımaktadır. Günümüzde çeşitli alanlarda kullanılan
AÖD’lerin sayısı sürekli artmaktadır. Bu yüzden yeni bir
AÖD’nin tasarlanmasında, ortaya çıkan dilin ne derecede etkin
olacağının değerlendirilmesi kaynak kullanımı açısından
büyük önem taşımaktadır. Bu bildiride AÖD’ler için önerilen
Etkinlik Değerlendirme Çerçevesi (AEDÇ) tanıtılmaktadır.
AEDÇ,
değerlendiricinin
bakış
açısını
belirlemek,
değerlendirmenin amacını anlamak ve temel AÖD etkinlik
değerlendirme ölçütlerini ortaya koyarak değerlendiriciye
süreç içinde kılavuzluk etmek için kullanılacak sorgulayıcı bir
çerçevedir. Önerilen çerçevenin durum çalışmaları ile
olgunlaştırılarak doğrulanması yönünde araştırma halen devam
etmektedir.

2.1. AÖD’lerin Değerlendirilmesi
Özellikleri ile Đlgili Çalışmalar

ve

Model

Kalite

AÖD’ler de özel amaçlı yazılım sistemleri sayıldığından, bu
bölümde önce genel olarak yazılım etkinliği değerlendirme
çalışmaları ele alınacaktır. Bu kapsamda, örneğin Bertoa
vd.[12] çalışmalarında ticari olarak kullanıma hazır
bileşenlere ve bileşen tabanlı sistemlere odaklanarak ISO
9126 kalite modelini ayrıntılandırmış, belirli alanlar için
standart kalite modellerinin genel düzeyde kaldığına dikkat
çekmiştir. Ardından bileşen tabanlı sistemler için önerdikleri
kalite ölçütlerini sunmuşlardır. Paige vd.[20] modelleme
dillerinin kullanım şeklini incelemiş ve modelleme dilleri için
tasarım ilkelerini genel olarak tanımlamıştır. [11] ve [18]
çalışmalarında önerilen çerçeveler özel olarak modeller ve
modelleme dilleri için kalite konusuna yoğunlaşmaktadır.
Yakın zamanda, AÖD’ler özelinde kalite ölçütlerini
adresleyen bazı çalışmalar da yayımlanmıştır. Haugen vd.[4]
AÖD’leri üç boyut (ifade edilebilirlik, saydamlık, biçimsellik)
temelinde inceleyen yapılandırılmış bir anket ortaya
koymuştur. Kosar vd.[14] genel amaçlı programlama dilleri
ve AÖD’ler ile yazılan programların anlaşılabilirliği
arasındaki farkı araştırmak için yaptıkları bir deneyi
raporlamıştır. Bu raporda AÖD’ler kullanıldığında program
anlaşılırlığının %15 daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.
Hermans vd.[19] belirli sayıda başarı faktörünü tanımlayarak,
geliştirdiği ankete dayalı deneysel bir çalışma gerçekleştirmiş
ve bir durum çalışması ile birlikte sonuçları değerlendirmiştir.
Wu vd.[17] yazılım uygulaması geliştirirken AÖD’lerin
kullanımı sırasında harcanan işgücünü nicel ölçümler
kullanarak belirlemek için bir yaklaşım geliştirmiştir.
Đşgücünün sınıflandırılmasının ardından, ilgili metrikleri
önermiştir. Kolovos vd. [6] AÖD’ler için temel kalite
gereklerini listelemiştir. Kahlaoui vd. [16] alana özgü olma ve
kod üretimi yeteneğinin AÖD’ler için özel gerekler olduğunu
vurgulamıştır.
AÖD’ler üzerine yapılan diğer çalışmalar [4, 6, 14, 17,
19], bilgisayar dilleri ile ilgili mevcut literatüre bağlı olarak
oluşturulması açısından bizim yaklaşımımızla benzeşmekte
iseler de bu çalışmaların hiçbiri değerlendiricinin bakış açısını
açık bir şekilde ortaya koymamaktadır. Bu çalışmalar belirli
teknik
noktalar
üzerine
yoğunlaşmaktadır.
Bizim
yaklaşımımızda
ise
farklı
paydaşların
ihtiyaçları
doğrultusunda bir değerlendirmenin gerçekleştirilmesi
amaçlanmaktadır.

1. Giriş
Alana Özgü Dil (AÖD) olarak adlandırılan, belirli bir amaç
için tanımlanan, geliştirilen ve kullanılan bilgisayar dillerine
olan ilgi günümüzde artış göstermektedir [1]. AÖD’lerin
sayısındaki ve karmaşıklığındaki bu artış, AÖD’ler için
etkinlik değerlendirme ölçütlerinin tanımlanması amacıyla
sistematik bir yaklaşım geliştirilmesi ihtiyacını ortaya
çıkarmaktadır.
Gelişme raporu niteliğini taşıyan bu bildiride sunulan ve
halen sonuçlanmış olmayan çalışmamızın amacı AÖD için
mevcut bilgisayar dilleri değerlendirme teorisine dayalı
ayrıntılı bir etkinlik değerlendirme çerçevesini (AEDÇ) farklı
disiplinlerde kullanılan yöntemlerden de yararlanarak
geliştirmektir.
Bu bildiride sunulan yaklaşımı birçok diğer çalışmalardan
[4, 6, 14, 17, 19] ayıran özellik AEDÇ’nin sorgulayıcı bir
çerçeve sunmasıdır. Bu çerçeve değerlendiricinin bakış açısını
belirleyerek değerlendirme hedeflerinin saptanmasından yola
çıkmakta ve genel olarak ISO/IEC 25010:2011 [5]
uluslararası standardına uygun AÖD değerlendirme
ölçütlerini ortaya koymaktadır.
Aşağıda ilk olarak teorik altyapı ana hatlarıyla
açıklanmaktadır. Daha sonra önerilen AEDÇ sunulmaktadır.
Ardından önerilen çalışmanın olgunlaşması ve doğrulanması
için uygulanacak durum araştırması yöntemi tanımlanmakta
ve planlanan adımlar özetlenmektedir.

2. Teorik Altyapı
Programlama dilleri ile modelleme dilleri arasındaki sınır
belirsiz olduğu için AÖD’ler modelleme dili olarak da
sınıflandırılmaktadırlar [8]. Bu bölümde ilk olarak AÖD’lerin
değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar ve yazılım modelleme
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değerlendirilmektedir. [15]’te yapılan çalışmada
anlaşılabilirlik,
model
dönüşümlerinin
kalite
değerlendirmesi sırasında, model dönüşümlerinin
anlaşılabilmesi için ihtiyaç duyulan gücün miktarı
olarak tanımlanmıştır. [18]’de yapılan çalışmada dil ile
dilin insan tarafından yorumlanması arasındaki ilişki
vurgulanmış ve bu ilişki kavranabilirliğe uygunluk
olarak ifade edilmiştir. AÖD’yi oluşturan yapılar
kullanıcı dostu olmalıdır. Kaplanan yer ekonomisi bir
modelin gösterildiği sayfanın mümkün olduğunca az yer
kaplaması
anlamında
kullanılmıştır
[20]
ve
kullanılabilirliği destekleyen bir alt özelliktir.

2.2. AÖD Etkinlik Değerlendirmesi Kalite Ölçütleri
Bu çalışmada, yazılım yoğun bilgisayar sistemleri ve yazılım
ürünlerinin kalite modeli konusunda yakın zamanda
yayınlanmış olgun bir uluslararası standart olması nedeniyle
ISO/IEC 25010:2011 içinde kullanılan terminoloji
benimsenmiştir. Bu kalite modeli yazılım ürünü kalitesini
özelliklerle birlikte ifade eder [5]. Özellikler, alt özelliklere
ayrıştırılabilir. Tanımlanan çoklu seviyeli hiyerarşi yazılım
ürünü kalitesinin uygun bir bölümlenmesini sağlar. Bu
standartta kalite ölçüleri kalite özelliklerinin sayısal olarak
değerlendirilmesi olarak tanımlanır.
ISO/IEC 25010:2011 standardı genel bir yapıda
tanımlanmıştır. Bu yüzden çalışmamızda olabildiğince
standarttan yararlanılmış ancak gereken yerlerde kalite modeli
yeniden biçimlendirilmiştir. Aşağıda, temel kalite ölçütleri
sunulmakta, AÖD özelinde anlamlandırılarak bilgisayar
dilleri değerlendirme literatürü ile olan ilişkileri
kurulmaktadır.
1.

2.

Đşlevsel Uygunluk: Đşlevsel uygunluk bir AÖD’nin
tümüyle geliştirilme düzeyi olarak ifade edilebilir.
Bunun anlamı ihtiyaç duyulan tüm işlevlerin AÖD’nin
içinde yer alması, ihtiyaç duyulmayanların ise
bulunmamasıdır [3, 20]. Çalışmamızda bu özellik;
doğruluk, tamlık [11], alana uygunluk [18], alan
kavramlarıyla örtüşme [6] ve tutarlılık [15] alt
özelliklerini de içerecek şekilde değerlendirilmektedir.
[11]’de yapılan çalışmada tamlık, modellerin bir özelliği
olarak ele alınmış ve modelin alana uygunluğundaki
doğruluk miktarı olarak tanımlanmıştır. Alan
kavramlarıyla örtüşme [6] dili oluşturan yapıların
alandaki önemli kavramlarla örtüşmesi anlamında
kullanılmıştır. Bir AÖD’nin tutarlı olması AÖD’nin
birbiriyle uyuşmayan elemanlara sahip olmaması olarak
tanımlanır. AÖD düzgün bir notasyona sahip olarak
tutarlı olabilir. Benzer kavramlar benzer bir şekilde
isimlendirildiğinde anlaşılabilirlik artar [15]. AÖD’nin
tasarlanmasının bir amacı vardır. Bu yüzden dil içinde
bulunan tüm yetenekler bu amacı desteklemek
zorundadır [3]. Amacı desteklemeyen herhangi bir
yetenek çıkarılmalıdır [20].
Kullanılabilirlik: Bir AÖD’nin kullanılabilirliği, belirli
kullanıcılar tarafından belirli hedeflere ulaşmak için
AÖD’nin kullanılabilme düzeyi olarak ifade edilebilir.
Kullanılabilirlik ve basitlik birbiriyle çok yakın
ilişkilidir [6]. AÖD’ler, alan kavramlarını gösterebilmek
ve kullanıcılarına destek olmak için olabildiğince basit
olmalıdırlar [3, 6, 13, 20]. Dilin karmaşık bir yapıda
olması dile girişi zorlaştırır [3]. Eğer dilin yeteneklerini
öğrenmek ve hatırlamak kolaysa o dil basit bir dildir
[13]. Basitlik, programcının dile ait tüm yetenekleri
öğrenmesine ve hatırlamasına bu sayede de en uygun
yetenekleri amacına yönelik kullanmasına yardımcı
olur. Programcılar zamanlarının çoğunu dili öğrenmek
yerine kullanmaya ayırırlar. Kullandıkları dilin basit
olmaması durumunda, dili tasarlayanlar dil tasarımı
kararlarının sonuçlarını değerlendiremez ve hedeflerine
ulaşıp
ulaşmadıklarını
kestiremezler
[20].
Çalışmamızda; anlaşılabilirlik [15], kavranabilirliğe
uygunluk [18], şeffaflık [4], kaplanan yer ekonomisi
[20], yazılabilirlik ve okunabilirlik [13] ve basitlik alt
özellikleri
kullanılabilirlik
özelliği
altında
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3.

Güvenilirlik: Bir AÖD’nin güvenilirliği, güvenilir
programlar üretilmesini sağlama yeteneği olarak
tanımlanır [7, 20].

4.

Đdame Ettirilebilirlik: Bir AÖD’nin, yazılımın kolay
idame
edilebilirliğini
yükseltme
düzeyidir.
Değiştirilebilirlik bir AÖD’ye farklı ya da ek bir
fonksiyon eklemek için ihtiyaç duyulan değişikliğin ve
harcanan gücün miktarı olarak tanımlanabilir. Değişen
gerekler AÖD’nin değiştirilmesinin başlıca sebepleridir.
Đyileştirmeler, düzeltmeler ve uyumlandırma gibi
sebeplerle AÖD’de değişiklik yapılabilir. Yeniden
kullanılabilirlik bir AÖD’nin hangi parçalarının başka
bir AÖD’den ya da AÖD’nin kendi içinde yeniden
kullanılabileceğine işaret eder ve bu özellik altında ele
alınır. Ayrıca birimsellik bir AÖD’nin sistematik olarak
yapılandırılmasının bir göstergesi olarak tanımlanır [15]
ve bu özellik altında yer alan bir diğer alt özelliktir.

5.

Başarım verimliliği: Başarım verimliliği belirli
durumlar için kullanılan kaynakların miktarına bağlı
olarak AÖD’nin başarımıdır. Gerekleri karşılamak için
bir programın geliştirilme süresi ve programı
geliştirirken kullanılan insan kaynağının düzeyi bir
AÖD’nin başarım özellikleri arasında yer alır.

6.

Taşınabilirlik: Bir AÖD’nin kullanıcıların yeni özellik
ekleyebilmeleri
için
sahip
oldukları
genel
mekanizmaların düzeyidir [6, 7]. Genişletilebilirlik,
bütünleştirilebilirlik [4] ve büyümeye açıklık
taşınabilirlik özelliği altında ele alınan alt özelliklerdir.
Genişletilebilirlik alt özelliği AÖD’ye yeni bir işlev
eklemek için ihtiyaç duyulan yazılımın miktarını azaltır.

7.

Uyumluluk: Bir AÖD’nin diğer yazılım ürünleri ile
bilgi değişimi yapabilme düzeyidir ve yerine getirmesi
gereken gerekleri, aynı ortamı diğer yazılım ürünleri ile
paylaşırken, yerine getirme düzeyidir.

8.

Đfade Edilebilirlik: Bir problem çözme stratejisinin
kolay bir şekilde bir programa aktarılabilme düzeyidir.
Bir başka deyişle programı geliştiren kişinin aklında
tasarladıkları ile ortaya çıkan program arasındaki
ilişkidir [13]. Đfade edilebilirlik yapılan çalışmalarda [4]
AÖD’nin en önemli değerlendirme özelliklerinden biri
olarak işaret edilir. Teklik de ifade edilebilirliğin bir alt
özelliği olarak tanımlanabilecek bir özellik olarak ilgi
duyulan alandaki her kavramı ifade etmek için AÖD’in
tek bir yol sağlaması anlamına gelir [13, 20]. Bir
alandaki farklı tek bir kavram için AÖD içinde tek bir
dil yapısının kullanılması anlamına gelen Dikgenlik alt
özelliği de bu özellik altında ele alınmaktadır [6].

6. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'12

AEDÇ için düşünüldüğünde, AÖD geliştiren bir
kuruluşun, karar aşaması, alan analizi, tasarım aşaması,
gerçekleme aşaması, kullanım aşaması ve destek
kooordinasyon rollerini yürütebilmesi için belirlenmiş
yapılara ve sorumluluklara sahip olması gerekir.
Şekil 1’de gösterilen işleyiş doğrultusunda AÖD
geliştirme sürecindeki paydaşlar ve adımlar Tablo 2’de
gösterilmiştir.

Bu çalışmada standardın sunduğu 8 ürün özelliği üzerine
odaklanılmıştır. Ancak özel olarak AÖD etkinliğini
değerlendirmek için tasarlanmış olmayan standartta
bulunmayan ifade edilebilirlik özelliği eklenmiş ve AÖD
etkinliği için öncelikli ilgi alanı içinde yer almayan güvenlik
özelliği listeden çıkartılmıştır.
Önerilen özellikler doğal olarak birbirinden bağımsız
değildir. AÖD tasarımı sırasında bütün özelliklerin en iyi
şekilde gerçekleştirilmesi çoğu kez söz konusu olamaz. Bu
yüzden değerlendirme sırasında değerlendiricinin bakış
açısının belirlenmesi ve değerlendirme ölçütlerinin bu bakış
açısı göz önüne alınarak ortaya konulması, değerlendirmenin
başarısı için yaşamsal önem taşımaktadır.

Tablo 2: AÖD Geliştirme Sürecindeki Paydaşlar ve
Adımları
Rol
Yönetici

Tablo 1: AEDÇ Değerlendirme Özellikleri
Özellik
Đşlevsel
Uygunluk
Kullanılabilirlik

Güvenilirlik
Đdame
Ettirilebilirlik
Başarım
verimliliği
Taşınabilirlik

Uyumluluk
Đfade
Edilebilirlik

Đlgili Kalite ölçütleri
Doğruluk,
Tamlık,
Alana
uygunluk, Alan kavramlarıyla
örtüşme, Tutarlılık
Basitlik,
Anlaşılabilirlik,
Kavranabilirliğe
uygunluk,
Şeffaflık,
Kaplanan
yer
ekonomisi,
Yazılabilirlik,
Okunabilirlik

Alan Uzmanı

AÖD
Geliştiricisi

•
•
•
•
•

•
•
•

Değiştirilebilirlik,
Yeniden
kullanılabilirlik, Birimsellik
Program
geliştirme
süresi,
Kullanılan insan kaynağı miktarı
Genişletilebilirlik,
Bütünleştirilebilirlik, Büyümüye
açıklık

AÖD
Gerçekleyicisi

•

•

•

Teklik, Dikgenlik
AÖD
Kullanıcısı

2.3. AÖD Geliştirme Adımları
Mernik vd.’nin [9] de belirttiği gibi AÖD geliştirilmesinin
aşamaları ile her aşamanın paydaşları ve sorumlu oldukları
işler Şekil 1’de gösterilmiştir.

•

Adımlar
organizasyonu/süreci inceler
AÖD’ye yatırım yapmaya karar
verir
ürün yol haritası oluşturur
alan bilgisini bir araya getirir
AÖD ürünü için işlevsel ve
işlevsel olmayan gerekleri soyut
bir seviyede belirler
değişkenliği modeller
AÖD’yi tam ve tutarlı bir şekilde
tanımlar
tanımlanan dili metamodel içinde
gösterir
AÖD içindeki anlamsal ayrıntıları
gerçekleyen bir kütüphane inşa
eder
AÖD ile oluşturulan programları
bir dizi kütüphane çağırımına
çeviren bir derleyici tasarlar ve
gerçekler (kod üretim çerçevesi)
kod üretimi için kullanılan
araçların kullanımını bilir
ihtiyaç duyulan tüm uygulamalar
için AÖD programlarını yazar ve
kullanmak amacıyla derler

3. Önerilen AÖD’ler için Etkinlik
Değerlendirme Çerçevesinin Tanımlanması
Bu bölümde, AEDÇ’nin tanımlanması sürecinde yararlanılan
önemli kavramlar ve geliştirilme süreci anlatılacaktır.
Bu çalışmada farklı değerlendiricilerin bakış açılarından
yola çıkan bir değerlendirme çerçevesi önerilmektedir. Đlk
olarak
değerlendiricilerin
perspektifi
anlaşılmalıdır.
Perspektiflerin
belirlenmesi,
gerçekleştirilecek
değerlendirmede AÖD’nin etkinliğinin anlamının açığa
çıkarılması konusunda yardımcı olur. Ayrıca uygun
değerlendirme özelliklerinin seçilmesinde yol gösterir. Bölüm
2.3’de belirtilen adımlar ve paydaşlar, Tablo 3’te verilen
kritik işler kapsamında perspektifler belirlenirken göz önünde
bulundurulacak bağlamı oluşturmaktadır.
AÖD’lerin
etkinliğinin
değerlendirilmesi
süreci
perspektiflerin belirlenmesi ile doğrudan ilgili olmakla
birlikte, değerlendirmenin yapısını açık ve net bir şekilde
anlamaya ve ifade etmeye yoğunlaşmak önemlidir.
Değerlendirme özelliklerinin açık ve net bir hale getirilmesi
ve değerlendirme çerçevesinin görselleştirilmesi farklı

Şekil 1: AÖD Geliştirme Süreci ve Paydaşlar
Paydaşlar, değerlendirme hedeflerine ulaşmak için dikkate
alınmaları gereken, katılımları ve destekleri değerlendirmenin
başarısı için önemli olan kişilerdir.
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Tablo 4: Etkinlik Değerlendirme Çerçevesi Bakış Açısı
Gösterimi

paydaşlar arasındaki iletişimi artıracaktır. Değerlendirmelerin
belgelenmesinde bu gösterimden faydalanılacaktır.

Genel Bakış

Tablo 3: Değerlendirici Perspektifi Belirleme Kılavuzu
([10]’dan uyarlanmıştır)
Kritik iş
Bakış açısının
açıkça
tanımlanması
Alanın
belirlenmesi
Analizin
seviyesinin
belirlenmesi
Amacın ifade
edilmesi

Etkinlik zaman
döneminin
belirlenmesi

Metriklerin
tipinin
belirlenmesi

Đlkeler
Etkinliği tanımlayan ve değerlendiren
kişinin açıkça ortaya çıkarılması
önemlidir. Her değerlendirici farklı
ölçütleri kullanabilir.
Organizasyonlar içinde birçok farklı
alan vardır ve her biri hakkında farklı
yargılar oluşturulabilir.
Etkinlik hakkında verilen kararlar
birçok seviyede yapılabilir: tek bir
birim, alt birim, organizasyonel,
endüstriyel, sosyal.
Etkinlik hakkında verilen karar her
zaman hedeflenen amaçla doğrudan
ilişkilidir. Farklı amaçlar için; farklı
veriler elde edilebilir, farklı kaynaklar
uygun olabilir, farklı stratejilere
ihtiyaç duyulabilir.
Uzun
süreçteki
etkinlik
kısa
dönemdeki etkinlik ile birbirine zıt
olabilir.
Yanlış
zaman
dilimi
kullanıldığında etkiler ve çıktılar
ortaya çıkarılamayabilir. Çünkü etki
kısa dönemde aniden, ya da artarak
uzun dönemde oluşabilir.
Kullanılacak verinin nesnel mi yoksa
öznel mi olacağının belirlenmesi
önemlidir. Nesnel veri daha güvenilir
ve ölçülebilir bir durum oluştururken
verinin
alabileceği
değerleri,
kullanılabilirliğini sınırlar. Öznel veri
değerlendirmenin daha geniş ölçüt
kümesi
kullanılarak
gerçekleştirilmesini sağlar ancak
önyargılar etkili olabilir ve geçerlilik
ve güvenilirliği sınırlıdır.

Elemanlar

Đlişkiler

Kısıtlar

Bu bakış açısı gösterimi değerlendirme
modelini değerlendirme özelliklerine
ayrıştırmak için kullanılır
• EDB – değerlendirme için uygun
olan değerlendirme özelliklerinin
kompozisyonunu gösterir
• DKÖ – etkinlik değerlendirmesi
sırasında kullanılan özelliği gösterir
• EDH – etkinliğin değerlendirmesini
yapan paydaşları gösterir
Değerlendirme modeli ve
değerlendirme özelliği arasındaki
kapsama ilişkisini gösterir
• Bir EDB başka bir EDB’yi
kapsayamaz
•

Notasyon

3.1. AEDÇ Geliştirme Süreci
AEDÇ’nin geliştirilme süreci Şekil 2’de gösterilmiştir. Süreç
AÖD etkinlik değerlendirmesinin amacının incelenmesi ile
başlar. Bu aşamada Tablo 3’te verilen ana noktalar ışığında
değerlendiricilerin perspektifleri ve değerlendirmenin hedefi
belirlenir. Değerlendiricilerin perspektiflerinin ve hedeflerinin
üzerine bu şekilde yoğunlaşılması değerlendirmenin
gerçekleştirileceği sınırları/alanı açığa çıkarır. Bu ilk aşamada
değerlendirme alanı anlaşılır ve kısıtlar netleştirir. Tablo 2’de
AÖD geliştirme süreci için tanımlanan paydaşlar ve işler
perspektiflerin belirlenmesinde yardımcı olur.

Tablo 4, etkinlik değerlendirme çerçevesi bakış açısı
gösterimini ayrıntılandırmaktadır. Bu gösterim üç tip etkinlik
değerlendirme birimini ayrıştırır: Etkinlik Değerlendirme
Bileşimi (EDB), Değerlendirme Kalite Özelliği (DKÖ),
Etkinlik Değerlendirme Hakemi (EDH). Değerlendirme
özelliğine örnek olarak kullanılabilirlik özelliği verilebilir. Bu
değerlendirme özelliği farklı EDB’ler tarafından içerilebilir.
EDH değerlendirmeyi gerçekleştirecek olan paydaştır. EDH
kendi değerlendirme perspektifine göre farklı EDB’ler
oluşturup farklı değerlendirmeler yapabilir.
Etkinlik değerlendirme bakış açısı gösterimi içinde tek bir
ilişki kullanılmaktadır. Bu ilişki kapsama ilişkisidir. Kısıtlar,
bakış
açısı
gösteriminde
tanımlanabilecek
olası
konfigurasyonları ve sınırları belirler. Örneğin EDB,
DKÖ’leri içerebilir ancak bir EDB farklı bir EDB’yi
içeremez.
Bu gösterim etkinlik değerlendirme modelinin bir bütün
olarak ayrışımını sağlaması açısından önemlidir.

Şekil 2: AEDÇ Geliştirme Adımları
Değerlendiricilerin
perspektifleri
ve
hedefleri
saptandıktan sonra değerlendirmeyi gerçekleştirmenin yolları
planlanır ve değerlendirme sırasında uygulanacak kalite
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rolleri ve hedefleri ile ilişkilendirmek için AEDÇ
kullanılabilecektir.
AEDÇ ve diğer yaklaşımlar [4, 6, 14, 17, 19] arasındaki
en önemli fark diğer yaklaşımlar doğrudan yazılım
mühendisliği öğeleri ile ilgilenirken, AEDÇ’nin esas olarak
bir sorgulama süreci olması ve bu süreçte sosyal bileşenleri
göz önünde bulundurmasıdır.

özellikleri tanımlanır. Değerlendirme modeli içindeki
tutarlılığı sağlamak için kalite özellikleri ve hedefler
arasındaki ilişki kontrol edilir. AEDÇ kapsamında Bölüm
2.2’de sunulan (Tablo 1) 8 değerlendirme özelliği ortaya
konulmuştur. Değerlendirici bu özellikleri kullanarak bakış
açısını tanımlar. Bakış açısı gösterimi (Tablo 4)
değerlendirme modelini görselleştirmek ve belgelendirmek
için değerlendiriciye yardımcı olur.
Bir sonraki adımda, özelliklere ait kalite ölçüleri belirlenir
ve kalite ölçüleri ile özellikler arasındaki ilişki kontrol edilir.
Kalite ölçülerinin belirlenmesinin ardından bunların nasıl
ölçüleceği belirlenir. Bu ölçümler için nicel ve nitel yöntemler
birlikte kullanılabilir. Son olarak AEDÇ’nin pratikte
uygulanması gözden geçirilir ve elde edilen kalite ölçüleri
raporlanarak uygulanır.

6. Teşekkür
Durum çalışmalarının uygulanmasında destek veren ve değerli
görüşlerini paylaşan tüm ASELSAN çalışanlarına teşekkür
ederiz.
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ve uygulama) ve yazılım geliştirmek için izlenen süreçten
oluşmaktadır [3]. Böyle sistemlerin geliştirilmesini sağlayan
ve farklı amaçlara hizmet edebilen birçok metodoloji
bulunmaktadır.
Bu çalışmada, yukarıda sözü edilen ETYM
metodolojilerinden biri olan Prometheus metodolojisi
izlenerek, Kanı-İstek-Hedef (KİH) (“Belief-Desire-Intention”
(BDI)) modeline uygun olarak davranış gösteren etmenleri
içeren bir çok-etmenli kütüphane yönetim sistemi
geliştirilmiştir. Tasarlanan sistemin gerçekleştirilmesinde
popüler etmen platformlarından biri olan JACK kullanılmıştır.
Bir KİH [4] modeline göre hareket eden bir etmen hangi
amaçlara nasıl erişebileceği hakkında karar vermektedir.
Kanılar etmenin çevresi hakkında bildiklerini temsil
etmektedir. İstekler ise etmenin elde etmek istediklerine
karşılık gelmektedir. Son olarak, etmenin düşünülmüş
davranışları olarak da ifade edebileceğimiz hedefler, etmen
amaçlarının elde edilmesi için işletilen etmen planlama
mekanizmasını içermektedir. Tanıttığımız sistem içerisinde
yazılım etmenleri bu modele uygun olarak kullanıcıları adına
kitap alımı, kitap iadesi, kitap rezervasyonu gibi görevleri
yerine getirmektedirler.
Bu çalışma kapsamında JACK1 çerçevesi ile uyumluluğu
bilinen Prometheus metodolojisi [5]
kullanılmıştır.
Prometheus metodolojisi, analiz, mimari tasarım ve
detaylandırılmış tasarım aşamalarını içeren yinelemeli bir
yazılım mühendisliği sürecidir ve amacı akıllı etmenler
(özellikle KİH etmenleri) geliştirmektir.
Farklı etmen mimarilerine ve ihtiyaçlarına göre JADE
[6], JADEX [7, 8] ve JACK [9] gibi çeşitli etmen tabanlı
yazılım geliştirme ortamları bulunmaktadır. Bu çalışma
kapsamında kullanılan yazılım geliştirme ortamı ise JACK’dir.
JACK muadili birçok çerçeveden ("framework") farklı
olarak görsel modelleme ve tasarıma imkan veren bir araç
desteğini sunmaktadır. Ayrıca, etmenler, planlar, inanç
kümeleri, olaylar ve yetenekler gibi bileşenleri gruplandırarak
farklı bileşenleri ilişkilendirmeye olanak tanımaktadır.
JADEX’te ise böyle bir özellik bulunmamaktadır. Öte yandan,
JACK, ticari bir çerçeve olduğundan, düzenli güncellemeler ve
yeterli miktarda dokümantasyon sağlamaktadır. JADEX’in son
sürümünde bulunan hatalar ve JACK’e kıyasla daha az
kullanışlı dokümantasyona sahip oluşu, JADEX yerine
JACK’in tercih edilmesinin nedenleri arasında verilebilir.
JADE ise KİH modelini desteklemediği için bu çalışmanın
gerçeklenmesi için tercih edilmemiştir.

Özetçe
Günümüzde birçok karmaşık sistemin tasarım ve
uygulamasında özerk, karşıt-eylemli ve hedef-yönelimli akıllı
etmen sistemlerinin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.
Ancak yapılan çalışmalar incelendiğinde, etmen sistemlerinin
bu yapılarından dolayı tasarımları ve gerçek uygulaması
arasında bir boşluk olduğu görülmektedir. Bu noktadan yola
çıkarak, bu çalışmada Prometheus etmen tabanlı yazılım
geliştirme metodolojisi uygulanarak JACK Kanı-İstek-Hedef
modeline dayalı bir çok-etmenli sistemin tasarım ve
uygulaması gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen sistem çok etmenli
bir kütüphane yönetim sistemidir. Seçilen örnek senaryo
yardımıyla çok etmenli bir sistemin, bir metodoloji takip
edilerek ve etmen tabanlı bir yazılım geliştirme ortamı
kullanılarak nasıl gerçekleneceği
tüm aşamalarıyla
anlatılmıştır. Çalışmada, Prometheus metodolojisinin ve JACK
çerçevesinin gözlemlenen avantaj ve dezavantajları
açıklanmış, metodoloji, geliştirme ortamının birbirleri ile
uyumluluğu aktarılmış ve elde edilen deneyimler
paylaşılmıştır.

1.

Giriş

Yazılım etmenleri (“software agents”), belirli bir ortamda
konumlanmış ve tasarım hedeflerini uygulamak için bu ortam
üzerinde özerk eylem gerçekleştirebilme yeteneğine sahip olan
bilgisayar sistemleridir [1]. Bir etmen, bulunduğu ortam ile
ilgili genellikle kısıtlı bilgiye sahiptir. Bu nedenle üzerinde
çalışılan ortam karmaşıklaştıkça veya genişledikçe,
birbirleriyle iletişim kurup, etkileşime giren birden fazla
etmene ihtiyaç duyulmaktadır. Bu şekilde, birbirleriyle
etkileşim halinde olan birçok etmenin bulunduğu sistemlere
çok-etmenli sistemler (ÇES) adı verilmektedir.
ÇES, günümüzde var olan yazılımlardan farklı olarak
akıllılık, özerklik ve sosyallik gibi özelliklere sahiptir.
Etmenler, çoğunlukla insan müdahalesi olmadan kullanıcıları
adına
hareket
ederek
kullanıcılarının
hedeflerini
gerçekleştirmek amacıyla çalışırlar. Bu doğrultuda,
gerektiğinde birbirleriyle haberleşerek ve etkileşime girerek
ortak çalışmanın gerekliliklerini yerine getirirler.
Yazılım etmenlerinin sıkça kullanılmaya başlamasıyla
etmen tabanlı yazılım mühendisliği (ETYM) daha sık
gündeme gelmeye başlamıştır. ETYM’nin esas amacı,
geliştirmesi ve bakımı pahalı olmayan etmen tabanlı
metodoloji ve yazılım araçları oluşturmaktır [2].
Etmen tabanlı yazılımlarda metodoloji, yazılım
geliştirme sürecinde kullanılan kavramların kümesi,
modelleme aşamasındaki notasyonlar (gereksinimler, tasarım

1

http://www.aosgrp.com/products/jack/index.html, son erişim tarihi
27.02.2012.
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JACK, 1997 yılında Avustralya Yapay Zeka
Enstitüsü’nün eski üyeleri tarafından oluşturulan ve KİH
modelini temel alan bir etmen platformudur. Günümüzde
JACK, savunma sistemlerinden endüstriye kadar birçok
uygulama alanında kullanılmaktadır. Bu uygulamalara ait
detaylı bilgiler [10]'da bulunabilir.
Bildiride, gerçek uygulamalarda kullanılan JACK
çerçevesi ile etmen tabanlı bir kütüphane yönetim sisteminin
tasarım ve uygulaması adımları aktarılmakta; takip edilen
Prometheus metodolojisi ve JACK çerçevesi ile bir ÇES’in
nasıl gerçeklenebileceği gösterilmektedir. Bunun yanı sıra,
çalışmada Prometheus ile oluşturulan sistem tasarımını
JACK’e aktarırken karşılaşılan zorluklar dile getirilmiş ve
Prometheus metodolojisi ile JACK ortamının ne gibi avantaj
ve dezavantajlar barındırdığına değinilmiştir. Ayrıca,
uygulama geliştirme sürecinde elde edilen deneyimler
aktarılmıştır.
Bildirinin geri kalan kısmı şu bölümlerden oluşmaktadır:
Bölüm 2’de konu ile ilgili diğer çalışmalar özetlenmiştir.
Bölüm 3’te, Prometheus metodolojisi kısaca açıklanmış ve
örnek kütüphane yönetim sisteminin Prometheus ile analiz ve
tasarımı detaylandırılmıştır. Bölüm 4’ te JACK etmen tabanlı
yazılım geliştirme ortamı ile ilgili genel bilgiler verilmiş ve
örnek kütüphane yönetim sisteminin JACK ile gerçeklenmesi
anlatılmıştır. Bölüm 5’te elde edilen deneyimler, çalışmanın
değerlendirilmesi ve sonuçlar bulunmaktadır.

2.

takip ve tespit eden mobil robotların ÇES ile uygulanışı
aktarılmıştır.
Literatürde, KİH mimarisiyle gerçekleştirilmiş etmen
tabanlı bir kütüphane yönetim sistemi bulunmamaktadır.
Ayrıca iş alanı bağımsız olarak tüm bu çalışmalar
değerlendirildiğinde özellikle Prometheus'a dayalı veya JACK
KİH modeli kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalarda etmen
yazılımı geliştiricilerinin ihtiyaç duyacağı deneyimlerin az
miktarda yansıtıldığı gözlenmiştir. Çalışmamızın söz konusu
uluslararası ETYM çalışmalarına bu yönde bir katkı yaptığı
düşünülmektedir. Ülkemizde ise etmen tabanlı yazılım
sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar günümüzde az
sayıdadır ve bunların pek azı ulusal literatürümüzde yer
almıştır. Örnek olarak [23]’te, bir konferans yönetim sistemi
geliştirilmesi, Gaia metodolojisi kullanılarak adım adım
açıklanmaktadır ancak detaylı bir uygulama verilmemiştir.
[24]’te ise örnek bir öğrenci bilgi sistemi, KİH mimarisini
desteklemeyen JADE ile uygulanmıştır. Ulusal boyuttaki bu
çalışmalarda da, JACK tabanlı veya KİH modeline dayanan
etmen yazılım sistemlerinin geliştirilmesinin göz önüne
alınmadığı görülmektedir. Bu açıdan da çalışmamızın ulusal
boyuttaki bu eksikliği kapamaya yarayacak öncü
çalışmalardan biri olduğuna inanılmaktadır.

3.

Prometheus Metodolojisi ile Sistem Tasarımı

Prometheus, problem tanımlama, tasarım, uygulama ve
test/hata ayıklama için detaylı işlem süreci tanımlayan bir
metodolojidir. Detaylı gelişim süreçlerine ek olarak yazılım
geliştirme boyunca bir dizi veri (“artifact”) elde edilir. Bu
verilerden bazıları ilerleyen zamanlarda kullanılmak için
saklanırken bazıları ise sadece geliştirme esnasındaki ara
aşamalarda kullanılır [3].
Prometheus metodolojisini diğer metodolojilerden ayıran
özellikler ise şu şekilde ortaya koyulabilir [3]:
Gaia, Prometheus gibi uzun yıllar içerisinde birçok kişi
tarafından geliştirilmiş bir metodolojidir. Ancak Gaia,
detaylandırılmış
tasarım
sürecine
yeterli
destek
sağlamamaktadır. Bunun yanında sistem tanımlama ve mimari
tasarım aşamalarının Prometheus'a benzediği söylenebilir.
Tropos’a göre Prometheus, özellikle mimari tasarım
aşamasında daha detaylı bir sürece sahiptir. Ancak
Prometheus’ta, Tropos’ta bulunan ön gereksinimler (“early
requirements”) aşaması bulunmamaktadır. Ayrıca Prometheus,
araç desteği ve çapraz kontrol mekanizmalarına sahipken,
Tropos’un araç desteği diyagram editöründeki basit bir
formdan ibarettir.
MaSE [25], güçlü araç desteği olan az sayıdaki
metodolojilerden biridir. Ancak MaSE karşıt-eylemli ve hedefyönelimli davranışlar içeren plan tabanlı etmenlerin
oluşturulmasına destek sağlamamaktadır.
JACK platformuna uyumlu bir metodoloji olarak seçilen
Prometheus, temel olarak üç aşamadan oluşur [3]:

Sistem tanımlamaları: Hedefler, sistemin temel
işlevsellikleri, senaryolar, algılar ve eylemler tanımlanır.

Mimari tasarım: Sistem tanımlama aşamasında elde
edilen verilerden yararlanarak etmen tipleri ve etmenler
arası etkileşimler ortaya konulur.

Detaylandırılmış tasarım: Etmenlerin iç yapısı tasarlanır
ve her etmenin görevini nasıl tamamlayacağı belirlenir.
Bu aşamalar Şekil 1’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir
(Anlam kayıplarını engellemek için bildirinin tamamındaki
tüm şekillerin içeriği İngilizce olarak verilmiştir.)

İlgili Çalışmalar

ÇES tasarımı ve analizi konusunda literatürde çeşitli
metodolojiler bulunmaktadır [11]. Bu metodolojilerin büyük
bir kısmı nesne tabanlı veya bilgi tabanlı olmak üzere ikiye
ayrılmıştır. Birçok modelin sözdizimi, birleşik modelleme
dilinden alınarak oluşturulmuş olsa dahi etmen tabanlı
sistemlerde metodoloji kavramı, nesne tabanlı yaklaşımdan
farklılıklar göstermektedir [12]. Çalışmalar incelendiğinde en
çok kullanılan metodolojilerin Gaia [13], Tropos [14] ve
Prometheus [5] olduğu dikkat çekmektedir.
ÇES kullanılarak gerçekleştirilmiş bir kütüphane
yönetim sistemi [15]’te karşımıza çıkmaktadır. Jain ve Dahiya,
[15]'te Gaia metodolojisini takip ederek sistem tasarımını
gerçekleştirmişlerdir. Bahsi geçen çalışmadaki sistem tasarımı,
geliştirdiğimiz uygulamanın aksine KİH mimarisini takip
etmemektedir. Ayrıca, çalışmada detaylı tasarım aşamasında
bilgi tabanı kullanımının eksik olduğu belirtilmektedir.
Prometheus metodolojisinin izlendiği bir çalışma olan
[16]’da tahliye planlaması üzerine gerçekleşen bir simülasyon
Prometheus aşamaları ile tasarlanmıştır. Diğer yandan
Prometheus metodolojisi ile JACK etmen tabanlı yazılım
geliştirme ortamının birlikte kullanıldığı birçok çalışma
literatürde karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmalardan
çoğunluğu askeri ve endüstriyel alanlarda kullanılmaktadır.
Bahsi geçen çalışmalardan bazıları şu şekilde özetlenebilir:
Lucas ve ark. [17]’de uzaktan kumanda ile yönetilen insansız
hava taşıtı sistemini ÇES kullanarak uygulamışlardır.
[18]’deki çalışmada ise farklı savaş alanları, ÇES ile simüle
edilerek, savaş alanlarındaki lojistik kararların plan yönetim
sistemi aracılığıyla nasıl belirleneceği aktarılmıştır. Marc ve
ark., [19]’da askeri kaynakların (özellikle uçakların) nasıl
konuşlandırılacağına ÇES ile karar verecek bir uygulama
geliştirmişlerdir. [20, 21]’de Avustralya Meteoroloji Bürosu
için hava durumu alarm sistemi uygulamasının nasıl
gerçeklendiği anlatılmıştır. [22]'de ise insan hareketlerini

122

6. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'12

o Teslim tarihi geçmiş kitaplar için kullanıcılara eposta göndermek
Örnek kütüphane yönetim sisteminde yer alan senaryolar
şunlardır:

Bir kullanıcı kitap talep ettiğinde; Request for checkout
(Kitap alım isteği) olayı tetiklenir ve Checkout books
(Kitap alınması) işlevi gerçekleşir. Bunun üzerine
Provide book (Kitap temin et) eylemi gerçekleştirilir ve
Checkout (Alım) hedefine ulaşılmış olur.

Kullanıcı bir kitap iade ettiğinde; Book returned (Kitap
geri getirildi) olayı tetiklenir, Return books (Kitapların
iade edilmesi) işlevi gerçekleşir ve Return (İade)
hedefine ulaşılmış olur.

Kullanıcı kitap rezerve etmek istediğinde; Request for
reservation (Rezervasyon isteği) olayı tetiklenir,
Reserved book (Kitap rezerve edilmesi) işlevi
gerçekleşir. Provide current due date (Günün tarihinin
temin edilmesi) eylemi gerçekleştirilir ve Reserve
(Rezerve) hedefine ulaşılmış olur.

Bir kitap kütüphaneye geri döndüğünde; Reserve book
arrives (Rezerve edilmiş kitabın iadesi) olayı tetiklenir,
Arrival notification (Kitap iade bildirimi) işlevi
gerçekleşir, Send arrival e-mail (Kitap iade bildiriminde
e-posta gönderimi) eylemi gerçekleştirilir ve Arrival
(Kitap iade) hedefine ulaşılmış olur.

Her gün başlangıcında; Start of the day (Gün başlangıcı)
olayı tetiklenir, Find overdue book (Gecikmiş kitapların
bulunması) işlevi gerçekleşir ve Send overdue e-mail
(Gecikmiş kitaplar için e-posta gönder) eylemi
gerçekleştirilir. Sonuçta Overdue (Gecikme) hedefine
ulaşılmış olur.

Şekil 1: Prometheus Metodolojisinde Tasarım
Sürecindeki Aşamalar [3].
Prometheus metodolojisi, sistem tasarımını kolaylaştıran
Prometheus Design Tool2 (PDT) adında bir araç desteğine
sahiptir. PDT, Prometheus metodolojisi ile etmen tabanlı
sistem geliştirmeyi sağlayan bir araçtır. Bu çalışmanın temel
aldığı ve çalışma kapsamında kullandığımız ve genişlettiğimiz
bir örnek kütüphane yönetim sisteminin tasarımı [26],
Prometheus metodolojisi takip edilerek ve PDT aracı
kullanılarak oluşturulmuştur. Aşağıdaki altbölümlerde
bahsedilen aşamaların detayları ve kütüphane sistemi için nasıl
tasarlandığı aktarılmaktadır.
3.1. Sistem Tanımlamaları
Bu aşamada geliştirilmesi hedeflenen sistem için aşağıdaki
adımlar uygulanır:

Hedeflerin Tanımlanması

Senaryoların Belirlenmesi

İşlevselliklerin Belirlenmesi

Algılar ve Eylemlerin Belirlenmesi
Çalışma kapsamında oluşturulan örnek kütüphane
sisteminde Şekil 2’de gösterildiği gibi şu ana ve alt hedefler
mevcuttur:

Kitap alımı
o Kitap kodunu, kullanıcı kimliğiyle birlikte teslim
edilen kitaplar listesine kaydetmek
o Teslim edilen kitap için geri dönüş tarihi oluşturmak

Kitap iadesi
o Kitap kodunu ve ilgili kullanıcı kimliğini teslim
edilen kitaplar listesinden kaldırmak

Kütüphanede bulunmayan kitapların rezervasyonu
o Rezerve edilmek istenen kitap kodunu kullanıcı
kimliği ile rezervasyon listesine kaydetmek
o Rezerve edilen kitap için, teslim listesinde bulunan
geri dönüş tarihini elde etmek

Rezerve edilmiş kitapların iadesinde kullanıcıların
bilgilendirilmesi
o İade edilen kitapla ilgili kullanıcıyı rezervasyon
listesinden bulmak
o İlgili kullanıcıya rezerve ettiği kitabın geri dönüşüne
ilişkin e-posta göndermek

Teslim tarihi geçmiş kitaplar için kullanıcıların
bilgilendirilmesi
o Her gün başlangıcında kitap kayıtlarına ulaşmak
2

Şekil 2: Kütüphane Yönetim Sistemi Hedef Diyagramı [26]
Çalışma kapsamında oluşturulan örnek kütüphane
sisteminde şu işlevsellikler mevcuttur:

Kütüphaneden kitap alımı ve kullanıcıya kitabın dönüş
tarihinin bildirilmesi,

Alınan kitapların kütüphaneye iadesi,

Kütüphanede olmayan kitaplar için rezervasyon
yapılması,

http://www.cs.rmit.edu.au/agents/pdt, son erişim tarihi 27.02.2012.
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Rezerve edilmiş kitaplar için, kitapların iadesi esnasında
kullanıcıların bilgilendirilmesi ve
Teslim tarihi geçmiş kitaplar için kullanıcıların
bilgilendirilmesi.

Bu aşamada, son olarak örnek kütüphane yönetim
sisteminin algıları ve bu algılar sonucu gerçekleştireceği
eylemler belirlenir:

Request for checkout algısı sonucu Checkout books
işlevi gerçekleştirilir. Bu işlevsellik dahilinde Provide
book eylemi yapılır.

Book returned algısı sonucu Return books işlevi
gerçekleştirilir.

Start of day algısı sonucu Overdue books işlevi
gerçekleştirilir ve bu işlevsellik dahilinde Send overdue
email eylemi yapılır.

Request for reservation algısı sonucu Reserve books
işlevi gerçekleştirilerek Provide current due date eylemi
yapılır.

Reserved book arrives algısı sonucu Arrival notification
işlevi gerçekleştirilerek, Send arrival email eylemi
yapılır.

Şekil 3: Kütüphane Yönetim Sistemi Etmen Rol Diyagramı
[26].

3.2. Mimari Tasarım
Metodolojinin bu aşamasında planlar ile veri eşleşmeleri
gerçekleştirilir. Ayrıca etmen tipleri belirlenerek planlar uygun
etmenlere atanır. Sistem tanımlamalarında elde edilen veriler
ile beraber bu aşamanın sonunda sistem genel bakış diyagramı
oluşturulur. Mimari tasarım aşamasında takip edilecek adımlar
aşağıdaki gibidir:

Etmen Tiplerinin Belirlenmesi

Etmenler Arası Etkileşimin, Etkileşim Diyagramı ve
Protokolleri ile Gösterilmesi

Sistem Yapısının Tasarlanması

Şekil 4: Kütüphane Yönetim Sistemi Etkileşim Diyagramı.
Mimari tasarımın son aşamasında oluşturulan sistem
yapısı Şekil 5’te görülmektedir.

Prometheus'un mimari tasarım aşamasını uygularken ilk
adımda örnek kütüphane sistemimizde kullanılacak olan etmen
tiplerini belirledik. Bu etmen tipleri: Checkout agent (Kitap
temin etmeni), Overdue agent (Süresi geçmiş kitap kontrol
etmeni) ve Reservation agent (Rezervasyon etmeni)’dir.
Checkout agent; herhangi bir kullanıcı, kütüphaneden
kitap almak istediğinde kullanıcıya kitabı temin eden, verilen
kitaba ait veritabanına kayıt düşen ve kullanıcıya kitabı teslim
eden etmendir. Overdue agent, kullanım süresi dolan kitapları
tespit eden ve bu kitapları bulunduran kullanıcılara e-posta
gönderen etmendir. Reservation agent, başka kullanıcılarda
olan kitaplar için rezervasyon yapan ve rezerve edilmiş
kitaplar için ilgili kitapların iadesinde rezervasyon sahiplerine
e-posta gönderen etmendir. Sistemdeki tüm etmen tiplerinin ve
etmenlere ait rollerin gösterildiği diyagram Şekil 3’te
görülebilir.
Mimari tasarımın ikinci adımında, etmenler arası
etkileşimler belirlenmiştir. Örnek kütüphane yönetim
sisteminde temel olarak iki etkileşim mevcuttur. Bunlardan
ilki, Overdue agent ile Checkout agent arasında; diğeri de
Reservation agent ile Checkout agent arasındadır.
Overdue agent gün başlangıcında o gün kütüphaneye
iade edilmesi gereken kitap listesini öğrenmek için Checkout
agent ile haberleşir. Reservation agent ise her kitap
rezervasyon isteğinde Checkout agent etmeni ile haberleşerek
rezerve edilen kitabın dönüş tarihini temin eder. Sistemdeki
etmenler arası haberleşmeyi gösteren sistem etkileşim
diyagramı Şekil 4’te verilmektedir.

Şekil 5: Kütüphane Yönetim Sistemi Genel Bakış Diyagramı
[26].

124

6. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'12

4. Sistem Tasarımının JACK Etmen Tabanlı
Yazılım Geliştirme Ortamı ile Gerçeklenmesi

3.3. Detaylandırılmış Tasarım
Detaylandırılmış tasarımdaki adımlar şu şekilde özetlenebilir:

Etmen yetenekleri genel bakış diyagramlarının
hazırlanması

Olayların ve mesajların oluşturulması

Algı ve eylem detaylarının belirlenmesi

JACK, KİH mimarisine dayanan bir çok etmenli sistem
platformudur. Bu platformda, etmenlerin planları olaylar
tarafından tetiklenir ve mesajlar da alt-olaylar olarak algılanır.
Bir JACK programı şu bileşenlerden oluşur: etmenler,
yetenekler, planlar, olaylar ve inanç kümeleri.
Bütün bileşenler başka bileşenlerle ilişkilidir. Örneğin
bir etmen tanımlaması, hangi plan ve yetenekleri içerdiği,
hangi inanç kümesine sahip olduğu, hangi mesajları aldığı ve
gönderdiği gibi bilgilere sahiptir ve dolayısıyla diğer
bileşenlerle ilişkilidir [3].
Çalışmamızda
kullandığımız
Prometheus
metodolojisinin bazı kavramları, direkt olarak JACK ile
ilişkilendirilememektedir. Örneğin bir Prometheus etmeni ve
etmenin yetenekleri, JACK etmen ve yeteneklerine karşılık
gelir. Ancak JACK platformunda Prometheus metodolojisinde
kullanılan algı ve eylemlerin karşılığı bulunmamaktadır.
Bunun yerine JACK’teki algılar, olaylara karşılık gelir;
eylemler ise plan gövdesinin içerisine Java kodu olarak yazılır.
Ayrıca KİH sistemlerinde (JACK dahil olmak üzere) hedefler
direkt olarak gerçekleştirilemezler. JACK’teki hedefler, bu
hedefe karşılık gelen bir olay tipi ile ifade edilir [3].
PDT’nin sağladığı gibi JACK de sistemin tasarlanması
için görsel bir araç desteği sunmaktadır. Bu araç desteği
sayesinde etmenler, planlar, olaylar, yetenekler ve inanç
kümeleri görsel olarak oluşturulabilirler. JACK, görsel olarak
oluşturulan her bileşen için kod iskeletlerini oluşturur.
PDT’nin ürettiği kodların JACK çerçevesine doğrudan
aktarılmaması sebebiyle JACK’teki tasarım paleti kullanılarak
sistemin genel bakış diyagramı modifiye edilmiştir. Şekil 8’de
sistem tasarımının JACK’teki genel bakış diyagramı
görülebilir.
Yer kısıtından dolayı genel bakış diyagramındaki tüm
bileşenlerin açıklanması yerine detaylı anlatım için örnek
olarak
ReservationAgent
etmeni
seçilmiştir.
ReservationAgent’ın iki yeteneği bulunmaktadır. Bunlar,
ReservedBookReturned
ve
RequestReturnDate’dir.
ReservedBookReturned
yeteneği
kapsamında,
ReservedBookReturn
olayı
gerçekleştiğinde
HandleReservedBookReturn planı tetiklenir. Bu planda, iade
edilen kitap ile ilgili bir rezervasyon kaydının olması halinde,
kitap için rezervasyon yapan kullanıcıya bilgilendirme epostası gönderilir.
RequestReturnDate yeteneğinde ise, bir kullanıcıya
tahsis edilmiş bir kitap için CheckoutAgent etmeninden kitabın
geri dönüş tarihi istenir. Bunun için önce ReturnDateRequest
olayı
gerçekleşir.
Bu
olay,
SendReservationReturnDateRequest planı ile ele alınır ve bu
plan ReturnDateRequestMessage mesajını CheckoutAgent’a
gönderir. CheckoutAgent’tan ReturnDateReplyMessage mesajı
geldiğinde
ReservationAgent
bu
olayı
HandleReservationReplyMessage planı ile ele alır ve bu
bilgileri ReserveBS inanç kümesine kaydeder.
Şekil 9’da ReservationAgent etmeninin genel bakış
diyagramı ve yetenek diyagramları gösterilmiştir. Bildirinin
geri kalan kısmında da ReservationAgent ve bu etmene ait
yetenek, plan, olay ve inanç kümesine ait JACK kodları ve
açıklamaları yer almaktadır.
Listeleme 1’deki ReservationAgent etmen kod
parçasında, etmenin sahip olduğu yetenekler #has capability,
kendisine gönderdiği olaylar #posts event ve bütün etmen

Örnek kütüphane yönetim sisteminde detaylandırılmış
tasarım aşamasının ilk adımı olarak her etmenin genel bakış
diyagramları oluşturulmuştur. Ancak yer kısıtı nedeniyle bu
bildiride sadece Checkout agent’ın genel bakış diyagramı
verilmiştir. Bu diyagram Şekil 6’da görülebilir.

Şekil 6: Checkout Agent’ın Genel Bakış Diyagramı [26].
Şekil 6’da görüldüğü gibi Checkout agent’ın üç adet
yeteneği bulunmaktadır. Bu yetenekler, metodolojideki
detaylandırılmış tasarımın son iki adımı gereği içerdikleri
olayları, planları, algı ve eylemleri gösterecek şekilde
oluşturulurlar. Bu detaylı gösterimler, yetenek genel bakış
diyagramları olarak adlandırılır. Checkout agent’ın üç
yeteneğine ait yeterlilik genel bakış diyagramları Şekil 7’de
gösterilmiştir.

Şekil 7: Checkout agent için, (a) Return capability,
(b) Checkout capability, (c) Return date capability
yetenek genel bakış diyagramları [26].
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üyelerinin kullandığı inanç kümeleri #agent data etiketleriyle
tanımlanmıştır.
Listeleme 2’de, ReservedBookReturn yeteneğine ait kod
parçası bulunmaktadır. Burada yetenek içerisinde, gelen bir
mesajı karşılamak için #handles external etiketi ve yeteneğin
barındırdığı planlar için #uses plan etiketi kullanılmaktadır.

1 public agent ReservationAgent extends Agent {
2 #has capability RequestReturnDate cap;
3 #has capability ReservedBookReturn cap1;
4 #posts event ReturnDateRequest ev;
5 #posts event ReservedBookReturn ev1;
6 #agent data ReserveBS ReserveBS();
7 }

Listeleme 1: ReservationAgent ‘a ait JACK kod parçası.

Şekil 8: Tasarlanan Sistemin JACK Genel Bakış Diyagramı
Listeleme 4’te, ReservedBookReturn olayına ait kod
parçası
yer
almaktadır.
Bu
kod
parçasında
ReservedBookReturn olayının event sınıfından türetildiği
görülmektedir. Bir olayın gövdesinde #posted etiketi varsa,
gerekli inanç durumları oluştuğunda olay kendiliğinden
çalışır.

1 public capability ReservedBookReturn extends
2 Capability {
3 #handles external event ReservedBookReturn;
4 #uses plan HandleReservedBookReturn;
5 #agent data ReserveBS ReserveBS();
6 }

Listeleme 2: ReservedBookReturn isimli etmen yeteneğine ait
JACK kodundan bir parça.

1 public event ReservedBookReturn extends Event{
2
public String bookName;
3
#posted as
4
set(String b){ bookName = b;}
5 }

Listeleme 3’te, HandleReservedBookReturn planına ait
kod parçası bulunmaktadır. Planın içerisinde inanç
kümesinde sorgulanan veriler logical ve ele alınan olaylar
#handles event etiketleriyle gösterilmiştir. Plan içerisinde
bulunan relevant() fonksiyonu, planın çalıştırılması için ele
alınan olayın mantıksal kontrollerini, context() fonksiyonu ise
bu olayın içerik bakımından doğruluğunu kontrol eder. Hem
relevant() hem de context() fonksiyonu “doğru” değer
döndürürse planın body() fonksiyonu içerisindeki Java
kodları çalıştırılacaktır.

Listeleme 4: ReservedBookReturn isimli olaya ait JACK
kodundan bir parça.
Listeleme 5’te, ReserveBS inanç kümesine ait kod parçası
verilmiştir. Bu kod parçasında, inanç kümesinde bulunan
özellikler #value field, inanç kümesindeki birincil anahtar
#key field ve sorgulamalar #indexed query etiketleriyle
tanımlanmıştır. JACK’te inanç kümeleri iki sınıftan
türetilebilir: CloseWorld ve OpenWorld. Bir inanç kümesi
CloseWorld sınıfından türetilmişse, inanç kümesinde yer alan
özelliklerin değerleri “doğru” veya “yanlış” olabilir.
OpenWorld sınıfında ise, “doğru” veya “yanlış” değerlerini
alabileceği gibi “NULL” değeri de alabilir. Listeleme 5’teki
ReserveBS inanç kümesi, OpenWorld’den türetilmiştir. Öte
yandan ReserveBS inanç kümesinde iki adet sorgu (query)
bulunmaktadır. 5, 6 ve 7. satırdaki get sorgusu, kitap ismi
(bookName) ve kullanıcı e-posta adresi (userEmail)
değişkenlerini parametre olarak alarak bu kitap ismi ve
kullanıcı e-posta adresine ait kaydı bulup bu kayda ait kitap
dönüş tarihini (returnDate) getirir. 8, 9 ve 10. satırdaki
getUserEmail sorgusu, kitap ismi (bookName) ve kitap dönüş
tarihi (returnDate) değişkenlerini parametre olarak alarak bu
kayda ait kullanıcı e-posta adresini (userEmail) geri
döndürür.

1 public plan HandleReservedBookReturn extends
2 Plan {
3
logical String $bookName;
4
#handles event ReservedBookReturn ev;
5
#uses data ReserveBS ReserveBS;
6
7
static boolean relevant(ReservedBookReturn
8
ev){…}
9
10 context(){…}
11
12 #reasoning method
13 body(){…}
14 }

Listeleme 3: HandleReservedBookReturn isimli plana ait
JACK kodundan bir parça.

126

6. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'12

Bildiri kapsamında gerçekleştirilen uygulamanın
çalıştırılması sonucu JACK çerçevesinin ara yüzünde elde
edilen çıktılar Şekil 10’da verilmektedir.
1 public beliefset ReserveBS extends OpenWorld {
2
#value field String userEmail;
3
#key field String bookName;
4
#value field String returnDate;
5
#indexed query get(logical String userEmail,
6
logical String bookName, logical String
7
returnDate);
8
#indexed query getUserEmail(logical String
9
userEmail, String bookName, logical String
10 returnDate);
11 }

Listeleme 5: ReserveBS isimli inanç kümesine ait JACK
kodundan bir parça.

5.

Değerlendirme ve Sonuç

Bu çalışmada, örnek bir kütüphane yönetim sisteminin
Prometheus metodolojisi takip edilerek oluşturulmuş
tasarımı, eksiklikler giderilerek JACK etmen tabanlı yazılım
geliştirme ortamına aktarılmıştır. Çalışmada, öncelikle
Prometheus metodolojisi takip edilerek örnek senaryo için
nasıl bir tasarım oluşturulduğu aşamalarıyla anlatılmış,
ardından JACK etmen tabanlı yazılım ortamı kısaca tanıtılmış
ve örnek senaryonun JACK ile nasıl gerçeklendiği
açıklanmıştır. Bu çalışma sayesinde, Prometheus ve JACK
kullanılarak baştan sona kadar bir etmen tabanlı yazılım
projesinin nasıl hayata geçirileceği gösterilmiştir. Örnek
senaryo her ne kadar küçük olsa da, çok etmenli bir sistemin
nasıl oluşturulabileceğine dair fikir vermektedir. Öte yandan,
bu çalışma kapsamında üzerinde çalışılan örnek genişletilerek
daha kapsamlı bir kütüphane yönetim sistemi geliştirmek de
gelecek çalışmalar arasında yer alabilir.

Şekil 10: Alınan Sonuçları Temsil Eden Bir JACK Ekran
Çıktısı.
Örnek senaryonun gerçeklenmesi esnasında hem
Prometheus hem de JACK ile ilgili faydalı olabileceğini
düşündüğümüz deneyimler elde edilmiştir. Prometheus ile
ilgili deneyimler şu şekilde özetlenebilir:
Çalışmanın hazırlanması esnasında yararlanılan
Prometheus metodolojisinin basit ve anlaşılır olduğu
görülmüştür. Ancak örnek kütüphane yönetim sisteminin
tasarımı esnasında, metodolojideki aşamalar arasındaki
geçişlerin net olarak belirtilmediği gözlemlenmiştir. Örneğin
mimari tasarım aşamasında, belirlenen etmen tiplerinin
oluşturulabilmesi için sistem tanımlama aşamasında elde
edilen verilerin (“artifact”) yetersiz olduğu düşünülmektedir.
Ayrıca, Prometheus’un sağlamış olduğu tasarım aracı olan
PDT’nin, kullanımı kolay, basit ve sorunsuz bir araç olduğu;
fakat PDT ile oluşturulan tasarımın JACK kodlarına
dönüştürülmesi esnasında, PDT’nin kod üretme işlevinin
verimli bir kod üretimi gerçekleştirmediği görülmüştür.
Örnek olarak PDT’nin JACK proje dosyasını üretmediği ve
Prometheus metodolojisinde belirlenen hedeflerin JACK
çerçevesinde bulunan BDIGoalEvent’ler ile doğrudan
eşleşmediği gözlemlenmiştir. Öte yandan PDT’de oluşturulan
diyagramların JACK’e doğrudan aktarılamayışı da tasarım
sürecini yavaşlatan bir unsurdur. Senaryonun gerçeklenmesi
esnasında JACK ile ilgili elde edilen deneyimler ise şu
şekilde özetlenebilir:
Uygulama aşamasında Prometheus ve JACK arasındaki
bazı kavramsal farklar göze çarpmaktadır. Bu farklar;
JACK’te hedeflerin açık olarak tanımlı olmayışı ve
Prometheus’ta bulunan algı, mesaj, eylem, protokol gibi
kavramların JACK’teki karşılıklarının farklı oluşudur. Bu
farklılıkların giderilebilmesi için sistem tasarımının JACK
ortamında metodolojiye sadık kalınarak tekrar oluşturulması
gerekebilmektedir. Ancak JACK’in sunmuş olduğu tasarım
paleti, uygulama geliştirme sürecini hızlandırmakta, iskelet
kodların oluşturulması ve uygulamanın anlaşılmasını
kolaylaştırmaktadır. Öte yandan JACK yazılım geliştirme
platformunun arayüzünün akıllı algı (“intellisense”) özelliği
bulundurmaması, uygulama geliştirmeyi yavaşlatabilecek bir
unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Son olarak JACK’in açık
kaynak kodlu bir yazılım geliştirme ortamı olmayışı,

Şekil 9: (a) JACK’deki ReservationAgent etmen tasarımı
(b) ReservedBookReturn yeteneği
(c) RequestReturnDate yeteneği.
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çerçeveyi oluşturan kaynak kodlara müdahale etmeyi
zorlaştırmaktadır.
Sonuç olarak Prometheus, basit ve kullanışlı bir
metodoloji olmasına rağmen, geliştirilmesi gereken
metodolojik eksiklikleri olduğunu düşünmekteyiz. JACK’in
ise, temelde güçlü bir etmen geliştirme ortamı olarak
kullanılabileceğini; fakat bütüncül bir etmen tabanlı yazılım
geliştirme ortamı olabilmesi için, akıllı algı desteğinin
eklenmesi, sistem çalışırken oluşan bazı çalışma zamanı
hatalarının giderilmesi ve görsel arayüzün geliştirilmesi
gerektiği söylenebilir.
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işlevlerinin ya da kalite gereklerinin sağlanacağını
garantilememektedir. Mimarinin gerçeklenmiş halinin de
mimari ile uyumlu olması gerekir.

Özetçe
Günümüzde sistemler işlevlerini yerine getirmek için ağırlıklı
olarak yazılıma ihtiyaç duymaktadır. Birçok sistemin kalite
gerekleri (performans, hazır bulunabilirlik, kullanılabilirlik
vd.) yazılıma bağlıdır. Yazılımlar geliştirildikten sonra
karşılaşılan mimari kaynaklı kalite sorunlarını düzeltme
maliyeti yüksek olmaktadır. Bu nedenle yazılım mimarisini
değerlendirmek için akademik literatürde çeşitli yöntemler
tanımlanmıştır. Bu bildiride SEI (Software Engineering
Institute) tarafından geliştirilmiş olan kalite gereklerinin
birbiriyle etkileşiminin yani ödünleşimlerin belirlenmesini de
sağlayan senaryo tabanlı mimari değerlendirme yöntemi
ATAM (“Architecture Tradeoff Analysis Method” – Mimari
Ödünleşim Analiz Yöntemi) için uygulama deneyimi
aktarılarak değerlendirmesi yapılacaktır.

Bu bildiride SEI (Software Engineering Institute) tarafından
geliştirilmiş olan senaryo tabanlı ATAM (“Architecture
Tradeoff Analysis Method” – Mimari Ödünleşim Analiz
Yöntemi) uygulanmasıyla edinilen deneyimler aktarılarak
değerlendirmesi yapılacaktır.

2. Mimari Değerlendirme Yöntemi
Mimariyi değerlendirmek için kullanılan yöntemler formal ve
formal olmayan olarak iki kategoriye ayrılabilir. Formal
yöntemler matematik modelleme ve araç kullanımına dayanan
performans analizi ve optimizasyon teknikleri gibi analizleri
içerir; buna hazır bulunabilirlik ile ilgili MARKOV
modelleme örnek olarak verilebilir [4]. Formal olmayan
yöntemler ise genellikle senaryolara, soru anketlerine ve
kontrol listelerine dayanarak insana bağımlı yapılan
analizlerdir [5].

1. Giriş
Bir yazılım ya da sistemin yazılım mimarisi yazılım
elemanları, elemanların görünür dış özellikleri ve bunlar
arasındaki ilişkileri içeren sistem yapısı veya yapılarıdır [1].
Görünür dış özellikler bir yazılım elemanının sunduğu
hizmetler, performans özellikleri, hata yönetimi, ortak kaynak
kullanımı gibi özellikleridir. Yazılım mimarisinin sistem
hakkında tüm ayrıntıları vermeyip bazı bilgileri soyutlamakla
birlikte analiz, karar verme ve risk azaltma için yeterli bilgiyi
sunması beklenir. Diğer yandan bu tanımlamaya göre yazılım
mimarisi programlama seviyesinde algoritmalar, modül içi
ayrıntılar ile ilgili bilgileri içermemektedir.

Genel olarak mimari değerlendirme yaparken kesinlik ve
ölçeklenebilirlik arasında denge kurmak gerekir. Formal
yöntemler mimari değerlendirmede makul doğruluk
sağlamalarına rağmen uzmanlık gerektirir ancak ölçeklenebilir
değillerdir. Formal olmayan yöntemler ise kesin doğruluk
sağlamamakla birlikte projelerin erken aşamalarında da
kullanılabileceğinden ölçeklenebilirdir.
ATAM formal olmayan senaryo tabanlı mimari değerlendirme
yöntemleri arasında ilk olarak yaygınlaşan SAAM (“Software
Architecture Analysis Method” – Yazılım Mimarisi Analiz
Yöntemi) [4, 6] üzerine geliştirilmiş, süreçleri ayrıntılı olarak
tanımlı en tanınmış yöntemlerden biridir. ATAM literatürde
özellikle yazılım sistemlerindeki olası riskleri bulmak için
kullanılan bir risk belirleme yöntemi olarak sunulmaktadır [2].

Yazılım mimarisi iş kararları ve teknik kararların sonucunda
şekillenir; paydaşların farklı hedef ve kaygıları, geliştirici
organizasyonun altyapı, deneyim ve hedefleri, mimarın
deneyimi ve güncel teknoloji mimarinin şekillenmesinde rol
alan etkenlerdir [1]. Bu etkenler yazılımın ne yapması
gerektiğinin yanı sıra nasıl yapması gerektiğini yani kalite
niteliklerini belirler. Mimariyi yönlendiren kalite nitelikleri
birbirlerini negatif ya da pozitif yönde etkileyebilir. Buna
örnek olarak kalite niteliklerinin çoğunun performansı negatif
yönde etkilemesi verilebilir. Kalite nitelikleri arasında bu
şekilde negatif yönde etkileşim nedeniyle çelişki olduğunda
kalite nitelikleri arasında denge kurulması için ödünleşim
yapılması gerekebilir.

2.1. ATAM Amacı
ATAM’ın amacı mimari kararların sonuçlarını kalite nitelik
gereklerine göre değerlendirmektir. Bu çerçevede ATAM ile
mimari kararların yaratabileceği risklerin belirlenerek dikkat
çekilmesi ve böylece bu konularda daha ayrıntılı tasarım ve
analizler yapmaya yöneltmesi öngörülmekte, mimari hakkında
hassas doğrulukta analiz yapılması amaçlanmamaktadır [2].

Mimari değerlendirme yazılım mimarisinin bir sistemin
istenen kalite niteliklerini karşılayıp karşılamadığını
değerlendirir. Genelde kalitenin değerlendirilmesi çoğunlukla
test aşamasında yapılmaktadır. Bu çok geç bir aşama olabilir.
Mimari değerlendirme sistemin kalitesini erken aşamada
tahmin etmeye çalışır. Problemleri erken tasarım aşamasında
bulmak son aşamalarında bulmaktan daha az maliyetlidir.
Ancak mimari değerlendirme tek başına nihai sistem

ATAM uygulamasıyla genel olarak öngörülen faydalar özet
olarak aşağıdaki şekilde sayılabilir:
Kalite nitelik gereklerine açıklık getirmesi,
Daha iyi mimari dokümantasyon sağlaması,
Mimari kararların belgelendirilmesi,
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sonra paydaş senaryoları için beyin fırtınası yapılır ve bu
senaryolardan Aşama 1’deki analizde yer almayan senaryolar
belirlenerek önceliklendirilir. Öncelikli senaryolar için mimari
yaklaşımlar analiz edilerek riskler ve olası riskler belirlenir.
Diğer yandan farklı senaryoların çıkması paydaşlar ve mimarın
amaçlar konusunda aynı düşünmediğini gösterdiği için bu
durumun riske dönüşme olasılığı da vardır.

Risklerin erken aşamada tanımlanması,
Paydaşlar arasında iletişimin artırılması.
2.2. ATAM Süreci
ATAM uygulama süreci faaliyetleri ilgili katılımcılarıyla
gerçekleştirilen dört aşamadan oluşmaktadır [1]:
Aşama 0 - Ortaklık ve Hazırlık: Değerlendirme ekibi ve
proje karar verici (müşteri, proje yöneticileri vb.)
temsilcilerinin hazırlık çalışmaları gerektiğinde birkaç
haftaya kadar sürebilir.

Aşama 1 ve Aşama 2 için toplam dokuz değerlendirme adımı
tanımlıdır. Adım 1-Adım 6 Aşama 1 için; Adım 7-Adım 9 ise
Aşama 2 için belirlenmiştir [1, 2]. Bu adımların zaman
ekseninde sırayla yapılması öngörülüyor olsa da gerek
duyulması durumunda önceki adımlara geri dönüşler veya
sonraki adımlara geçişler yapılarak değerlendirme süreci
uyarlanarak uygulanabilir [1].

Aşama 1 - Değerlendirme: Değerlendirme ekibi, proje
karar vericileri ve mimarın katılımıyla tipik olarak 1 gün
ve ardından değerlendirme ekibi ve mimar ile
gerektiğinde 2-3 haftalık bir arka plan çalışması olarak
sürebilir.

Aşama 3’te değerlendirme ekibi değerlendirme müşterisi için
sonuç raporunu hazırlayarak sunar.

Aşama 2 - Değerlendirme (Devam): Değerlendirme ekibi,
proje karar vericileri ve mimara ek olarak mimari
paydaşların katılımıyla tipik olarak 2 gün sürebilir.

3. Mimari Değerlendirme Uygulaması
ATAM mimari değerlendirme yönteminin öngörülen faydaları
çerçevesinde yöntemi uygulayarak değerlendirmek için GYM
(Görev Yazılımları Müdürlüğü) bünyesinde Radar Elektronik
Destek alanında geliştirilen bir yazılım kullanılmıştır.

Aşama 3 - Takip: Değerlendirme ekibinin değerlendirme
müşterisi için sonuç raporu hazırlık çalışmaları 1 hafta
kadar sürebilir.
Aşamalar için verilen süreler işgücü maliyetleri de öngörülerek
literatürde önerilen tipik sürelerdir [1], değerlendirme kapsamı
ve amaçlarına göre farklılık gösterebilir.

Bu yazılım Radar Elektronik Destek kullanıcı arayüzü
yazılımlarının sunacağı işlevler için gerekli olan çeşitli verileri
gömülü kontrol yazılımı ile haberleşerek karşılayan, servis
yönelimli mimari modelinde geliştirilmiş bir ara katman
yazılımıdır [3].

Sürecin uygulanmasında yer alacak değerlendirme ekibinin
ilgili projeden bağımsız olması, imkân dâhilinde
değerlendirmenin yapılacağı alan konusunda destek olmak
üzere en az bir alan uzmanının da ekipte bulunması
önerilmektedir [1].

Yazılım bir projede kullanılmış ve yeni projelerden gelen
değişiklik ihtiyaçları karşılanarak yeniden kullanımı
istenmektedir. Bu kapsamda mevcut yazılımın hem
kullanıldığı proje için gelişime açıklığı, hem de yeni projelerde
yeniden
kullanılabilirliğinin
değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır.

Aşama 0’da değerlendirme ekibi liderleri ve proje karar verici
temsilcileri birlikte toplantıların idari ve teknik hazırlıklarını
yapar. Bu kapsamda toplantıların yeri ve zamanı kararlaştırılır,
projenin kısa bir tanıtımı yapılarak değerlendirme için gereken
uzmanlık alanı desteği, incelenecek dokümanlar, Aşama 1 ve
Aşama 2’de proje karar vericileri ve mimardan beklenen
sunumların kapsamı ve ilgili paydaşların ilk listesi belirlenir.
Değerlendirme ekibi dokümanları inceleyerek Aşama 1 ile
başlayan değerlendirmeye hazırlanır.

3.1. ATAM Uygulaması
ATAM değerlendirme sürecinin Aşama 0 kapsamında
değerlendirme ekibi ve proje karar vericileri bir araya gelerek
değerlendirme toplantılarının yeri ve zamanı, paydaşların
kimler olduğu, yararlanılacak mimari dokümanların neler
olduğunu belirlemiştir.

Aşama 1 değerlendirmenin mimar dâhil proje karar
vericileriyle yapıldığı; Aşama 2 ise mimari paydaşlarının
(geliştirici, testçi, bütünleştirici, bakım personeli vd.) da
katılımıyla değerlendirmeye devam edildiği aşamalardır.
Aşama 1’de mimar ve proje karar vericileriyle birlikte
kullanılan mimari yaklaşımlar ve önceliklendirilmiş kalite
nitelikleri belirlenerek senaryolara göre analiz edilir. Bu analiz
ile riskler ve olası riskler belirlenir.

Yazılımın yeni projelerde kullanımının değerlendirilmek
istenmesi nedeniyle paydaş olarak mevcut proje geliştiricileri
ile yeni proje için geliştirici ve karar vericilerin Aşama 1’den
itibaren katılımı kararlaştırılmıştır.
Aynı aşama kapsamında mimarların bir toplantı ile kısaca
yazılımı tanıtması ve dokümanların değerlendirme ekibi
tarafından incelenmesi sağlanmıştır. Bu inceleme sırasında
değerlendirme ekibi uzmanlık alanlarının yazılımın uzmanlık
alanından farklı olması nedeniyle ek bilgiye ihtiyaç duyulduğu
gözlenmiştir. Uygulama kapsamında değerlendirme ekibine
ilgili alan uzmanlığından katılım sağlanamamış, planlanan
zamanlamaya uyulabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ek
bilgiler için yeni dokümanların incelenmesi yerine mimari
ekibinden sözlü olarak destek alınmasına karar verilmiştir. Bu
kapsamda mimar tarafından yapılan ayrıntılı tanıtımla
hazırlıklar tamamlanarak ATAM sürecinde değerlendirmenin

Aşama 1 sonrasında değerlendirme ekibi öğrendiklerini
gözden geçirerek varsa soruları ve diğer senaryolarla ilgili
ayrıntıları mimarla arka plan çalışması olarak görüşebilir.
Aşama 2 aşamasında mimari paydaşların katılımı ile mimaride
ele alınmamış ya da yanlış anlaşılmış paydaş senaryolarının
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Aşama 2’de değerlendirmeye
katılan mimari paydaşlara özet olarak yapılanlar aktarıldıktan

130

6. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'12

yapıldığı sonraki aşamalar olan Aşama 1 ve Aşama 2
adımlarına geçilmiştir.
Aşama 1 ve Aşama 2 adımlarının uygulama deneyimleri
şöyledir:
Adım 1. ATAM’ın sunumu: Değerlendirme ekibi tarafından
ATAM süreci ve uygulamadan beklentiler kısaca katılımcılara
anlatılmıştır.
Adım 2. İş hedeflerinin sunumu: Proje gereksinimleri proje
karar vericisi tarafından katılımcılara anlatılmıştır. Proje
gereksinimleri ve mimari değerlendirme amaçları çerçevesinde
kalite
nitelikleri
olarak
yeniden
kullanılabilirlik,
değiştirilebilirlik ve performansın öncelikli olarak ele alınması
değerlendirilmiştir.

Şekil 1: Fayda Ağacı
Adım 6. Mimari yaklaşımların analizi: Önceki adımda
belirlenmiş ve önceliklendirilmiş olan senaryolar önceliklerine
göre değerlendirmeye alınmış, yüksek öncelikli olanların
analiz edilmesi kararlaştırılmıştır. Analiz ile mimarinin
senaryoyu karşılayıp karşılamadığı, karşılamıyorsa ne tür
değişiklikler gerektiği tartışılmış, riskler, risk olmayanlar,
duyarlılık ve ödünleşim noktaları belirlenmiştir.

Adım 3. Mimarinin sunumu: Yazılımın mimarisi ve
mimaride
kullanılan
yaklaşımlar
mimar
tarafından
katılımcılara anlatılmıştır.
Adım 4. Mimari yaklaşımların belirlenmesi: Bu aşamada,
mimardan kullanılan yaklaşım ve kalıpların neler olduğunu
adlarıyla belirtmesi istenmiş ve adı geçmeyen ancak
kullanıldığı gözlenenler de belirlenmiştir.

Değiştirilebilirlik altında birkaç senaryonun incelenmesi
sırasında aslında sistemin ilgili amaçlar için değiştirilebilirliği
desteklemediği yani yeni proje ihtiyaçlarına yönelik
senaryoların çoğu için mevcut mimaride gerçekleştirimin zor
olduğu görülmüştür.

Mimarın söz etmediği, önemsiz gördüğü ya da kullanıp da
farkında olmadığı tasarım kalıplarının fikir birliğine varılması
zaman alıcı olmuştur. Bu açıdan değerlendirme ekibinin
mimari kalıp ve yaklaşımlar konusunda aynı dili konuşmasının
önemli olduğu, ortak bir tasarım kalıpları listesinin
belirlenmesinin yararlı olacağı değerlendirilmiştir.
Adım 5. Kalite nitelikleri fayda ağacı üretilmesi: Yazılım
için öncelikli kalite nitelikleri Adım 2’de yeniden
kullanılabilirlik, değiştirilebilirlik ve performans olarak
belirlenmiştir. Fakat bu aşamada senaryolar çıkarılırken bu
kalite niteliklerinin yanı sıra hazır bulunabilirlik kalite
niteliğinin de önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Bu yönü ile
ATAM süreci bekleneni karşılamış; önemli görülmeyen bir
kalite niteliğinin senaryolar incelenirken önemli olduğu ve ele
alınması gerektiği ortaya çıkmıştır.
Kalite niteliklerinin daha iyi anlaşılabilmesi için senaryolar
üzerinden analizi amacıyla kullanılan “Fayda Ağacı” Şekil
1’deki gibi oluşmuştur. Bu aşamada fayda ağacında (önem,
zorluk) şeklinde bir yaklaşımın uygulama sırasında (öncelik,
zorluk) şekline dönüştüğü gözlenmiştir. Bunun sebebinin de
yazılımın yeni uygulanacak projelerde hangi senaryolarının
öncelikli olması gerektiği ile ilgili olduğu anlaşılmıştır.

Şekil 2: Senaryo Analizi - 1

Fayda ağacında senaryolar belirlenirken katılımcılar tarafından
değiştirilebilirlik ve yeniden kullanılabilirlik kavramlarının
farklı şekilde anlaşıldığı deneyimlenmiştir. Bu nedenle kalite
niteliklerinin anlamlarının tanımlanarak üzerinde hemfikir
olunması
gerektiği
sonucuna
varılmıştır.
Yeniden
kullanılabilirlik niteliği birden fazla projede kullanılabilme
durumu olarak tanımlandığında yeni projedeki kullanılabilirlik
için yapılacak bu mimari değerlendirmede için yeniden
kullanılabilirlik niteliğinin değiştirilebilirlik kapsamında
olduğu kararlaştırılmıştır.

Şekil 3: Senaryo Analizi - 2
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Literatürde de genel olarak senaryo tabanlı mimari
değerlendirmenin başarıyla uygulandığı raporlanmakla [6, 7]
birlikte uygulama sırasında da deneyimlenen bazı riskleri de
bulunmaktadır:
Değerlendirme sırasında önemli olan senaryoların
belirlenmesi ve önceliklendirmesi zor olabiliyor,
İşgücü maliyeti açısından öngörülen zaman kısıdı
nedeniyle bütün senaryolar ele alınamıyor,
Şekil 4: Senaryo Analizi - 3

Mimari seviyesinde olması nedeniyle değerlendirme
sonuçları genel oluyor.

Bu aşamada Aşama 1 bitmiş, Aşama 2’ye geçilmiştir. Aşama
2’nin Aşama 1’den farkı mimaride ele alınmamış ya da yanlış
anlaşılmış senaryoların belirlenmesi amacıyla mimar ve proje
karar vericilerin yanı sıra mimari paydaşların da
değerlendirmeye katılmasıdır. Uygulamada mimari paydaş
olarak geliştiriciler ve yeni proje için karar vericilerin katılımı
Aşama 1’den itibaren sağlanmıştır. Bu nedenle sürece göre
Aşama 2’de gerçekleştirilen mimari paydaş senaryolarının
çıkarılması ve analizi de Aşama 1 kapsamında Adım 5 ve
Adım 6’da gerçekleştirilmiş, bu uyarlama ile Adım 7 ve Adım
8’de ayrı bir çalışma yapılmamıştır.

Bildiride ATAM uygulaması sırasında karşılaşılan durumlar
ve bunlara yönelik yaklaşımlar da değerlendirilmiştir. ATAM
yönteminin esnek yapısı nedeniyle kullanım için
uyarlanabileceği gözlenmiştir. Diğer yandan bu yöntemin
formal olmayan bir yöntem olmasının doğuracağı sıkıntılar da
öngörülmelidir. Bazı değerlendirme ve analizleri yaparken
matematiksel yöntemler yerine soru-cevap anlatımları şeklinde
formal olmayan ve deneyime dayalı yöntemlerle adımların
geçilebileceği göz ardı edilmemelidir.
ATAM yöntemi yazılım mimarisini değerlendirme için bir
aşama olarak kullanılabilir fakat diğer formal olmayan mimari
değerlendirme yöntemlerinde olduğu gibi bir sistemin
gerçekleştirmesi gereken tüm senaryoların analizlerinin
yapılamayacağı ve kalite gereklerini belirlemekle birlikte
gerçekleştirilmesini garanti etmeyeceği göz önüne alınmalıdır.

Adım 7. Beyin fırtınası ve senaryoların önceliklendirilmesi:
Değerlendirme mimari paydaşların Aşama 1’den itibaren
katılımı ile devam ettiği için mimari paydaş senaryoları Adım
5’teki senaryolarda yer almış, yeni bir senaryo üretilmemiştir.
Bu nedenle bu adım uyarlanarak uygulanmamıştır.

5. Teşekkür

Adım 8. Mimari yaklaşımların analizi: Adım 7’de geçen
uyarlama
kapsamında
bu
adım
da
uyarlanarak
uygulanmamıştır.

Mimari değerlendirme çalışma ekibinde yer alan Tuçe Sarı
Tekkalmaz, Hakime Koç ve Serap Bozbey’e; değerlendirme
uygulamasında yer alan yazılım ekibinden Onur Aktuğ, Betül
Baydemir Çankaya ve Aysun Sancar Yılmaz’a teşekkür ederiz.

Adım 9. Sonuçların sunumu: ATAM uygulanırken derlenen
tüm bilgiler özetlenerek değerlendirme ekibi tarafından
paydaşlara sunulmuştur. Bu bağlamda yazılım ile ilgili senaryo
analizlerinde ortaya çıkan yeniden kullanılabilirlik için
değişikliğe açıklık konuları risk teması olarak belirlenmiştir.
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4. Sonuçlar
Bu bildiride ATAM mimari değerlendirme yönteminin Radar
Elektronik Destek alanında geliştirilen bir ara katman yazılımı
üzerindeki örnek uygulama deneyimleri aktarılmıştır.
Bu örnek uygulama ile ATAM’dan elde edildiği düşünülen
yararlar şu şekilde değerlendirilebilir:
Özel kapsamlı bir eğitim gerekmeden uygulamaya
geçilebilmesi,
Paydaşlar arasında iletişimin, ortak dil ve anlayışın
sağlanması,
Kalite gereklerinin görünür kılınması,
Geliştirme çalışmasını yeni devralan geliştiricilerin
yazılımı tanıma ve bilgilenme sürecinin hızlanması,
Yeniden kullanımın en az ve en çok işgücü maliyetiyle
gerçekleştirilebileceği
yeteneklere
farkındalık
sağlanması,
Mimarinin ve dokümantasyonun hangi
iyileştirilebileceği konusunda fikir vermesi.

yönlerden
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Rüzgar Hassas Seyir Fazı Uçuş Planlaması Eniyilemesine
Dinamik Yaklaşım
Güray YILDIZ
Uzay Sistemleri Başkanlığı, TUSAŞ, Ankara
e-posta: gyildiz@tai.com.tr

Özetçe
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 Uçuşlarında1 Seyir Fazı
Uçuş Rota Planlamasının Eniyilenmesi hayati bir öneme
sahiptir. Havacılık alanında, özellikle rüzgar şiddeti ve
yönünün yer hızını doğrudan etkilemesi sebebiyle, “en iyi” “en
kısa yol” anlamına gelmemektedir.
Bu bildiri kapsamında TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay San.
A.Ş.)
tarafından
gerçekleştirilen
ERCİYES
C-130
Modernizasyon Projesi Harekat Uçuş Yazılımı (HUY) ve
Uçuş Yönetim Sistemi (UYS) bileşeni yetenekleri hakkında
genel bilgi verilmesinin yanısıra uçuş seyir fazı planlamasında
gerekli yakıt veya zamanın eniyilenmesine yönelik geliştirilen
yazılımın dinamik programlama mantığına dayalı tasarım
çalışması sunulacaktır.

1.

Şekil 1: Seyrüsefer Sistemi
UYS 4 boyutlu (enlem, boylam, yükseklik ve zaman) uçuş
planlaması gerçekleştirmektedir:
Yatay (lateral) planlama: Uçuş Kontrol Noktalarının
(UKN) enlem/boylam koordinatlarının hesaplanması
işlemi gerçekleştirilmektedir (bakınız Şekil 2). UYS,
ARINC 424‟te [2] tanımlı 23 Uçuş Bacağı tipinin
tamamını desteklemektedir. Uçuş Bacak Tiplerinin 10
tanesinde koordinat direk olarak tanımlı iken geri kalan
13 tanesinde ise koordinat tanımlı bir referans noktasına
göreceli olarak ve/veya uçağın performans modeli göz
önüne alınarak hesaplanmaktadır.
Dikey (vertical) Planlama: Bu kapsamda ana hatları ile
şu işlemler gerçekleştirilmektedir (bakınız Şekil 8):
o Uçuş Kontrol Noktalarının yüksekliklerinin
belirlenmesi,
o Uçuş Seviyesi - Deniz Seviyesinden Yükseklik
dönüşümlerinin gerçekleştirilmesi
o Yüksekliği tanımlı iki Uçuş Kontrol Noktası
arasındaki dikey uçuş yolunun belirlenmesi
(tırmanma - alçalma basamaklarının tespiti,
uçuş seviyesinin azalan ağırlıkla birlikte artması
vb.)
Zaman (temporal) Planlaması: Uçuş bacaklarının ne
kadar sürede geçileceği ve Uçuş Kontrol Noktalarına
tahmini varış zamanı (Estimated Time of Arrival -ETA)
hesaplanmaktadır.

Giriş

2

UYS, Şekil 1‟de
görüldüğü üzere, Uçak Seyrüsefer
Sisteminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
DO-236B‟de [1] 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.

1

Seyir süresi 5 saatten fazla olan uçuşlar “Okyanus Uçuşu” olarak
adlandırılmaktadır.
2
Şekil DO-236 Figure 1-1 baz alınarak hazırlanmıştır.
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2. HUY Yazılım Mimarisi
HUY‟un amacı tüm etkileşen sistem ve alt-sistemleri
ilklendirmek, kontrol etmek ve yönetmektir. HUY uçak altsistemlerini kontrol etmek ve yönetmek, uçuş ekibine
göstergeler ve kontroller sunmak için alt-sistemlerden veri
toplar ve işler.
Her uçağa iki adet Merkezi Kontrol Bilgisayarı (MKB)
yerleştirilecek olup bu iki MKB aktif yedekleme mantığı ile
çalışacak ve ana MKB‟de oluşacak bir hata durumunda yedek
MKB kesintisiz olarak görevi devralacaktır.
Her iki MKB içerisindeki yazılım mimarisi Şekil 3‟de
sunulmuştur. Her bir MKB içerisinde 4 işlemci bulunacaktır.
Bu işlemciler uygulama işlemcisi (APPL), 1. ve 2. görüntü
işlemcisi (DISP 1&2) ve harita işlemcisi (MAP) olarak
ayrılmışlardır.
HUY yazılımının donanımın üstünde GreenHills tarafından
üretilen gerçek zamanlı Integrity 178B işletim sistemi
kullanılmıştır [3]. OFP içerdiği işlevselliklere göre ayrılan
modül adı verilen bölmelere ayrılmıştır. Bunlar: Uçuş AltSistemleri (ACS), İnsan Makine Arayüzü (HMI), Sistem
Yönetimi (SYS), Uçuş Yönetim Sistemi (FMS), Veritabanı
(DB) ve Harita (MAP) olarak adlandırılmışlardır. Sistemde
kullanılan üçüncü parti bileşenler; Kart Destek Paketi (BSP)
ve Sürücüler, ARINC 653 APEX [4], IPFLITE [5], PJFS,
önyükleyici ve veri yükleyicisidir. Her bölme ayrı ayrı
geliştirilmekte
ve
birbirlerinden
bağımsız
olarak
geçerlenmektedirler. Bu bölmeler arası etkileşimler Arayüz
Gereksinim Belirtimi (IRS) aracılığıyla yönetilmektedir.

Şekil 2:Yatay Planlama
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.
“En iyi”nin anlamı uçuştan uçuşa değişmektedir. Arama
kurtarma operasyonu icra eden bir pilotu değerlendirdiğimizde
amaç düşük seyir hızında havada kalma süresini arttırmaktır.
Pilot ayrıca arazi ve engellere tanımlı bir güvenlik eşiğinden
daha fazla yaklaşmayı engelleyecek şekilde “araziden
sakınma” özelliği isteyecektir. Bunun ötesinde bir paraşüt
atma operasyonunu değerlendirdiğimizde pilotun ilk önceliği
tehditlere görünürlüğü en az olacak şekilde emniyetli bir
rotadan uçmak olacaktır. Daha uzun mesafeli uçuşlarda ise
önemli faktör gerekli yakıt miktarı veya gerekli varış zamanı
olmaktadır.
Yukarıda örneklenene benzer faktörler bir araya getirilip
önceliklendirilerek rota planlama probleminin “eniyileme”
amacını ve/veya kısıtlarını oluştururlar.
Bu çalışma sırasında vurgulanması gereken bir husus rota
planlama konusunda yapılmış olan mevcut varlıkbilim
çalışmalarından yararlanılarak problem çözüm yaşam
döngüsünde sistemli bir yaklaşımın uygulanmış olmasıdır:
Konsept Analizi,
Problem Modelinin Formülasyonu,
Algoritmanın Tasarlanması,
Algoritmanın Gerçekleştirimi
Çözüm getirilmek üzere ele alınan gerçek dünya problemi
mevcut rota planlama varlıkbilim çalışmasına göre
değerlendirilmiş ve sonuç olarak uygun eniyileme tekniği
belirlenmiştir.
Varlıkbilim
kullanımı
algoritmanın
gerçekleştirimi aşamasında Nesne Tabanlı Analiz ve Tasarım
tekniğinin uygulanması ile devam ettirilmiştir.
Çalışma kapsamında vurgulanması gereken bir diğer nokta ise
problem çözüm kümesinin çok boyutlu olması kaynaklı
sorunu aşmak üzere etkin bir buluşsal yöntem geliştirilmiş
olmasıdır. Gerçek dünya probleminin doğru ve hassas bir
şekilde modellenmesi, matematiksel modelin karmaşıklığına
yol açmakta ve bu durum da “eniyilik-çalışma hızı” dengesini
gözetecek şekilde etkin bir buluşsal yöntem kullanımını
gerektirmektedir.
Bu bildiri kapsamında yapılan çalışmanın Konsept Analizi ve
Problem Modelinin Formulasyonu aşamaları sunulacaktır.

Şekil 3 OFP Yazılım Mimarisi
ACS modülü uçak alt-sistemlerinden gelen ham veriyi
mühendislik birimlerine çevirmekte ve diğer yazılım
modüllerine ARINC 653 aracılığıyla sunmaktadır. Bu sayede
diğer modüller donanımla ilgili detaylardan bağımsız bir
şekilde geliştirilebilmektedir.
HMI modülü uçuş ekibine sunulan göstergeleri ve kontrolleri
yönetmek üzere tasarlanmıştır.
SYS modülü sistem kontrol aktivitelerini yürütmekle yükümlü
olup, veri saklama servisleri, modüller, zaman ve hataların
yönetimini de gerçeklemektedir.
UYS uçuş planı hazırlama ve yürütme, performans ve yakıt
hesaplamaları, kargo ve personel atılması ile ilgili operasyonel
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hesaplar ve seyrüsefer görevlerini gerçeklemek üzere
tasarlanmıştır.
DB modülü ise DAFIF [7] ve Jeppesen [8] verileri, uçuş
planları, kullanıcı tarafından tanımlanan yol noktaları, atma
bölgeleri, vb. ile birlikte meteoroloji verisi, tehditler, dost ve
düşman üniteleri gibi operasyonel verilerin yönetilmesinden
sorumludur.
MAP modülü uçak pozisyonunu içeren hareketli haritanın
tarama, vektör ve CIB harita formatları üzerine çizilmesinden
sorumludur.

Uçuş Fazı
Kalkış
Tırmanma
Seyir
Alçalma

3. UYS Fonksiyonel Özellikleri
Yaklaşma/İniş
3.1. Uçuş Fazları

Yükseklik
(feet)
[0, 50]
(AGL) 1
[50 (AGL),
[20000,
35000]]
[20000,
35000]
[[20000,
35000],
1200 (AGL)]
[1200, 0]
(AGL)

Süre
(dakika)
0,2

Mesafe
(Deniz Mili)
1

17.5

55

900 (15
hours)
2.3

4000

1.5

8

11

Tablo 1: C-130 Uçuş Fazı Özellikleri2

Bir uçuş planı aşağıdaki uçuş fazlarından oluşmaktadır:
Kalkış,
Tırmanma,
Seyir,
Alçalma,
Yaklaşma ve İniş

3.2. Performans Analizi
3.2.1.

Genel Tanım

Performans analizi, uçuş planlamasının uçağın performans
özelliklerine ve tanımlı irtifa, hız ve iniş açısı kısıtlarına uygun
olarak gerçekleştirilmesidir. Performans analizi sonucunda
hesaplanan uçuş yolunun uçak tarafından “uçulabilir” olduğu
kabul edilir. Sadece performans analizinden geçen uçuş
planları aktif hale getirilerek uçuşun icrasına baz teşkil edecek
olan aktif uçuş planı olarak kullanılabilir.
Performans analizine baz teşkil eden uçak performans modeli
uçağa ve uçuşa yönelik şu tarz bilgiler sunmaktadır;
Uçağın yapabilirlik sınırları; operasyonel uçuş zarfı
(azami uçuş irtifası), azami ve asgari hız vb.
Tanımlı bir girdi setine karşılık en uygun değer;
seyir irtifası (yakıt verimliliği için en uygun irtifa),
tırmanma hızı vb.
Tanımlı bir girdiye karşılık gelen çıktı değeri;
belirtilen giriş yüksekliğinden çıkış yüksekliğine
tırmanmak için gerekli yakıt ve zaman vb.
Uçuş planlamasında yatay, dikey ve zaman planlaması
birbirinden bağımsız ayrı işlemler olarak değil, girdi/çıktı
ilişkisi
olarak
birbirleri
ile
ilişkili
olarak
gerçekleştirilmektedir. Örneğin; Bir Uçuş Kontrol Noktasına
tahmini varış zamanının hesaplanması için uçuş planında o
UKN‟ye kadar olan UKN‟ler arasındaki dikey uçuş yolunun
belirlenmesi ve o UKN‟nin kalkış pistine olan uzaklığının
hesaplanmış olması gereklidir. Bu örnek özelinde, Zaman
Planlaması öncesinde Yatay Planlama ve Dikey Planlama
tamamlanmış olmalıdır.
Bir başka örnekleme olarak, bacak tipi CA 3 (Course to
Altitude) olan bir UKN‟nin koordinatı uçağın tırmanma
performans modeli kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu

Şekil 4: Uçuş Fazları
Her bir fazın başlangıç ve bitişi UYS tarafından hesaplanan,
Şekil 4‟de gösterilen, şu noktalar ile belirlenir:
Tırmanış Başlangıç Noktası (Bottom of Climb,
BOC): Uçağın pistten 50 feet yüksekliğe eriştiği
nokta
Seyir Başlangıç Noktası (Top of Climb, TOC):
Uçağın, pilot tarafından belirtilen veya UYS‟nin
hesapladığı, seyir irtifasına eriştiği nokta
Alçalma Başlangıç Noktası (Top of Descent, TOD)
Uçağın alçalmaya başladığı ve sonrasında tırmanma
izni verilmeyen nokta
Alçalma Bitiş Noktası (Bottom of Descent, BOD):
Varış pistinden 4 NM uzakta ve pistten 1200 feet
yükseklikte olan nokta
Tablo 1‟de görüldüğü üzere her fazın kendine has özellikleri
bulunmakta ve dolayısı ile her bir faz için farklı amaç ve
kısıtlar geçerli olmaktadır. Örneğin, kalkış fazında pist
özellikleri (pist uzunluğu, zemin tipi vb.) ve kalkış ağırlığı en
önemli girdiler iken ana amaç uçak için “Kalk/Kalkma”
kararının verilmesidir. Tırmanış fazında ise hava trafiği ve
arazi ve engelden sakınmayı sağlayacak şekilde seyir irtifasına
emniyetli bir şekilde ulaşılması amaçlanmaktadır. Benzer
şekilde, kalkış ve tırmanma fazlarında süre ve yakıt ikincil
öneme sahip iken seyir fazı için birincil öneme sahiptir.

1

AGL: Above Ground Level (Yer Seviyesine Göre Yükseklik)
Tablo şu bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır:
Kalkış ağırlığı 120000 pound, menzil 4000 NM alınmıştır,
Sürüklenme katsayısı, sıcaklık sapma gibi parametreler
için düzeltme uygulanmamıştır,
Kalkış prosedürü ve seyir fazında alçak irtifa yoktur,
Tırmanma ve Alçalma fazlarına ait değerler seyir irtifası
25000 feet alınarak hesaplanmıştır,
3
CA tipindeki bacakların son noktası uçağın tanımlanan irtifaya
eriştiği noktadadır.
2
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hesaplama için ise uçağın bir önceki UKN‟deki ağırlığının ve
meteoroloji koşullarının (sıcaklık, rüzgar şiddeti ve yönü)
bilinmesi gereklidir, uçağın bir önceki UKN‟de ağırlığının
bilinmesi için ise o noktaya kadar olan Dikey Planlamanın
(uçak tırmanma fazında seyir uçuşu ve alçalmaya göre daha
çok yakıt tüketir) tamamlanmasını gerektirmektedir. Bu örnek
özelinde, Yatay Planlama öncesinde Dikey Planlama ve
Zaman Planlaması tamamlanmış olmalıdır.
Son örnekleme olarak ise, iki UKN arasındaki dikey uçuş
yolunun belirlenmesi için uçağın ağırlığının bilinmesine ve
bunun için de, uçağın o noktaya kadar tükettiği yakıt
miktarının belirlenmesi amacıyla, iki UKN‟nin birbirleri
arasındaki ve her birinin kalkış pistine olan uzaklığının
hesaplanmış olması ve meteoroloji koşullarının bilinmesi
gereklidir. Bu örnek özelinde, Dikey Planlama öncesinde
Yatay Planlama ve Zaman Planlaması tamamlanmış olmalıdır.
Yukarıda örneklenen zincirleme bağımlılıklar operasyonel
gereksinimlerin net olarak tanımlanması ve sonrasında bu
operasyonel gereksinimleri gerçekleyen karmaşık bir algoritma
geliştirilmesi sonucunda çözümlenmektedir.
3.2.2.

geometrik tırmanma profiline göre hesaplanarak
atanır. Şekil 7‟de belirtildiği üzere geometrik
tırmanma profili uçağın performans limitleri
dahilindedir ve hesaplama sonucunda UKN1„in
yüksekliği 5033 feet (MSL) olarak hesaplanmıştır.

Şekil 6: Performans Tırmanma Profili

ERCİYES UYS Performans Analizi Algoritması

ERCİYES UYS Performans Analizi Algoritması Tırmanma
Fazı ile ilgili bölümü bir tırmanma (Standard Instrumented
Departure, SID) prosedürü üzerinden örneklenerek ana hatları
ile şu şekildedir:
(1) SID prosedüründe tanımlı UKN‟lerin koordinatları
ve uçuş bacak mesafeleri hesaplanır. Şekil 5‟de SID
prosedüründe tanımlı UKN‟ler ve bu safhanın
sonucu irtifa ekseni-mesafe projeksiyonu alınarak
belirtilmiştir.

Şekil 7: Geometrik Tırmanma Profili
(5) UKN2„nin koordinatı ve yüksekliği baz alınarak
TOC noktası güncellenir. UKN2 ile güncellenen
TOC noktası arasındaki performans tırmanma profili
hesaplanır. Şekil 8‟de görüldüğü üzere hesaplanan
performans tırmanma profilinin UKN3 için
tanımlanan yükseklik kısıtını sağlaması sebebi ile
UKN3„ün yüksekliği FL198 olarak tanımlanır.
UKN3 ve TOC‟un yükseklik, ETA ve EFOB
değerleri performans tırmanma profiline göre
hesaplanarak atanır.

Şekil 5: Koordinat Hesaplama
(2) Uçak konfigürasyonu ve meteorolojik şartlar göz
önüne alınarak uçağın performans modeline göre en
uygun seyir irtifası (FL250 –yaklaşık 25000 feet-),
TOC ve TOC‟a kadar izlenecek performans
tırmanma profili hesaplanır.
(3) Şekil 6‟da gösterildiği üzere yüksekliğin UKN1„de
en az 4900 feet (MSL), UKN2„de tam FL110,
UKN3„de ise FL135 ile FL285 arasında olması
gerektiğini
belirten
yükseklik
kısıtları
tanımlanmıştır. Tanımlanan performans tırmanma
profili UKN‟ler için tanımlanan yükseklik kısıtlarını
karşılamamaktadır.
(4) Yüksekliği atanmış olan son nokta (BOC) ile
Yükseklik kısıtı sağlanmayan UKN2 arasında
geometrik tırmanma profili tanımlanır. UKN1 ve
UKN2‟nin yükseklik, ETA ve EFOB değerleri

Şekil 8: Performans Tırmanma Profili – 2

136

6. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'12

(6) TOC noktasına ulaşılması sebebi ile Tırmanma Fazı
hesaplaması tamamlanmıştır.
3.2.3.

2.

İcra Safhası (algılayıcılardan mevcut bilginin
alınmaması durumunda) mevcut rüzgar hızı, yönü ve
dış hava sıcaklığının elde edilmesinde
Rüzgarın uçağın hava sürati ile yere göre hızı arasında
farklılık ve uçağın baş istikameti ile gitmek istediği yatay
doğrultu arasında sapma açısı olmasına yol açan etkisi şu
iki vektörün toplamı ile açıklanabilir (bakınız Şekil 10);
TAS vektörü: Vektörün büyüklüğü knot
cinsinden TAS iken yönü ise uçağın baş
istikametidir
RÜZGAR vektörü: Rüzgar hızı ve yönü
RÜZGAR vektörünü oluşturmaktadır.

Algoritmanın Değerlendirilmesi

Algoritma uçuş yolunu uçağın performans özelliklerine en
uygun olan ve de tanımlı irtifa ve hız kısıtlarını sağlayacak
şekilde hesaplamaktadır ve karmaşıklık mertebesi O(n3)‟dür1.
Eski nesil Uçuş Yönetim Sistemlerinde ise uçuş yolunu
belirler iken algoritmada tek öncelik kısıtların sağlanmasıdır;
uçuş yolunun uçağın performans özelliklerine uygunluğu son
aşamada bir kontrol olarak gerçekleştirilir. Bu yaklaşımı Şekil
5‟deki SID prosedürü üzerinden örneklemek gerekir ise,
algoritma UKN1‟in yüksekliği 4900, UKN2‟nin yüksekliği
11000 ve UKN3‟ün yüksekliği 13500 feet atanacak şekilde
sonuçlanır.
Algoritmanın basit olması (karmaşıklık mertebesi O(n)’dir)
uçuş yolunun yakıt/zaman en iyileme çözümünden
uzaklaşması ve “uçulabilir” olan bir prosederün “uçulamaz”
olarak değerlendirilebilmesine yol açmaktadır.

RÜZGAR

GS
TAS
Vect
or

3.3. Meteoroloji Veri Modeli ve Kullanım Senaryoları
UYS‟de sayısal meteoroloji tahmini verisi (rüzgar hızı ve
yönü, sıcaklık) şu parametreler ile sorgulanmaktadır:
Konum: Enlem ve boylam olarak sorgulanan
pozisyon,
İrtifa: Sorgulanan irtifa,
Zaman: Sorgulanan zaman
Sorgulanan meteoroloji verisine ait hücre Şekil 9‟da
belirtildiği üzere “grib 2 ” dosya yapısı formatında olan
dosyadan bulunmaktadır.

Vector

Şekil 10: TAS-GS Dönüşümü
3.4. UYS Seyir Fazı Hesaplamaları
Seyir fazında uçuş bacakları için gerekli zaman ve yakıt
hesapları 25 NM‟lik alt bacaklar için şu şekilde yapılmaktadır
(bakınız Şekil 11):
1. Ağırlıkilk ve İrtifailk girdi olmak üzere Uçak
Performans Modeli kullanılarak TAS hesaplanır,
2. TAS, sayısal meteoroloji tahmini verisinden
(Konumilk, İrtifailk, ETAilk) ile sorgulanarak bulunan
rüzgar hızı ve yönü bilgisi kullanılarak GS‟ye
çevirilir,
3. Bacak Zamanı (saat) = 255 (NM) / GS (Knot)
4. Ağırlıkilk ve İrtifailk girdi olmak üzere Uçak
Performans Modeli kullanılarak Anlık Yakıt
Tüketimi (pound/saniye) hesaplanır
5. Bacak Yakıt Miktarı = Anlık Yakıt Tüketimi *
Bacak Zamanı (saat) * 3600 (saniye/saat)
6. Ağırlıkson = Ağırlıkilk – Bacak Yakıt Miktarı
7. ETAson = ETAilk + Bacak Zamanı

Şekil 9: Meteoroloji Veri Yapısı
UYS‟de sayısal meteoroloji tahmini verisinin kullanım
durumları şu şekildedir:
1. Planlama Safhası
dış hava sıcaklığı ve irtifaya göre düzeltilmiş
hava süratinin3 hesaplanması
Uçağın yere göre hızının4 hesaplanması
Şekil 11: Düz Bacak için Zaman ve Yakıt Hesaplaması
1
2
3
4

n: SID prosedüründeki UKN sayısı
grib: Gridded Binary
TAS: True Air Speed
GS: Ground Speed

5
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Uzunluğu 25 NM‟den büyük olan bacaklar için bacak 25
NM‟lik alt bacaklara bölünerek yukarıda belirtilen
hesaplamalar her bir alt bacak için artırımlı olarak
tekrarlanmaktadır. Bu arttırımlı yaklaşım işlem hassasiyetini şu
iki sebeple arttırmaktadır:
Arttırım miktarının yaklaşık olarak sayısal
meteoroloji tahmini verisi çözünürlüğü ile aynı
olması sayesinde rüzgar etkisini tam olarak
gözönüne alınabilmesi,
Azalan ağırlığın performans modeline olan etkisinin
yansıtılabilmesi

Şekil 13: Hücresel Ağ Yapısı

U

D

D
U

Şekil 12: Yükseklik Değişimli Bacak için Zaman ve
Yakıt Hesaplaması

U
D

D

U

D

Direk komşu

U

Uzak komşu

D

Şekil 14: Ağ Bağlantı Yapısı

Yükseklik değişimi olan bacaklar için yapılan hesaplama,
Şekil 12‟de belirtildiği üzere, bacak için önce
tırmanma/alçalma hesabının yapılması ve düz ara bacağın
bulunmasını takiben “Düz Bacak için Zaman ve Yakıt
Hesaplaması” ile aynı şekilde gerçekleştirilmektedir.

Ağ yapısının 3 boyutlu olduğu değerlendirildiğinde bir hücre
için olası 24 hareket noktası vardır:
8 tanesi aynı irtifada,
8 tanesi bir üst irtifa seviyesinde
8 tanesi bir alt irtifa seviyesinde
Hareket maliyeti, atlamaMaliyeti olarak simgelenecektir,
eniyileme amacına göre zaman veya yakıt olarak
ölçülmektedir. atlamaMaliyeti paragraf 3.4‟de açıklandığı
şekilde hesaplanmaktadır.
Ağırlığın ve sayısal meteoroloji tahmin verisinin her bir hücre
arasında değişken olması sebebi ile atlamaMaliyeti zamana
göre değişkendir ve hareket maliyet modeli dinamik bir
modeldir.

4. Problem Tanımı ve Modelleme
4.1. Ağ ve Maliyet Yapısının Modellenmesi
Stefanakis ve Kavouras‟ın [6] belirttiğine göre çözüm
uzayında en iyi uçuş rotasının bulunması şu dört adımdan
oluşmaktadır:
1. Çözüm uzayında sınırlı sayıda noktanın belirlenmesi
(“ayrıklaştırma”),
2. Bu noktaların birbiri ile bağlantısını gösteren ağ
yapısının oluşturulması,
3. İki nokta arasındaki hareket maliyet modelinin
oluşturulması,
4. En iyi rotanın hesaplanması

4.2.

Modellemedeki Varsayım ve Kısıtlamalar
1.
2.
3.

Ağ yapısı, Şekil 13‟de belirtildiği üzere 3 boyutlu grafik
tabanlı hücresel yaklaşım uygulanarak modellenmiştir.
Hücresel ağ yapısının detayları şu şekildedir:
Dikey ve yatay çözünürlük 25 NM‟dir
İrtifa çözünürlüğü 2000 feet‟dir,
Her bir hücre hücrenin sol alt köşesinin enlem
boylamı ile betimlenmektedir
Ağ yapısı, Şekil 14‟de görüldüğü üzere, köşe ve
kenar komşusu olan hücreler bağlantılı olarak kabul
edilecek şekilde oluşturulmuştur

4.
5.
6.

90° „lik dönüşler için 25 NM yeterlidir,
Hava koşullarının iyileşmesi için tur atma/bekleme
hareketine izin verilmeyecektir,
Ele alınan uçak tipinin helikopter olmadığı ve
dolayısı ile yatay olarak hareket etmeden
tırmanma/alçalma
özelliğinin
olmadığı
varsayılmıştır,
Sadece TF (Track to Fix) bacak tipi
desteklenmektedir,
Uçak bulunduğu irtifada en az 100 NM gittikten
sonra irtifa değişikliği yapabilecektir,
Araziden sakınma göz önüne alınmamıştır.

Bu belirtilen varsayım ve kısıtlamaların operasyonel kullanım
prosedürleri ile uyumlu olduğu ve modelin kullanılabilirliğini
olumsuz etkilemediği sırasıyla şu şekilde gerekçelenmiştir:
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1.

2.
3.
4.

5.

6.

4.3.

Seyir fazı uçuş bacağı için 25 NM‟ın kısa olmasına
ve 90°‟nin keskin 1 bir dönüş olmasına rağmen bu
değerlerin seçilme sebebi “ayrıklaştırma” işleminin
rota planlama eniyilemesine olan etkisini deneye tabi
tutmak için temel bir konfigürasyon teşkil etmektir,
Sayısal meteoroloji tahmini verisinin tahmin zaman
periyodunun 3 saat olduğu değerlendirildiğinde
değerlerde ani değişimler beklenmemektedir.
Bulunulan hücreden olası hareket noktasının 26
değil 24 olmasına yol açarak problemin çözümünü
hızlandıran bir etkendir.
Seyir fazı TF, Hold ve PTurn bacak tiplerinden
oluşmakta ve Hold ve PTurn bacak tipleri yönün
tersine dönülmesi ve tur atma/bekleme için
kullanılmaktadır. Bu varsayım bir
önceki
varsayımın sonucu olarak da değerlendirilebilir.
Bu operasyonel kısıt RVSM 2 standardına
uyulabilmesi ve uçuşun pilotun kullanım kolaylığı
bakımından operasyonel olarak uçulabilir olmasını
sağlama amaçlıdır.
Paragraf 3‟de belirtildiği üzere C-130 uçakları için
geçerli seyir fazı irtifası [20000, 35000] aralığıdır ve
arazinin gözönüne alınmaması, çok yüksek dağlık
araziler dışında, olumsuz bir etki yaratmayacaktır.

Ağırlıkilk: ;Uçağın pound cinsinden rota başındaki ilk ağırlığı
ETAilk: Uçağın rota başındaki beklenen olma zamanı
4.3.2.

λS ε Λ: s aşamasındaki durum vektörünü simgeler, λs = (x, y, z,
μ)T , Λ durum uzayını simgelemektedir.
İlk durum λ0 = (xilk, yilk, zilk, 3)T şeklindedir ve uçağın rota
başlangıcında tırmanma/alçalma yapabilmesi için 3 aşama
beklemesi gerektiği (uçak 4 aşama, 100 NM, boyunca aynı
irtifada gitmelidir) anlamındadır
Son durum λn = (xson, yson, zson, μson) şeklindedir ve esasları şı
şekildedir;
n ε {1, 2, ..}; rotanın kaç aşamadan oluştuğu
önceden tanımlı değildir/bilinmemektedir. “n”in üst
limiti, uçağın azami menzili, yakıt miktarı gibi
operasyonel kısıtlara bağlıdır.
Xson, yson, zson girdi olarak tanımldır ve TOD faz
noktasınıkn koordinat ve irtifasıdırlar.
Uçağın TOD noktasından sonra alçalma fazına
geçecek olması sebebi ile μend ε {0} olarak
tanımlanmıştır
4.3.3.

Karar Değişkenleri

xS(λS) = {∆xS, ∆yS, ∆zS} yatay ve dikey olarak yapılan hareketi
ifade eder;
xs+∆xsxs+1
ys+∆ysy s+1
zs+∆zsz s+1, s = 0, 1, 2, ..
xs(λs) ε Xλ sistem λs durumunda iken olası hareketlerden bir
s
tanesini ifade eder. Karar kümesi Xλ ise sistem λs durumunda
s
iken olası tüm hareketleri ifade etmektedir [10].

Dinamik Programlama Model Tanımı

Ele alınan problem Amaç Fonksiyonun kümülatif yapısı
sebebiyle Bellman‟ın en iyilik prensibi‟ni3 [9] karşılamaktadır.
Bunun yanısıra uçuş rotası, mevcut konuma nasıl
gelindiğinden bağımsız olacak şekilde, toplam maliyetin
sadece mevcut konumdaki durum değişkenlerine bağlı olacağı
şekilde aşamalandırılabilmektedir. Bu sebeple ele alınan
problemin modellenmesinde Dinamik Programlama yaklaşımı
uygulanmıştır.
4.3.1.

Durum Değişkenleri

4.3.4.

Maliyet Fonksiyonu:
Cs(λs, λs+1) = Cs(xs(λs)) λs durumundan
durumuna dönüşümün maliyetini ifade eder.

Simge Tanımları:

4.3.5.

Aşama: Bir hücreden bir diğerine olan her bir hareket
x: Hücrenin sol alt köşesinin boylamı,
y: Hücrenin sol alt köşesinin enlemi,
z: Hücrenin irtifası, öyle ki:
z ε [16000, 35000],
z = k * 2000,
k bir tamsayı
μ: Uçağın tırmanma/alçalmasına izin verilmeden once
beklenmesi gereken aşama sayısı, μ ε {0, 1, 2, 3}

λs+1

Durum Dönüşümü:

Ts (λs, xs(λs)) durum dönüşüm fonksiyonudur, öyle ki:
λ1 = T1 (λ0, x0(λ0)). x0(λ0) hareketi tanım gereği
durum
değişkenlerinden
3
tanesini
güncellemektedir:
o λ1.x4 = λ0.x+ ∆x0
o λ1.y = λ0.y+ ∆y0
o λ1.z = λ0.z (λ0. μ‟nün 3‟e eşit olması ∆z‟nin
0 olmasına sebep olur)
o λ1. μ = 2
λs+1 = Ts (λs, xs(λs)):
o λs+1.x = λs.x+ ∆xs
o λs+1.y = λs.y+ ∆ys

1

DAFIF sayısal askeri navigasyon veritabanında tanımlı
130107 havayolu bacağından elde ettiğimiz değerlere göre;
Seyir fazı bacakları için ortalama bacak uzunluğu
56.36 NM‟dır (asgari 1 ve azami 918 NM olmak
üzere)
Ortalama yön değişimi 6.57°‟dir (asgari 0° ve azami
175° olmak üzere)
2
RVSM (Reduced Vertical Seperation Minima): FL310 ile
FL390 arasındaki uçak trafiğinin düşey iki uçak arası ayırım
mesafesinin 1000 feet (300 metre) olmasıdır
3
Bellman bir problemin “principle of optimality” özelliğine
sahip olması için, bu problemi en iyileyen kararlar kümesini
oluşturan alt kararlar kümesinin de alt problem kümesini
eniyilemesi gerektiğini belirtmektedir.

o
o

4

X.<a> notasyonu
simgelemektedir

139

λs+1.z =
λs+1.μ =

X

s
s
s

durum

s
s
s

vektörünün

<a>

bileşenini

6. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'12

4.3.6.

Amaç Fonksiyonu
Devam etmekte olan çalışma ile UYS‟nin bir karar destek
sistemi olarak Seyir Fazı Uçuş Planlaması “eniyilemesi”ni
gerekli yakıt veya zaman kriterleri doğrultusunda kullanıcı
tanımlı kısıtları gerçekleyecek şekilde otomatik olarak
gerçekleyerek ve “Üçüncü Seviye” yeteneklere sahip olması
hedeflenmiştir.
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.

gs(λs) = minx (
)
t şu
İleri yineleme denklemi
t şekildedir;
t
g0(λ0) = 0,
gS(λS) = min {λ ε X} (gs-1(λs-1) + C s-1(λs-1, λs))
s
λs-1
Hem ilk durum λ0 hem de son durum λn vektörlerinin bilinmesi
sebebi ile ileri yineleme veya geri yineleme yöntemlerinden
her ikisi de uygulanabilir. Her bir hücredeki Uçak Ağırlığı ve
ETA değişkenleri durum vektörünün bir bileşeni olmamalarına
rağmen, hareket maliyet modelinin dinamik yapısı sebebi ile,
her bir aşamadan bir diğerine geçerken güncellenmeleri
gerekmektedir. atlamaMaliyeti‟nin dinamik yapısı ve Ağırlıkilk
ETAilk değerlerinin girdi olarak önceden biliniyor olması
sebebi ile ileri yineleme yöntemi uygulanmıştır.
Benzer şekilde düşünüldüğünde geri yineleme yönteminin
uygulanması Ağırlıkson ve ETAson değerlerinin biliniyor
olmasını gerektirmektedir. Ağırlıkson ve ETAson değerlerinin
bilinmesi ise rota eniyileme probleminin çözümünü
gerektirmektedir ki bu durumda bir kördüğüme yol
açmaktadır. Bu kördüğümü yok etmek için ise, seçilen eşik
değeri’ne göre, işlemsel olarak pahalı veya hassas olmayacak
şekilde,
şu şekilde bir yaklaşım uygulanmasını
gerektirmektedir:
1. Ağırlıkson ve ETAson için ilk tahmin değerleri atanır
(Ağırlıkson-tahmin ve ETAson-tahmin),
2. En iyi rota geri yineleme yöntemi ile çözülür ve bu
patikaya göre Ağırlıkilk-tahmin ve ETAilk-tahmin değerleri
hesaplanır,
3. (Ağırlıkilk-tahmin ve ETAilk-tahmin) ile (Ağırlıkilk ve
ETAilk) karşılaştırılır ve aradaki fark eşik değeri’nden
büyük ise (Ağırlıkson-tahmin ve ETAson-tahmin)
güncellenerek döngünün ilk adımına dönülür, değil
ise döngü sonlandırılır.
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Mevcut UYS Seyir Fazı 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.
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Özetçe
Çok çekirdekli işlemcilerin kişisel bilgisayar sistemlerinde
kullanımlarının artması ile birlikte yazılımların paralel hale
getirilmesi konusu tekrar önem kazanmıştır. Günümüzde
kullanılan nesneye dayalı yazılımların etkin halde
paralelleştirilebilmesi için yeni tekniklere ihtiyaç vardır. Bu
yazıda ardışıl olarak geliştirilmiş nesneye dayalı yazılımların
UML sınıf çizenekleri kullanılarak paralel çalışır hale
getirilmesi üzerinde durulmuştur. Yazılım modeli içerisinde
sıkça kendini tekrar eden bağımlılık örüntüleri keşfedilerek
bunların paralelleştirme açısından önemi araştırılmıştır.
Çalışmaların devamında çok çekirdekli işlemcilerde bulunan
çekirdeğe özel cep bellek ve paylaşılan cep belleklerin daha
etkin kullanılması amacıyla cep bellek bilinçli bir iş dağıtım
yaklaşımı önerilerek yaklaşımın Linux işletim sisteminin iş
sıralayıcısı(CFS) üzerine yaptığı gelişmeler sunulmuştur. Bazı
tasarım kalıpları ve örnek bir görüntü filtreleme programı
üzerinde yapılan denemelerde, bağımlılık kalıplarının da
yardımıyla, CFS’nin adil işlemci kullanımını etkilemeden cep
belleklerin
etkin
kullanımının
arttırılarak
başarımın
iyileştirildiği gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda,
model tabanlı teknikleri kullanmanın daha yazılım üretilmeden
yazılımın paralelleştirilmesi ve iş sıralaması hakkında bilgi
kaynağı olabileceğini göstermiştir.

1. Giriş
Günümüzde çok çekirdekli işlemcilerin kullanımının artmasıyla
birlikte paralel yazılım geliştirme tekniklerinin kişisel
bilgisayarlar için geliştirilen uygulama yazılımları düzeyinde
uygulanması ilgi çekici hale gelmiştir. Daha alt düzeyli
programlama dillerine yönelik olarak geliştirilmiş OpenMP [1]
ve MPI [2] gibi paralel programlama modellerinin bu amaçla
kullanımı mümkün olsa da eldeki sıradüzensel yazılımlara
paralellik kazandırmak halen büyük bir problem olarak
karşımıza çıkmaktadır. Çok çekirdekli işlemcilerde etkin bir
biçimde koşabilecek yazılımlar üretmek için kaynak kodunun
paralelleştirilmesi gereken bölgelerini bulmak ciddi bir
iyileştirme(refactoring) çabası gerektirmektedir.
Son beş yıla kadar üretilen uygulama yazılımları kişisel
bilgisayarlarda yaygın olarak bulunan tek işlemcili mimari göz
önünde tutularak yapıldığı için genellikle paralellik ihtiva
etmemekteydiler. Çok görevli (multitasking) çalışmaya
uygunluk sağlamak için ekseriyetle kullanıcı arayüzü gibi
etkileşim isteyen kısımlarda iplikler (thread) kullanılmaktaydı.
Çok işlemcili sistemlerde etkin çalışmayı sağlayacak paralel
yazılım geliştirme teknikleri ise daha ziyade yüksek başarımlı
hesaplama işlemlerinde kullanıldığı için bu amaçla geliştirilmiş

teknikler daha düşük düzey buyruksal programlama
dillerine(imperative programming languages) yönelikti.
Günümüzde çok çekirdekli işlemciler kişisel bilgisayarlara
dahil edilmekte ve dolayısıyla paralel işlem de uygulama
yazılımlarına uyarlanmak durumunda. Öte yandan kullanıcı
etkileşimi, giriş/çıkış işlemleri, veri işleme gibi farklı işlemleri
bir arada bulundurabilen uygulama yazılımları için paralel
çalışabilecek noktaları ortaya çıkarmak başlı başına bir sorun.
Bu sorunu çözmek için yazılıma daha yukardan bakmak ve
yazılımın çözdüğü problem içerisinde bulunan paralelliği ortaya
çıkarmak gerekmekte. Bu amaçla yazılım modellerinin
kullanılması yazılımı anlamak için kaynak kodu kullanımından
daha etkin olabilir.
İlk bakışta, yapılacak model analizinin davranışsal modeller
üzerinde uygulanması daha akla yatkın olarak gelebilir. Bu
amaçla literatürde birçok çalışma yapılmıştır [3,4,5,6,7]. Öte
yandan davranışsal modellerin kullanımı iki yönden zordur.
İlkin, bu tür modellerin kaynak kodundan otomatik olarak elde
edilmesi çoğu zaman yazılımı çalıştırmadan mümkün değildir.
İkinci olarak her bir davranışsal model eldeki sistemin sadece
tek bir senaryo için çalışmasını temsil eder ve bütün olası
senaryolar için davranışsal modellerin elde edilmesi pratikte
mümkün değildir. Bu yönden bakıldığında durağan sınıf
modellerinin kullanılması, davranışsal modellerin bu
eksikliklerini kapatabilir. Durağan sınıf modellerinin kaynak
kodundan elde edilmesi çok daha kolaydır ve bu modellerde
yazılım bileşenleri arasındaki olası bütün ilişkiler bulunur.
Durağan modellerin kullanımının da kendine göre
dezavantajları bulunur. Örneğin durağan sınıf modellerinde her
ne kadar sınıflar arası tüm ilişkiler bulunsa da bu ilişkiler
çalışma zamanında çok nadir olarak ortaya çıkıyor olabilir. Bu
sebeple durağan modeller paralellik analizinde genelde
davranışsal modelleri desteklemek amacıyla kullanılmışlardır.
Çok çekirdekli sistemlere geçişte yaşanacak tek sorun
yazılımların paralelleştirilmesi değildir. Çok çekirdekli
mimarilerle birlikte kişisel bilgisayarlarda bulunan bellek
hiyerarşisi de karmaşıklaşmaya başlamıştır. Günümüz işletim
sistemi iş sıralayıcıları genelde sözü edilen bellek hiyerarşisinin
etkin kullanımı yerine işlemcinin adil kullanımı üzerine
yoğunlaştıklarından[8,9,10,11], eldeki cep belleklerin etkin
olarak kullanılması ikinci plana atılmıştır. Kullanıcı açısından
uygulamaların dengeli olarak işlemciyi kullanması daha önemli
olduğundan bu durum doğal olarak karşılanabilir fakat yine de
iş sıralayıcının adaletini bozmadan cep bellek israfını
önleyebilecek bir yaklaşımlar model tabanlı olarak sağlanabilir.
Literatürde cep bellek israfı sorunu üzerine birçok çalışma varsa
da [12,13,14,15,16] bu sorunu model tabanlı kotarmak üzerine
görece çok daha az çaba gösterilmiştir.
Bu yazıda, yukarıda sözü edilen paralelleştirme ve bellek
hiyerarşisine uygun iş sıralama sorunlarının model tabanlı
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olarak çözümü üzerine yapılan çalışmalar ve sonuçları
açıklanmaktadır. Yapılan çalışmalarda UML sınıf çizenekleri
kullanılarak yazılım modellerinde tekrar eden örüntüler
bulunarak bunların paralelleştirilmesi ve iş sıralaması üzerinde
durulmuştur. Yazıda takdim edilen örüntüler yazılım
bileşenlerinin birbirlerine olan bağımlılık ilişkileri kullanılarak
tanımlanmıştır. Birbiriyle bağımlılığı az olan -bağımsızparçaların paralelleştirilmesi ve yazılımın geri kalanına çok
bağımlı
sınıfların
senkronizasyonu
üzerine
tasarımcıyı/geliştiriciyi paralelleştirme çabaları esnasında
yönlendirecek esaslar sunulmuştur. Bu yöntem kullanılarak
örnek
bir
yazılım
üzerinde
paralelleştirme
işlemi
gerçekleştirilmiştir.

• Bir dağıtım sınıfı diğer sınıflara yüksek miktarda bağımlı
olan sınıftır(Şekil1.b). Otoriteye benzer biçimde
belirlenmesi sübjektiftir ve eldeki sınıf çizeneğindeki
bağımlılık sayısına göre değişebilir.
• Bir döngü sınıfı kendine bağımlılık içeren sınıftır(Şekil1.c).
Döngü sınıflarının bulunması otorite ve dağıtım sınıflarına
oranla daha kolaydır.
Otoriteler ve dağıtım sınıfları çalışma zamanında sıklıkla
erişilme potansiyeline sahip olduklarından paralelleştirme
açısından önemli sınıflardır. Döngü sınıfları da pratikte
sıradüzensel olarak gerçekleştirilmeye yatkın oldukları için
paralelleştirmeye engel teşkil edebilirler.

Bir sonraki aşamada bu örüntülerin iş sıralaması sırasında ortak
veri kullanımına bağlı olarak cep bellek kullanımını daha
verimli hale getirecek bir iş dağıtma yaklaşımı sunulmuştur.
Sunulan iş dağıtma yaklaşımı Linux’ün CFS iş sıralayıcısına
yardımcı olarak adapte edilmiş ve tasarım kalıpları üzerinde
yapılan denemelerde başarım artışı sağlamıştır.

2.2. Çok Sınıflı Bağımlılık Örüntüleri

Yapılan çalışmaların sonucununda gerek yazılımlardaki gizli
paralelliğin açığa çıkarılmasında gerek cep bellek etkinliğini
arttıran iş sıralama algoritmlarının geliştirilmesinde model
tabanlı tekniklerin kullanılabilirliğine ilişkin destekleyici yönde
bulgularla ortaya çıkmıştır.

(a)

(b)

(c)

2. Bağımlılık Örüntüleri
Bağımlılık örüntüleri sınıf çizeneklerinde bulunan bağımlılık
ilişkilerinin incelenmesiyle elde edilebilir. Benzer kavramlar
Chatzigeorgiou ve ar.[17] çalışmalarında da tanımlanmıştır. Bu
yazıda bağımlılık kavramı sınıflar arası doğrudan etkiye sahip
ilişkiler olarak kullanılmaktadır. Kalıtım gibi hiyerarşiye dayalı
ilişkiler bağımlılık ilişkisi olarak kullanılmamıştır.
Bağımlılık örüntüleri sınıf çizeneklerinden elde edilen
bağımlılık çizgeleri üzerinde sıklıkla tekrar eden yapılardır. Bu
örüntüler tek sınıf ve bağımlılık ilişkilerini içerebildikleri gibi
bir grup sınıf ve bu sınıfların grup içi/grup dışı bağımlılık
ilişkilerini içerebilir.

(d)
Şekil 2. Çok sınıflı bağımlılık örüntüleri
Çok sınıflı bağımlılık örüntüleri “köprü” ve “adacık” olmak
üzere iki kategoride incelenebilir. Bu örüntüler, içerdikleri
sınıfların kendi aralarındaki ve örüntü dışına sahip oldukları
bağımlılık ilişkilerine göre şekillenmiştir.

2.1. Tek Sınıflı Bağımlılık Örüntüleri

• Bir köprüde birbiriyle görece çok az bağımlılığı olan ve
tüm bağımlılıkları grup dışında iki veya daha fazla sınıfa
odaklanmış birçok sınıf bulunur(Şekil 2.a-b-c). Köprüler
üç farklı biçimde karşımıza çıkabilirler. Bunlardan otorite
köprüde(Şekil 2.a) örüntü dışından sınıflar örüntü içindeki
sınıfların
her
birine
bağımlıdırlar.
Dağıtım
köprüsünde(Şekil 2.b) örüntüdeki sınıfların her birinin
örüntü dışındaki birkaç sınıfa bağımlılığı bulunur. Akış
köprüsünde(Şekil 2.c) ise örüntüdeki her sınıfa bağımlılığı
olan ortak bir sınıf ve örüntüdeki her sınıfın bağımlı
olduğu ortak bir sınıf bulunur. Köprüler üst üste binebilir
ve ortak sınıflar içerebilirler.

(a)
(b)
(c)
Şekil 1. Tek sınıflı bağımlılık örüntüleri
Tek sınıflı bağımlılık örüntüleri sahip oldukları bağımlılık
ilişkilerine göre üç kategoride incelenebilir.
• Bir otorite diğer sınıfların yüksek miktarda bağımlı olduğu
bir sınıftır (Şekil1.a). Bir sınıfı otorite olarak
tanımlayabilmek için gerekli olan bağımlılık miktarı
incelenen sınıf çizeneğinin büyüklüğüne göre değişebilir.
Eldeki bağımlılık miktarına göre olarak belirli bir oranın
üzerinde bağımlılığa sahip olan sınıflar otorite olarak
adlandırılabilirler.

•

Bir adacıkta bulunan sınıflar büyük oranda birbirleri
arasında bağımlılık ilişkileri içerirler. Grup içi bağımlılık
sayısı grup içi bağımlılıklara oranla oldukça azdır. Bu tür
örüntüler bağımlılıklardan oluşan çizgeler üzerinde
öbekleme yapılarak bulunabilirler.

Köprü sınıflar kendi aralarında bağımlılığa sahip olmadıkları
için çalışma zamanında paralel olarak çalışmaya daha
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•

yatkındırlar. Adacıklarda ise grup içi sınıflar yoğun miktarda
birbirlerine bağımlı oldukları için ortak bellek kullanan
çekirdeklere yerleştirilmeleri durumunda daha etkin bir cep
bellek kullanımı sağlayabilirler.

3. Bağımlılık Örüntülerinin Paralelleştirilmesi
Bağımlılık örüntüleri sadece sınıflar arası bağımlılık ilişkilerini
göz önüne almaktadır. Yazılım bileşenleri arasındaki tek çeşit
ilişkiyi göz önünde bulundurarak paralellik hakkında yorum
yapmanın yanlış sonuçlar doğuracağı muhtemeldir. Bu nedenle
bağımlılık örüntülerini taşıdıkları kalıtım, içerme gibi farklı
ilişkileri de göz önüne alarak değerlendirmek gerekir.
3.1. Bağımlılık
örüntülerini
uygulanacak esaslar

paralelleştirirken

Bağımlılık örüntülerini sınıf çizenekleri içerisinde oynadıkları
rollere göre farklı biçimlerde değerlendirmek mümkündür. Bu
rollerden bazıları ve bu biçimde ortaya çıkan bağımlılık
kalıplarını paralelleştirmeye ilişkin esaslar aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
•

•

•

•

Üst sınıf bir otorite: Bir otorite sınıfın içinde bulunduğu
sınıf hiyerarşisinde üst sınıf olarak görev alması
durumudur. Bu durumda paralelleştirmede aşağıdaki
esaslar uygulanabilir.
o Otorite üst sınıflar, alt sınıflar tarafından kullanılacak
bilgileri ihtiva eder.
o Otorite üst sınıfın alt sınıflara kalıtılmış soyut olmayan
kısımları paralel erişim için korunmalıdır.
o Alt sınıflar içerisine gömülecek senkronizasyon yapıları
otorite üst sınıfa soyut bir biçimde gömülebilir
Bir otoriteye birçok alt sınıf: Bir otorite sınıfın farklı bir
sınıf hiyerarşisinde türemiş sınıfların birçoğuyla bağıntı
halinde olması. Bu durumda paralelleştirmede aşağıdaki
esaslar uygulanabilir.
o Otorite yerel bir kritik bölge haline gelmiştir.
o Otoriteye yapılan bağımsız erişimler paralelleştirilebilir
o Otoritede erişilen değişkenlerin tutarlılığı gözetilmelidir.
Hakim sınıf: Bir dağıtım sınıfının aynı zamanda birçok
sınıfın yaratıcısı olması. Bu durumda paralelleştirmede
aşağıdaki esaslar uygulanabilir.
o Dağıtım sınıfı sistem geneline hakimdir ve sistem
çalışmasını düzenlemek amacıyla sıklıkla farklı sınıfları
kullanır.
o Bu kullanımları arasından bağımsız olanlar ayıklanarak
doğrudan paralelleştirilebilir.
o Döngü paralelleştirme gibi daha bilindik teknikleri
uygulamak için bu sınıflar daha fazla fırsat yakalanabilir.
Kendine bağımlı sınıflar: Döngü sınıfların yanı sıra içinde
bulundukları sınıf hiyerarşisinde bir üst sınıfa bağımlı olan
sınıflar bu gruba girer. Bu durumda paralelleştirmede
aşağıdaki esaslar uygulanabilir.
o Bu tür sınıflar sıradüzensel bir yapıya sahip olduğundan
mümkün olduğunca paralelleştirilmelidir.
o Bu tür sınıfların paralelleştirilmesi mümkündür. (Ör.
Bağlı listeden tablo erişimine dönüşüm)
o Genellikle bu tür sınıflarda global değişkenler veya sınıf
değişkenleri(instance variable) bulunabilir. Bu tür
değişkenlerden paralelliğin önüne geçebilecek olanlar
ayıklanmalıdır.

Köprü kardeşler: Bir köprü içerisindeki sınıfların aynı
zamanda içinde bulundukları sınıf hiyerarşisinde aynı ataya
sahip olması. Bu durumda paralelleştirmede aşağıdaki
esaslar uygulanabilir.
o Bu tür sınıflara erişim genellikle birbirinden bağımsız ve
çok biçimli biçimde gerçekleşir. Bu nedenle bu sınıflar
daha rahat paralelleştirilebilir.
o Eldeki bir dağıtım köprüsüyse köprü sınıfları
paralelleştirilip serbestçe işlemciler arasında dağıtılabilir.
Bu durumda köprü uçları paralel erişime korunmalıdır.
o Eldeki bir otorite köprü veya akış köprüsüyse
paralelleştirilen sınıflar işlemcilere dağıtılmalı ve fazla
göç ettirilmemelidir. Bunun nedeni paralel erişime
uğrayan
köprü
elemanlarının
birbirinin
senkronizasyonunu beklemesini önlemektir.

3.2. Gerçek bir
paralelleştirme

yazılımda

bağımlılık

örüntüsü

Şimdiye kadar söz edilen bağımlılık örüntülerine birkaç yıl önce
geliştirilmesine son verilen açık kaynak kodlu Jikes Java
derleyicisinde rastlanabilir. Paralelleştirme için bir derleyici
yazılımının seçilmesinin nedeni çalışma şekli nedeniyle
paralelleştirmenin görece daha zor olacağı bir yazılımda
geliştirilen yöntemin ortaya çıkarabileceği paralelleştirme
olanaklarını inceleyecerek başarımını sınamaktır. Örneğin Ek A
Şekil 12’de Jikes’ın soyut sözdizim ağaçlarını(Abstract Syntax
Tree(ks. AST)) ele almakta kullandığı bir modülüne ilişkin
bağımlılık çizeneği görülebilir.
Şekil 12’de görülen bağımlılık kalıpları arasında Java kodlarında
bulunan sözdizim elemanlarını sırasıyla ele almakta kullanılan
AstExpression ata sınıfından türemiş alt sınıfların bir köprü
oluşturduğu görülebilir. Bunun yanında yine StoragePool gibi
ortak kullanıma sıklıkla konu olan bir sınıfın da otorite sınıf
olarak ortaya çıktığı görülebilir.
Bu çizenekte de görülebilen AstExpression sınıfı bir otorite üst
sınıfa örnek olarak gösterilebilir. Bir önceki bölümde bahsedilen
esaslara uygunluk gösteren bu sınıf yazılımın çalışması
esnasında yoğun bir erişim trafiğine sahne olur. Bu sınıftan alt
sınıflara kalıtan IsConstant() metodu 400 satırlık bir Java
kodunun derlenmesi esnasında bile 700 farklı nesneden ortalama
beşer kez çağırılmaktadır ki bu metodun çağırıldığı sınıflar da
paralelleştirilmeye müsait köprü sınıflarıdır. Olası bir
paralelleştirilme işleminde bu sınıf muhtemel bir kritik bölge
olacaktır.
Yazılımın diğer modüllerinde de bağımlılık örüntülerine sıklıkla
rastlanmaktadır. Bunların aralarında en etkileyicisi bir hakim
sınıf olarak bulunan Control sınıfıdır. Adının da hissettirdiği
üzere bu sınıf derleyicinin derleme işlemine soktuğu sınıfları
sırasıyla ardı ardına farklı derleme modüllerine gönderdiği
sınıftır. Kısa bir göz atma sonucu bu sınıf içerisinde birbirinden
bağımsız çalışan birçok işlem keşfedilebilir.
Bunlarda biri farklı derleme modüllerine gönderilen dosyaların
her bir ayrı modüle paralel olarak gönderilmesidir. Bu yolla
örneğin bir dosya programlama dili elemanlarının bulunması
için ayrıştırma işlemine gönderilirken diğer dosya sözdizimsel
analiz işlemine sokulabilir.
Bir başka paralelleştirme fırsatı ise yazının girişinde bahsedilen
problem doğasında bulunan paralelleştirmeye bir örnektir. O
anki haliyle her bir dosyayı sırasıyla arka arkaya derleme
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işlemine sokan derleyicisi basit bir paralelleştirme işlemi ile
birbirinden bağımsız dosyaları aynı anda derleme işlemine
alabilir. Sözü edilen iyileştirmelerden sonra elde edilen başarım
artışları Şekil 3 ve Şekil 4’de görülebilir.

ulaşmak faydalı olabilir. Bu nedenle, aşağıda takdim edilen
çalışmalarda yazılımın sınıf çizeneklerinden faydalanılarak cep
bellek bilinçli olarak iş sıralamasının yapılması amaçlanmıştır.
Öte yandan bu tür bir analizi yapmak için paralelleştirme
esnasında ortaya çıkan farklı ihtiyaçları da göz önünde
bulundurmak gerekir. Bu ihtiyaçlar:
• Paralelleşme: Birbirinden bağımsız koşabilecek parçalar.
Bunlar mümkün olduğunca çekirdeklere dağıtılmalıdır.
• Veri paylaşımı: Büyük miktarda veri paylaşan yazılım
bileşenleri mümkün olduğunca ortak cep bellek kullanan
çekirdeklere atanmalıdır.
• Kaynak kullanımı: Eldeki çekirdekler mümkün olduğunca
kullanılmalı, boş bırakılmamalıdır.
Bu üç madde birbirini ortagonal olarak etkilemekte,
paralelleşme
yazılımın
paralel
koşan
parçalarının
serpiştirilmesini öngörürken veri paylaşımı paralel parçaların
öbeklenmesini gerektirmekte, kaynak kullanımı ise eldeki
çekirdeklerin mümkün olduğunca dolu kalmasına ihtiyaç
duymaktadır.

Şekil 3. Eş uzunluktaki dosyaları derleme başarımı

Yapılan çalışmalarda bu üç etkenin cep bellek bilinçli
zamanlama üzerindeki etkileri gösterilmeye çalışılmış ve cep
bellek kullanımını arttırmanın paralelleştirme başarımı üzerine
etkileri incelenmiştir.
Bu amaçla GoF tasarım kalıpları[20] gerçeklenerek, cep bellek
bilinçli iş sıralamada kullanılmıştır. Tasarım kalıpları günümüz
yazılımlarında sıklıkla kullanılmakta ve bu sayede geliştirilen
yaklaşımın tasarım kalıplarının yeniden kullanımı ile birlikte
yazılımlarda tekrar tekrar kullanılmasına olanak vermektedir.
Şekil 4. Değişen uzunluktaki dosyaları derleme başarımı

Grafiklerde görülen başarım artışları paralelleştirme yapılmadığı
takdirde kullanılan işlemci sayısından bağımsız olarak tek
işlemcili derleme başarımına sahip olmaktadır. Oysa ki yapılan
paralelleştirmelerin ardından artan çekirdek sayısı başarımı da
arttırmaktadır. Her ne kadar elde edilen başarım zaman zaman
%5-%10 seviyesinde olsa da unutulmamalıdır ki yapılan
paralelleştirme işlemleri eldeki yazılım hakkında geniş çaplı bir
analiz yapılmadan ve detaylı bilgi edinilmeden sadece model
tabanlı analize bağlı olarak yapılmıştır. Yazılıma geliştiren ve
ona daha hakim olan kişilerce performans artışı çok daha yükse
seviyelere çıkartılabilir.

Çalışmanın son safhasında geliştirilen yaklaşım kullanılarak bir
görüntü filtreleme yazılımı içerisinde bulunan bağımlılık
örüntüleri yardımıyla cep bellek bilinçli iş dağıtımı yapılmış ve
elde edilen sonuçlarla Linux’ün CFS isimli iş sıralayıcısının
başarımı arttırılmıştır.
4.2. Tasarım
Sıralanması

Kalıplarının

Cep

Bellek

Bilinçli

İş

Bu
kısımda
strateji(strategy),
ziyaretçi(Visitor)
ve
gözlemci(observer) isimli üç farklı tasarım kalıbı farklı
yaklaşımlarla cep bellek bilinçli iş sıralamaya tabi tutulmuş ve
elde edilen başarım sonuçları Linux CFS iş sıralayıcısı ile
karşılaştırılmıştır[21].

Bağımlılık kalıplarına ilişkin daha detaylı çalışmalar yazarların
konuyla ilgili diğer yazılarında mevcuttur [18,19].

Yapılan deneylerde yazılım kalıpları bileşenleri veri paylaşım
miktarları göz önünde bulundurularak mümkün olduğunca ortak
cep bellek kullanan çekirdeklere dağıtılmaya çalışılmışlardır.

4. Bağımlılık Örüntülerinin Cep Bellek Bilinçli
İş Sıralaması

Deneylerin yapıldığı sistem her biri çift çekirdekli 4 adet Xeon
işlemci barındıran bir sunucudur. Bu da iş sıralama işlemleri
esnasında nesnelerin dağıtılabileceği 8 farklı çekirdek sunar.
Deneyler sırasında Java programlama dili ve JNI yardımıyla
Linux çekirdeğinin iplik ilişkilendirme(thread affinity) sistem
çağrıları kullanılmıştır. Deneylerde her bir nesne ayrı bir iplik
olarak kullanıldığından yapılan açıklamalarda nesne ve iplik
kavramları birbirinin yerine kullanılabilmektedir.

4.1. Cep Bellek Bilinçli İş Sıralama
Cep bellek bilinçli iş sıralama yaklaşımı, yazılımın çalışması
esnasında işlemcide ortak cep bellek kullanılan çekirdeklerin
ortak cep belleklerden yararlanma miktarını arttıracak biçimde
yapılan iş sıralama olarak özetlenebilir. Bu tür bir yaklaşımın
geliştirilebilmesi için yazılım bileşenlerinin ortak veri kullanım
miktarlarının önceden belirlenmesi gereklidir. Bu işlem çalışma
zamanı sırasında yapılacak analizlerle gerçeklenebilir fakat
yazılım çalıştırılmadan hatta daha gerçeklenmeden bu bilgiye
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Strateji. Strateji kalıbı için, belirli sayıdaki istemci nesne
için her biri farklı bir stratejiyi temsil eden sabit sayıda
strateji nesnesi yaratılmıştır. Her bir strateji nesnesi
kendisine çalışma zamanında atanan bir istemci ile birlikte
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ortak bir miktar veri üzerinde çalışarak işlemlerini
tamamlamıştır.

Gözlemci. Gözlemci kalıbı için diğer iki kalıba oranla daha
farklı bir paralelleştirme anlayışı uygulanmış ve her bir
gözlemci kendi istemcisi tarafından oluşturularak
çalıştırılmaya başlanmıştır. Bu tür bir senaryoda çok daha
fazla sayıda nesne yaratılacak ve istemci-gözlemci grupları
birbirinden daha izole halde çalışacaklardır.

Şekil 7’de iki adet gözlemci nesnenin farklı sayıdaki istemciler
için gösterdiği başarımlar görülebilir. Bu deneyde iki adet
gözlemci kullanılmasının nedeni ortak cep bellek kullanan en
fazla iki adet çekirdeğin sistemde bulunması, bu nedenle de
farklı sayılarda istemci üzerinde deneme yapmak için dört
işlemciye dört istemci ve her iki çekirdeğe iki ortak gözlemcinin
denk gelmesinin uygun olmasıdır.

Şekil 5. Strateji kalıbının cep bellek bilinçli iş sıralaması
Şekil 5’de 32 adet istemci için farklı sayılarda strateji nesnesinin
cep bellek bilinçli iş sıralaması sonucu elde edilen başarım artışı
görülebilir. Şekilde CFS Linux’ün “Completely Fair Scheduler”
isimli iş sıralayıcısını CAWS ise “Cache Aware Scheduling”
olarak adlandırılan cep bellek bilinçli zamanlama yaklaşımını
temsil etmektedir. Programların çalışma süreleri en kötü çalışma
süresine göreli olarak normalize edilmiştir. Böylece çizimlerde
grafik 1’e yaklaştıkça çalışma zamanı en kötü çalışma zamanına
yaklaşmakta dolayısıyla da başarım düşmektedir. Grafikte de
görüldüğü üzere, cep bellek bilinçli iş sıralama kullanıldığı
zaman paralelleşen bileşen sayısı işlemci sayısına ulaşana kadar
başarım artmıştır. Bu durumun nedeni iş sıralama üzerine
yapılan geliştirmenin nesne göçü yapmamasıdır.
•

Ziyaretçi. Ziyaretçi kalıbı için ziyaretçi ve istemci
nesnelerin birbirinden bağımsız olarak yaratılmış ve paralel
olarak çalışacak şekilde ziyaretçiler rastgele istemci
nesnelere atanmışlardır. Her bir ziyaretçi ve istemci bir
sonraki sefer birlikte çalışacağı nesneleri kendi içlerinde
birer kuyruk yapısında tutmuş, böylece bir ziyaretçi
çalışırken başka bir istemciye yönelik ziyaretini sırada
tutabilecektir.

Şekil 6’da 8 adet ziyaretçi farklı sayıda istemci nesneye hizmet
vermek üzere çalıştırılmıştır. Deneylerde, stratejiye benzer bir
sonuç ziyaretçi kalıbı için de elde edilmiştir. Bu sefer stratejiye
oranla daha rastgele bir çalışma mekanizmasının kullanılması
nedeniyle başarım artışı stratejiye oranla daha azdır.

Şekil 7. İki gözlemci cep bellek bilinçli iş sıralaması
Birçok farklı sayıda istemci gözlemci çifti için de başarımın
ölçülmesi daha gerçekçi deneyler için elzemdir. Bu amaçla
sistemdeki toplam nesne sayısı çeşitlendirilmiş ve cep bellek
bilinçli iş sıralama uygulanmıştır. Şekil 8’de görülen sonuçlar
önceki deneylerle paralellik göstermektedir.
4.3. Bir görüntü filtreleme yazılımı üzerinde cep
bellek bilinçli iş sıralama
Yukarıda sıralanan deneyler farklı tasarım kalıpları için cep
bellek bilinçli iş sıralamanın uygulanabilirliği konusunda olumlu
sonuçlar vermiştir. Doğal olarak bu tür bir iş sıralamanın gerçek
dünya yazılımlarına daha yakınsayan bir örnek üzerinde
denenmesi uygulanabilirliği konusunda daha elle tutulur fikirler
verecektir.

Şekil 8. Farklı sayıda nesne için gözlemci kalıbının cep bellek
bilinçli iş sıralaması

Şekil 6. Ziyaretçi kalıbının cep bellek bilinçli iş sıralaması

Son olarak, cep bellek bilinçli iş sıralama yaklaşımıyla
gerçeklenen bir iş dağıtıcısı aracılığıyla Şekil 9’da modeli
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sunulan bir görüntü filtreleme yazılımının iş sıralama işlemi
gerçekleştirilecek ve elde edilen başarım Linux’ün CFS iş
sıralayıcısı ile karşılaştırılacaktır.

Şekil 9. Örnek bir görüntü filtreleme yazılımı modeli

Şekil 11. Görüntü filtreleme yazılımının cep bellek bilinçli iş
sıralaması

Paralelleştirme işleminde ve cep bellek bilinçli iş sıralamada
yazılımda bulunan bağımlılık kalıplarından faydalanılacaktır. Bu
amaçla Şekil 9’da sunulan yazılım modelinden Şekil 10’da
sunulan bağımlılık çizeneği elde edilmiştir.

5. Sonuçlar
Elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
• Yazılımların durağan modelleri içerisinde bulunabilecek
örüntüler yardımıyla paralelleştirme işlemi esnasında
önem kazanacak yapılar keşfedilebilir.
• Keşfedilen bu yapılar problemin doğasına ilişkin
paralelleştirme
fırsatlarının
yakalanmasına
neden
olabilmektedir.
• Cep bellek bilinçli iş sıralama ile uygulama yazılımlarının
çok çekirdekli işlemcilerdeki başarımı arttırılabilir.
• Model tabanlı yaklaşımlar kullanılarak cep bellek bilinçli
iş sıralamada kullanılabilecek ön bilgiler henüz yazılım
çalıştırılmadan ya da daha yazılım üretilmeden elde
edilebilir.

6. Bilgilendirme

Şekil 10. Şekil 10'daki yazılım modelinin bağımlılık çizeneği
Şekil 10’daki çizeneğe göre paralelleştirme işlemi H ile
gösterilen ve bir dağıtım sınıfı olan ImageMatrix sınıfından
başlatılacak, B ile temsil edilen köprü oluşturan Filter sınıfları
çekirdeklere dağıtılacak, bu esnada C ile temsil edilen döngü
sınıfı CompositeFilter’da bulunabilecek sıradüzensel yaklaşım
paralelleştirilerek A ile temsil edilen otorite sınıfı ImageBuffer
üzerinde gerekli senkronizasyon işlemleri gerçeklenecektir.
Yukarıdaki yönergeler doğrultusunda paralelleştirilen yazılımın
yüksek miktarda ortak veri kullanması muhtemel, köprü-otorite
sınıflarının cep bellek bilinçli zamanlanması ile başarımı
arttırılacaktır.
Yapılan deneyler sonucu Şekil 11’de sunulan başarım artışı elde
edilmiştir. Deneylerde yaklaşık 1.6MB büyüklüğünde bir resim
dosyası bir ImageMatrix nesnesi tarafından belleğe alınmış,
akabinde ImageBuffer nesnelerine bölünerek farklı Filter
nesneleri tarafından paralel olarak filtrelenmiştir. Filter ve
ImageBuffer nesneleri mümkün olduğunca ortak bellek kullanan
çekirdeklere atanmış, böylece ardı ardına aynı bölge üzerinde
filtreleme yapacak olan filtrelerin ortak cep bellek üzerinde veri
paylaşması sağlanmıştır.
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Ek A – Örnek Bir Bağımlılık Çizeneği

Şekil 12. Jikes AST modülünün bağımlılık çizeneği ve içerisindeki bağımlılık örüntüleri
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(extensibility), esneklik (flexibility) gibi özellikler sağlar.
Fakat nesne yönelimli tasarım paradigması her zaman ilgilerin
ayrımını destekleyemez, çünkü her zaman farklı ilgileri farklı
modüllere ayıramaz. İlgi yönelimli tasarım paradigması, ayrı
işlevsel birimler halindeki enine kesen ilgileri ortaya çıkarmak
ve bu ilgilerin modülarizasyonunu sağlayan sistematik bir
yöntem sunmak amacıyla geliştirilmiştir.

Özetçe
Sosyal ağların ve bilgi paylaşımının popülaritesinin artmasıyla
birlikte büyük verilerin etkili bir şekilde işlenmesi önemli bir
problem haline geldi. Bu durum; metin, internet, çoklu ortam
madenciliği gibi birçok farklı konuda uygulaması olan veri
madenciliğinin en temel problemidir. Veri madenciliği etkili
veri işleme için kendine özgü teknikler sağlar. Fakat yazılım
geliştirme sırasında bu teknikleri uygulamak yazılımın birçok
farklı modülüne fazladan ilgi ekler. Sadece nesne yönelimli
yaklaşım kullanıldığında, enine kesen ilgilerden dolayı bu tür
sistemler tam olarak modülarize edilemezler. Bu makalenin
amacı veri madenciliği konuları içeren sistemlerin ilgi
yönelimli yaklaşım ile nasıl modülarize edileceğini
araştırmaktır. Bu makalede öncelikle, nesne yönelimli yazılım
geliştirme yaklaşımındaki ana problemler bir sosyal müzik
kütüphanesi uygulaması üzerinden örneklendirilmektedir.
Ardından ilgi yönelimli yazılım geliştirme kullanılarak bu
problemlerin nasıl çözülebileceği tartışılmaktadır. Bu
çalışmanın en önemli katkısı; veri madenciliği problemlerinde
yaygın olarak bulunan enine kesen ilgilerin tespit edilmesi ve
bu alanda ilgi yönelimli yazılım geliştirme yaklaşımının
uygulanmasında yön gösterici olmasıdır.

Yazılım tasarım perspektifi açısından ele alındığında, nesne
tabanlı tasarım kullanılırsa, veri madenciliği konuları enine
kesen ilgiler nedeniyle ilgilerin ayrımı prensibine aykırı
durumlar oluşturur.
Bizim amacımız veri madenciliği
konularındaki enine kesen ilgiler problemini ilgi yönelimli
yazılım geliştirme yaklaşımı kullanarak çözmektir. Bu
makalede, vaka analizi olarak veri madenciliği konuları içeren
bir sosyal müzik kütüphanesi uygulamasının tasarım ve
gerçekleştirim süreçleri üzerinden geçilmekte ve uygulamanın
üretim ve geliştirme aşaması sırasında karşılaşılabilecek ilgiler
incelenmektedir.
Bu makale şu bölümleri içermektedir. 2. kısımda, veri
madenciliği ile ilgili temel bilgiler özetlenmiştir. 3. kısımda,
örnek uygulamanın vaka analizi yapılmış, 4. kısımda
uygulamanın nesne yönelimli tasarımı ve uygulanan tasarım
desenleri açıklanmıştır. 5. kısımda enine kesen ilgiler ve nesne
yönelimli tasarımdaki problemler ele alınmış, 6. kısımda ise
AspectJ ile geliştirilmiş ilgileri içeren yeni tasarım
sunulmuştur. 7. kısımda ilişkili çalışmalar hakkında kısa bilgi
verilmiş, 8. kısımda ilgi yönelimli yaklaşım ile ilgili yapılan
çıkarımlar tartışılmıştır.

1. Giriş
Günümüzde Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin
çok fazla kullanılması, bilgi paylaşımının önemini artırdı. Bir
araştırmaya [1] göre Twitter’a saniyede 1736 tweet atılmakta
ve bir dakikada Facebook’a 136.000 resim yüklenmektedir. Bu
istatistiksel bilgiler internet ortamında çeşitli amaçlarla analiz
edilmeyi bekleyen ne kadar çok veri bulunduğunu ortaya
koymaktadır. Örneğin; sosyal ağlar kullanıcılarına arkadaş
önerisi sunmakta ve Amazon.com gibi e-ticaret uygulamaları
müşterilerine ilgilenecekleri başka ürünler önermektedir. Bu
tip analizler gruplar arasındaki benzerliğin ölçülmesi üzerine
kurulmuştur. Fazla miktardaki veriyi verimli bir şekilde analiz
etmek de veri madenciliğinin temel ilgi alanını
oluşturmaktadır.

2. Temel Bilgiler
Bu çalışmadaki örnek uygulamada, benzer müzik zevklerinin
bulunması işlemlerinde çeşitli veri madenciliği teknikleri
kullanılmıştır. Bu nedenle bu bölüm, veri madenciliği
alanındaki temel kavramların kısa bir açıklamasını
içermektedir.
Veri madenciliği, veri ya da bilgi keşfi olarak da bilinen büyük
bilgi havuzları içerisinden ilgi çekici olan bilgiyi bulma
sürecidir. Veri madenciliği, verileri farklı bakış açılarından
inceler ve bunları yararlı bilgiler halinde özetler. Bundan
başka, veri madenciliği, büyük ilişkisel veritabanlarındaki
onlarca alandan korelasyonlar ya da tasarım desenleri bulur.

Veri madenciliği, sınıflandırma (classification), gruplandırma
(clustering) ve birliktelik (association) gibi birçok tekniği
kullanarak büyük verilerin içindeki önemli ve değerli bilgileri
ortaya çıkarır. Birçok veri madenciliği tekniği; veriye öznitelik
indirgeme(feature reduction), çift kopyaları yok etme, sıralama
gibi çeşitli adımlar uygulamayı gerektirir. Bu sebeple, veri
madenciliği tekniklerini uygulamak, uygulama alanıyla direk
olarak bağlantılı olmayan birçok ek ilgi meydana getirir.

Veri madenciliğinin en yaygın kullanılan tekniklerinden bir
tanesi gruplandırmadır. Gruplandırma ya da grup analizi, veri
nesnelerini gruplar içerisine toplar. Buna göre aynı gruba ait
olan nesneler benzer nesneler, farklı gruplara ait olan nesneler
ise benzeşmeyen nesneler olarak adlandırılabilirler. Hiyerarşik
gruplandırma (hierarchical clustering), ağırlık merkezi tabanlı
gruplandırma (centroid-based clustering), dağıtım tabanlı

İyi bir sistem tasarımının en temel gerekliliklerinden bir tanesi
kod yayılmasını ve karışıklığını azaltan, ilgilerin ayrımı
prensibidir.
İlgilerin
ayrımı,
tekrar
kullanılabilirlik
(reusability), uyarlanırlık (adaptability), genişletilebilirlik
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gruplandırma (distribution-based clustering) ve yoğunluk
tabanlı gruplandırma (density-based clustering) gruplandırma
analizleri için alt kategorileri oluşturmaktadırlar.
Diğer yaygın veri madenciliği tekniği ise sınıflandırmadır.
Sınıflandırma verilen bir veri grubu üzerinde uygulanır ve bu
veri grubu içinde her bir kayıt bir tanesi sınıf olan birtakım
özniteliklerden oluşur. Sınıflandırma, kategorik sınıf
etiketlerini tahmin etme işlemini gerçekleştirir ve görünmeyen
veriler için model tasarlar. Gruplandırma sıklıkla sınıflandırma
ile karıştırılır fakat bunlar sınıflar bakımından farklılıklar
gösterirler [2]. Sınıflandırmada, nesneler önceden tanımlanmış
sınıflara atanırlar; oysa gruplandırmada doğal sınıflar
keşfedilir. Sinir Ağları (Neural Networks), en yakın komşu
sınıflandırıcısı (nearest-neighbour classifier), Karar Ağacı
(Decision Tree); sınıflandırma yöntemleri için verilebilecek
örneklerdir [3].

Şekil 1: ScrobblerJ Kullanıcı Senaryosu Diyagramı.
Şekil 2 bu uygulamanın genel işleyişini bir sanatçının
sorgulanması örneği ile göstermektedir. Örnekte, kullanıcı
arayüzü bileşeni (GUI) ana bileşene (Core) mesajı yöneltir.
Daha sonra ana bileşen sanatçı bilgilerini Last.fm web
servisine sorar. Web servisi ilgili veriyi XML formatında
gönderir ve Util bileşeni bu XML verisini ayrıştırır. Ana
bileşen, parçalarına ayrılmış veriyi uygun formata getirerek bir
sanatçı nesnesi yaratır. Diyagramdaki mavi ok (baklava dilimi
başlangıçlı ok), “get artist info” (sanatçı bilgisini getir)
sorgusunun oluş akışını göstermektedir. Turuncu ok (nokta
başlangıçlı ok) ise “get similar artists” (benzer sanatçıları
getir) sorgusunu göstermektedir. Bu ok, sanatçı nesnesinin
yaratılmasına kadar önceki sorgu ile aynı yolu takip eder. Bu
noktada, sanatçı nesnesi veri madenciliği (Data Miner)
bileşenine yollanır ve bu bileşende benzer sanatçılar bulunur.

Bu çalışmada veri madenciliği tekniklerinden k-yakın komşu
(knn) ve k-means algoritmaları kullanılmaktadır. Knn,
nesneleri en yakın k komşuyu esas alarak oy çoğunluğuna göre
sınıflandıran bir yöntemdir [4]. K-means, her bir gözlemin en
yakın ortalamaya sahip olan gruba atanmasını esas alarak n
adet gözlemi k adet gruba taksim etmeyi amaçlayan bir
gruplandırma yöntemidir.

3. Vaka Analizi
Bu bölümde, veri madenciliği konularındaki enine kesit
problemlerini ve bu problemlerin çözümlerini göstermek için
kullandığımız uygulamayı açıklayacağız.
Last.fm [5] günümüzde oldukça popüler bir sosyal müzik
ağıdır ve web servisleri sayesinde program geliştiricilerin de
kataloglarında kayıtlı olan kullanıcı, sanatçı ve albüm
bilgilerine ulaşmasını sağlar. ScrobblerJ [6] ise, Last.fm web
servislerinin sağladığı bazı özellikleri destekleyen, Java ile
geliştirilmiş açık kaynak kodlu bir yazılımdır. Bu uygulama,
Last.fm kataloglarındaki dinleyicilerin profillerine, sanatçılara
ve albümlere Java kodundan ulaşılmasını sağlamaktadır.
Bu çalışmada, orijinal ScrobblerJ kütüphanesi genişletilerek
sisteme grafik kullanıcı arayüzü ve veri madenciliği konuları
eklenmiştir. Ayrıca, ScrobblerJ uygulamasının yeni versiyonu
Last.fm sosyal müzik ağındaki fotoğraflara, albümlere ve
müzik parçalarına göz atma gibi daha birçok özelliği
desteklemektedir. Buna ek olarak, bu yeni versiyona benzer
müzik zevkine sahip kullanıcıları ve benzer sanatçıları bulmak
gibi veri madenciliği konuları da eklenmiştir.

Şekil 2: ScrobblerJ Uygulamasının Genel İşleyişi.

4. Nesne Tabanlı Tasarım
4.1. Uygulamanın Nesne Tabanlı Tasarımı

Genişletilmiş ScrobblerJ uygulamasından sistemdeki “User”,
“Artist”, “Album”, ve “TasteOMeter” modüllerine erişim
sağlanır. Şekil 1’deki kullanıcı senaryosu diyagramında
ScrobblerJ uygulaması ile gerçekleştirilebilecek işlemler
özetlenmektedir. Bu uygulamanın “User” seçeneği ile; Last.fm
kullanıcılarının
profillerine
ve
müzik
zevki
bu
kullanıcılarınkine benzer diğer kullanıcıların listesine
ulaşılabilir. “Artist” seçeneği ile belirli bir sanatçının
bilgilerine ve benzer nitelikteki sanatçılara ulaşılabilir.
“Albüm” seçeneği, istenen bir albüme ait bilgilere ulaşmayı
sağlar. “TasteOMeter” seçeneği ise iki kullanıcı arasındaki
müzik zevkinin ne kadar benzeştiğini ölçen bir sistem sunar.

ScrobblerJ uygulaması Şekil 3’te gösterildiği gibi 8 farklı
paket içerir. Test paketi ana metodlar ile birlikte uygulamayı
başlatan test sınıflarını içerir. Bu projede uygulanan tasarım
Model-Görünüm-Denetmen (MVC) yapısına uygundur ve
grafiksel kullanıcı arayüzü paketinde bulunan bütün görünüm
ve kontrol sınıfları mantık bölümünden ayrılmış durumdadır.
Kütüphane içerisinde kullanılan Util sınıfı XML ayrıştırıcı ve
görüntü operasyonları gibi genel yardımcı işlemler için sınıflar
içerir. Bu projedeki ana kütüphane paketleri User, Album,
Artist ve Tag’dir. Bunlar Last.fm uygulama arayüzüne ait
parçalar için örtü sınıflar (wrapper) içerir. Örneğin, Album
paketi içerisinde, aynı isimdeki Album sınıfı bulunmaktadır ki
bu sınıf, Last.fm’deki albüm bileşenine ulaşmak için
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yorulmamalıdır. Bu tasarım problemi, sistemde Strategy
tasarım deseni ile çözülmüştür.

kullanılan bir arayüzdür. Diğer önemli bir paket, veri
madenciliği tekniklerini kullanarak benzerlik araması
operasyonlarını gerçekleştiren sınıfları içeren dataMining
paketidir. Önemli paketlerin detayları gelecek bölümlerde
tasarım desenleri ile birlikte açıklanacaktır.

Şekil 4: State Tasarım Deseni Uygulaması.
Örnek uygulamada, kNN sınıflandırma ve kMeans
gruplandırma metodları kullanılmaktadır. SimilarFinder
modülü bir sorgu öğesine benzer öğeleri bulmak ile
sorumludur ve bir soyut sınıf olan SimilarFinderStrategy
kopyasını taşımaktadır. kNNFinder ve kMeansFinder
benzerlik araması için somut stratejiler olarak sistemde
bulunmaktadır.
SimilarFinder
istenilen
strateji
ile
yapılandırıldıktan sonra bu strateji ilgili algoritmaya göre
benzer öğeleri hesaplamaktadır. Şekil 5 sistemdeki Strategy
tasarım deseni uygulamasını göstermektedir. Bu tasarım,
uygulanan
stratejinin
gerektiğinde
kolaylıkla
değiştirilebilmesine
olanak
sağlamaktadır
ve
yeni
algoritmaların sisteme eklenmesini kolaylaştırmaktadır.

Şekil 3: ScrobblerJ Uygulaması Paket Şeması.
4.2. Tasarım Desenleri
Başlangıçtaki nesne tabanlı tasarıma, sistemin modülerliğini
geliştirmek için uygulanan tasarım desenleri şunlardır: State,
Strategy ve Proxy. Bu tasarım desenlerinin uygulamalarından
aşağıda söz edilmektedir.
4.2.1.

State Tasarım Deseni:

State tasarım deseni, nesnenin davranışının içinde bulunduğu
duruma bağlı olduğu ve davranışın çalıştırma süresi içinde bu
duruma göre değiştiği zamanlarda uygulanabilir [7]. Bu
tasarımda bazı Grafiksel Kullanıcı Arayüzü sınıflarında State
tasarım deseni kullanımı gerekmektedir.
Bu uygulamada, sonuçların gösterildiği ekranı simgeleyen
ResultsPanel’deki içerik User, Album ve Artist gibi farklı
tiplere göre değişiklik göstermektedir. Biz bu durum için Şekil
4’te gösterilen State tasarım desenini kullandık. Bunun için
DisplayMode adı verilen bir soyut sınıf (abstract class)
tanımladık. Burada ArtistMode, UserMode, AlbumMode ve
TasteMode gibi her görünüm tipi için somut bir DisplayMode
bulunmaktadır. ResultsPanel bir DisplayMode nesnesi
taşımaktadır ve ResultsPanel’e elemanlar ekleneceği zaman,
ResultsPanel taşıdığı bu DisplayMode nesnesine kendi
elemanlarını ekrana eklemesini söyler. Bu uygulamadaki
durum geçişleri, ilgili butonlar vasıtasıyla kullanıcı girdileri
tarafından kontrol edilir. Biz uygulamamızda bu tasarım
desenini kullanarak elverişsiz IF deyimlerinden kaçınmış
olduk.
4.2.2.

Şekil 5: Strategy Tasarım Deseni Uygulaması.
4.2.3.

Proxy Tasarım Deseni:

Proxy tasarım deseni genellikle büyük miktarda kaynak ya da
yükleme zamanına ihtiyaç duyan nesneler için bir arayüz
olarak kullanılmaktadır. Bu gibi durumlarda, Proxy tasarım
deseni bu nesnelerin gerçek istek öncesi oluşturulmamasını ve
kaynak ihtiyacı yüksek olan işlemlerin aynı nesne için tekrar
tekrar yapılmamasını garantiye alır [7].
ScrobblerJ Kütüphanesi XML ayrıştırıcı operasyonlarını
sunmak amacıyla Artist, Album ve User sınıfları için Proxy
tasarım deseni içermektedir. Şekil 6 Artist paketi için Proxy
tasarım deseni uygulamasını göstermektedir. Bu tasarımda,
ArtistProxy yüklü operasyonları yerine getiren asıl sınıftır.
Artist sınıfı, mesajları ArtistProxy sınıfına yönlendirir ve ikisi
birlikte aynı IArtist arayüzünü uygularlar. Programcı bu
arayüz ile etkileşim halindedir. Bu uygulamada, yüklü
görevler XML verilerini ilgili URL’den almak ve bu veriyi
uygun şekilde ayrıştırmaktır. Eğer bu işlem daha önceden
yapılmış ise bunun tekrar etmesini engellemek için bir

Strategy Tasarım Deseni:

Uygulamada, kullanıcılar ve sanatçılar arasındaki benzerlikler
veri madenciliği algoritmaları kullanılarak hesaplanmaktadır.
Bu amaç için kullanılabilecek birçok veri madenciliği tekniği
bulunmaktadır. Farklı algoritmalar farklı performanslar
göstererek değişik sonuçlar vermektedir. Geliştirilen tasarım,
benzerlik arama algoritmasının değişmesine olanak sağlayacak
şekilde esnek olmalıdır ve kullanıcı algoritmanın detayları ile
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ölçüde kod saçılması ve karışıklığına yol açacağını ortaya
koymaktadır.

kısıtlama getirilmelidir. Proxy sınıfındaki getProperty()
metodunun gerçekleştirimi, aynı XML düğümünün daha
önceden işlenip işlenmediğini kontrol ederek bu kısıtlamayı
sağlamaktadır. Eğer işlem ilk defa gerçekleşiyorsa,
getProperty() metodu bu düğümü ayrıştırır; eğer işlem daha
önceden gerçekleşmiş ise, getProperty() metodu önceden
ayrıştırılmış olan öğeyi döndürür.

5.1. Veri Madenciliği İlgileri:
Bu çalışmada geliştirilen uygulama kullanılarak benzer müzik
zevklerine sahip Last.fm kullanıcıları aranabilir. Aynı şekilde,
belirli bir sanatçıya benzer nitelikteki sanatçıların listesine de
erişilebilir. Sistemde, bu gibi benzerlik araması işlemleri
çeşitli
veri
madenciliği
yöntemleri
kullanılarak
gerçekleştirilmektedir.
Öncelikle, Last.fm kataloğuna kayıtlı kullanıcı ve sanatçı
listelerini kullanarak çevrim dışı bir şekilde veri setleri
oluşturuldu. Yürütüm aşamasında ise, sorgu nesnesine benzer
özellikteki kullanıcı ve sanatçıları bulmak için bu veri setleri
üzerinde gruplandırma ve sınıflandırma gibi bilinen çeşitli veri
madenciliği
yöntemleri
uygulanmaktadır.
Modülerlik
açısından veri madenciliği ile ilgili kısımlar ayrı bir pakete
yerleştirildi ve Strategy tasarım deseni uygulandı. Bununla
birlikte, veri madenciliği görevleri kopyaları yok etme, eksik
verileri ele alma, özellik seçimi, sıralama gibi çeşitli önce
ve/veya sonra uygulanacak işlemler içermektedir. Bu işlemler
ana sürecin bir parçası olmamakla beraber kodun
okunabilirliğine zarar vermektedir.
Esas kodun bunun gibi veri madenciliği ile ilgili yan ilgilerden
ayrılması ve bu yan ilgilerin ayrı bir cephede
gerçekleştirilmesi modülerlik açısından daha uygun
düşecektir. Örnek uygulamada kullanılan veri madenciliği
ilgileri (Şekil 7 – pembe çizgiler) aşağıda özetlenmiştir:

Şekil 6: Proxy Tasarım Deseni Uygulaması.

5. Enine Kesen İlgiler
Bir önceki bölümde açıklandığı gibi, nesne tabanlı tasarımda
sistemin modülaritesini geliştirmek için gerekli yerlerde çeşitli
tasarım desenleri kullanıldı. Buna rağmen, sistem, nesne
tabanlı tasarım paradigması ile modüler bir şekilde
çözülemeyecek durumlar da içermektedir. Farklı ilgilere ait
kodlar birbirinden tam olarak ayrılamadığı için aynı modül
içerisinde karışıklığa ve farklı modüller arasında kod
saçılmasına neden olmaktadır. Özellikle veri madenciliği ile
ilgili kodlar farklı birçok modülü kesmektedir. Enine kesen
ilgi olarak adlandırılan bu durumların ilgiye yönelik yazılım
geliştirme paradigması ile çözülmesi uygun bulunmuştur.

5.1.1.

Ön-işleme İlgileri:

Ön-işleme ilgileri, sınıflandırma veya gruplandırma
yöntemleri uygulanmadan önce veri seti üzerinde yapılması
gereken işlemleri içerir.
- Veri setinin ana belleğe aktarılması: Öncelikle, disk
üzerindeki veri seti programda kullanılmak üzere ana belleğe
aktarılmalıdır.
- Çift kopyaların yok edilmesi: Veri seti içinde aynı örneklerin
olup olmadığının kontrol edilmesi, eğer varsa fazlalıkların
iptal edilmesi gerekir.
- Eksik verilerin ele alınması: Veri seti içerisinde bazı
örneklerde eksik özelliklerin bulunması çok sık karşılaşılan bir
durumdur. Bu gibi durumlar sınıflandırma başarısını ciddi
şekilde etkilemektedir. Dolayısıyla, eksik özellikler uygun bir
şekilde ele alınmalıdır. Eksik özelliklerin ne şekilde ele
alınacağı ile ilgili birçok yöntem bulunmaktadır (eksik özellik
içeren örneklerin atılması, bu özelliklerin ortalama değer ile
doldurulması, vb.). Bunlardan hangi yöntemin kullanılacağı da
ayrı bir ilgi olarak ele alınabilir ancak; bu uygulama için eksik
özellik içeren örneklerin listeden atılması tercih edilmiştir.

Şekil 7’de, sistemde var olan enine kesen ilgiler
gösterilmektedir. Bu gösterim, Eclipse AspectJ Visualizer [8]
aracı kullanılarak oluşturulmuş olup, sistemdeki cephe
kodlarının hangi sınıflara enjekte edildiğini göstermektedir.
Şekildeki her renk ayrı bir ilgiye karşılık gelmektedir ve bu
ilgilerin detayları ilerleyen bölümlerde anlatılacaktır. Şekilden
de gözlemlenebildiği üzere, bir ilgi birden fazla modülü
kesebildiği gibi, aynı modülü farklı noktalarda da kesmektedir.
Bu da, ilgi yönelimli yazılım geliştirme stratejisi
uygulanmadığı takdirde sistemdeki enine kesen ilgilerin ne

Şekil 7: Uygulamadaki Cephelerin Dağılımı. (pembe: veri madenciliği cephesi, yeşil: XML düğümü ziyaret cephesi, sarı: boş
karakter kontrolü cephesi, kırmızı: ekran yenileme cephesi, mavi: resim dosyası yazma cephesi.)
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5.1.2.

İşleme İlgileri:

5.3.3.

Programı kullanarak kullanıcıların, sanatçıların, albümlerin
resimlerine göz atmak da mümkündür. Her resim sorgusunda,
ilgili URL’deki görüntü alınıp uygun boyuta getirildikten
sonra aynı nesne için daha sonra yapılacak olan sorgularda
kullanılmak üzere disk üzerinde kaydedilmektedir. Bu görüntü
işlemleri farklı sınıfları kestiği için (Şekil 7 – mavi çizgiler),
bu işlemleri ayrı bir cephede toplamak daha uygun olacaktır.

Bu ilgiler, sınıflandırma ve gruplandırma sürecinde yapılacak
işlemleri içerir. Bu işlemlerden en önemlisi örnekler
arasındaki benzerliğin hesaplanmasıdır. Bu amaçla Euclidian,
Jacobian gibi çeşitli uzaklık ölçümleri kullanılmaktadır.
Sistemin tasarımı, uzaklık ölçümünü gerektiğinde kolaylıkla
değiştirebilmek için yeterince elverişli olmalıdır.
5.1.3.

Görüntü Dosyası Yazma İlgisi:

İleri-işleme İlgileri:

6. İlgi Yönelimli Programlama

Bu gruptaki ilgiler, sınıflandırma/gruplandırma yöntemleri
uygulandıktan sonra sonuç kümesi üzerinde yapılacak
işlemleri içerir. Bu tip işlemlere örnek olarak sıralama ve
sınıflandırıcının başarısının ölçülmesi verilebilir. Bu
uygulamada, ileri-işleme yöntemi olarak sadece sıralama göz
önüne alınmaktadır.

Yukarıda açıklanan enine kesen ilgileri yakalamak amacıyla
ilgiye yönelik programlamadan yararlanılarak nesneye dayalı
tasarım üzerinde çeşitli iyileştirmeler yapılmıştır. Bu bölüm,
bu cephelerin kod örnekleri üzerinden detaylı açıklamasını
içermektedir. Cephe kodlarının geliştirilmesinde bu alandaki
yaygın kullanımı ve Eclipse ortamı ile kolay entegrasyonu göz
önüne alınarak AspectJ [8] kullanılmıştır.

5.2. XML Düğümlerini Ziyaret Etme ve Ayrıştırma İlgisi:
Last.fm web servisleri; kullanıcılar, albümler ve sanatçılar
hakkında XML formatında bilgi veren fonksiyonlar
sunmaktadır. Bu çalışmada geliştirilen programın kullanıcısı
bir sorgu yaptığında, sistem ilgili URL’yi ziyaret eder ve
oradaki XML verisini çeker. Daha sonra; isim, yaş, cinsiyet,
vb. bilgilerin elde edilebilmesi için XML formatındaki bu
verinin ayrıştırılması gerekmektedir. Bu ayrıştırma işlemi
User, Album, Artist ve TasteOMeter nesnelerinin tamamı için
tekrar tekrar gerçekleştirilmelidir (Şekil 7 – yeşil çizgiler). Bu
ilgi, “Visitor” tasarım deseni ile de çözülebilir fakat
sistemimizde tek bir ziyaretçi bulunduğundan bu çözüm çok
uygun düşmemektedir. Daha da önemlisi, “Visitor” tasarım
deseninin kendisi birden fazla sınıfı kesmektedir. Dolayısıyla;
bu durum, uygulamamızın temel ilgilerinden biri olarak ayrı
bir cephede ele alınmalıdır.

6.1. Veri Madenciliği Cephesi
Bu cephenin amacı, benzerlik araması için kullanılan veri
madenciliği yöntemlerinde gerekli olan ön-işleme ve ileriişleme operasyonlarını ele almaktır. Sistemde, sınıflandırma
ve gruplandırmadan önce, çift kopyalar yok edilmeli ve veri
setindeki eksik bilgiler işlenmelidir. Ayrıca, her sınıflandırma
ve gruplandırma işleminden sonra, en benzerleri ön sırada
sunacak şekilde sonuçlar sıralanmalıdır.
Liste 1’de, ön-/ileri-işleme ve benzerlik hesaplama ilgileri için
gerekli noktakesimlerin tanımını içeren soyut DataMining
cephesi bulunmaktadır. DataMining cephesinin soyut olarak
tanımlanmasının nedeni, Şekil 8’de görüldüğü gibi
Preprocessing, DistanceMeasure ve Sorting cephelerinin bu
cepheden türemesidir.

5.3. Diğer İlgiler:
Bu çalışmada temel hedef veri madenciliği konularının ilgiye
yönelik programlama ile ele alınmasıdır. Ancak; bu uygulama
düşük derecede öneme sahip başka ilgiler de içermektedir. Bu
geliştirme ve üretim ilgileri aşağıda açıklanmaktadır.
5.3.1.

Boş Karakter Kontrolü İlgisi:

Söz konusu sistem, ilgili web servislerinden aldığı Last.fm
kullanıcıları, sanatçı ve albüm bilgilerini göstermektedir. Bu
veriyi alırken, bazı alanların boş olarak döndürülmesi çok
olağan bir durumdur. Bu tip durumlar kontrol edilmediği
takdirde, sonuçların gösterildiği ekranda bu alanlar “null”
olarak görülmektedir ve bu da çirkin bir görüntü
oluşturmaktadır. Daha da kötüsü, bu boş alanlar olağandışı
hatalara sebep olabilmektedir. Bu nedenle, bu alanlar
kullanılmadan önce boş olma ihtimaline karşı kontrol
edimelidir. Bu kontrol işleminin “if” komutları ile yapılması
çok karmaşık bir kod dağılımına sebep olacaktır (Şekil 7 – sarı
çizgiler). Dolayısıyla, bu enine kesen ilgiyi ayrı bir cephe
içerisinde programlamak daha uygun olacaktır.
5.3.2.

Liste 1: Soyut DataMining Cephesi.
Birinci noktakesim, sınıflandırma/gruplandırma işlemlerinin
başlayacağı
birleşme
noktalarını
tanımlamakta
ve
Preprocessing cephesi tarafından tavsiye edilmektedir. İkinci
noktakesim, benzerlik hesaplama işlemlerini yakalamaktadır.
Sonuncusu ise, sınıflandrıma/gruplandırma işlemlerinin
sonunu yakalamakta ve Sorting cephesinde kullanılmaktadır.
Preprocessing, DistanceMeasure ve Sorting cepheleri için
noktakesim tanımları farklı olmasına rağmen, olağan

Ekran Güncelleme İlgisi:

Programda, yeni içeriklerin görüntülenmesi ve başlığın seçilen
menüye göre değiştirilmesi için ekranın sık sık yenilenmesi
gerekmektedir. Her yenileme işlemi birkaç satır Java Swing
fonksiyonu çağrılmasını ve etiket metininin değiştirilmesini
gerektirmektedir. Şekil 7’deki kırmızı çizgiler bu ilgiyi
göstermektedir.
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genişletmelere imkân vermek ve bu cephelerin kavramsal
ilişkilerini ortaya koymak adına, belirtilen cephelerin ortak bir
cepheyi genişletmesinin daha doğru olacağı düşünülmüştür.

Liste 3: DistanceMeasure Cephesi.

Şekil 8: Veri Madenciliği Cepheleri.
Liste 2 Preprocessing cephesindeki tavsiyeleri içermektedir.
Bu cephede, önceki bölümde açıklanan ön-işleme ilgilerinin
yakalanması hedeflenmektedir. Tüm bu ilgilerin aynı cephede
ele alınmasının sebebi hepsinin aynı birleşme noktasında
gerçekleşmesinin gerekli oluşudur. Bu cephe içerisinde, Liste
1’deki findingSimilars noktakesimine karşılık gelen benzerlik
araması operasyonunun başlangıcında, veri seti ana belleğe
aktarılıp setteki çift kopyalar yok edilmekte ve eksik veriler
uygun bir şekilde ele alınmaktadır. Bu tavsiyelerde çağırılan
özel
fonksiyonların
tanımları
kolaylık
açısından
gösterilmemektedir. Bu üç tavsiyenin aynı noktakesim için tek
bir cephe içerisinde tanımlandığı görülmektedir. Tavsiye
türleri “before” olduğundan tavsiyelerin öncelik sırası
tanımlanma sırasına göre belirlenmektedir ve bu da istenen
çalışma sırasını oluşturmaktadır.

Liste 4: Sorting Cephesi.
6.2. XML Düğümü Ziyaret Etme ve Ayrıştırma Cephesi
Bu cephe XML düğümü ziyaret etme işlemlerini
gerçekleştirmek için yazılmıştır. Seçilecek birleşme
noktalarını belirleyen noktakesim Liste 5’te gösterilmiştir. Bu
noktakesim, isimleri Proxy ile biten sınıfların nodeVisited()
metodlarının çalıştırılmasını yakalar. Liste 6 bu noktakesim
için verilen tavsiyeyi göstermektedir. Tavsiyedeki kodun
Proxy sınıflarının nodeVisited() metodlarının yerine çalışması
gerektiği için tavsiyenin türü “around” olarak belirlenmiştir.
Bu tavsiye içerisinde, argüman olarak alınan node nesnesinin
karşılık geldiği XML verisi ayrıştırılarak gerekli bilgiler
oluşturulur.

Liste 5: Düğüm Ziyaret Cephesi için Noktakesim.

Liste 2: Preprocessing Cephesindeki Tavsiyeler.
Liste 6: NodeVisited Noktakesimi için Tavsiye.
DistanceMeasure, DataMining cephesinden türeyen diğer bir
cephedir ve Liste 3’te gösterilmektedir. Bu tavsiye, Liste 1’de
tanımlanan
calculatingDistance
noktakesimi
için
oluşturulmuştur ve verilen iki örnek arasındaki uzaklığı
hesaplamaktadır. Uzaklık hesaplama işlemleri bu şekilde
orijinal koddan ayrıldığı için, gerektiğinde farklı modüller için
uzaklık ölçümünü değiştirmek çok kolaylaşmaktadır.

İlgiye yönelik tasarım sayesinde XML ayrıştırma işlemleri
orijinal kodu kirletmez ve sisteme yeni Proxy türleri
eklendikçe bu türlerin XML ayrıştırma işlemleri tek bir
modülü değiştirmekle gerçekleştirilebilir.

7. İlişkili Çalışmalar
Yapılan literatür taramasına göre, veri madenciliği
problemlerini ilgiye yönelik programlama ile çözmeyi
hedefleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bu
çalışmada bahsedilen diğer ilgilere benzer nitelikte ilgiler
içeren bazı çalışmalar vardır. Bu bölümde, bu çalışmalardan
örnekler sunulmaktadır.

Liste 4’te DataMining cephesinden türetilen sonuncu cephe
gösterilmektedir. Uygulamada, en benzer öğeleri ön sırada
sunmak için, benzerlik değerleri sınıflandırma/gruplandırma
yöntemleri ile hesaplandıktan sonra öğeler bu değerlere göre
sıralanmalıdır. Bu nedenle, bu cephede tanımlanan tavsiye,
benzerlik hesaplama işlemleri tamamlandıktan sonra orijinal
koda enjekte edilmektedir.

Öncelikle, Kulesza ve arkadaşları [9] yaptıkları çalışmada
nesneye dayalı sistemlerin ilgiye yönelik programlama ile
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geliştirilmesi problemini ele almaktadır. Bu çalışmada, JUnit
örneği üzerinden nesneye dayalı sistemlerin modülerliğinin
artırılmasındaki problemler tartışılmakta ve ilgiye yönelik
sistem geliştirme yaklaşımı için bir mimari önerilmektedir. Bu
çalışmadaki bulgular üç farklı durum çalışması üzerinden
örneklendirilmiştir: J2ME oyunları, çoklu etmen sistemleri ve
kalite kontrol sistemleri. Bu uygulamalardaki temel enine
kesen ilgiler saptanmıştır. Bu ilgiler arasında, J2ME
oyunlarındaki ilgiler – ekran yenileme, resim kullanımı gibi bizim
uygulamamızdaki
ilgilere
benzer
özellikler
göstermektedir. Bu çalışma ayrıca ilgiye yönelik
programlamanın geniş ölçekli nesne tabanlı sistemlere adapte
edilmesinde kullanılabilecek değerli bulgular içermektedir.

Bu bildiride, temel olarak veri madenciliği yazılımlarında
enine kesen ilgilerin ilgiye yönelik yazılım ile çözülmesine
odaklanılmıştır. Bilgimiz dahilinde, ilgiye yönelik veri
madenciliği kavramını kullanan daha eski bir çalışma
bulunmamaktadır. Veri madenciliği problemlerinde ön-/ileriişleme gibi birçok enine kesen ilgi bulunduğundan ilgiye
yönelik yazılımın bu alanda kullanılması çok yerinde bir
yaklaşımdır. Bu çalışmada, küçük bir müzik kütüphanesi
uygulaması üzerinden bu yaklaşım örneklendirilmiştir.
Problemin boyutu büyüdükçe ilgiye yönelik yaklaşımın
faydaları daha açık bir şekilde görülecektir. Örneğin, her bir
sınıflandırıcının performansını değerlendirmek de ayrı bir ilgi
olarak düşünülebilir.

İkinci bir çalışma olarak, Qeli ve Freisleben [10] ilgiye
yönelik yazılım yaklaşımının XML dokümanlarının
filtrelenmesinde kullanılmasını önermekte ve XML ayrıştırma
işlemlerini ayrı bir cephede gerçekleştirmektedir.

İlgi yönelimli yaklaşımın sistemin modülerliğini ne ölçüde
etkilediğini ölçmek için çeşitli ölçütler kullanılmaktadır. Bu
ölçütlerden bazıları şunlardır: kodun satır sayısındaki azalma,
kalıtım hiyerarşisinin derinliği, fonksiyon çağrılması yoluyla
modüller arası eşleşme miktarı, cephe noktakesimlerinden
etkilenen modül sayısı, vb. [12, 13]. Bu çalışmada öncelikle,
bu ölçütlerden biri olan, satır sayısındaki ilgi yönelimli
yaklaşımdan kaynaklanan azalmayı kullandık (Denklem 1).

Son olarak, Rashid ve Pulvermueller [11] veritabanı
kavramlarında nesne tabanlı yaklaşımdan ilgiye yönelik
yaklaşıma doğru evrimden bahsetmekte ve nesne tabanlı
veritabanlarındaki enine kesen ilgileri tanıtmaktadır: örnek
adaptasyonu, nesneler arası miras ilişkisi, versiyonlama,
gruplandırma. Bu noktada gruplandırma, ilişkili nesnelerin
aynı fiziksel disk üzerinde bir arada bulunacak şekilde
düzenlenmesi anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla bu
çalışmadaki veri madenciliği kavramlarından biraz farklı bir
anlam taşımaktadır; fakat yine de veri madenciliği konularında
ilgiye yönelik yaklaşım konusunda yön gösterici olarak
düşünülebilir.

(1)
Denklem 1’de geçen SSn nesne tabanlı gerçekleştirim
kullanıldığındaki toplam satır sayısını, SSi ise ilgi yönelimli
yaklaşım ile geliştirilen koddaki toplam satır sayısını
göstermektedir. Buna göre, ilgi yönelimli yaklaşım
kullanıldığında kodun satır sayısında % 20 oranında azalma
ölçülmüştür.

8. Tartışma

Tablo 1 sistemde var olan cepheleri ve bu cephelerden
etkilenen birim sayısını göstermektedir. Tablodaki ikinci
sütun, her bir cepheden etkilenen tekil modül sayısını
göstermektedir. Bu da, ilgi yönelimli yaklaşımın belirli bir
ilgiye ait kodların farklı modüllere saçılmasını (scattering) ne
ölçüde azalttığının bir göstergesidir. Tablodaki son sütun ise,
bir cephenin aynı modül içindeki tekrarlarını da hesaba
katarak ölçülmüştür (tangling). Sistemde var olan toplam
modül sayısı ise 32’dir.

Bu çalışmada, yazılım geliştirmede nesneye ve ilgiye yönelik
yaklaşımların her ikisinden de yararlanılarak olabildiğince
modüler bir tasarım sunulmuştur. Nesneye yönelik tasarım
yapılırken farklı ilgilerin farklı birimlere dağıtılması
konusunda gayret sarf edilmiş, ilişkili birimler aynı paket
içerisine yerleştirilmiştir. Ayrıca, farklı modüller arası
eşleştirme minimuma indirgenmiştir. Modülerliğin artırılması
amacıyla gerekli yerlerde tasarım desenlerinden de
yararlanılmıştır. Bu nedenle, bu çalışmada anlatılan nesne
tabanlı tasarım soyutlama, ayrıştırma, kapsülleme ve bilgi
gizleme gibi yazılım tasarımının önemli prensiplerine
uymaktadır. Buna rağmen, sadece nesne tabanlı yaklaşım ile
ilgilerin tam olarak ayrılması her zaman mümkün değildir
çünkü kod saçılması ve karışıklığına yol açan enine kesen
ilgiler de bulunabilir.

Tablo 1: Cepheler ve Cephelerden Etkilenen Birim Sayısı.

Cephe
Veri Madenciliği
XML Düğüm Ziyareti
Boş Karakter Kontrolü
Ekran Yenileme
Resim Dosyası Yazma

Bu noktada, enine kesen ilgilerin dağıtılması problemini
çözmek için geliştirilen ilgiye yönelik yazılım devreye
girmektedir. Bu çalışmada gerçek bir örnek üzerinde enine
kesen ilgilerin saptanması gösterilmiştir. Kolay kullanımı ve
entegrasyonu nedeniyle bu ilgilerin gerçekleştirimi için bir
Eclipse eklentisi olarak AspectJ kullanılmıştır. AspectJ ve
Eclipse, çapraz başvuru ile cephelerden etkilenecek kod
bölmelerinin görünmesi ve “Aspect Visualizer” aracı ile
cephelerin modüller üzerindeki dağılımının görselleştirilmesi
gibi kolaylıklar sayesinde yazılım geliştirme sürecini
hızlandırmaktadır. Ayrıca, derleme zamanı dokuması ile söz
dizimi hataları program çalışmasından önce görülebilmektedir.

Etkilenen
Modül
Sayısı
4
4
6
6
3

Etkilenen
Kod
Parçası
15
4
11
8
12

Özet olarak, ilgiye yönelik yaklaşımın nesne tabanlı
yaklaşımın eksiklerini büyük ölçüde kapattığı ve sistemin
birimselliğini artırdığı görülmüştür. Ayrıca bu yaklaşım;
kodun
yeniden
kullanılabilirliği,
okunabilirliği
ve
sürdürülebilirliğini de önemli şekilde artırmaktadır.

9. Sonuçlar
Bu çalışmanın temel amacı yazılım geliştirme sürecinde veri
madenciliği konularının getirdiği enine kesen ilgi probleminin
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çözülmesidir. Bu amaçla, nesne tabanlı tasarım paradigması
ilgilerin tam olarak ayrıştırılmasına olanak sağlamadığı için
veri madenciliği problemlerinde ilgiye yönelik yaklaşımın
kullanılması önerilmektedir. Bu yaklaşımı örneklendirmek
amacıyla benzer nitelikteki kullanıcı ve sanatçıları arama
imkanı sunan bir müzik kütüphanesi uygulaması üzerinden bir
vaka analizi yapılmıştır. Bu uygulamadaki temel enine kesen
ilgiler tespit edilmiş ve bu ilgiler farklı cephelere atanarak
kodun ana kısmı bu yan ilgilerden arındırılmıştır. Bu şekilde
sistemin birimselliği artırılmıştır.

[11] Awais Rashid , Elke Pulvermueller, From ObjectOriented to Aspect-Oriented Databases, Proceedings of
the 11th International Conference on Database and Expert
Systems Applications, p.125-134, September 04-08,
2000.
[12] Ceccato, M. and Tonella, P. "Measuring the Effects of
Software Aspectization". In proceedings of the 1st
Workshop on Aspect Reverse Engineering, 2004.
[13] Haihao Shen , Sai Zhang , Jianjun Zhao, An Empirical
Study of Maintainability in Aspect-Oriented System
Evolution Using Coupling Metrics, Proceedings of the
2008 2nd IFIP/IEEE International Symposium on
Theoretical Aspects of Software Engineering, p.233-236,
June 17-19, 2008.

Sonuç olarak, literatür araştırması sonucunda elde ettiğimiz
bilgiye göre, daha önce veri madenciliği ve ilgiye yönelik
yazılım kavramlarını birleştirmeye teşebbüs eden bir çalışma
bulunmamaktadır. Bu çalışmada, veri madenciliği nedeniyle
sisteme eklenen enine kesen ilgilerin ilgiye yönelik
programlama ile çözülmesi önerilmiş ve bu iki kavram
birleştirilmiştir. Bu çalışmanın ilgiye yönelik veri madenciliği
alanında yapılacak yeni çalışmalara dayanak olması
amaçlanmaktadır. Gelecekte, özellik seçimi ve sınıflandırıcı
performansının ölçülmesi gibi diğer veri madenciliği ilgilerini
de göz önüne almayı ve bu yaklaşımın daha büyük ölçekli bir
uygulama
üzerindeki
etkilerini
somut
ölçümlerle
değerlendirmeyi hedefliyoruz.
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Özetçe

olarak tanımlanır. Bu tür varlıkların dış kaynak kullanımıyla
tedarik edilmesi, oportünist satıcıların, müşterileri önemli
kayıplara uğratmasına neden olabilir [2]. İşlem Maliyet
Teorisine göre buna varlık özgüllüğü denir. Genelde, varlık
özgüllüğü düşük olan sistemlerin dışarıdan tedarik edilmesi –
müşterinin bunları kendi bünyesinde geliştirme yeteneği olsa
bile – daha ucuz olmaktadır. Bununla birlikte, bilişim
sistemlerinin planlanması ve kontrolü gibi süreçler kuvvetle
muhtemel müşteriye özgü, diğer bir deyişle yüksek varlık
özgüllüğüne sahip ve dışarıdan temini zor olmaktadır.
Dolayısıyla, yetenekli ve kuvvetli bilgi işlem veya yazılım
birimlerine sahip büyük ölçekli müşteriler, dış kaynak
kullanımına sıcak bakmayabilir. Buna mukabil, çok rastlanan
bir durum da müşteri ve satıcıların bir kereden fazla dış
kaynak kullanım anlaşmaları yapmasıdır. Yeniden müzakere
etme ve sürekli yenilenen sözleşmeler de sektörde yaygın olan
uygulamalardır.
Vekalet Teorisi (Agency Theory), müvekkil ile
sözleşmeli vekiller arasındaki bilgi asimetrisi problemine
odaklanır [3]. Dış kaynak kullanımında müvekkil müşteriyi,
vekiller ise satıcıları temsil eder. Taraflar arasındaki muhtemel
asimetrik bilgi, belirsizlik ve gelecekte oluşabilecek risklerin
farklı algılanmasına neden olur. Bu bakımdan Vekalet Teorisi,
tarafların birbiriyle çelişen hedef ve gereksinimlerine ve
müşterilerin satıcıları denetlemek adına yüklendiği maliyetler
üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla, dış kaynak kullanımındaki
önemli noktalardan biri, en verimli ve en etkili sözleşmeyi
belirlemek ve bu sayede anlaşma için en uygun ortaklık
ilişkisini oluşturmaktır.
Kaynak Bağımlılığı Teorisi (Resource Dependency
Theory), esasında kurumlar arasındaki ilişkiyi ele almak üzere
oluşturulmuştur. Rekabet gücü açısından bakılacak olursa bu
teori, şirketlerin belirsizliği azaltmak adına kaynaklarını
birbirleriyle değişmesini önerir [4]. Bilişim sistemlerinde dış
kaynak kullanımı, Kaynak Bağımlılığı Teorisi’nin, müşteriler
ve satıcılar arasındaki ilişkiler açısından tipik bir
uygulamasıdır. Kaynak bağımlılığının hangi düzeyde olduğu,
kaynakların kurumsal değeri, bu kaynakları sağlayan satıcılar
ve başarısız sonuçlar üzerine satıcı değiştirilmesinin maliyeti
bakımından incelenebilir. Bu bağımlılık derecesi sözleşme
maddeleri tarafından ayarlanabilir. Sözleşme maddelerinin
sayısındaki artış, müşterinin satıcıya olan bağımlılığını da
artırır. Satıcı, bu kaynakları – satın alma yoluyla – kendi
bünyesinde oluşturmaya başladıkça bu bağımlılık azalır.
Bir firmanın Kaynak Tabanlı Bakış’ı (Resource Based
View), kurumların birçok kaynağa sahip olduğunu, bunlardan
bazılarının daha “değerli” olduğunu ve bundan ötürü kurumun
rekabet gücünü artırdığını ifade eder. Böyle kaynakların
varlığının uzun süre sürdürülebilmesi kurumu piyasada daha
güçlü kılar. Kaynak Tabanlı Bakış, bir kurumun kendi içinde
büyümek yerine, başka kurumlarla taahhüde girerek – diğer
bir deyişle dış kaynak kullanarak – kaynaklarını işletme
yoluna gitmesi ve bunun sonucunda ürünlerini çeşitlendirmesi

Bu araştırmanın amacı bilişim sistemlerinde dış kaynak
kullanımının etkililiğinin ölçülebilmesi için bir değerlendirme
modeli inşa etmektir. “Uzmanlık yetersizliği” ve “maliyet
etkililiği” dış kaynak kullanımının başlıca nedenlerini
oluşturmaktadır. Muhtelif karar modeli ve analitik çerçeve
çalışmalarına rağmen, literatür, bütünsel bir nitel model
içermemektedir. Dış kaynak kullanımı taahhütlerinden önce
(önsel) uygulanan karar modellerinin tersine, nitel bir etkililik
değerlendirme modeli, müşterilerin dış kaynak kullanımı
performanslarını ölçmelerine, dolayısıyla iş ve yönetim
stratejilerini tekrar gözden geçirmelerine yarayacak bir sonsal
kılavuz görevi görecektir. Bu bildiri, dış kaynak kullanımı
etkililiği unsurlarını, önde gelen bir Türk yazılımevinin bir
kamu kurumu için geliştirdiği bilişim sistemi için
gerçekleştirilen keşifsel bir örnek olay çerçevesinde
incelemektedir.

1.

Giriş

Bu çalışmada, bilişim sistemlerinde dış kaynak kullanımının
etkililiği incelenecektir. Etkililik, gerçeklebilecek olan ile
gerçekleşen arasındaki karşılaştırmadır. Eğer bir yöntemden
beklentiler ile bu yöntemin kullanımı sonrasında elde edilen
gerçek sonuçlar karşılaştırıldığında, elde edilen gerçek
sonuçlar beklenen sonuçlardan çok daha iyi ise (en az
beklenen kadar) bu durumda bu yöntem etkili bir yöntemdir
(Türk Dil Kurumu). Araştırmamızda ise “etkililik” ile
kastettiğimiz, müşterilerin dış kaynak kullanımından
beklentilerinin ne derece karşılandığı ve bu sistemleri kendi
bünyesinde geliştirmede yaşadığı problemlerin hangi seviyede
çözüldüğüdür.
Bu bildiride sunulan örnek olay keşifsel amaçlı bir ön
inceleme olup, daha sonra yapılacak açıklayıcı diğer örnek
olay incelemeleriyle birlikte, devam eden bir araştırmanın
safhalarıdır. Problem önce ekonomi, yönetim bilimleri ve
sosyolojiden seçme kuramlarla incelenecektir. Ardından, bazı
geleneksel ve güncel yazılım geliştirme yöntemleri, dış
kaynak kullanımı etkililiğine yaptıkları etkiler bakımından ele
alınacaktır. Daha sonra, araştırma yöntemi ve örnek olay
incelemesi açıklanacak ve analiz sonuçlarından elde edilen
hipotezler aralarındaki ilişkilerle birlikte açık bir şekilde
ortaya konulacaktır. Son olarak ise sonuçlar ve araştırmanın
bundan sonraki hedefleri belirtilecektir.

2.

Kuramsal Çerçeve

Müşterilerin dış kaynak kullanım stratejilerini anlamak ve
araştırma sorularımızı oluşturmak için Cheon’un 1995
çalışması ışığında, dört kuramsal model seçtik [1]:
İşlem Maliyet Teorisi’nin (Transaction Cost Theory) ana
fikri üret ya da satın al tercihini yapmak üzerinedir. Bir
varlığın yürürlükteki kullanımının katma değeri, farklı
kullanımlarının katma değerinden daha yüksekse firmaya özgü
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avantajlı kılmaktadır. Yazılımın tekrar kullanımı, varolan
yazılım bileşenlerini kullanarak yazılım geliştirme olarak
tanımlanabilir. Bu bileşenler, gereksinimlerden kaynak
koduna, teklif dökümanından tasarım belirtimlerine kadar
herhangi bir yazılım ürünü olabilir [8]. Günümüz yazılım
geliştirme yöntemlerinde sıklıkla kullanılan yazılım ürün ve
üretim bandı mühendisliği ve alana özgü yaklaşımlar,
yazılımın tekrar kullanımına verilebilecek en iyi örneklerdir.
Yazılımın tekrar kullanımı, kaliteyi artırırken maliyet ve
zamanı azaltmayı hedefler. Bu yöntemde, başlangıç
yatırımının maliyeti yüksek olmakla birlikte geliştirme
sürecinin tamamında beklenen geri dönüş bu maliyetin
üstesinden gelebilmektedir. Tekrar kullanım sayısındaki artış
nihai ürünün maliyetini düşürmektedir. Bu iddiaya paralel
olarak; yazılım bileşenleri kütüphanesi zenginleştikçe,
geliştirme zamanı asgariye inmekte ve yazılım ucuzlamaktadır.

yönünde bir strateji izlemesini anlatır. Dış kaynak kullanımı,
bir kurumun esas yetkinliklerine odaklanarak, kaynaklarından
sözleşmelere tabi uygulamalarda yararlanmasına yardımcı
olur. Alvarez-Suescun, çalışmasında kaynak tabanlı
faktörlerin dış kaynak kullanımı karar sürecindeki etkilerini
açıklamaktadır [5].

3.

Yazılım Geliştirme Yöntemleri

Bilişim sistemleri, kurumların kendi bünyesinde de geliştirilse,
dış kaynak kullanımı yoluyla da temin edilse, son dönemlerde
oldukça hızla gelişen yazılım geliştirme yöntemlerinden
yüksek oranda etkilenmiştir. Bununla birlikte, yazılım
geliştirme yöntemlerindeki bu hızlı gelişim, işletmelerin
bilişim sistemlerini dış kaynak kullanımıyla satın alması
yönünde aldıkları stratejik kararları da etkilemektedir.
Bildirinin bu bölümü bu kavramları tartışırken, sürdürmekte
olduğumuz araştırmamızın aynı zamanda yazılım geliştirme
odaklı dış kaynak kullanımı sözleşmeleri üzerine
odaklandığını belirtmek isteriz.
Yazılım ve sistem geliştirmede kullanılan süreç
iyileştirme modelleri (process improvement models) dış
kaynak kullanımı anlaşmalarının karmaşıklığını artırabilir.
Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli (CMMI – Capability
Maturity Model Integrated), detaylı içeriği, bağlamı ve geniş
uygulama alanıyla birçok süreç iyileştirme modeli arasında
öne çıkmaktadır. Yazılım geliştirme süreçlerinin yönetimi,
ölçümü ve izlenmesi için kullanılan bu çerçeve model, aynı
zamanda – daha düşük maliyetli ve daha yüksek kalitede
sonuçlar elde etmek adına – yazılım sağlayıcılarını birbiriyle
kıyaslamak için de kullanılmaktadır. Dış kaynak kullanım
pazarının muazzam bir hızla büyümesiyle birlikte müşteriler,
satıcıların işlemsel performanslarını ölçmek için gereken
güçlü araçlara, her zamankinden daha fazla ihtiyaç
duymaktadır. Süreç iyileştirme modelleri, kalite seviyesini
yükseltmek ve yazılım geliştirmek için gereken zaman ve
kaynağı hesaplamak için kurumlara yardımcı olur [6].
Süreç geliştirme yöntemlerine alternatif olması şart
olmayan bir diğer yaklaşım da çevik yazılım geliştirme (agile
software development) yöntemleridir. Çevik yöntemlerin ana
felsefesi, kullanıcı gereksinimlerindeki değişebilirliği baştan
kabul etmeleri ve aşamalı ve tekrarlanan süreçler
çerçevesinde gerekli olduğu zamanlarda ‘değişim’i ürünle
birleştirmeleridir. Bu sayede muhtemel bir ürün sürümü
hemen hemen her zaman hazır olabilmektedir. İletişim, dış
kaynak kullanımı anlaşmalarında aşılması gereken önemli bir
engeldir. İletişim problemleri, sistem geliştirme takımlarının
müşteri gereksinimlerini yanlış anlamasına neden olur [7]. Bu
nedenle eğer sistem, çevik yöntemler konusunda tecrübeli bir
satıcıdan tedarik edilirse, daha etkili iletişim kanalları
kurulabilir ki bu da dokümantasyon süreçlerinde zaman
kazandırır (kısa ama sıkça oluşturulan gereksinim
dokümanları). Buna ek olarak daha kuvvetli müşteri-satıcı
ilişkisi oluşur ve sistemin çalışan kısımlarının düzenli şekilde
teslim edilmesi sayesinde ölçme başarısı artar. Bir diğer
önemli unsur olan “güven”, hem dış kaynak kullanımı hem de
çevik yöntemler için ortak bir başarı faktörüdür. Karşılıklı
güvenin artması daha istekli satıcı dolayısıyla daha istekli
yazılım geliştirme personeli demektir.
Dış kaynak kullanımı anlaşmalarının ekonomisi, hızlı ve
düşük maliyetli satıcıların önemli bir rekabet gücü elde etmesi
doğrultusunda önem kazanmıştır. Bu açıdan bakacak olursak,
yazılımın tekrar kullanımına (software reuse) odaklanan
satıcılar, yürüttükleri yazılım geliştirme süreçlerini daha

4.

Araştırma Metodolojisi

Metodoloji olarak keşifsel bir örnek olay tasarlanmış, zengin
ve derin betimlemeler sağladığı için nitel veri toplama
planlaması yapılmıştır. Öte yandan, birbirini bütünleyici ve
daha kesin sonuçlar elde etmek adına, çoklu görüş
hedeflenmiştir [9]. Bu nedenle, birden fazla veri kaynağı
kullanılmış yani aynı dış kaynak kullanımı anlaşması için hem
satıcı hem de müşteri bakış açısı değerlendirilmiştir. Önceki
bölümlerde tartışılan ve belli kuramlar ile yazılım geliştirme
stratejileri üzerine dayandırılan çerçevenin, aşağıda sunulan
örnek olayın temel araştırma sorularını biçimlendirmek için
kullanıldığının üzerinde durmak isteriz.
İncelenen örnek sistem bir elektronik doküman yönetim ve
arşiv sistemidir (Sistem-X). Proje 2010 yılının Mayıs ayında
başlamış ve yedi ay sürmüştür. Projenin kapsamında, satıcının
ticari kullanıma hazır (COTS – Commercial Off The Shelf)
doküman yönetim ürününün satın alınması, müşteri için
kişiselleştirilmesi, örnek iş süreçlerinin analizi, bu süreçlerin
tanımlanması ve sistem içinde gerçeklenmesi ve eğitimi yer
almaktadır. Sistemin ortalama kullanıcı sayısı 1200’dür.
İlk çalışma, Türk yazılım sektöründe yirmi senedir yer
alan bir yazılım evinin (Satıcı) bir üst düzey yöneticisiyle
gerçekleştirilmiştir. CMMI-3 kalite standardına sahip olan
Satıcı’nın önemli uzmanlık alanlarından biri de ürünlerini,
yazılım üretim hatları, XML kütüphaneleri ve tekrar kullanılan
yazılım bileşenleri gibi üst düzey yazılım teknikleriyle
geliştirdiği e-devlet projeleridir. İkinci çalışma, bir önceki
çalışmadaki Satıcı’nın müşterisi konumunda olan bir kamu
kurumunun (Müşteri) kıdemli bilgi teknolojileri uzmanıyla
gerçekleştirilmiştir ki kendisi aynı zamanda örnek sistemin
satın alma sürecindeki direk müdahillerinden olup şu anda
kurumun kıdemli sistem destek mühendislerinden biri olarak
görev yapmaktadır. İlk aşamada güveni sağlamak, etik
olmayan unsurları ortadan kaldırmak ve mülakat öncesi
hazırlıkların tamamlanabilmesi için her iki taraf da önceden
araştırma detayları açısından bilgilendirilmiştir. Mülakatlar ise
ses kayıt cihazı kullanılarak ve birkaç kapalı uçlu soru dışında
genelde açık uçlu sorularla yürütülmüş ve böylece nitel
araştırma amaçlarına uygun detaylı ve zengin açıklamalar
hedeflenmiştir.
Bu çalışmayla, literatüre dayalı olarak oluşturulan
hipotezler
olgunlaştırılmış
ve
sonraki
aşamalarda
değerlendirilerek doğrulanmak üzere ortaya konulmuşlardır.
Aşağıda, farklı başlıklar altında, örnek olay çalışmasının
sonuçları değerlendirilecek ve her başlık çerçevesinde
olgunlaştırılan hipotez(ler) sunulacaktır.
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5.

Analiz Sonuçları

süresi boyunca, kendi çalışanlarından (proje büyüklüğüne
göre) 10-15 kişiyi müşterinin hizmetine sunmaktadır. Dış
kaynak kullanımı anlaşmalarında oluşturulmaya çalışılan
ortaklığa stratejik diyebilmek için, iki yönlü ve yüksek
seviyede güven sağlanmalıdır. Dolayısıyla, ortaklığın kalitesi,
müşteri ve satıcı arasındaki güven seviyesiyle doğru
orantılıdır. Bu seviyenin yükseltilebilmesi, tecrübelerin ve en
iyi uygulamaların paylaşımı ile ve ilişkinin en başında
sağlanmaya çalışılmalıdır. Genellikle ‘resmi olmayan’ (veya
psikolojik) sözleşme olarak da adlandırılan güven, gerçek
sözleşme maddeleriyle de sağlanabilir [10]. Vural, kamu
sektöründe yapılan bir başka örnek olay incelemesinde, bu
bakış açısının, önemli bir başarı faktörü olduğunu
belirtmektedir [11].
 Hipotez 2: Ortaklığın kalite seviyesi, dış kaynak kullanımı
başarısını olumlu şekilde etkiler.

5.1. Müşteri İhtiyacı ve Dış Kaynak Kullanma Nedenleri
Kamu sektöründe dokümanlar hem fazlasıyla kritik hem de
yönetimi zor unsurlardır. Dolayısıyla bununla ilgili hem
Başbakanlık hem de Türk Standartları Enstitüsü, bir takım
düzenlemeler ve standartlar yayınlamıştır. Bunun sonucu
olarak tüm kamu kurumları elektronik dokümantasyonla ilgili
projeler başlatmıştır. Sistem-X geliştirilmeden önce, neredeyse
bütün süreçler manuel olup Müşteri, dokümanları miktarı,
gönderen ve gönderilen bilgisine dayanarak takip etmekteydi.
Sistem-X,
devlet
düzenlemeleri
çerçevesinde,
hem
dokümanları hem de resmi belgeleri (imzalı ve onaylı
doküman) elektronik imzalı halde işlemek ve arşivlemek
amacıyla tedarik edilmiştir. Diğer bir deyişle projenin ana
hedefi otomasyondur. Müşteri’nin bilgi işlem birimi sistem
yönetimi amaçlı olup, yazılım geliştirme konusunda yeterli
uzmanlığa ve işgücüne sahip değildir.



Hipotez 3: Müşteri ve satıcı arasındaki güven seviyesi,
ortaklığın kalitesini olumlu şekilde etkiler.

5.2. Satıcının Tecrübesi

5.4. Risk Yönetimi

Proje başarıyla sonuçlanmıştır ve bunda en önemli etken
Satıcı’nın, Müşteri’nin daha önce çalıştığı diğer satıcılara
kıyasla çok daha kuvvetli bir yazılım geliştirme takımının
olmasıdır. Ayrıca, Satıcı’nın iş analistleri hem kamu
kurumlarıyla iş ortaklıkları kurma hem de doküman yönetimi
konusunda çok tecrübelidir. Satıcı, hem kamu sektörü hem de
özel sektörden yerli ve yabancı müşterilerle, sadece sıfırdan
yazılım geliştirme değil aynı zamanda kişiselleştirilebilen
kullanıma hazır ticari ürünler çerçevesinde yaklaşık yirmi
yıllık tecrübeye sahiptir. Dolayısıyla Satıcı, hem kurumsal
hem de çalışanları bakımından edindiği dış kaynak sağlama
tecrübesi bakımından doğru bir tercih olmuştur (çalışan iş
analistlerinden biri, bir doküman yönetim firmasından transfer
edilmiştir).
Gereksinim belirtimleri süreci incelenecek olursa; Satıcı
devamlı olarak kullanıcı bilgilerini değerlendirmiştir. Tedarik
edilen sistem, Müşteri için kişiselleştirilmiş, ticari kullanıma
hazır bir sistem olduğu için projede büyük miktarda zaman
kazanılmıştır. Aksi takdirde proje ömrünün yedi ay yerine
yaklaşık iki yıl sürebileceği belirtilmiştir. Buna benzer,
kişiselleştirmeye hazır altyapı ve çerçeve geliştirebilmiş
satıcıların, uygun projeler için ihale sürecinde büyük
avantajları bulunmaktadır. Satıcıların dış kaynak kullanımı
anlaşmalarında edindikleri tecrübelerin ölçümü, hem kurumun
kollektif hem de yazılım geliştirme takımı çalışanlarının
bireysel olmak üzere yıl cinsinden hesap edilebilir.
 Hipotez 1: Satıcıların dış kaynak sağlama tecrübeleri, bu
anlaşmalardaki başarılarını olumlu şekilde etkiler.

Tecrübeli satıcılar, yürütülen projelere tahsis ettikleri
kaynakları bir an önce diğer projelere yönlendirebilmek için
her projeyi zamanında hatta bir an önce tamamlamayı
hedeflerler. Öte yandan, müşterilerin büyük bir kısmı,
projelerin çeşitli kısımları için gerçekçi bir risk analizi (ör.
kar-zarar analizi) yapmamaktadırlar. Sistem-X için Müşteri de
herhangi bir risk analizi yapmamış olmakla birlikte şartname
veya teklife çağrı dokümanı (RFP – Request For Proposal)
hazırlamak için yeterli (ve gerekli) zaman yatırımını
yapmıştır. Buna ek olarak Satıcı, gönderilen bu şartname için
gerekli olan maliyet ve boyut kestirim süreci da dahil olmak
üzere birçok nedenden ötürü söz konusu ihaleyi kazanmıştır.
Birçok satıcı bu süreci gerekli görmemekte dolayısıyla
yapmamaktadır. Satıcı’nın buna benzer risk analizlerini gayet
profesyonelce gerçekleştiren birçok kurumsal müşterisi
bulunmaktadır. Çeşitli risk yönetim araçlarına örnek olarak,
sözleşme süresi boyunca geçerli olmak üzere satıcılardan talep
edilecek maddi teminatlar verilebilir. Kurumsal veya büyük
ölçekli müşterilerin talep ettiği teminat miktarı yüksek olabilir
ancak bu sayede, sözleşme süresi boyunca birçok durumu
güvence altına almış olurlar. Sonuç olarak, risk yönetim
teknikleri gözardı edilmemeli ve genelde iki safhada
yürütülmelidir: müşteriler (a) riskleri henüz meydana
gelmeden belirlemeli ve (b) bu risklerin kontrol ve denetim
işlemlerini belirlemedirler.
 Hipotez 4: Risk yönetim tekniklerinin benimsenmesi dış
kaynak kullanımı başarısını olumlu şekilde etkiler.
5.5. Satıcıya Özgü Sonuçlar

5.3. Ortaklık

Satıcı’ya göre en önemli üçüncü şahıs desteği, üniversite
akademisyenleri tarafından sağlanan akademik danışmanlık
desteğidir. Satıcı’nın tesisleri bir teknoparkta yer almakta ve
yeni başlayan yazılım geliştirme uzmanlarının büyük
çoğunluğu bu teknoparkın bağlı olduğu üniversitede yüksek
lisans çalışmalarına devam etmektedir. Satıcı, benzer
akademik danışmanlıkların, satıcılar ve müşteriler arasındaki
şeffaflık ve objektiflik bakımından çok önemli olduğuna ve
özellikle kamu sektöründeki müşterilerin, bu teknoparklar
aracılığıyla üniversitelere danışması gerektiğine inanmaktadır.
Metodolojiler ve olgunluk modelleri, satıcı başarıları için
kesinlikle gerekli olup yazılım geliştirme de dahil birçok süreç

Bazı satıcıların yazılım ihaleleri için, ‘istenilen her türlü
sistemi her koşulda gerçekleştiririm’ gibi bir yaklaşımda
bulunması, sözleşme süresi boyunca sürdürülecek olan
ortaklık ilişkisine, ne yazık ki negatif olarak yansımaktadır.
Satıcı, yazılım ihalelerinde uyguladıkları çalışma prensip ve
modellerini, karşı tarafla son derece şeffaf bir şekilde
paylaştığından, müşterileriyle uzun vadeli, sağlam bir ortaklık
ilişkisine girmektedir. Müzakereleri açık ve net bir şekilde
yaparak ve çalışma yöntemlerinin müşteri için avantajlı
yanlarını iyi açıklayarak, aynı zamanda taraflar arasında
oluşan güvenin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Servis
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6.

için çok önemlidir. CMMI-3 kalite standardına sahip olmanın
gereği ve sonucu olarak Satıcı, bu olgunluk modelini yazılım
geliştirmeye ek olarak teklif hazırlığı, satın alma ve muhasebe
gibi süreçlerde de uygulamakta, hatta CMMI uyumluluğu
olmadan, bir teklif hazırlamak için gerekli olan zamanı
yaratmanın dahi imkansız olduğunu ileri sürmektedir.
Satıcıların başarısını etkileyen bir diğer unsur da hizmet içi
eğitimdir. Satıcı da bu doğrultuda aralarında formal CMMI,
SPICE ve ISO eğitimlerinin de bulunduğu bir dizi yazılım
mühendisliği ve proje yönetimi eğitimleri düzenlemekte ve
buna ek olarak yeni yazılım geliştirme uzmanlarının yüksek
lisans çalışmalarına, “kazanılan proje ve yapılan işlerle ilgili
olmak kaydıyla” destek vermektedir (ör. yazılım yönetimi,
XML ayrıştırma, CORBA, veri tabanı işlem yönetimi).
 Hipotez 5: Satıcıların, yazılım geliştirme süreçleri için
uygulanabilecek metodoloji ve olgunluk modellerine
sahip olması bu anlaşmalardaki başarılarını olumlu
şekilde etkiler.


Sonuçlar ve Gelecekte Yapılacak İşler

Örnek olay çalışmamızın amacı, bilişim sistemlerinde dış
kaynak kullanımı tecrübelerini, projeler için yapılan
anlaşmaların başarısını etkileyen faktörleri ve bu faktörlerin
ortaya çıkan sonuçlarla olan ilişkilerini araştırmaktı. Bu
doğrultuda yaptığımız planlarımızı, literatürden seçilen dört
farklı teori ve başlıca yazılım geliştirme yöntemleri ışığında
tasarlamaya çalıştık. Sonuç olarak, araştırmalarımızın bundan
sonraki aşamalarında kullanacağımız sekiz hipotez önerdik.
Bunları müşteriler perspektifinde çalışılacak şu soruları
cevaplamak için kullanacağız: “Hedeflenen maliyet ve kaliteyi
gerçekleştirebildik mi?” ve “dış kaynak kullanılması
kurumumuzdaki bilişim sistemleri olgunluğumuza ve iş
süreçlerimize katkıda bulundu mu?” Sonsal bir nitel model
geliştiriyor olmamıza rağmen aynı zamanda bu modelin,
müşteri ve satıcıların gelecekte verecekleri dış kaynak
kullanımı kararları açısından bir destek modeli olarak da
kullanılabileceğini düşünüyoruz. Gelecekte, bu model, kıyıya
yakın ve uzak dış kaynak kullanımında (onshore & offshore
outsourcing) yazılım mühendisliği alanında yapılan
çalışmaların bulguları da kullanılarak geliştirilebilir. Bununla
birlikte, tam bir geliştirme sürecinden geçen ve hatta başarılı
projelerin yanısıra başarısız projeler de incelenebilir. Bu
bildirinin sunum tarihi geldiğinde yapılan diğer örnek olay
incelemeleri de aktarılacaktır.

Hipotez 6: Akademik destek ve hizmet içi eğitim
satıcıların bu anlaşmalardaki başarılarını olumlu şekilde
etkiler.

5.6. Müşteriye Özgü Sonuçlar
Müşteri tarafındaki kritik başarı faktörlerinden biri de son
kullanıcıların bilgisayar okur yazarlık seviyeleridir.
Kullanıcılar genelde kullandıkları sistemin grafik arayüzüne
alışmakta ve burada oluşan değişiklikler problem yaratmakta
ve kullanıcıların sıklıkla sistem destek biriminden yardım
istemelerine neden olmaktadır. Bunun için müşteri tarafında
gerçekleştirilen son kullanıcı eğitimleri büyük önem
arzetmekte olup Satıcı, Sistem-X için çok verimli bir eğitim
dönemi sağlamıştır. Bu proje için Müşteri tarafında herhangi
bir üçüncü şahıs desteği kullanılmamıştır. Bununla birlikte,
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, hem düzenleyici olması
bakımından hem de teftiş amacıyla, projeyi ve dolayısıyla
nihai ürünü dikkatle gözden geçirmiştir.
 Hipotez 7: Müşteri tarafında yapılan teftişler ve kullanıcı
eğitimleri, dış kaynak kullanım başarısını olumlu şekilde
etkiler.
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Yapılan veri analizlerinin sonuçları göstermektedir ki bilişim
sistemlerinde dış kaynak kullanımının etkililiği için ana
faktör, satıcıların başarısıdır. O halde:
 Hipotez 0: Satıcıların başarısı dış kaynak kullanım
başarısını olumlu şekilde etkiler.
Bu hipotezler arasındaki ilişkileri de gösteren kavramsal
model Şekil 1’de görüldüğü gibidir.

Şekil 1. Bilişim Sistemlerinde Dış Kaynak Kullanımı Etkililik
Modeli
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konusunda zorlanmaktadırlar [4]. Süreç tanımlarını
oluşturmak için süreç modelleme dillerinin faydalı ve gerekli
olduğu düşünülmektedir. Diğer yandan, süreç mühendislerinin
bir süreci nasıl yapısal bir şekilde tanımlayacaklarını
öğrenmeye ihtiyaçları vardır [1].

Özetçe
Bu bildiride, bir süreç kalitesi ölçüm modelinin
uygulamasından elde edilen sonuç ve bulgulara göre başta
aktivite olmak üzere süreç elemanları arasındaki soyutlama
seviyesi farkının model uygulamasına ve ölçüm sonuçlarına
etkisi tartışılmaktadır. Kullanılan süreç kalitesi ölçüm modeli,
sürece ilişkin kalite özelliklerini süreç uygulanmadan önce
ölçebilmektedir. Model, süreçteki aktivite sayısını süreç
büyüklüğü olarak kabul etmekte ve her bir aktivitenin aynı
tanesellik
yapısında
modellendiği
varsayımında
bulunmaktadır. Ancak, süreç modelleri arasında ve aynı süreç
modeli içinde bile farklı soyutlama seviyelerine
rastlanabilmektedir. Gerçekleştirilen durum çalışmasında,
Güceğlioğlu’nun Modeli CMMI Seviye 3 uyumlu bir
araştırma enstitüsünde kullanılmakta olan kurumsal Proje
Yönetimi Sürecine uygulanmıştır. Elde edilen bulguların,
modelin
iyileştirilmesinde
kullanılabileceği
değerlendirilmektedir.

Kimya Mühendisliği gibi daha eski ve olgunlaşmış
mühendislik disiplinlerinde süreç tanımı hakkında ortak bir
anlayış söz konusudur. Süreç kavramının olgunlaştığı bir diğer
alan ise İşletim Sistemleridir. Diğer yandan, yazılım süreci ve
aktivite için ortak ve üzerinde anlaşmaya varılan resmi bir
tanım bulunmamaktadır.
Araştırmacılar ve pratisyenlerin süreç kalitesinin sistematik
değerlendirmesine ve süreç kalitesi hakkında bilgi verecek
göstergelere duyduğu ihtiyaç artmıştır [1]. Süreç
değerlendirmesi yapmak zor bir konudur. Süreç tanımları
hazır olmayabilir. Süreç tanımları hazır olsa bile
değerlendirmeyi destekleyecek otomasyon desteği genellikle
bulunmamaktadır.

1. Giriş

Farklı organizasyonlarda kullanılan süreç modelleri arasında
ve bunun da ötesinde aynı organizasyonda kullanılan süreç
modelleri arasında bile içerdikleri detay seviyeleri açısından
önemli farklar bulunabilmektedir. Çok genel olarak tasarlanan
süreç modelleri üzerinden ölçümler hesaplamak ve bu
süreçlere ilişkin süreç iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmek
istenen sonuçlara ulaşmayı zorlaştırabilmektedir.

Yazılım sistemleri e-devlet uygulamalarından finansa,
telekomünikasyondan uzay mekiğine kadar hayatımızın her
alanında ve anında kullanılmaktadır. İnsanlık, içinde yazılım
içeren sistemlerin sunduğu özellik ve servislere bağımlı hale
gelmiştir. Yazılım endüstrisi yeni yazılımlar ürettikçe,
insanların hayatı ve dünya değişmektedir. Ancak, bu
endüstrinin yazılım süreç mühendisliği alanında aynı derecede
üretken olduğunu söylemek zordur.

Bu araştırmanın amacı, yazılım süreç modelleri üzerinden
yapılan ölçümlerin yazılım süreç iyileştirme çalışmalarında ne
derecede kullanılabileceği konusunda bir uygulama
gerçekleştirmek ve uygulama sonuçlarını tartışmaktır. Bu
tartışmada, süreç modellerinde kullanılan soyutlama
seviyelerinin
farklılığından
kaynaklanan
etkiler
de
incelenecektir.

Karmaşık sistemler geliştirmek, asıl olarak kişisel yetenekler
yerine kararlı ve olgun mühendislik disiplinleri ve pratiklerine
ihtiyaç duyar. Ürün kalitesi, büyük oranda o ürünü
geliştirmekte ve o ürüne ilişkin bakım faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesinde kullanılan süreçlerin kalitesine bağlıdır.
Yazılım süreci alanında yapılan araştırmaların ilk önemli
katkısı yazılım geliştirmenin karmaşık süreçlere ihtiyaç
duyması hakkında farkındalık oluşturması olmuştur [1].
Araştırmacılar, karmaşık süreçleri anlaşılır şekilde tanımlamak
için süreç modelleme dilleri geliştirmişlerdir [2]. Yazılım
süreç modelleme dillerinin karmaşık süreçleri anlaşılır kılacak
soyutlama kabiliyetlerine sahip olması gerekirken aynı
zamanda çalıştırılabilecek kadar detay içerebilmeleri
beklenmektedir [2]. Son 30 yılda, organizasyonların ve bilgi
işçilerinin deneyimlerini ve bilgi birikimlerini modellemek
üzere çok sayıda süreç modelleme dili geliştirilmiştir. Ancak,
hiç biri yazılım endüstrisinin ortak kabulünü sağlayamamıştır
[3]. Firmalar ve standardizasyon komiteleri, yeni bir süreç
modelleme tekniği geliştirme eğilimine ve isteğine sahip
olmalarına karşın deneysel veya teorik geçerlilik sağlama

Bu bildirinin ikinci bölümünde bildirinin ele aldığı konu
hakkında yapılan literatür taramasının bir özeti sunulmakta ve
Güceğlioğlu’nun Modeli tanıtılmaktadır, üçüncü bölümde
çalışmada kullanılan metodoloji hakkında bilgi verilmekte ve
araştırma soruları sunulmaktadır, dördüncü bölümde yazılım
süreç kalitesi ölçüm modelinin uygulama sonuçları
tartışılmakta ve son bölümde ise sonuçlar açıklanmakta ve
araştırma soruları cevaplanmaya çalışılmaktadır.

2. Literatür Özeti
Süreç mühendisliğinin yazılım süreç mühendisliği (SPE), iş
süreci yönetimi (BPM) ve iş akışı yönetimi (WfM)
toplulukları
tarafından
ayrı
ayrı
gelişimi,
süreç
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aktivitenin makine yerine insan tarafından gerçekleştiriliyor
olması yönünden ayrılır [6].

mühendislerinde
hangi
teknolojiyi
ve
notasyonu
kullanacakları konusunda karışıklık yaratmaktadır [5]. Üstelik
birçok uygulayıcı yazılım süreci, iş süreci ve iş akışı
arasındaki farkları ve ilişkileri bilmemektedir [5].

Yazılım süreç modelleme topluluğu, süreç adımlarının genel
ifadeler içermesinden dolayı iri taneli süreç modellerinden
memnun kalmamıştır [6]. Örneğin iri taneli bir süreç modeli,
aşama
sonu
gözden
geçirme
aktivitelerinin
gerçekleştirilmesini sağlamakta fakat kaliteli bir ürün
geliştirmek için gereken ve aşama boyunca yapılması
beklenen gözden geçirme aktivitelerine yer vermemektedir.
Diğer yandan, süreç mühendislerinin ince taneli modelleme
yaklaşımı ve tecrübesi süreç modellerinde kalite açısından
problemler oluşmasına neden olmaktadır [4].

Süreç modelleme bir çok farklı amaç güdebilir [6]. En belirgin
amaçları, organizasyonda bulunan bilgi birikimini ortaya
çıkarmak ve süreçlerin tekrarlanabilirliğini sağlamaktır.
Süreçler, bir organizasyonun stratejisi, projeler, insanlar ve
organizasyonun altyapısı arasındaki köprüyü kurar.
Yazılım süreci, iş süreci ve iş akışı karşılaştırıldığında, her
üçünde de Aktivite, İş Çıktısı, Rol, Araç ve Ajan isimli süreç
elemanlarının bulunduğu görülebilir [5]. Benzer bir
araştırmada, SPEM [7], Open Process Framework (OPF) [8]
ve Unified Method Architecture [9] yazılım mühendisliği
süreç meta-modellerinde Rol, İş Çıktısı, Aktivite ve Kılavuz
isimli dört ana elemanın ortak olduğu anlaşılmıştır [10].
Aktivite, her iki çalışmada da bulunan bir temel elemandır. Bir
aktivite, bir süreçte yapılacak olan belli bir işi tanımlar [11].
Başka bir tanıma göre, bir aktivite yazılım ürününün
durumunda bir değişikliğe sebep olan ve sürece ait bir
aşamadır [12].

Yazılım süreci meta-modeli geliştirmek için kullanılan
UML4SPM, model gösterimi için “Process View” ve
“Activity View” adında iki seviye desteklemektedir.
Bunlardan ilki, süreci oluşturan aktivitelerin üst düzey bir
görünümünü sunarken, ikincisi yazılım aktivitelerinin
adımlarını (Action) modellemeyi amaçlar [3]. Süreç, aktivite
ve aktivite adımları ile bunların soyutlama seviyeleri için
resmi bir tanım olmadığı için UML4SPM dilinin desteklediği
gösterim seviyeleri halen özneldir. Yazılım süreç modelleme
dilleri yazılım süreç mühendislerine süreç elemanlarını ve
aralarındaki ilişkileri tanımlamak için bir altyapı sunar [10]
fakat daha resmi ve kurallara uygun oluşturulmuş diller bile
rol, aktivite, iş çıktısı veya kılavuz gibi elemanların detay
seviyesi hakkında süreç mühendisini yönlendirememektedir.
Bu çalışmanın amacı, soyutlama seviyesinin özellikle aktivite
olmak üzere süreç elemanlarına ve süreç kalitesine etkisini
incelemektir.

Süreç modeli, süreç mühendisliği disiplinindeki temel
kavramdır. Nesne-yönelimli tasarımda kullanılan kavramlarla
yapılan anlatımda, süreç modeli sürecin tip seviyesindeki
tanımıdır, süreç ise süreç modelinin bir gerçekleştirimidir. Bir
model, soyutlama içerdiğinden dolayı gerçekliğin kısmi ve
basitleştirilmiş halini temsil eder. Dolayısıyla, bir süreç
modelinde sürecin tüm kısımları veya yönleri göz önüne
alınmamaktadır [12]. Bunlar, bir süreç modelinde
soyutlamadan ve soyutlama seviyesinden bahsedebileceğini
gösterir [13]. Süreçler, farklı soyutlama seviyelerinde
modellenebilir. Süreç modelleri iri taneli veya ince taneli
olabilir. İri taneli yapı süreç hakkında genel seviyede bilgi
sunarken, ince taneli yapı daha çok detay verir [13]. Aynı
süreç için bile, süreç elemanları farklı soyutlama seviyelerinde
modellenebilir. Bir aktivitede, kaynak kod dosyasının
değiştirildikten sonra yeniden derlenmesi gerektiğini
belirtmek ince taneli yaklaşıma örnektir [14].

2.1. Güceğlioğlu’nun Modeli
Kalitenin temelleri üretim disiplinine dayandığı için kalitenin
geliştirme süreçlerinin en başından itibaren ele alınması
gerekliliği genel kabul görmüş bir anlayıştır [16]. Bu kaynağa
göre, kalite yaklaşımı bir süreç modelinin tasarımı boyunca
göz önünde bulundurulmalıdır.
Yazılım süreçleri, uygulamaların geliştirilmesine benzer
şekilde tanımlanmaktadır [17]. Güceğlioğlu’nun Modelindeki
yaklaşım, Osterweil’in “Software Processes are Software Too”
isimli bildirisinde [17] açıklanan bu benzerlik üzerine
kuruludur ve ISO/IEC 9126 Yazılım Ürün Kalite Modeli’nden
[18] uyarlanmıştır. Modelin oluşturulma sürecinde, ISO/IEC
9126 standardında tanımlanan yazılım kalite ölçümleri, kalite
bakış açısından incelenmiş ve bazı ölçümler uyarlanarak ve
yeniden tanımlanarak modelde kullanılmıştır. Modelde
standartta yer almayan ölçümler de bulunmaktadır [19].
Model, dört seviyeli bir yapıda tasarlanmıştır. Seviyeler
şunlardır:
 1. Seviye: Kategori

Bir süreci tanımlamak için çeşitli süreç modelleme dilleri ve
notasyonları bulunmaktadır. Her bir süreç modelleme dili
farklı seviyelere kadar soyutlamaya izin vermektedir. Dört
adet süreç modelleme tekniğinin karşılaştırıldığı bir
çalışmada, bu çalışmaya konu olan BPMN-Lite ve Workflow
arasındaki en önemli farkın destekledikleri detay seviyesinin
farklı olduğu ve Workflow tekniği kullanılarak oluşturulan
süreç modelinin, BPMN-Lite tekniği kullanılarak oluşturulan
modele göre daha çok detay içerebileceği belirtilmiştir [15].
İdeal bir süreç tanımında, bir süreç modeline farklı soyutlama
seviyelerinden bakılabilmeli ve iri taneli yapıdan ince taneli
yapıya geçiş mümkün olmalıdır [13]. Bir süreç modelleme
dilinin farklı soyutlama seviyelerinde gösterim özelliği olması
beklenmektedir.

 2. Seviye: Özellik
 3. Seviye: Alt Özellik

Soyutlama, karmaşık problem ve görevlerin üstesinden
gelebilmek için var olan insan odaklı önemli bir
mekanizmadır. Modern programlama dillerinin çalışma
mantığı soyutlama esasına dayanır. Yazılım süreç modelleme,
bilgisayar bilimlerindeki diğer modellemelerden, çoğu

 4. Seviye: Ölçüm
1. Seviyede bulunan tek kategori Kalitedir. Bu kategoriye
bağlı olan ve 2. Seviyede bulunan özellikler Bakım
Yapılabilirlik, Güvenilirlik, İşlevsellik ve Kullanılabilirliktir.
Her bir özelliğe bağlı alt özellikler ve alt özelliklere bağlı
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ölçümler Tablo 1’de görülebilir. Her bir seviye, genişletilmeye
açıktır. Örneğin, 2. Seviyede yeni özellikler eklenebilir.

No

Tablo 1: Kalite özellikleri
Kategori

Özellik
Bakım
Yapılabi
lirlik
Güvenili
rlik

Alt Özellik
Analiz
Edilebilirlik
Hata Kabul
Etme
Kurtarılabilirli
k
Uygunluk

Kalite

İşlevsell
ik

Kullanıl
abilirlik

M2

Hatadan Kaçınma

Süreçte
gözden
geçirme,
inceleme ve kontrol noktası
gibi
mekanizmaların
ne
derecede
tanımlandığını
belirtir. Bu değerin yüksek
olması,
belirtilen
hata
yakalama aktivitelerinin daha
çok uygulandığını gösterir.

Onarılabilirlik

Aktivitelerin kayıt edilme
derecesini
belirtir.
Kayıt
altında tutulması beklenen
aktivitlerin sayısı arttıkça
ölçüm değeri 1’e yaklaşır.

Onarım Etkinliği

Aktivitelerde
kullanılan
formların ve dokümanların
zarar görmesi ve kaybolması
durumunda, aktivitelerin ne
kadarının
geri
yüklenebildiğini gösterir. Geri
yüklenebilen
aktivitelerin
sayısı arttıkça ölçüm değeri
1’e yaklaşır.

İşlevsel Yeterlilik

Pratikte
gerçekleştirilen
aktivitelerin
düzenleyici
dokümanlarda
(örnek:
mevzuat) belirtilen konularla
örtüşme derecesini belirtir.
Süreç
modelindeki
aktivitelerin
düzenleyici
dokümanları
karşılama
derecesi arttıkça, ölçüm değeri
1’e yaklaşır.

İşlevsel Tamlık

Düzenleyici dokümanlara göre
süreç modelinde bulunması
gereken fakat süreç modelinde
bulunmayan
aktivitelerin
miktarı hakkında bilgi verir.
Eksik aktivitelerin sayısı
azaldıkça ölçüm değeri 1’e
yaklaşır.

BT Kullanımı

Bilişim
teknolojileri
imkanlarından
faydalanma
derecesini
belirtir.
Aktivitelerde
bilişim
teknolojileri kullanımı arttıkça
ölçüm değeri 1’e yaklaşır.

BT Yoğunluğu

Form, rapor, kayıt veya
benzeri
doküman
hazırlanmasında,
güncellenmesinde,
silinmesinde
veya
aratılmasında
bilişim
teknolojileri kullanım oranını

Bağlılık
M3

Onarılabilirlik
Onarım Etkinliği
İşlevsel Yeterlilik
İşlevsel Tamlık

M4

BT Kullanımı
BT Yoğunluğu

Doğruluk

Sayısal Doğruluk

Birlikte
Çalışabilirlik

Veri
Değiştirilebilirliği

Güvenlik

Erişim
İzlenebilirliği

Anlaşılabilirli
k

İşlevsel
Anlaşılabilirlik

Öğrenebilirlik

Belgede Mevcut
Olma

M5

Girdi Geçerlilik
Kontrolü
M6

Geriye Alabilme
Etkileyicilik

Bağlılık

Karmaşıklık

Hatadan Kaçınma

Etkileşim
Çekiciliği

Bir sürecin kalitesi, Güceğlioğlu’nun Modelini süreç tanımına
uygulayarak değerlendirilebilmektedir. Model, süreç bir
organizasyonda
işletilmeye
başlanmadan
önce
uygulanabilmektedir [19]. Bu sayede, sürece ilişkin kalite
ölçümleri erken aşamalarda öğrenilebilir. Sürecin zayıf ve
güçlü noktaları hakkında fikir sunabilme yeteneği,
Güceğlioğlu’nun Modelinin güçlü bir özelliğidir.

M7

Ölçüm tanımları Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2: Ölçüm tanımları
No

M1

Ölçüm

Karmaşıklık

M8

Tanım
Aktivitelerde bulunan karar
noktaları hakkında fikir verir.
Karar
noktası
içeren
(genellikle eğer <durum>
şeklinde ifadeler) aktivitelerin
sayısı arttıkça süreç modeli
daha karmaışk hale gelir ve
modelin analiz edilebilirlik
derecesia azalır.

M9

163

Tanım
Sürecin diğer süreçlerle ne
kadar ilişkili olduğunu ölçer.
Süreçten diğer süreçlere olan
ilişkiler
arttıkça
analiz
edilebilirlik zorlaşır.

Ölçüm

BT Tabanlı
İşlevsellik

İşletilebilirlik

Ölçüm
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Tanım
anlatır. Belirtilen işlemlerde
bilişim teknolojileri kullanımı
arttıkça ölçüm değeri 1’e
yaklaşır.

seviyesinde olmayacaktır. Bu yüzden, aktivitelerin soyutlama
seviyeleri arasındaki farkın süreç tanımına ve Güceğliolu’nun
Modelinin uygulanması ile belirlenen süreç kalitesi
ölçümlerine
etkisinin
incelenmesi
gerektiği
değerlendirilmektedir.

3. Metodoloji

Sayısal Doğruluk

Düzenleyici
dokümanlarda
belirtilen
doğruluk
gereksinimlerinin aktivitelerde
uygulanma derecesini belirtir.

Veri
Değiştirilebilirliği

Aktivitelerde girdi olarak
alınan
verinin
hiç
değiştirilmeden
kullanılma
oranını
gösterir.
Diğer
süreçlerden gelen verilerin
değiştirilmeden
kullanılma
oranı arttıkça ölçüm değeri 1’e
yaklaşır.

Erişim
İzlenebilirliği

Veri kaynaklarına erişimi olan
aktiviteler içerisinde veriye
kimin erişiminin olduğunun
izlenebilme derecesini ifade
eder.

M13

İşlevsel
Anlaşılabilirlik

Aktivitelerin
personel
tarafından anlaşılma oranını
belirtir. Aktiviteler güçlük
çekilmeden
anlaşıldıkça
ölçüm değeri 1’e yaklaşır.

M14

Belgede Mevcut
Olma

Aktivitelerin
süreç
varlıklarında
tanımlanma
derecesini gösterir.

M15

Girdi Geçerlilik
Kontrolü

Aktivitelerde girdiler için
doğrulama yapılma oranını
ifade eder. Girdiler için
doğrulama yapıldıkça ölçüm
değeri 1’e yaklaşır.

M16

Geriye Alabilme

Geriye alınabilen aktivitelerin
sayısı arttıkça ölçüm değeri
1’e yaklaşır.

Etkileşim
Çekiciliği

Personel tarafından form,
rapor, kayıt ve benzeri
dokümanların hazırlanması,
güncellenmesi ve silinmesinde
zorluk çekilmeme derecesini
anlatır.

No

M10

M11

M12

M17

Ölçüm

Bu çalışmada, cevaplanması hedeflenen iki temel araştırma
sorusu vardır:
AS1. Yazılım süreç modelleri üzerinden yapılan ölçümler
süreç iyileştirme amacıyla etkin olarak kullanılabilir mi?
Kullanılmalarını zorlaştıran unsurlar var mıdır?
AS2. Yazılım organizasyonlarında kullanılan süreç
modellerinde farklı soyutlama seviyelerinin kullanılmasından
dolayı oluşan problemler var mıdır? Varsa nelerdir?
3.1. Durum Çalışması Tasarımı
Durum çalışmasının amacı yukarıda belirtilen araştırma
sorularını cevaplamaya yardımcı olmaktır. Bu amaç
doğrultusunda gerekli özelliklere sahip süreç modeli
hazırlanacak, hazırlanan model üzerinden ölçme faaliyetleri
gerçekleştirilecek ve veri analizleri yapılacaktır. Analiz
sonuçları,
araştırma
sorularının
cevaplanmasında
kullanılacaktır. Durum çalışmasında süreç kalitesi ölçüm
modeli olarak Güceğlioğlu’nun Modeli kullanılacaktır.
Bu araştırmada, durum CMMI Seviye 4 çalışmalarını
sürdüren TÜBİTAK-BİLGEM-UEKAE / Yazılım ve Veri
Mühendisliği Bölümü’ndeki kurumsal Proje Yönetimi Süreci
Tanımıdır (V4.0). Organizasyonda süreç iyileştirme
çalışmalarına tüm çalışanlar süreç iyileştirme önerisi ileterek
katılabilmektedir. Süreç iyileştirme önerileri, ilgili sürecin
Teknik Çalışma Grubu tarafından değerlendirilmektedir.
Kabul edilen önerilere göre süreç tanımı ve diğer süreç
varlıkları Teknik Çalışma Grubu üyeleri tarafından
iyileştirilmektedir. Değiştirilen süreç varlıkları Yazılım
Mühendisliği Süreç Grubunun onayına sunulmaktadır. Tüm
projelerde, projenin erken aşamasında kurumsal süreçler
Uyarlama Kılavuzu’na uygun bir şekilde uyarlanarak projenin
tanımlı süreçleri oluşturulmakta ve proje yaşam döngüsü
boyunca bu süreçler uygulanmaktadır.
Durum çalışması tasarımı Şekil 1’de özetlenmiştir. Öncelikle,
TÜBİTAK-BİLGEM-UEKAE
/
Yazılım
ve
Veri
Mühendisliği Bölümü’ne ait kurumsal Proje Yönetimi Süreci
(V4.0) tanımından aktivite temelli süreç modeli
oluşturulmuştur. Bu modelde, her bir aktiviteye ilişkin
aktivite ismi, aktivite tanımı, aktiviteyi gerçekleştiren roller
ve aktivitede kullanılan formlar ve dokümanlar belirlenmiştir.
Güceğlioğlu’nun Modeli süreç modeli üzerinde uygulanmış
ve bu uygulamanın çıktıları aşağıda belirtilmiştir:
 Niceliksel Sonuçlar

Güceğlioğlu’nun Modelinde aktivite, bir süreç modelinde en
alt seviyede yer alan ve süreç modelini oluşturan temel yapı
olarak ele alınmaktadır. Süreç büyüklüğü, süreç kalite
ölçümünde önemli bir dayanak olarak kullanılmaktadır.
Modelde, 17 ölçüm için de geçerli olan iki varsayım
bulunmaktadır.
 Varsayım 1: Süreç büyüklüğü, süreç tanımında bulunan
aktivitelerin sayısı olarak kabul edilmektedir.

 Niteliksel Sonuçlar
 Bulgular

 Varsayım 2: Süreç tanımında bulunan tüm aktiviteler
aynı tanesellikte olmalıdır.

 Süreç İyileştirme Önerileri

Varsayım 2, Modeli uygulamadan önce dikkate alınması
gereken ciddi bir konudur. Endüstride ve pratikte, bir süreç
modelindeki aktiviteler büyük olasılıkla aynı soyutlama

Niceliksel sonuçlar, Güceğlioğlu’nun Modelinde tanımlı
ölçüm formüllerine göre hesaplanan 17 adet ölçüme ilişkin
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 Aktivitenin doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etmek
için bir gözden geçirme veya kontrol noktası tanımlı
mıdır?

sayısal değerlerdir. Niteliksel sonuçlar, Modelin uygulanması
esnasında tespit edilmiştir. Niteliksel sonuçların, süreç
iyileştirme önerileri ile üst seviyede ilişkili olabileceği
değerlendirilmektedir. Bulgular, Modeli iyileştirmeye yönelik
konulardır
ve
gelecekteki
çalışmalarda
Modelin
iyileştirilmesinde kullanılabilir. Süreç iyileştirme önerileri ise
Proje Yönetimi Teknik Çalışma Grubuna yönlendirilecektir.

 Aktiviteyi gerçekleştirirken personeli yönlendiren bir
kılavuz var mıdır?
 Daha iyi ve tutarlı veri girişi için uygulanan teknikler var
mıdır?
Bu sorulardan en az birisi için olumlu cevap alındıysa o
aktivite için bir hatadan kaçınma tekniğinin var olduğu kabul
edilmiştir. Uygulamada, 79 adet aktivite içinde 26 tanesinde
böyle bir tekniğin olduğu görülmüştür. Modelde tanımlı
ölçüm formülüne göre hatadan kaçınma tekniğinin bulunduğu
aktivite sayısının toplam aktivite sayısına bölünmesiyle
Hatadan Kaçınma (M3) ölçümü 26 / 79 (0,33) olarak
hesaplanmıştır.

Şekil 1: Durum çalışması adımları.

Niceliksel ölçüm sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur.

Durum çalışması adımları, araştırma sorularına göz önünde
bulundurularak hazırlanmıştır. Amaç, araştırma sorularını
cevaplamaya
yardımcı olabilecek veri analizlerini
gerçekleştirmektir.

Tablo 3: Niceliksel ölçüm sonuçları
No

3.2. Güceğlioğlu’nun Modelinin Uygulanması
Güceğlioğlu’nun Modeli, üç yıl proje yönetimi tecrübesine
sahip ve vaka analizi çalışmasının yapıldığı organizasyonda
dokuz yıldır çalışan yazar tarafından organizasyondaki
kurumsal Proje Yönetimi Süreci Tanımı üzerinde
uygulanmıştır. Ölçüm sonuçları diğer yazar tarafından gözden
geçirilmiştir. Modelin uygulaması ve yapılan ölçümler, vaka
analizi çalışması kapsamında gerçekleştirilmiştir.
Veri toplama öncesi aşamada, mevcut kurumsal süreç tanımı
kullanılarak, aktivite bazında süreç modeli hazırlanmıştır. Bu
amaçla, süreç tanımı ve 11 adet süreç varlığı analiz edilmiştir.
Ölçüm için kullanılan ve aktivite temelli süreç modeli, 79
adet aktivite içermektedir.
Tablo 2’de belirtilen 17 adet ölçümden İşlevsel Yeterlilik
(M6), İşlevsel Tamlık (M7), Sayısal Doğruluk (M10) ve
Belgede Mevcut Olma (M14) ölçümleri, ele alınan kurumsal
Proje Yönetimi Süreci için düzenleyici doküman veya
mevzuat bulunmamasından dolayı hesaplanamamıştır.

Ölçüm

Sonuç

M1

Karmaşıklık

0,81

M2

Bağlılık

0,63

M3

Hatadan Kaçınma

0,33

M4

Onarılabilirlik

0,48

M5

Onarım Etkinliği

0,42

M8

BT Kullanımı

0,48

M9

BT Yoğunluğu

0,81

M11

Veri Değiştirilebilirliği

0,90

M12

Erişim İzlenebilirliği

0,27

M13

İşlevsel Anlaşılabilirlik

0,68

M15

Girdi Geçerlilik Kontrolü

0,66

M16

Geriye Alabilme

0,27

M17

Etkileşim Çekiciliği

0,42

Model içinde niceliksel ölçüm sonuçları için 0 ile 1 arasında
bir limitten veya bir eşik değerden bahsedilmemektedir.
Organizasyon kendi içinde bir limit değer belirleyip bu limit
değerin altında kalan ölçüm sonuçlarını iyileştirecek şekilde
süreç modellerini analiz ederek güncelleyebilir.

Bu deneysel çalışmada hem niceliksel hem de niteliksel veri
toplanmıştır.

4. Uygulama Sonuçları
Güceğlioğlu’nun Modelinde bulunan her bir ölçüm için
ölçüm değeri 0 ve 1 dahil olmak üzere 0 ile 1 arasında bir
değer olarak hesaplanmaktadır. Her bir ölçüm için, ölçüm
sonucu 1’e yakın bir değer elde edilmesi o ölçümün ilişkili
olduğu alt özellik ve dolayısıyla özellik ve kategori için daha
iyi bir sonucu temsil eder.

En düşük değerlerin Erişim İzlenebilirliği ve Geriye
Alabilme ölçümlerine, en yüksek değerlerin ise Veri
Değiştirilebilirliği, Karmaşıklık ve BT Yoğunluğu
ölçümlerine ait olduğu Tablo 3’te görülmektedir. Bu tespitler,
süreç modeli hakkında genel olarak fikir vermektedir fakat
her ölçüm için ayrı değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Her bir ölçüm hesaplanırken süreç modelindeki her bir
aktivite incelenmiş ve o aktivite için Modelde ölçüm için
tanımlı sorular sorulmuştur. Örneğin, Hatadan Kaçınma (M3)
ölçümü hesaplanırken aktiviteler için aşağıdaki sorular
sorulmuştur:

Niteliksel ölçüm sonuçları ise aşağıda belirtilmiştir.
Niteliksel Ölçüm Sonucu 1. Hatadan Kaçınma ölçümünün
hesaplanması sırasında “Aktivitenin gerçekleştirilmesi
esnasında personel tarafından kullanılan yönlendirici ve yol
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kıyaslanabilmesi için Modelde tanımlı tüm ölçümler için
geçerli olan Varsayım 2’nin hem süreç içinde hem de
karşılaştırılan süreçler arasında belli bir güven seviyesi içinde
geçerli olması gerekmektedir. Aksi takdirde, farklı soyutlama
seviyelerinde modellenen süreçleri karşılaştırmak istenirse,
karşılaştırma sonuçlarının güvenilirliği tartışılmalıdır.

gösterici kılavuz doküman var mıdır?” sorusu sorulmaktadır.
Gerçekleştiriminde kılavuz dokümana sahip olmayan bazı
aktiviteler için kılavuz dokümanların hazırlanmasının faydalı
olacağı tespit edilmiştir.
Niteliksel Ölçüm Sonucu 2. Bağlılık ölçümünün
hesaplanmasında bazı aktivitelerde diğer süreçlere referans
verilmesi beklenirken olmadığı görülmüştür. Bu bulguya dört
adet aktivitede rastlanmıştır.

Güceğlioğlu’nun Modelinin uygulanması esnasında 60 adet
süreç iyileştirme önerisi tespit edilmiştir. Bir kısmının kök
sebepleri, niteliksel ölçüm sonuçlarında açıklanan hususlar ile
aynıdır. Örnek olarak üç adet süreç iyileştirme önerisi aşağıda
belirtilmiştir.

Niteliksel Ölçüm Sonucu 3. Bir aktivite iri taneli yapıya
kaydıkça, o aktivite için ölçümleri hesaplamak
zorlaşmaktadır.

İyileştirme Önerisi 1. Süreç tanımında 6.3.2 maddesinde
“Proje kaynaklarının edinilmesi” ile ilgili kısımda Satın Alma
Sürecine referans verilmelidir.

Niteliksel Ölçüm Sonucu 4. “İlgili” gibi belirsiz ifadeler
sağlıklı ölçüm yapılmasını zorlaştırmaktadır.

İyileştirme Önerisi 2. Süreç tanımında 6.4.11.3 maddesinde
(Hazırlanan Proje İlerleme Raporu Bölüm Başkanı ve Proje
İzleme ve Destek Ofisi tarafından onaylandıktan sonra
paydaşlara toplantı öncesi gönderilir.) Proje İlerleme
Raporu’nu kimin gönderdiği tanımlı değildir.

Niteliksel Ölçüm Sonucu 5. Aktiviteler ifade edilirken etken
cümle yerine edilgen cümlelerin kullanılması bazı önemli
bilgilerin belirtilmemesine yol açtığından ölçüm sırasında bu
tür aktiviteler için bazı varsayımların yapılması gerekmiştir.
Modelin uygulanması esnasında tespit edilen bulgular aşağıda
belirtilmiştir.

İyileştirme Önerisi 3. Süreç tanımında 6.3.2 maddesinde
“Öğrenilen derslerin toplanması” ile ilgili kısımda sorumlu
rol, öğrenilen derslerin nerede toplandığı ve hangi sıklıkta
güncellendiği bilgileri yer almamaktadır.

Bulgu 1 - Tekrar Eden Aktiviteler. Güceğlioğlu’nun
Modelinde modelde tanımlı 17 ölçüm için de geçerli olan iki
varsayım bulunmaktadır.
 Varsayım 1: Süreç büyüklüğü, süreç tanımında bulunan
aktivitelerin sayısı olarak kabul edilmektedir.

Güceğlioğlu’nun Modelinin süreç modeline uygulanması
esnasında özellikle aktivitelerin soyutlama seviyelerinin farklı
olduğu görülmüştür. Tablo 4’te bu duruma bir örnek olarak
10 no’lu aktivite ve 33 no’lu aktivite sunulmuştur. 10 no’lu
aktivite, 33 no’lu aktiviteye göre daha iri tanelidir. 10 no’lu
aktivitenin ayrıştırılması düşünülebilir.

 Varsayım 2: Süreç tanımında bulunan tüm aktiviteler
aynı tanesellikte olmalıdır.
Tekrar eden aktiviteler, süreç büyüklüğünü etkilemektedir.
Süreç büyüklüğü tanımı, tekrar eden aktiviteleri dikkate
alarak yeniden değerlendirilmelidir.

Tablo 4: İki örnek aktivite
No

Bulgu 2 - Otomasyon Desteği. Güceğlioğlu’nun Modelini
manuel uygulamak kolay değildir ve zaman alıcıdır. Aynı
zamanda, insan faktörü dolayısıyla hataya açık olmaktadır.
Aktiviteler, ölçüm için yeterli bilgi sunmadığında ölçüm
yapan kişinin bazı varsayımlarda bulunması gerekmektedir.
Bu yüzden manuel ölçüm yapılması durumunda ölçüm yapan
kişinin süreç hakkında bilgisi olan ve tercihen o sürecin
uygulamasında yer almış birisi olması beklenmelidir.
Otomasyon desteği olması durumunda, bahsedilen belirsiz
noktalar araçta modelleme sürecinde çözülebilir.
Bulgu 3 - Yorumlama. Tablo 3’te niceliksel ölçüm sonuçları
sunulmuştur. Tüm ölçümlerde tüm ölçümlerde, bir ölçüme
ilişkin değerin yorumlaması aynı şekildedir. Ölçüm değeri 0
ile 1 arasındadır ve değer 1’e yaklaştıkça daha iyi bir sonucu
ve durumu temsil eder. Bazı ölçümlerin ölçme sonucunda 1
yerine daha düşük bir değer olarak hesaplanması yeterince iyi
bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Ölçüm bazında bir analiz
yapılarak eşik değerlere göre bir yorumlama getirilebilir.

Aktivite İsmi

Aktivite Tanımı

10

PYP
Hazırlanması

Proje Yöneticisi, Proje
Yönetim Planı Şablonu’na
uygun olarak Proje
Yönetim Planı’nı ve ekleri
olan Konfigürasyon
Yönetim Planı ve Risk
Yönetim Planı’nı hazırlar.
Planların oluşturulmasında
Proje Çekirdek Ekibi
gerekli desteği sağlar.

33

Proje
Planlarının
Konfigürasyon
Kontrolü Altına
Alınması

Proje Yöneticisi,
onaylanmış planları
Konfigürasyon Yönetim
Süreci’ne uygun olarak
konfigürasyon kontrolü
altına alır.

Türetken’in bildirisinde [22] belirtildiği gibi, süreçler merkezi
olmayan ve dağıtılmış bir yapı tarafından modellendiğinde
süreç bilgisi etkili bir şekilde toplanır ve bilgi işçileri kendi
dahil oldukları ve işlettikleri süreci bireysel veya takım
halinde modeller. Durum analizinin gerçekleştirildiği
organizasyonda da benzer bir yaklaşım izlenmektedir. Bu

Bulgu 4 - Ölçüm Sonuçlarını Karşılaştırma. Yakın
zamanda yapılan iki adet çalışmada, Güceğlioğlu’nun Modeli
süreç kalitesini ölçmek amacıyla farklı süreçlere
uygulanmıştır [20,21]. Bu çalışmada elde edilen niceliksel
ölçüm sonuçlarının [20,21] çalışmalarının sonuçları ile
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yaklaşımın süreç iyileştirme açısından çok fazla faydası
bulunurken merkezi bir gubun tasarladığı süreç modellerine
göre süreç modelleri arasındaki soyutlama seviyesi farkını
artırma ihtimali daha fazladır.

Bu bildiride, Güceğlioğlu’nun Modelindeki tüm ölçümler için
geçerli olan iki güçlü varsayım üzerinde durulmuş ve
soyutlama seviyesinin önemi vurgulanmıştır. Sonuçlar,
Modeli uygulamayı planlayan diğer araştırmacılar ve
prastisyenler için yol gösterici olabilir.

Süreç elemanları içinde iş ürünleri ve roller görülebilen ve
dokunulabilen kavramlarken aktivite daha soyut bir
kavramdır [11]. Bu farklılık, iş ürünleri ve rollerle
kıyaslandığında bazı aktivitelerin daha kolay atlanabilmesine
yol açar.
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5. Sonuç
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aracı olarak değerlendirilebilir. Modelin asıl amacı süreç
analizi olmasa da Modelin uygulanması sırasında süreç
hakkında derinlemesine bir çalışma yapılması gerekmektedir.
3. bölümde belirtilen araştırma soruları ve durum çalışması
sonucunda ulaşılan sonuçlar aşağıdadır.
AS1. Yazılım süreç modelleri üzerinden yapılan ölçümler
süreç iyileştirme amacıyla etkin olarak kullanılabilir mi?
Kullanılmalarını zorlaştıran unsurlar var mıdır?
Yazılım süreç modelleri üzerinden yapılan ölçümler süreç
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hakkında Modelde iyileştirmeler yapılması daha etkin bir
kullanım sağlayacaktır.
AS2. Yazılım organizasyonlarında kullanılan süreç
modellerinde farklı soyutlama seviyelerinin kullanılmasından
dolayı oluşan problemler var mıdır? Varsa nelerdir?
Bir süreç modelinde farklı soyutlama seviyelerinin
kullanılmasından dolayı oluşan problemler bulunmaktadır.
Bir aktivite iri taneli yapıda modellendikçe, Güceğlioğlu’nun
süreç kalitesi ölçüm modelini uygulamak zorlaşmaktadır.
Benzer şekilde, süreç ölçümlerini hesaplamak da
zorlaşmaktadır. Aynı zamanda, yazılım süreç iyileştirme için
yeterli bilgiye ve detaya ulaşılamamaktadır. Aktivite
hakkında detaylara ulaşıldıkça yeni süreç entegrasyon
noktaları fark edilebilir. Diğer yandan, bir süreç modelindeki
süreç elemanları için detay seviyesi arttıkça bakım faaliyetleri
zorlaşacaktır.
Dolayısıyla, soyutlama seviyesinin nasıl
ölçüleceğine dair bir yönteme ihtiyaç duyulmaktadır.
Bulgu 4 - Ölçüm Sonuçlarını Karşılaştırma’da açıklanan
konunun çözümlenmesi için de süreç modelindeki süreç
elemanlarının soyutlama seviyesi ölçülmelidir.
Bir aktivitenin soyutlama seviyesini ölçmek için aktiviteyi
tamamlamak için gereken süreden faydalanılabileceği
düşünülmektedir. Süre tek başına yeterli bilgiyi
sunmayacaktır. Büyük çaplı bir projede ince taneli bir
aktiviteyi tamamlamak için gereken süre küçük çaplı bir
projede iri taneli bir aktiviteyi tamamlamak için gereken
süreden daha fazla olabilir. Bu yüzden, soyutlama seviyesini
belirlemekte sürenin yanı sıra proje büyüklüğü de dikkate
alınmalıdır.

167

6. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'12

[17]
[18]
[19]
[20]

[21]

[22]

development process”, International Journal of
Production Research, 45, 1561-1576, 2007.
Osterweil, L. “Software Processes Are Software Too”,
Proceedings of the 9th International Conference on
Software Engineering (ICSE 1987), 2-13, 1987.
ISO/IEC FCD 9126-1.2: Information Technology,
Software Product Quality, Part 1: Quality Model, 2000.
Güceğlioğlu, A. S.: A Pre-Enactment Model for
Measuring Process Quality, Ph.D. Thesis, METU,
Ankara, Turkey, 2006.
Guceglioglu, A. S. ve Demirors, O., “The application of a
new process quality measurement model for software
process improvement initiatives”, Proceedings of the 11th
International Conference on Quality Software (QSIC
2011), 112-120, 2011.
Gurbuz, O., Guceglioglu, A. S. ve Demirors, O.,
“Application of process quality measurement frameworks
for human resource management processes”, Proceedings
of the 2011 IEEE International Conference on Quality
and Reliability (ICQR 2011), 426-430, 2011.
Turetken, O. ve Demirors, O., “Plural: A decentralized
business process modeling method”, Information &
Management, 48, 235-247, 2011.

168

6. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'12

Yazılım Süreç Doğrulama İçin Bütünleşik Bir Altyapı
Tuğba Gürgen1

Ayça Tarhan2

1,2

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
2
e-posta: tugba@cs.hacettepe.edu.tr
e-posta: atarhan@cs.hacettepe.edu.tr

1

tanımlı süreçlerin projelerde uyarlanma yöntemleri
tanımlanabilir ve ölçme yöntemlerine göre elde edilen süreç
verisi, süreç hedeflerinin karşılanıp karşılanmadığını
doğrulamada kullanılabilir [6]. Bununla birlikte, bir yazılım
sürecine ait tanımın varlığı, sürecin tanımlandığı gibi
uygulandığını
ve
verinin
tanımlı
sürecin
aynı
uygulamalarından geldiğini garanti edememektedir. Yazılım
süreç referans modelleri [4][5] süreç uygulamalarına ait
izlerin, Kalite Güvence kapsamında kayıt altına alınmasını ve
bu kayıtların süreç doğrulamada kullanılmasını önerir. Bu
güvencenin sağlanması, büyük ölçüde insan bağımlıdır ve
yetkinlik ve tecrübe gerektirir. Ayrıca bu yaklaşımla, yazılım
sürecine ait tanımın bulunmadığı ancak süreç verisinin mevcut
olduğu bazı durumlarda, verinin süreç yönetimi için
kullanılma şansı kalmamaktadır. Daha geniş literatürde ise
yazılım süreci doğrulama için sistematik yöntemler ve örnek
çalışmalar yok denecek kadar azdır [7][8][9][10].

Özetçe
Süreç uygulamalarının tanımlara göre doğrulanması süreç
yönetiminin kritik bir adımıdır. Bu doğrulamanın objektif
kıstaslara göre ve bulguya dayalı olarak yapılması gerekir. Bu
çalışmada, yazılım süreç doğrulama için süreç madenciliği
tekniğini kullanan bütünleşik bir altyapı ve bu altyapının
örnek uygulaması anlatılmıştır. Altyapı kapsamında, süreç
madenciliği algoritmalarının yazılım süreç doğrulama için
uygulanmasını sağlayan bir yazılım, yazılım ve sistem
mühendisliği süreçlerinin yönetimini destekleyen açık-kaynak
kodlu EPF Composer aracına eklenti olarak geliştirilmiştir.
Yapılan örnek uygulama ile durum esaslı işleyen ve akışı
Bugzilla aracı tarafından desteklenen Eclipse projesinin
yazılım hata yönetimi süreci, gerçekte oluşan olay kayıtları ve
verisi üzerinde süreç madenciliği teknikleri kullanılarak aynı
yazılım sürecinin EPF Composer aracı ile tanımlanan süreç
modeline göre doğrulanmıştır.

Süreç madenciliği, özellikle iş süreçleri yönetimi alanında son
yıllarda yaygın olarak kullanılan bir süreç yönetim tekniğidir
[8].
Süreç
madenciliği,
sınırlı
sayıda
çalışmada
[7][11][12][13][14][15][16][17] yazılım süreçleri için
uygulanmıştır. Yazılım geliştirme sürecinin tümleşik olarak
uygulanmasını destekleyecek araç altyapısının yokluğu,
yazılım sürecinin işleyişine ilişkin izin araçlarda tutulmuyor
olması ve ayrık uygulanan yazılım süreçlerini destekleyen
araçlardaki verinin tümleştirilmesindeki zorluklar, süreç
madenciliği tekniğinin yazılım süreçlerine uygulanmasını
güçleştirmektedir. Bununla birlikte, yazılım süreci olay ya da
durum esaslı işliyor ve sürecin akışı bir araç tarafından
destekleniyorsa, araç üzerindeki veriyi analiz ederek sürecin
keşfi, sürecin uygulamadaki varyasyonlarının tespiti veya
sürecin iyileştirilmesi mümkün olabilir.

1. Giriş
Bir yazılım ürününün geliştirilmesinde kullanılan süreçler, bu
ürününün kalitesini büyük ölçüde etkiler [1]. Süreç odaklı
yönetimi benimseyen yazılım kurumlarının; süreç tanımlarını
ve hedeflerini oluşturması, süreçlerini tanımladığı şekilde
uygulaması, süreç uygulamalarını süreç tanımlarına göre
doğrulaması ve doğrulama sonuçlarına göre süreçlerini
iyileştirmesi beklenir. Yazılım sürecinin doğrulanamaması,
süreç verisini sağlayan kaynağın net olarak tespit edilemediği
anlamına gelir. Bu durumda süreç verisinin yazılım sürecinin
nicel yönetimi için kullanılması da mümkün olmaz.
Sürecin nicel yönetimi, istatistiksel süreç kontrolü ilkelerine
dayanır [2]. Kontrol edilebilir süreç kararlı süreçtir ve bu
sürecin sonuçları tahmin edilebilir. Kararlı ve öngörülebilir bir
süreç sürekli çalıştırılabilir olmalıdır. Sürecin nicel analizi
öncesinde arzulanan, süreç verisinin tek ve sabit bir kaynaktan
geldiğini, diğer bir deyişle sürecin tutarlı uygulandığını garanti
etmektir. Ne var ki süreç verisi, her biri ayrı ele alınması
gereken, birden çok kaynaktan (farklılaşan süreç
uygulamalarından) beslenebilir. Bir süreç kararlı değilse,
genellikle sürecin tutarlılığı sorgulanır [3]. Tutarlılık kontrolü,
sürecin olması gerekeni gerçekleştirmemesinin nedenlerini
adresler.
Sürecin
planına/tanımına
göre
uygulanıp
uygulanmadığının kontrolü (sürecin tutarlılığının güvencesi ya
da sürecin doğrulanması), süreç verisini üreten farklı
kaynakların tespiti ve bu farklılıklara sebep olan etkilerin
anlaşılarak giderilmesi açılarından önemlidir. Bir süreç ancak
uygulamaları kendi içinde tutarlıysa nicel yönetime adaydır.

Yaptığımız çalışmada, iş süreçleri alanında uygulanan iki
süreç madenciliği algoritması yazılım süreç doğrulama için ön
çalışmayla denenmiş [18] ve doğrulamayı otomatikleştiren bir
eklenti geliştirilerek açık kaynak kodlu ve Eclipse tabanlı EPF
Composer [19] süreç mühendisliği aracına tümleştirilmiştir.
Süreç tutarlılığının araştırılması için Uygunluk Analizi
(―Conformance Analysis‖) bileşeni, sürecin farklılaşan
uygulamalarının tespiti için Süreç Varyasyon Analizi
(―Process Variants Mining‖) bileşeni ve süreç performansının
ve kararlılığının değerlendirilmesi için İstatistiksel Analiz
(―Statistical Analysis‖) bileşeni, eklentiye dâhil edilmiştir.
Eklentinin, Bugzilla aracı ile toplanan Eclipse projesine ait
hata yönetimi verisi [20] üzerinde uygulanması sonucunda, bu
bileşenler sırasıyla; süreç tutarlılığının araştırılması, sürecin
farklılaşan uygulamalarının tespiti ve süreç performansının ve
kararlılığının değerlendirilmesi için kullanılmıştır.

CMMI [4] ve ISO/IEC 12207 [5] gibi süreç referans
modellerinin önerdiği şekilde süreçler tanımlanır ve süreci
ölçme yöntemleri belirlenirse; süreç yönetiminin sağlıklı
uygulanması için bir taban sağlanabilir. Bu taban üzerinde,

Bildirinin izleyen ikinci bölümünde, çalışmanın dayandığı üç
temel konu olan yazılım süreç yönetimi, süreç modelleme ve
süreç madenciliği alanındaki bilgilere değinilmiştir. Üçüncü
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bölümde, ilişkili çalışmalar bağlamında yazılım süreç
madenciliği tekniklerinin yazılım süreçleri için uygulandığı
çalışmalar anlatılmıştır. Dördüncü bölümde çalışma ile
geliştirilen eklentinin; amaç ve kapsamına, genel özelliklerine
yer verilmiştir. Beşinci bölümde, geliştirilen eklentinin
Bugzilla aracı ile toplanan hata yönetimi süreci üzerinde
uygulanmasına ilişkin detaylar ve uygulama sonucunda elde
edilen bulgular anlatılmıştır. Altıncı ve son bölümde ise
yapılan çalışma ile varılan sonuçlar özetlenmiş ve gelecek
çalışmalara değinilmiştir.

Beklenmeyen nedenlerden dolayı oluşan değişkenliğin, ürün
karakteristiğine ve süreç performansına önemli ölçüde etkisi
vardır. Bu etkiler, değişkenlik (varyasyon) örüntülerinde
önemli farklılıklara yol açar. Beklenmeyen nedenlerin
değişkenliği normal sürecin bir parçası olmayan olaylardan
ortaya çıkar. Bu değişkenlikler engellendiğinde ya da
kaldırıldığında ise kararlı bir sürece sahip olunur.
2.1.3.

Kararlı ve öngörülebilir bir yazılım süreci sürekli
çalıştırılabilir olmalıdır. Bir süreç kararlı değilse, genellikle
sürecin tutarlı olup olmadığı sorgulanır. Süreç tutarlılığının
süreç performansını büyük ölçüde etkileyen ve ölçülebilir 3
yönü vardır: 1) Süreci uygulama yeteneği, 2) Tanımlı sürecin
kullanımı, 3) Süreci gözetleme, kıyaslama ve değerlendirme.

2. Ön Bilgi
2.1. Yazılım Süreci ve İlişkili Kavramlar
Yazılım süreci, bir organizasyonun ya da projenin, yazılım ile
ilişkili aktiviteleri yönetmek, yürütmek, izlemek, kontrol
etmek ve iyileştirilmek için kullandığı bir ya da bir grup
süreçtir [6]. Bir yazılım sürecinin modeli ise süreçlerin bir
sınıfının genel özellikleri açıklar. Eğer bir yazılım süreç
modeli bir yazılım sürecine kılavuzluk ediyorsa, o süreç
modeli geliştirilmiştir [21].

Tutarlılık kontrolleri sürecin performansını değil de sürecin
olması gerekeni gerçekleştirmemesinin nedenlerini adresler.
Süreç performansını karakterize etmek için kullanılan veri
üzerinde sürecin performans sonuçlarını, varyasyonları ve
örüntüleri açıklamaya yardımcı olacak bağlamsal bilgiler
sağlar. Süreç kontrolden çıkmak üzereyken erken uyarılar
verebildiği gibi sağlam olmayan bir süreçte sorunun kaynağına
dair güçlü bulgular verebilir.

Yazılım süreç yönetimi; yazılım ürünlerini ve sistemlerini
geliştirme, bakım ve desteği ile ilişkili iş süreçlerini başarılı bir
şekilde yönetmektir. Yazılım süreç yönetimi, temel
sorumlulukları ve hedefleri bağlamında süreç performansı,
süreç kararlılığı, süreç tutarlılığı, süreç yeteneği ve süreç
iyileştirmesi olmak üzere 5 farklı bakış açısıyla değerlendirilir
[3].
2.1.1.

2.1.4.

Yetenek

Süreç yeteneği bir organizasyonun yazılım geliştirme sürecinin
zenginliğini gösterir ve süreç çıktıları ile üretilebilir tutarlılığı
yansıtır. Eğer süreç varyasyonları müşteri ihtiyaçlarının
belirlediği sınırda ise süreç müşteri gereksinimlerine
uygundur. Süreç kararlı ve müşteri gereksinimlerine uygun ise
yeteneklidir. Yetenek kavramı hem sürecin kararlı olmasına
hem de müşteri gereksinimlerine uygunluğuna bağlıdır. Bir
süreç kararlı olsa bile, rekabetçi baskıları karşılamak ve
müşteri ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmek için
yeteneğinin iyileştirilmesi gerekebilir. ISO 9000 [22] gibi
çatılar öncelikle süreç yeteneğini değerlendirmek için
tasarlanmıştır.

Performans

Sürecin mevcut performansını anlamak, süreç yönetiminin ilk
adımıdır. Süreç performansı, bir süreçten gelen ürün ya da
servislerin nitelikleri ölçüldüğünde görülen karakteristik
değerlerdir. Süreç performansı, sürecin ürettiği ürünün
niteliklerini ölçmek veya sürecin kendi niteliklerini ölçmek
yoluyla iki şekilde tanımlanabilir. Bu değerlerin tarihçesi
sürecin geçmişte nasıl işletildiği hakkında bilgi verir. Tarihçe,
süreç performansının şu anda nerede bulunduğu ve gelecekte
nereye gideceğine dair değerlendirme yapabilmek için referans
noktası oluşturur.

2.1.5.

İyileştirme

İş hedefleri ve stratejileri, süreç performansı ve ürün kalitesi
niteliklerini ifade eden gerçek veri ile birlikte, yazılım süreç
iyileştirme adımlarına öncülük eden temelleri oluşturur.
Sürecin iyileştirilmesiyle oluşan değişikliklerin yanında, bu
değişikliklerin maliyetini de gerekçelendirmek gerekir. CMMI
[4] ve BOOTSTRAP [23] gibi modeller süreç yeteneğini
iyileştirmek için kılavuzluk görevi yapar ve süreç olgunluk
değerlendirmesi için standartlar ve araçlar sunar.

Sürecin performansını anlamak için süreç-performans ve ürünkalite nitelikleri ölçülür. Bu işlem onların davranışlarının ardıl
kayıtlarını elde etmek için belli noktalarda yapılır. Bu sıralı
kayıtlar ise sürecin kararlılığını ve yeteneğini değerlendirmek
için kullanılan istatistiksel kontrolün kurulmasına temel
oluşturur.
2.1.2.

Tutarlılık

2.2. Süreç Modelleme ve SPEM

Kararlılık

Süreç modeli; bir sürecin mimarisinin, tasarımının veya
tanımının soyut gösterimidir [24]. Süreç modelleri sürecin
analizine, anlaşılmasına veya kestirimine yardım edebilir. Bir
süreç modeli analiz edilebilir, doğrulanabilir ve eğer
işletilebiliyorsa (―enactable‖) modellenen sürecin benzetimi
yapılabilir [24].

Kararlılık, bir sürecin ya da ürünün belli bir zaman diliminde
göstermiş olduğu değişkenlikle ilgilidir. Bu değişkenliğin
kaynağı ya sürecin doğası gereğidir ve tüm ölçümlerde genel
olarak yer alır ya da olağan dışı nedenlerden dolayı meydana
gelmiştir ve engellenmesi gerekir. Bir süreç kararlı olduğunda,
sürecin bileşenleri (insan, makineler, materyal, ortam ve
yöntemler) arasındaki normal etkileşimlerden doğan normal
değişimler rastgele dağılır. Bu rastgele değişim tahmin
edilebilir sınırlardadır ve beklenmeyen sonuçları nadirdir.

Curtis et al. [25] süreç modellemenin kullanımını ve
faydalarını beş ana başlıkta ifade etmiştir:
1) Süreçlerin anlaşılmasına ve iletişimine hizmet eder.
2) Süreç iyileştirmeyi destekler.
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3) Yazılım süreç yönetimini destekler.
4) Süreç rehberliğinin otomatikleşmesini destekler.
5) Süreçlerin işletiminin otomatikleşmesini destekler.

analiz etmek, iş kurallarını doğrulamak vb. için kullanılır.
ProM, olay kayıtlarından çeşitli modelleri çıkarmak için
kullanılabilir. Özelleşmiş bir madencilik yaklaşımını
gerçekleştirmek için eklenti-tabanlı bir ortam sunar. En çok
ilgi gören eklentiler madencilik eklentileridir. ProM, süreç
madenciliği için farklı yaklaşımları olan, algoritmaların birbiri
ile entegre çalıştığı verimli bir araçtır. Kontrol-akış
madenciliği
için
kullanılan algoritmalardan; Alpha
Algoritması, Çok-fazlı Yaklaşım Algoritması (―Multi-phase
Approach‖), Sezgisel Madencilik Algoritması (―Heuristic
Miner‖) ve Genetik Madencilik Algoritması (―Genetic
Miner‖), bu algoritmaların başlıcalarıdır.

Yazılım ve Sistem Süreç Mühendisliği Meta-modeli
(―Software and System Process Engineering Meta-model –
SPEM‖) [26], OMG tarafından oluşturulan, bir süreç
mühendisliği meta-modeli ve bir kavramsal çatıdır. Bu
kavramsal çatı, geliştirme yöntemlerinin ve süreçlerinin;
modellenmesi, dokümantasyonu, sunumu, yönetilmesi,
karşılıklı değişimi ve uygulamaya alınması ile ilgili kavramlar
sağlamaktadır. Meta Nesne Özelliği (―Meta Object Facility –
MOF‖) uyumlu olan bu meta-model, yazılım ve sistem
süreçlerinin ve bunların bileşenlerinin tanımlanması için
kullanılır. Meta-modelin kapsamı, herhangi bir yazılım ve
sistem geliştirme süreci tanımlamak için gerekli olan elemanlar
ile sınırlandırılmıştır. Belli bir alana veya disipline (örneğin
proje yönetimi) özel nesne eklenmesinden kaçınılmıştır. Farklı
üslûplar, kültürel geçmişler, biçimsellik seviyeleri, yaşam
döngüsü modelleri ve topluluklar tarafından kullanılan
geliştirme yöntemlerini ve süreçlerini ifade edebilecek şekilde
olması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, SPEM genel bir süreç
modelleme dili değildir odağı geliştirme projeleridir.

3. İlişkili Çalışmalar
Cook ve Wolf [11], yazılım süreci bağlamında olay kayıtları
ile karakterize edilen, süreç keşfi problemini bir dil bilgisi
çıkarımı gibi karşılayan yaklaşımı temel alan süreç keşfi için
üç farklı yöntemi sunar. Sürecin davranışını ifade eden veri bir
dile ait cümleleri ifade eder ve bu dilin dil bilgisi de sürecin
resmi bir ifadesidir. Yöntemleri bir araç tarafından oluşturulan
veri kümeleri ile kullanır. Üretilen süreç modelleri süreç
mühendisleri tarafından rafine edilmeye ihtiyaç duyar. Bu
yüzden keşfedilen süreç başlangıç süreç modeli olarak
adlandırılır, sürecin iyileştirilmesi çalışmaları için yol gösterici
role sahip olur. Olay verisini, bir sürecin etkinlik dizilerini
içeren olay kayıtları şeklinde alıp, geliştirdikleri çatı ile süreç
tanımı oluşturur ve analiz çalışmaları yapar ve keşfedilmiş
süreci sonlu durum makineleri ile sunar. Süreç modelinin
sürekli gelişmekte olacağını vurgularken, yaptıkları çalışma ile
süreç mühendisine sürecin işletimini analiz ederek sürecin
nereye gittiği hakkında bilgi vermeyi ve toplanan veriyi
görselleştirmeyi amaçlar.

Birçok büyük kuruluş tarafından temel alınarak gerçekleştirimi
yapılan bu meta-modelin [26] bir uygulaması da Eclipse
Birliği tarafından oluşturulmuş olan EPF çatısıdır [19].
2.3. Süreç Madenciliği ve ProM
Süreç madenciliği, özellikle iş süreçleri yönetimi alanında son
yıllarda yaygın olarak kullanılan, bir yandan makine
öğrenmesi diğer yandan veri madenciliği ile süreç modelleme
ve analizi arasında yer alan bir süreç yönetim tekniğidir [27].
Bu teknik, iş süreçlerini destekleyen otomasyonlar üzerinde
tutulan olay kayıtlarından hareketle; 1) sürecin keşfedilmesi,
2) süreç uygulamalarının tanımlı bir sürece uygunluğunun
doğrulanması veya 3) tanımlı bir sürecin uygulamadaki
farklılıklarını tespit ederek sürecin zenginleştirilmesi gibi,
farklı amaçlarla uygulanmaktadır [27].

Cook ve Wolf [12], kurumsal model ve gerçekleştirimi
arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmak ve ölçmek için
geliştirdikleri tekniklere süreç doğrulama adını vermişlerdir.
Doğrulama problemini; model tarafından tetiklenmiş olay
kayıtları ile gerçekleşen sürecin olay kayıtları arasında
yakınlığı nicel olarak ölçme olarak tanımlarlar. Onlar süreç
doğrulama yöntemlerinde, süreç modelinden gelen olay
kayıtları ile gerçekleşen süreçten gelen olay kayıtlarının
varlığını öngörür. İki olay kayıtları karşılaştırılır. Ölçme
yapmak içinse, en çok kullanılan yöntem olarak karakter dizisi
uzaklık metriği yöntemini kabul etmişlerdir. Geliştirdikleri
metrikler herhangi bir süreç modelleme paradigmasının
davranışından bağımsızdır ve geniş bir alanda uygulanabilir.
Ancak bu çalışmada sadece uygunluğa değinilmiştir.

Süreç madenciliğinin çıkış noktası olay kayıtlarıdır (―event
logs‖). Her olay bir aktiviteyi temsil eder. Bu nedenle tüm
süreç madenciliği tekniklerinin kabul ettiği, olayların sıralı bir
biçimde kaydedilmesinin mümkün olduğudur (aktivite,
süreçlerde iyi tanımlanmış olan adımdır). Her aktivite, sadece
belirli bir olaya yani süreç örneğine aittir. Süreç keşfi
tekniğinde öncü bilgiler olmadan, girdi olarak olay kaydı alınır
ve süreç modeli oluşturulur. Süreç keşfi iş süreçleri yönetimi
alanında en önemli süreç madenciliği tekniğidir. Uygunluk
kontrolünde, var olan süreç modeli ile kayıtlarda keşfedilmiş
süreç akışları incelenir, karşılaştırılır, sürecin süreç modelinde
tanımlandığı gibi gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.
Uygunluk kontrolü; gerçek süreçlerle model süreçler
arasındaki farkı ölçer. Geliştirmenin amacı, önceden var olan
modeli gerçekleşen süreçteki verilerden hareketle değiştirmek
ya da zenginleştirmektir.

Bröckers ve Gruhn [7] yazılım süreç modeli analizinin, süreç
özelliklerini kanıtlama ve analiz sonuçlarına dayanarak süreç
modellerini geliştirme gibi genel özelliklerinin önemini ve
özelleşmiş yazılım süreç özelliklerini doğrulamanın faydalarını
vurgular. Süreç modeli özelliklerinin doğrulanması, sürecin
zenginleştirilme çalışmalarına katkı sağlamıştır. Petri–net
diline göre daha üst seviye bir süreç modelleme dili olan
FUNSOFT’a dayanarak yapılan yazılım süreç modeli analizi
yaklaşımları; yazılım süreç doğrulama, geçerleme ve yazılım
son
değerlendirmeyi
(geliştirilen
yazılım
sürecinin
zenginleştirilme çalışmasını) destekler. Bu çalışmalar bir
yazılım süreç yönetimi ortamı olan MELMAC ile entegre
edilmiştir. MELMAC mimarisinde modelleme, analiz ve
geliştirme olmak üzere 3 bileşen vardır. Yazılım süreçlerini

Rubin ve Aalst [28], yazılım geliştirme süreçleri için farklı
madencilik algoritmalarını tek bir arayüzde toplama
gereksinimini karşılamak için ProM platformunu önerir. Bu
platform süreç madenciliğini geniş bir alanda destekler ve
çeşitli algoritmalar sağlar. Süreçleri keşfetmek, sosyal ağları
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modellerinin inşa edilebileceğini göstermiştir. Değişiklik
Kontrol Kurulu (―Configuration Control Board – CCB‖)
süreci üzerinde süreç madenciliği kullanılarak örnek bir
çalışma yapılmış ve elde edilen sonuçlarla sürecin
iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Çalışmada fiili CCB sürecinin
keşfi için ProM 5.0’da yer alan süreç madenciliği algoritmaları
kullanılmıştır.

modellemenin
ve
süreç
modelleri analizinin süreç
modeli kalitesinin iyileştirilmesine değerli katkısı bulunur ama
çalışmada da belirtildiği üzere, analiz çalışmalarının bir araç
tarafından desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Jensen ve Scacchi’nin [13], web üzerinde halka açık bilgiden
gözlemlenen varlıkları, olayları ve bağlamları kullanarak temel
yazılım geliştirme süreçlerini keşfetmek, modellemek, analiz
ve simüle etmek için geliştirdikleri teknik, yazılım süreçleri ve
süreç modeli ile veri arasındaki ilişkiyi kuran referans bir
çatıyı sağlayan süreç meta-modelinin kullanımına dayanır.
Süreci keşfetmek için öncü bilgi kullanılmayan Cook ve
Wolf’ın [11] yaklaşımının tersine, süreç keşfi için yazılım
geliştirme süreçlerinin referans bir modelini kullanır. Açık
kaynak kodlu yazılım geliştirme projelerinin web bilgi alanları
izlenerek süreç işletme verisi ve olay kayıtları elde edilir ve
süreç aktiviteleri keşfedilir. Süreç varlıkları PML (―Process
Markup Language‖) kullanılarak yeniden tespit edilir ve
sürecin kurumsal bir tanımı oluşturulur. Bu tanım ile süreç
analizi, gerçekleştirimi, zenginleştirme ve yeniden tasarlama
çalışmaları yapılır. Keşif, modelleme ve zenginleştirme
yaklaşımları resmi ve gayri-resmi süreç tanımlarına dayanır.
Kullanım durumları, akış çizelgeleri gibi gayri-resmi veriler
süreç meta-modeli ile resmi bir süreç tanımını oluşturmak için
bir şema sağlar. Bu yetenek ve mekanizmalarla daha iyi bir
otomasyona sahip süreç keşfetme, modelleme ve
zenginleştirme ortamı, sonraki araştırma konusu olarak
belirlenmiştir.

4. Eklenti ve Özellikleri
Çalışmada, yazılım süreç doğrulama için süreç madenciliği
tekniğini destekleyecek bütünleşik bir altyapı geliştirilmiştir.
Bu altyapı kapsamında, süreç madenciliği alanında uygulanan
algoritmaların kullanımını sağlayan bir yazılım, yazılım ve
sistem mühendisliği süreçlerinin yönetimini destekleyen açıkkaynak kodlu EPF Composer [19] aracına tümleştirilmiştir.
Eklentinin amacı, durum veya olay esaslı işleyen ve akışı bir
araç tarafından desteklenen bir yazılım sürecinin, gerçekte
oluşan olay kayıtları ve verisi üzerinde süreç madenciliği
tekniklerini kullanarak; aynı yazılım sürecinin EPF aracı ile
tanımlanan süreç modeline göre doğrulanmasıdır. Bu amaca
yönelik olarak, süreç tutarlılığının araştırılması için Uygunluk
Analizi (―Conformance Analysis‖) bileşeni, sürecin farklılaşan
uygulamalarının tespiti için Süreç Varyasyon Analizi
(―Process Variant Mining‖) bileşeni ve süreç performansının
ve kararlılığının değerlendirilmesi için İstatistiksel Analiz
(―Statistical Analysis‖) bileşeni, eklentiye dâhil edilmiştir.
Altyapının bileşenleri aşağıda kısaca tanımlanmıştır:

Kindler [14] süreç modeli türetmenin bir araç tarafından
desteklenmesinin
önemini
vurgular
ve
yazılım
mühendisliğinin önemli bir kısmı olan doküman versiyonları
yönetim sistemini, otomatik süreç oluşturmak için girdi
kaynağı olarak kullanmayı önerir. Yapılan çalışmada
versiyonlama bilgisinden yararlanılarak yarı-otomatikleştirilmiş şekilde süreç modelini türeten algoritmalar ve
modeller sunulur ve bu tekniğe artırımsal iş akışı madenciliği
adı verilir. İlk adım olarak süreç modeli etkinlikleri keşfedilir
ve etkinliklerin özellikle girdileri, çıktıları ve işleten rol ile
ilgilenen algoritma, bir etkinlik madenciliği algoritmasıdır.
İkinci adımda, etkinlik kümeleri arasındaki ilişkiler ve diziler
elde ettikten sonra, süreç yapısı Petri-net gösterimleri ile ifade
edilerek türetilir ve süreç modeli türetme algoritmasına
birleştirme adı verilir. Üçüncü adım olarak, Petri-net
gösterimleri yazılım mühendisleri ve diğer paydaşlar için daha
anlaşılır olan UML etkinlik diyagramlarına dönüştürülür.
Böylece denetleme verisi elde edilmiş olur. Artırımsal iş akışı
madenciliği tekniği ile her denetleme verisi oluşturulduğunda,
versiyonlama sistemi sayesinde süreç modeli rafine edilir,
dönüştürülür ve tekrar kullanıcıya sunulur.






Süreç Varyasyon Analizi (―Process Variant Mining‖)
bileşeni: Sürecin durum kayıtlarından hareketle süreç
varyasyonlarını tespit eden bileşendir.
Uygunluk Analizi (―Conformance Analysis‖) bileşeni:
Sürecin uygulamadaki durum kayıtları ile süreç
modelinde yer alan etkinlikleri eşleyerek süreç tanımı ile
süreç uygulamalarını karşılaştıran bileşendir.
İstatistiksel Analiz (―Statistical Analysis‖) bileşeni:
Süreç varyasyonlarını, diğer iki bileşenle elde edilen
sonuçlara göre, kendi içinde kümeleyerek istatistiksel
süreç kontrolü prensiplerine göre istatistiksel analiz
yapan bileşendir.

Süreç madenciliği alanında kullanılan algoritmalardan süreç
doğrulama için Uygunluk Kontrolü (―Conformance Checker‖)
[29] ve Performans Ardıl-İşlem Diyagramı (―Performance
Sequence Diagram‖) [30] algoritmaları seçilmiş ve amaca
uygun şekilde günlenerek gerçekleştirilmiştir. Performans
Ardıl İşlem Diyagramı algoritması, Süreç Varyasyon Analizi
(―Process
Variant
Miner‖)
algoritması
olarak
gerçekleştirilmiştir.
Bu
analiz
sonucunda
süreç
varyasyonlarının bir listesi oluşturulur ve bu liste sürecin
geçtiği durum zincirlerini gösterir. Uygunluk Kontrolü
algoritması, Uygunluk Analizi (―Conformance Analysis‖)
algoritması olarak gerçekleştirilmiştir. Bu analiz sonucunda;
süreç varyasyonlarına göre süreç etkinliklerinin gerçekleşip
gerçekleşmediği bilgisini ifade eden Süreç Uygunluk Matrisi
(―Process Conformance Matrix‖), etkinlik geçişlerini gösteren
işletim sayısı bilgisini ifade eden Süreç Uygunluk Tablosu
(―Process Conformance Table‖) ve süreç varyasyonlarının
uzaklık değerini gösteren Süreç Benzerlik Üçgeni (―Process
Similarity
Triangle‖)
görünümleri
oluşturulur.
Bu
görünümlerin kullanımı bir sonraki bölümde örneklenmiştir.

Akman ve Demirörs [16] bir yazılım organizasyonunun süreç
verisi için dört farklı süreç keşfi ve süreç madenciliği
algoritması uygulamış ve madencilik algoritmalarının
sonuçlarını süreç modeli ile karşılaştırmışlardır. Örnek
çalışmalardaki amaçları, süreç madenciliği tekniklerini yazılım
geliştirme süreçleri üzerinde uygulamak ve dört farklı
madencilik algoritmalarının çıktıları arasındaki farkları tespit
etmek olmuştur.
Samalikova ve Kusters [17], belirli yazılım geliştirme süreç
verilerine dayalı olarak temel yazılım geliştirme süreçlerinin
elde edilebileceğini ve otomatik olarak daha gerçekçi süreç
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Geliştirilen eklenti ile EPF Composer aracında süreç modeli
tanımının yapıldığı ―Authoring‖ perspektifine ek olarak
görünümler ve menü çubuğuna ―Mine‖ olarak isimlendirilen
menü elemanı eklenmiştir (Şekil 1). ―Process Variants‖
Görünümü açılışta perspektifin uygun bulunan bölümüne
yerleştirilmiştir. ―Mine‖ menü elemanında ise ―Process
Variant Miner‖, ―Activity Matcher‖, ―Statistical Analyzer‖
diye adlandırılmış komutlar yer alır. Bu komutlar ile ilgili
görünümlerin içerikleri çalışma zamanında yenilenmektedir.





ortalama(μ) ve standart sapma (σ) hesaplanarak analiz
edilmesi
Uygunluk Analizi özelliği ile kullanıcıya sunulan Süreç
Benzerlik Üçgeni görünümünde yer alan süreç
varyasyonları arasındaki uzaklık değerlerinin kullanımı
ile benzer süreç varyasyonlarının manüel olarak
belirlenmesi
ve
benzer
değerlendirilen
süreç
varyasyonlarının birleştirilmesi
Birleştirilen süreç varyasyonlarının performansının,
seçilen metriğe ait veriler üzerinde, ortalama (μ) ve
standart sapma (σ) hesaplanarak analiz edilmesi

5. Hata Yönetimi Süreci’nin Doğrulanması
Bu kısımda, eklenti ile geliştirilen süreç doğrulama özellikleri
hata yönetim süreci ve verisi üzerinde uygulanmış ve sonuçları
tartışılmıştır. Hata yönetim süreci, Eclipse projesi kapsamında
Bugzilla aracı üzerinde uygulanmış ve sürece ait bilgi araç
üzerinde saklanmıştır. Hatanın durumu; başlamaya hazır
(―new‖), geliştiriciye atanmış (―assigned‖), çözülmüş
(―resolved‖), yeniden açılmış (―reopened‖), kapatılmış
(―closed‖) ve doğrulanmış (―verified‖) değerlerinden birini
alabilir [31]. Uygulamada hatanın planlanan değil, gerçekleşen
yaşam döngüsü ve bu döngüdeki hata durum kayıtları
kullanılmıştır. Çalışmada aşağıdaki adımlar sırasıyla ve
geliştirilen eklenti kullanılarak uygulanmıştır:

Şekil 1 : ―Process Variants‖ görünümü
Eklentinin özellikleri aşağıda detaylandırılmıştır.
Süreç Varyasyon Madenciliği (―Process Variant Mining‖):




Kullanıcı tarafından sürecin işletimine ait olay kayıtları
verisinin girilmesi
Olay kayıtları verisinde madencilik yapılacak (durum
esaslı işleyen bir süreçte durum bilgisinin yer aldığı)
alanın belirlenmesi
Süreç Varyasyon Analizi algoritması kullanılarak sürece
ait varyasyonların ve bunların performans değerlerinin
(sıklığı, yapısı ve o zinciri gösteren olayların listesi)
oluşturulması






EPF ile hata yönetimi sürecine ait modelin tanımlanması,
Uygulamadaki süreç varyasyonlarının, Süreç Varyasyon
Analizi (―Process Variant Mining‖) ile tespiti,
Uygulamaların, tanımlanan sürece göre, Uygunluk
Analizi (―Conformance Analysis‖) ile doğrulanması,
Uygulamadaki süreç varyasyonlarının kendi içinde
kümelenmesi ve süreç performansının analiz edilmesi.

5.1. Hata Yönetimi Süreç Modeli Tanımı
EPF Composer kullanılarak süreç modeli tanımlanır. Süreç
modelini tanımlamak için ilk önce, Yöntem Kütüphanesi
oluşturulmuştur. SPEM’in Teslim Süreçleri (―Delivery
Process‖) paketinde ―Work Breakdown‖ yapısında hata
yönetim sürecinin hata yaşam döngüsü tanımlanır. Teslim
Süreci paketinin ―Work Breakdown‖ yapısı içeriği Şekil 2’de
gösterilmiş ve süreç modeli tanımında yer alan etkinlikler
listelenmiştir.

Etkinlik Eşlemesi (―Activity Matching‖):

Kullanıcı tarafından süreç modelinde yer alan etkinlikler
ile süreç uygulamasının izlediği durumların eşlenmesi

Etkinlik – durum eşlemesinin eşleme veri yapısında
saklanması
Uygunluk Analizi (―Conformance Analysis‖):

Süreç modeli etkinlikleri ile farklı durum zincirleri
matrisinin oluşturularak her etkinliğin her süreç
varyasyonunda gerçekleşip gerçekleşmediği bilgisinin
görüntülenmesi (diğer bir deyişle süreç uygulamasının
izlemiş olduğu etkinlik zincirlerinin tespit edilmesi)

Süreç Uygunluk Tablosunun oluşturulması ile etkinlik
geçişlerinin ifade edilmesi

Süreç Benzerlik Üçgeninin oluşturulması ile durum
zincirlerinin birbirlerine olan uzaklıklarının, her durum
zincirinin bir karakter dizisi olarak kabul edilerek iki
karakter dizisinin karşılaştırılması ile hesaplanması

Şekil 2 : Tanımlanan süreç modeli

İstatistiksel Analiz (―Statistical Analysis‖):
 İstatistiksel analiz yapılacak sürece ait metriğin, süreç
verisi içinden seçilmesi
 Süreç varyasyonlarının performansının, istatistiksel
analiz için seçilen metriğe ait veriler üzerinde,

5.2. Süreç Varyasyonlarının Tespiti
Hata yönetimi sürecinin durum zincirlerini çıkarmak için,
Süreç Varyasyon Analizi (―Process Variant Mining‖)
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uygulanmıştır. Analize girdi olarak, 165 hata ve ilişkili durum
kayıtları, web sitesi üzerinden otomatik veri çekmeyi sağlayan
bir program yazılarak otomatik olarak alınmıştır. Hata
yönetimi durum kayıtlarından, 9 farklı durum zinciri (süreç
varyasyonu) elde edilmiştir. Analiz sonucunda tespit edilen
süreç varyasyonlarıyla birlikte, o süreç varyasyonunu izleyen
işletim bilgilerini görüntülemek mümkündür. İşletim bilgisinin
görüntülenmesi ile hata yaşam döngüsü boyunca birden fazla
döngüye girerek uzun durum zincirine sahip hataların
incelenmesi mümkün olmuştur.

Her süreç varyasyonunun diğer tüm süreç varyasyonlarına
uzaklığı, ait olduğu etkinlik kümesi karşılaştırılarak Hamming
uzaklığı [33] ile hesaplanır ve Süreç Benzerlik Üçgeni [32]
görünümü ile görüntülenir (Şekil 6). İki süreç varyasyonu
arasındaki uzaklığın az olması, bu iki süreç varyasyonunun
etkinlikler itibariyle birbirine benzer olduğunu gösterir.

5.3. Uygulamaların, Tanımlı Sürece Göre Doğrulanması
Hataya ait durum bilgileri, Etkinlik Eşleme (―Activity
Matching‖) kullanıcı senaryosu ile süreç modeli tanımında yer
alan etkinliklerle eşlenir (Şekil 3).

Şekil 6 : Süreç benzerlikleri
Şekil 6’daki ilk kolon üzerinden gidilecek olursa, P01
varyasyonunun P05 ve P08 varyasyonlarına uzaklığının 0
olduğu görülür. Bu değer, ilgili varyasyonların aynı etkinlik
kümesine sahip olduğunu gösterir (Şekil-5).
5.4. İstatistiksel Analiz Yapılarak Çalışmanın Sonuçlarının
Çıkarılması
İstatistiksel Analiz (―Statistical Analysis‖) kullanıcı senaryosu
ile her süreç varyasyonu kendi içinde kümelenerek süreç
performansının değerlendirilmesi için, kullanıcı tarafından
belirtilen metriğe ait veriler üzerinde istatistiksel analiz yapılır.
Farklı süreç varyasyonları seçilerek birleştirilir ve istatistiksel
analiz tekrarlanır, böylece birleştirilen süreç varyasyonları için
de süreç performans değerlendirmesi yapılır.

Şekil 3 : Etkinlik eşleme arayüzü
Hata yönetimi sürecinin planlanan durumları içinde
doğrulanmış (―verified‖) alanı yer alsa da madencilik
uygulanan gerçek durum kayıtlarından çıkarılan durumlar
içinde bu alan yer almamaktadır.
Bu senaryo kullanıcıya üç görünüm sunar; Süreç uygunluk
Matrisi (―Process Conformance Matrix‖), Süreç Uygunluk
Tablosu (―Process Conformance Table‖) ve Süreç Benzerlik
Üçgeni (―Process Similary Triangle‖). Etkinlik-süreç
varyasyonu eşlemesi sonucunda etkinliklerin süreç
varyasyonunda gerçekleşip gerçekleşmediği bilgisi Süreç
Uygunluk Matrisi’nin [32] ilgili matris elemanında bir tik
olarak görüntülenir (Şekil 4).

Hata yönetimi süreci verisinde, bir hatanın bir durumdan diğer
duruma geçiş süresini ifade eden ―Açıklık Süresi‖ metriği
kullanılmıştır. Bu metriğe ait veriler üzerinde her süreç
varyasyonu
için
istatistiksel
analizi
destekleyecek
hesaplamalar yapılır ve hesaplama sonuçlarını tablo üzerinde
görüntülenir (Şekil 7).

Şekil 4 : Süreç uygulamalarının süreç tanımına uygunluğu
Hata durum kayıtlarından, hataya ait etkinlik zinciri tespit
edilir ve Süreç Uygunluk Tablosunda görüntülenir. 165 hata
verisinin etkinlik geçişleri Şekil 5’de gösterilmiştir

Şekil 7 : İstatistiksel Analiz Tablosu
Hata yönetimi sürecinin farklılaşması ürettiği veriyi de
farklılaştıracağından, her varyasyonun verisi kendi içinde nicel
yönetime aday olabilir. Her süreç varyasyonu için oluşan süreç
kümelerinin performansı, ortalama ve standart sapma
hesaplanarak istatistiksel süreç kontrolü prensiplerine göre
analiz edilmiştir. Analiz sonuçları aşağıda listelenmiştir.


Şekil 5 : Etkinlik işletim geçişleri
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Uygulama sırasında yazılım süreç doğrulama için aşağıdaki
paragraflarda belirtilen etkinlikler gerçekleştirilmiş ve ilişkili
olarak bazı bulgular elde edilmiştir.

olarak yapılan analiz sonucunda P01 süreç varyasyonuna
ait iki anormal değer tespit edilmiştir. P01 süreç
varyasyonundaki
anormal
değerlerin
sebebini
anlayabilmek için iki hatanın durum kayıtları bilgisi
incelenmiştir. Bir hatanın kapatılmasının iki yıl
unutulmuş olduğu ve diğer hatanın da çözülmesinin bir
yıl sürmüş olduğu bilgisi edinilmiştir. Bu iki anormal
değer, veri kümesinden çıkartılıp, istatistiksel analiz 163
hata verisi ile tekrarlanmıştır (Şekil 7). Tüm süreç
varyasyonları birleştirildiğinde de, anormal değer sayısı
2 iken her süreç varyasyonun kendi içindeki anormal
değer sayısının 0 olduğu gözlemlenmiştir.
Süreç uygunluk matrisinde gösterildiği üzere, aynı ya da
benzer etkinlik zincirlerini gösteren süreç varyasyonları
birleştirildiğinde, anormal değer sayısının azaldığı veya
değişmediği gözlemlenmiştir. Örneğin, uzaklık değerleri
0 olan P01, P05, P08 süreç varyasyonlarını
birleştirildiğinde anormal değer sayısının değişmediği ve
0 olduğu gözlemlenmiştir. Farklı etkinlik zinciri gösteren
süreç varyasyonları birleştirildiğinde, anormal değer
sayısının arttığı gözlemlenmiştir. Örneğin, uzaklık
değerleri 2 olan P01, P04, P09 süreç varyasyonları
birleştirildiğinde anormal değer sayısının 1 olduğu
gözlemlenmiştir.
―new‖ durumundan ―assigned‖ durumuna geçen P01,
P06 süreç varyasyonlarının ―assigned‖ durumuna
geçmeyen P04, P09 süreç varyasyonlarına göre ortalama
ve standart sapma değerlerlerinin daha küçük olduğu
gözlemlenmiştir. Bu gözlem, sorumluluğu belli olan
hataların daha çabuk kapatıldığını göstermektedir.
İstatistiksel
analiz,
uzun
zincirlere
sahip
varyasyonlardan, ortalama ve standart sapma değerleri
yüksek olanları (P05, P09) izleyen hatalar için sebep
analizine imkan vermiştir. Bu süreç varyasyonlarını
gösteren
hataların
ortak
özelliğinin,
tekrar
çözümlendikten sonra kapatılmasının bir yıl sürmüş
olduğu tespit edilmiştir.

Süreç tutarlılığının araştırılması: Tanımlanan süreç ile durum
kayıtlarının uygunluğunu denetlemek için Uygunluk Analizi
yapılmıştır. Analiz sonucunda süreç tanımı ve süreç
uygulamaları arasında bazı uyumsuzluklar gözlemlenmiştir.
Örneğin hata kayıtları kapatılmış ancak doğrulanmamıştır. Bu
durum bazı hata kayıtlarının uzun süre açık kalmasına sebep
olmuştur.
Sürecin farklılaşan uygulamalarının tespiti: Sürecin her
uygulaması diğer uygulamalar ile karşılaştırılarak sürecin
uygulamadaki 9 farklı varyasyonu tespit edilmiştir. Her bir
süreç varyasyonu, ilişkili süreç uygulamalarının geçtiği
durumları gözlemlemeyi sağlamıştır. Süreç varyasyonları,
farklılaşan uygulamaların performansını analiz etmek için
temel oluşturmuştur. Ayrıca süreç varyasyonlarının gösterdiği
durum zincirlerinin, sürece yönelik sebep analizi yapmayı
destekleyebildiği, uzun durum zincirine sahip hatalar
incelendiğinde istisnai bir duruma sahip oldukları
gözlemlenmiştir.
Süreç performansı ve kararlılığının değerlendirilmesi: Hata
yönetimi sürecinin uygulamadaki varyasyonlarına ait veri
kendi içinde kümelenmiş olduğundan, her varyasyon için
süreç performansı ölçülmüştür. İstatistiksel süreç kontrolü
prensiplerine dayanarak süreç performansını anlamak için
seçilen, ―Açıklık Süresi‖ metriğine ait veriler üzerinde,
anormal değerler tespit edilmiştir. Bu tespitler ile süreç
kararlılığı nicel sonuçlara bağlanmıştır. Me
trik
değerlerinin varyasyonlara göre kümelenerek analizi, sürecin
performansında gözlemlenen anormal değer sayısını
azaltmıştır.
İstatistiksel
analiz
sonuçları,
süreç
varyasyonlarının birbirine olan uzaklıkları göz önünde
bulundurularak birleştirildiğinde yenilenmiştir. Sürecin nasıl
kararlı hale gelebileceği süreç verisi üzerinde yapılan
birleştirme denemeleri ile sınanmıştır.

6. Sonuçlar
Yazılım süreç iyileştirmenin ilk adımı, sürecin performansını
metriklere göre değerlendirmektir. Süreç performansı analiz
edilen metriklere göre belli limitler içinde salınıyorsa ve
tahmin edilebilirse, istatistiksel süreç kontrolü ilkelerine göre
sürecin kararlı olduğu sonucuna varılır. Kararlı sürecin
performansı anlaşılabilir ve iyileştirilmesi için adımlar
atılabilir. Metrik değerleri limitlerin dışına çıkıyorsa bu
durum, sürecin olağan dışı (anormal) bir işleyişe sahip olduğu
şeklinde yorumlanır. Sürecin olağan dışı işleyişi, sürecin
planlandığı veya tanımlandığı gibi uygulanamadığı anlamına
gelir. Böyle bir durumda süreç verisini üreten kaynak
tutarsızdır ve sürecin performansı net olarak anlaşılamaz.

Bu çalışma kapsamında, sadece sürece ait durum kayıtları (ve
eşlenen süreç etkinlikleri) kullanılarak yazılım süreç
doğrulama için süreç madenciliği uygulanmıştır. Uygulama
sayısının arttırılarak çalışmanın geniş çapta doğrulanması
planlanmaktadır. Ayrıca, yazılım sürecine ait diğer bileşenlere
(girdi, çıktı, rol, vb.) ait kayıtlar da aynı amaçla süreç
madenciliğine aday olabilir. Geliştirilen bütünleşik altyapının
gelecek çalışmalara konu olabilecek benzer uygulamalarda,
yazılım süreç madenciliğini desteklemek üzere temel
oluşturması hedeflenmektedir.

Süreç tutarlılığının sağlanması için süreç uygulamalarının
planlara veya tanımlara göre doğrulanması gerekir. Yazılım
süreç doğrulama için uygulamalar genelde insan bağımlıdır ve
önerilen sistematik yöntemler yok denecek kadar azdır. Bu
çalışma kapsamında, yazılım süreç doğrulama için iş süreçleri
alanında uygulanan iki süreç madenciliği algoritması denenmiş
ve doğrulamayı otomatikleştiren bir eklenti geliştirilerek açık
kaynak
kodlu
EPF
süreç
mühendisliği
aracına
tümleştirilmiştir.
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sunan çeşitli süreç modelleri ortaya çıkarılmıştır. Süreç
modelleri temelde müşterinin belirli olgunluğa ulaşmış çözüm
sahiplerini seçerek onlarla çalışabilmesi hedefiyle yola
çıkılarak oluşturulan elek niteliğindedir. CMMI ve ISO/IEC
15504 (Buradan itibaren SPICE olarak anılacaktır)
uluslararası düzeyde kabul görmüş ve olgunlaşmış süreç
modellerinden en bilinen ve yaygın kullanıma sahip iki
tanesidir. Bu modeller kurumların süreçlerini iyileştirmesi
için temel araçlardır. Bu amaçla kurumlar geliştirdikleri
yazılımların kalitesini ve ekiplerinin üretkenliğini arttırmak,
bakım ve onarım maliyetlerini düşürmek, değişikliklere daha
hızlı tepki verebilmek için süreç iyileştirme programları
uygularlar.

Özetçe
CMMI ve ISO 1 /IEC 2 15504 süreç değerlendirme ve
iyileştirme için en iyi, kapsamlı ve yaygın olarak kullanılan
modellerdir. CMMI, Philip Crosby’nin tanımladığı olgunluk
matrisi üzerine Watt S. Humphrey’in 1988 yılında yaptığı
katkıları temel alınarak, SEI 3 tarafından Amerikan Savunma
Bakanlığı’nın isteği üzerine 1986 yılında SW-CMM adıyla
hazırlanmaya başlamıştır. ISO/IEC 15504 ise SPICE4 projesi
kapsamında 1990’lı yıllarda oluşturulmaya başlanmış süreç
değerlendirme çatısı niteliğindedir. Her iki model de
basamaklı ve sürekli gösterime sahiptir.
Çalışma kapsamında; CMMI ve ISO/IEC 15504 arasındaki
ilişki, her iki modelin nasıl bir yol haritası sunduğu, olgunluk
ve yetkinlik seviyelerinin nitelikleri ve bunlardan yola
çıkılarak oluşturulan eşleştirme ile organizasyonları ihtiyaç ve
hedefleri doğrultusunda süreç değerlendirme ve iyileştirme
çalışmalarına yöneltecek bilgi sunulmaktadır. Çalışma,
modellere detaylı bir bakış açısı vermekte, karşılaştırmalar
yolu ile karar vermeyi kolaylaştırmaktadır. Bu çalışma
gerçekleştirirken organizasyonlara sebep ve sonuçları
kullanarak seçim yapmalarını sağlamak hedeflenmiştir.
Çalışma kapsamda ISO/IEC 15504 ve CMMI-DEV v1.3
modelleri kullanılmıştır.

Süreç iyileştirme programları bir sertifika uyumluluğu
(ISO/IEC 15504, CMMI, vb.), değişen iş hedeflerine uyum
sağlamak, kurumun mevcut durumunu anlamak gibi motiflerle
başlatılabilir. Uygulama yöntemleri ve alınan riskler
bakımından hareket halindeki bir aracın tekerleklerini sırayla
değiştirmeye benzetilebilecek süreç iyileştirme programları
belirli bir plan dahilinde ve tanımlı yöntemler izlenerek
uygulanmazsa başarısız olacaktır[1]. Süreç iyileştirme ve
değerlendirme çalışmaları ile sürecin yetkinliğinin artması
organizasyonu olgunlaştıracaktır. İyileştirme güçlü yönetim
desteğine ve uzun süreli tutarlı odaklanmaya ihtiyaç
duymaktadır. Ek olarak, yöneticilerin ve uygulayıcıların
gerçekleştirdikleri
işlerde
temel
değişiklikleri
gerektirebilecektir. Bunun yanı sıra kalitesizliğin en belirgin
sebepleri daha etkin kontrol edilecek ve daha kısa sürede
ortadan kaldırılacaktır.
Süreç değerlendirme ise
organizasyonun süreç ve prosedürleri uygulama ve
sürekliliğini, kurumsallığını ölçmektedir.

1. Giriş
Yazılım projeleri, planlanandan geç teslim edilmesi,
başlangıçta belirtilen bütçenin aşılması ve teslim edilen
ürününün kalitesinin ihtiyaç sahibinin beklentilerini
karşılayamaması problemleri ile karşı karşıyadır. Bu yaygın
durum yazılım karmaşası olarak adlandırılmıştır.
Bu
problemleri çözümlemek için başlayan çalışmalar sihirli bir
değnek ile çözümün bulunamayacağını ve problemin esas
kaynağının kişiler olmadığını göstermiş ve çözüm için
organizasyonlara ve uygulanan yöntemlere, süreçlere
yönlendirmiştir[1], [2], [3].

Çalışma kapsamında ilerleyen bölümlerde CMMI ve SPICE
süreç modellerine yapısal karşılaştırma ile detaylı bir bakış
sunulmaktadır. Her iki modelin nasıl bir yol haritası sunduğu,
değerlendirmede kullanılan olgunluk ve yetkinlik seviyelerinin
nitelikleri ve bunlardan yola çıkılarak yapılan model
eşleştirmesi ile elde edilen sonuçlar açıklanmaktadır. Bu
sonuçlar doğrultusunda organizasyonlara ihtiyaç ve hedefleri
doğrultusunda
süreç
değerlendirme
ve
iyileştirme
çalışmalarında model seçimi ve modelin kullanımı
konularında yol gösterilmeye ve karşılaştırma yolu ile karar
vermeyi kolaylaştırmaya çalışılmaktadır.

Süreçler, eğitimle desteklendiği, yeterli bütçe ve yetkin kişiler
tarafından uygun araçlardan faydalanılarak uygulandığında
kurumun hayati parçası olacaktır. Bunun yanı sıra üst yönetim
onayı ve desteği ile süreç iyileştirme modelleri temel alınarak
iyileştirildiğinde en önemli faydayı sürekli sağlamaktadır[4].
Süreçlere yönlenmenin getirdiği araştırma ve birikimler ile
süreç mühendisliği yazılım mühendisliği alanında son yıllarda
öne çıkmış, organizasyonları ve dolayısıyla projeleri başarıya
ulaştırmada kabul gören önemli bir disiplin olmuştur.
Yapılan araştırmalar neticesinde ihtiyaçlara farklı bakış açısı

2.

Süreç İyileştirme Modelleri ve Gösterimler

CMMI ve SPICE sürekli ve basamaklı gösterim olmak üzere
iki çeşit gösterime sahiptir.
Basamaklı gösterim; organizasyonun tüm süreçlerinin
olgunluğunu değerlendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Aynı
zamanda organizasyonlara kurumsal hedefler çerçevesinde
süreç veya süreç alanlarını gruplama ve sıralama temelinde

1

International Standards Organization
2
International Electrotechnical Commission
3
Software Engineering Institute
4
Software Process Improvement and Capability dEtermination
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tanımlı, iyileştirme yol haritası sunmaktadır. Modeldeki her
bir basamak bir sonraki basamak seviyesi için gerekli olan
temeli tanımlamaktadır.
Bu gösterim ile yapılacak
değerlendirme sonucu elde edilecek seviye organizasyonları
karşılaştırma olanağı sunmaktadır.

Süreç
iyileştirme
sonuçları süreç yetkinlik
profili ile özetlenir

Sürekli gösterim; süreç yetkinliğini değerlendirmek amacıyla
tasarlanmıştır. Sürekli gösterim ile yapılacak değerlendirme
sonucu organizasyon için süreç yetkinlik profil seviyesi elde
edilmektedir. Sürekli gösterim organizasyonun iyileştirme
önceliğine en uygun süreç kümesini seçme avantajı
sunmaktadır.
Bu
gösterimde
süreçler
ayrı
ayrı
değerlendirilmekle birlikte süreçlerin birbiri ile bağlantısı ve
etkileşimi olmadığı anlamına gelmemektedir; bir süreci
iyileştirebilmek
kendisi
ile
etkileşimdeki
süreçleri
iyileştirmekle mümkün olacaktır.

3. CMMI
CMMI sistem mühendisliği, yazılım mühendisliği, donanım
mühendisliği ve bütünleşik takım süreç iyileştirme
modellerinin birleşimi olan, SEI tarafından hazırlanmış,
patenti Carnegie Mellon üniversitesinde olan bir süreç
değerlendirme ve iyileştirme yaklaşımıdır. Organizasyon
içinde hangi aktivitelerin gerçekleştirilmesi süreç iyileştirmeye
faydalı olur sorusuna çözüm üretecek en iyi pratikleri
içermektedir. CMMI olduğu gibi alınıp organizasyonun
süreçleri olarak sunulacak özellikte değildir.
CMMI, CMM’lerin birleşimidir. Entegrasyonu yapılan
olgunluk modelleri sistem mühendisliği disiplini temelinde
SE-CMM, ürün alım disiplini temelinde SA-CMM, entegre
ürün geliştirme takımları modeli olan IPD-CMM ve yazılım
mühendisliği olgunluk modeli SW-CMM’dir[4], [6], [9].

2.1. Gösterim Seçimi
Organizasyonda hangi gösteriminin kullanılacağına karar
verirken iki soruya verilecek cevap faydalı bir yaklaşım olarak
kullanılabilir. Organizasyonun ne kadarlık bir süreç iyileştirme
tecrübesi bulunuyor? Örneğin, bir organizasyon süreç
iyileştirmeye yeni başlıyorsa nerden başlayıp nasıl ilerleyeceği
konusunda çok az bir bilgiye sahiptir. Basamaklı gösterim bu
konuda yol haritası sunarak en baştan başlanması gerektiğini
söyler. Sürekli gösterimde ise sağlam temele oturan proje ve
süreç yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır.

3.1. CMMI Ana Çerçevesi
CMMI modelleri, CMMI eğitim materyalleri ve CMMI
değerlendirmeleri oluşturmak için bileşenler içeren ana
çerçevedir. CMMI ana çerçeve bileşenleri Tablo 2’de
gösterilmiştir.

İkinci soru ise organizasyonun süreç varlıklarının hangi
gösterim temelinde olduğuyla ilgilidir. Çünkü farklı
gösterimin kullanılması yeni risk ve problemleri de
beraberinde getirecektir. Fakat organizasyonun süreç
iyileştirme hevesini canlandırmak için etkili olacaktır.
Örneğin; organizasyon bağımsız doğrulama ve geçerleme işi
yapmakta ve yazılım geliştirmiyorsa veya bir ürün
üretmiyorsa, diğer organizasyonların ürünlerini gözden
geçiriyorsa bu tür organizasyonların Doğrulama, Geçerleme ve
Ürün Entegrasyonu süreç alanlarına odaklanması iyi fikir
olacaktır. Gösterim seçimi yaparken Tablo 1’deki
karşılaştırma yol gösterici olacaktır[4], [5], [6], [7], [8].

Tablo 2: CMMI Ana Çerçevesi
bileşen

CMMI Model

CMMI Eğitim
Materyali
CMMI
Değerlendirmesi

Tablo 1: Model gösterimlerinin karşılaştırılması
sürekli
Organizasyonun
iş
hedeflerine en uygun
iyileştirme sıralamasını
belirlemesine
olanak
sağlamaktadır.
Her bir süreç alanının
ulaşılan yetkinliği ayrı
izlenebilmektedir.
Seçilen süreç alanının
risklerine
odaklanmayı
sağlar.
CMMI-SPICE
için
doğrudan
karşılaştırma
sunar.
Genel pratiklerin tüm
süreç alanlarında eşit ve
tam uygulanmasını sağlar.

teşkil etmektedir.
Süreç iyileştirme sonuçları
olgunluk
seviyesi
ile
özetlenir.

basamaklı
Organizasyona tanımlı ve
denenmiş
yol
haritası
sunmaktadır.

içeriği
Süreç alanları
Hedefler
Pratikler
Bilgi amaçlı açıklamalar
Kılavuzlar
Uygulama rehberleri,
Görsel eğitim materyalleri
Modelde tanımlı hedef ve
pratiklerin değerlendirilme süreci

Ana çerçeve içinde sunulan bu bileşenler yeni modellerin
oluşturulmasını kolaylaştıran ve eski modellerin korunmasını
sağlayan bilgi alanlarına göre bilgi alanı bileşen kümelerine
ayrılmaktadır. Örneğin; servis bilgi alanı bileşen kümesi
servisler sunan organizasyonlar için uygundur. Ana çerçeve
bileşenlerin dışında CMMI model altyapısı (CMF-CMMI
Model Foundation) içermektedir. Bu altyapı her CMMI
modelinde olması gereken bileşenlerden oluşmaktadır[10].

Diğer gösterime göre daha
uzun kullanım geçmişine
sahiptir.
Uygulamalar ve sonuçları
verimliliğini
ve
sürdürülebilirliğini
göstermektedir.
Organizasyonları
karşılaştırmayı sağlar.

Bir bilgi alanı bileşen kümesi için CMMI modeli altyapıya
eklenen ek model bileşenleri ile oluşturulmaktadır. CMMI ana
çerçevesi farklı bilgi alanları için CMMI modelleri
oluştururken bileşenlerin seçim ve kullanımında yol
göstericidir. Yeni bir model oluştururken ilgili alanla uyumlu
var olan bileşenleri kullanmak süreçlere uyarlama ve eğitim
için harcanacak eforu azaltmaktadır. Aynı zamanda yeni
modeller için genel terminoloji kullanımıyla hızlı ve kolay
öğrenme avantajı oluşacaktır[4], [10], [11].

İyileştirmeler sıralı olarak
tanımlıdır.
Her
biri
kendinden sonraki için esas
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amaçlı bileşenler için örneklerdir. CMMI bileşenleri Şekil
1’de gösterilmiştir.

3.2. CMMI Model Yapısı
CMMI model yapısı üç farklı türde bileşenden oluşmaktadır.
Bunlar istenen, beklenen ve bilgi amaçlı bileşenlerdir.
İstenen bileşenler: Organizasyonun belirli süreç alanlarını
garantiye alması için esasları tanımlar. Sürecin yetkinliğini
belirlemede kullanılır. Genel ve özel hedefler istenen
bileşenlerdendir[4], [11].
Beklenen bileşenler: Organizasyonun istenen bileşenlere
ulaşması için sağlaması gerekenleri tanımlamaktadır.
Doğrudan uygulanabilecekleri gibi bunlara denk alternatif
pratikler de uygulanabilir. Genel ve özel pratikler beklenen
bileşenlerdendir.
Bilgi amaçlı bileşenler: İstenen ve beklenen bileşenleri
anlamada yardımcıdır. Örnekler, detaylı açıklamalar veya
diğer yardımcı bilgileri içerebilir. Alt pratikler, tipik iş
ürünleri, kaynaklar, etiketler, detaylandırma ve ipuçları bilgi

Sekil 1: CMMI bileşenleri
CMMI basamaklı gösterimdeki olgunluk seviyeleri ve her bir
seviyede süreç uygulamaları Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3: CMMI olgunluk seviyeleri
seviye no

olgunluk seviyesi

özelliği

1

Başlangıç

2

Yönetilen

3

Tanımlı

Sürece ilişkin doğru tahmin yapılamamaktadır. Kontrol aktiviteleri bulunmamakta
ve reaktif olarak aksiyon alınmaktadır. Süreç organizasyonda ortak değildir, farklı
birimlerde farklı işletilmektedir. Geliştirme kaotik ve anlıktır. Proje bütçesi ve
takvimi sıklıkla aşılmaktadır. Sürecin kalitesine ilişkin ölçütler bulunmamakta ve
ölçümler yapılmamaktadır.
Süreç bazı projelerde aynı şekilde işletilmektedir. Sıklıkla reaktif aksiyonlar
alınmaktadır.
Süreç organizasyonda tanımlıdır ve proaktif olarak aksiyonlar alınmaktadır.

4

Nicel Yönetilen

5

Sürekli İyileştirilen

Süreç tanımlı ölçütlere göre ölçülmekte, performansı kontrol edilmektedir.
Süreç yenilikçi çözümlerle sürekli iyileştirilmektedir.

4. ISO/IEC 15504 (SPICE)

SPICE kuralları tanımlayan, süreç referans modeli örneklemi
ve bilgi amaçlı açıklamalar içeren 5 temel bölümden
oluşmaktadır[5]. Bölümler Şekil 2’de gösterilmiştir.

SPICE süreç iyileştirme ve yetkinlik belirlemeyi temel alan
süreç değerlendirmeyi tutarlı ve güvenilir şekilde
yönetebilmek için ana çerçeve sunan uluslararası bir
standarttır. Sunulan bu ana çerçeve farklı bilgi alanlarındaki
süreç referans modelini kullanma yeteneği ile süreç
değerlendirme ve iyileştirme için araç olarak kullanılmaktadır.
Tablo 4‘te farklı bilgi alanları için SPICE referans modelleri
gösterilmiştir.

Bölüm 1, standartta kullanılan kavram ve terimler için
açıklama sunmaktadır[5].
Bölüm 2, değerlendirme ve değerlendirme kapsamındaki süreç
modellerine ilişkin minimum gereksinimleri ve kuralları
tanımlar. Aynı zamanda süreç yetkinliğini ölçmek için ölçüm
çerçevesi sunmaktadır[5].

Tablo 4: SPICE referans modelleri
bilgi alanı
Otomotiv
Bankacılık
Finans Raporlama
Sağlık
Uzay ve Havacılık

Bölüm 3, Bölüm 2’de yer alan gereksinimleri karşılayabilmek
ve değerlendirme için rehber niteliğindedir[5].

SPICE referans modeli
Automative SPICE
Banking SPICE
COSO SPICE
Medi SPICE
SPICE4Space

Bölüm 4, süreç iyileştirmede ve süreç yetkinliğini
belirlenmesinde uygulama rehberi niteliğindedir[5].
Bölüm 5, yazılım yaşam döngüsü süreç modelini kullanarak
değerlendirme yapabilmek için örnek bir süreç değerlendirme
modeli içermektedir. Bu model ISO/IEC 12207 standardını
temel almaktadır[5].
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Tablo 5: SPICE Süreç özellik ölçekleri [1]

4.1. Model Yapısı

özellik
ölçeği

kısaltma

Tam

F

gerçekleştirim
oranı %
86 - 100

Kapsamlı

L

51 - 85

Kısmi

P

16 - 50

Hiç

N

0 -15

SPICE temelde değerlendirme süreci, süreç yetkinliği için
ölçüm çerçevesi ve süreç referans modeli bileşenlerinden
oluşmaktadır.

SPICE’ta bir sürecin olgunluk seviyesini sağlaması kontrol
edilen seviyeden önceki seviyelerdeki süreç özelliklerini tam
olarak gerçekleştiriyor olması ile mümkündür. Tablo 6’da
SPICE’ta yer alan seviye sağlama koşulları gösterilmiştir.
Tablo 6: SPICE Olgunluk seviyesini süreç özellikleri
gerçekleştirim oranlarına göre sağlama koşulları [1]
süreç
özelliği

olgunluk seviyesi
1

2

3

4

5

L-F

F

F

F

F

2.1

L-F

F

F

F

2.2

L-F

F

F

F

1.1

3.1

L-F

F

F

Sekil 2: SPICE Model Yapısı

3.2

L-F

F

F

Süreç Referans Modeli (SRM): Bir yaşam döngüsünde amacı
ve sonucu tanımlı birbirleri ile etkileşim içindeki süreçleri
kapsayan modeldir. Kısaca, süreci amaç ve sonuç türünden
tanımlar.

4.1

L-F

F

4.2

L-F

F

Süreç Değerlendirme Modeli (SDM): Bir ya da daha fazla
SRM’i kullanarak süreç yetkinliğini değerlendirmeyi sağlayan
modeldir. Süreç yetkinliğini iki boyutta ele almaktadır. İlk
boyutta seçilen SRM’de tanımlı süreç varlıklarını ifade
etmektedir. İkinci boyutta standartta tanımlı süreç yetkinlik
seviyelerini ve süreç özelliklerini tarif etmektedir. Kısaca,
süreç özelliklerini karşılayabilmek için gerekli göstergeleri
tarif eder.

5.1

L-F

5.2

L-F

4.3. Organizasyon Olgunluğun Ölçüm Çatısı
SPICE organizasyon olgunluk seviyesinin ölçümü için 6
seviyeden oluşan ölçüm çatısı tanımlamaktadır. Her bir
olgunluk seviyesinde karşılanacak süreçler için Bölüm 7‘de
süreç referans modeli yer almaktadır. SPICE organizasyon
olgunluk ölçüm çatısındaki seviyeler ve her bir seviyede süreç
uygulamaları Tablo 7’de gösterilmiştir.

4.2. Süreç Yetkinliği Ölçüm Çatısı
Sürecin yeterliliğini Süreç Değerlendirme Modeli‘ne göre
karakterize etmede kullanmak amacıyla bir şema sunmaktadır.
Ölçüm aynı zamanda süreç özelliğinin başarısını ve sürecin
yeterlilik seviyesini belirler. Ölçüm çatısı kapsamında
yeterlilik ölçümü süreç özelliklerine bağlı olarak yapılır. Her
bir özellik, süreç yeterliliğini belirli bakış açısından tarif eder.
Ölçüm sonucunda süreç özellik başarısının büyüklüğü
tanımlanır ve bir puanlama ölçeği üzerinde karakterize edilir.
Süreç özellikleri birbirinden bağımsız olarak puanlandırılması
ve birbirleri arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı anlamına
gelmemektedir.
SPICE olgunluk seviye hesaplaması her seviyede yer alan
özelliklerin gerçekleştirim oranları dikkate alınarak
yapılmaktadır. SPICE‘ta süreç özellikleri tam, kapsamlı, kısmi
ve hiç olmak üzere 4 ölçekle değerlendirilmektedir. SPICE
süreç özellik ölçekleri Tablo 5’te gösterilmiştir.
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Tablo 7: SPICE olgunluk seviyeleri
seviye
no

olgunluk
seviyesi

0

Toy

1

Başlangıç

2

Gözetim Esaslı

3

Oturmuş

4

Öngörü Esaslı

5

Yenilikçi

özelliği
Süreç akışı yoktur. Anlık ve geçici çözümlere yönelik eylemler bazı kişilerin inisiyatifiyle
uygulanır.
Organizasyonun iş devamlılığını sağlamak için süreci başarıyla işletecek eylemler bütünü
uygulanır.
Uygulanan süreç yönetilmektedir. Planlama yapılmakta, planlara göre kaynaklar belirlenmekte
ve süreç performansı gözlenmektedir. Plandaki sapmalar ve kontrol mekanizmaları ile iş
ürününün yönetim gereksinimlerinin sağlanması için aksiyon alınmaktadır.
Süreç tanımlı ve yayınlanmıştır; organizasyonun süreç varlıkları kütüphanesinde yer
almaktadır. Standart süreçten uyarlamaların nasıl yapılacağı tanımlıdır. Süreç işletiminin
standart sürece uyarlanma durumu kontrol edilmektedir. Süreç performansı izlenmekte ve
organizasyon boyunca kayıt altına alınmaktadır. Kayıt altındaki bu veriler iyileştirme için
kullanılmaktadır.
Süreç tutarlı ve tahmin edilebilir performans ölçümlerine uygun işletilmektedir. Hedefler
kapsamında süreç performansı için nicel ölçütler tanımlıdır. Süreç performansındaki
sapmalara karşı düzeltici ve önleyici aksiyonlar alınır.
Süreç tutarlı ve tahmin edilebilir performans ölçümlerine uygun işletilmektedir Hedefler
kapsamında süreç performansındaki sapmalara karşı düzeltici ve önleyici aksiyonlar planlı ve
tahmin edilebilir sistematik düzeyde tanımlıdır. Süreç performansındaki sapmalara karşı
iyileştirmeler uygulanır. Süreçler için yeni iyileştirme yöntemleri belirlenir. Tanımlı risk
kontrolünde süreç için yeni ve artan nitelikte iyileştirme fırsatları pilot projelerde
uygulanmaktadır. İyileştirilen süreçlerin performansları beklenen değerler ile
karşılaştırılmaktadır.

ortama uygunluğuna dikkat edilmelidir. SEI SCAMPI1 Sınıf
A
Değerlendirme
Eylül
2011
[14]
raporunda
organizasyonların uygulama sonuçları yayınlanmıştır. Raporda
100 veya daha az çalışana sahip organizasyonların tümüne
oranının %66 olduğu görülmektedir. Şekil 3‘te görüldüğü
üzere üst seviyede olgunluklara ilişkin çok sayıda raporlama
bulunmamaktadır. Bunda küçük organizasyonların en üst
düzeyde olgunluğu hedeflememiş olmaları etkendir. Şekil 4‘te
de görüldüğü üzere farklı büyüklükteki organizasyonlar
benzer seviyelerde olgunluğa sahip olabilmektedir[9], [12],
[13].

5. Doğru Bilinen Yanlışlar
Yanlış-Efsane: CMMI bir süreç modelidir.
Gerçek: CMMI süreç modeli değildir. CMMI istenen ve
beklenen pratiklerle iş ürünlerini oluşturmak için fikir veren
süreç alanlarını içerir, süreç tanımlarını içermez [9], [12],
[13].

Sekil 3: CMMI değerlendirme sonuçlarının organizasyon
büyüklüğüne göre dağılımı [14]
Yanlış-Efsane: CMMI küçük organizasyonlar için uygun
değildir, sadece büyük organizasyonlar içindir.
Gerçek: CMMI küçük organizasyonlarda başarıyla
uygulanmaktadır. Pratikler yorumlanırken organizasyondaki

Sekil 4:CMMI değerlendirme sonuçlarının organizasyon
büyüklüklerine göre olgunluk seviye dağılımı [14]

1
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Yanlış-Efsane: CMMI çevik yaklaşımlar ile uyum göstermez.
Gerçek: CMMI pratiğin nasıl karşılanacağını tarif
etmemektedir. Pratiği karşılama için çevik yaklaşım prensibi
olan takımların kendini organize etmesi fikrini kurum
seviyesine yükseltmeyi temel almaktadır. CMMI da yer alan
bilgi amaçlı bileşenler çevik yaklaşımların temel felsefeleriyle
birebir örtüşmektedir. Çevik yaklaşımların en temel özelliği
olan takım iletişimin yüksek düzeyde olması CMMI
uygulanma başarısını doğrudan artırmaktadır[15].

göstergeler yer almaktadır. Süreç değerlendirme sırasında
süreç özelliklerini derecelendirirken değerlendirenin karar
vermesini kolaylaştıran objektif belirteçtir. Göstergeler SDM
kapsamında ele alınan süreçlerin amaç ve sonuçlarını açıkça
adreslemekte ve sürecin özelliklerinin karşılanma durumunu
örneklemektedir.
CMMI ve SPICE model eşleştirmesi yapabilmek için
oluşturulan yapısal özelliklerin karşılaştırılması Şekil 5’te
gösterilmiştir.

Yanlış-Efsane: SPICE çevik yaklaşımlar ile uyum göstermez.
Doğrusu: SPICE sürecin nasıl işletileceğini tarif
etmemektedir. Sürecin hangi niteliklere sahip olması gerektiği
konusunda bilgi sunmaktadır. Çevik yaklaşımların çıktılarının
organizasyona katkısı oldukça yüksektir. Çevik yaklaşımlar
organizasyona faydasından fazla yığınla doküman oluşturmayı
gerektirmemektedir. Aynı zamanda süreç iyileştirmede öncelik
belirleme çevik yaklaşımlardaki riske göre öncelik belirleme
ile paralellik göstermektedir[16].
Yanlış-Efsane: SPICE 3. yetkinlik seviyesi tanımlı sürecin
proje büyüklüğü ve karmaşıklığından bağımsız olarak her
projede aynı şekilde işletmeyi gerektirir.
Doğrusu: SPICE 3. yetkinlik seviyesi sürecin tanımlı olmasını
beklemektedir. Sürecin tanımlı olması büyüklüğü ve
karmaşıklığı farklı olan her projede aynı şekilde işletileceği
anlamına gelmemelidir. Proje karakteristiğine göre süreçler
için uyarlama tanımlanabilir ve bu uyarlamalar kapsamında
süreçler yayınlanıp işletilebilir[5].
Yanlış-Efsane: SPICE’ ın yerini ISO/IEC 25000 alacaktır.
Doğrusu: ISO/IEC 25000 standardı ürün kalitesiyle ilgili
kapsam sunmaktadır. ISO/IEC 25000 ISO/IEC 9126
standardının yerini alacaktır. SPICE’ın yerini ise ISO/IEC
33000 serisi alacaktır[8], [17].
Sekil 5: SPICE-CMMI Yapısal Karşılaştırma

6. CMMI - SPICE Yapısal Karşılaştırma
CMMI ve SPICE ortak amaçlar için kullanılan benzer
bileşenler içermektedir. İki model arasında bir eşleştirme
yapabilmek için tümevarım uygulamak kesin ve açık sonuçlar
elde etmeyi sağlayacaktır. Bu nedenle çalışma kapsamında her
bir model bileşeninin diğer model bileşenleri ile ortak yönleri
dikkate alınarak modellerin bütünüyle eşleştirilmesi
sağlanmıştır.

7. CMMI - SPICE Model Eşleştirme
CMMI - SPICE yapısal karşılaştırma ve model bileşenlerinin
eşlenmesinden yola çıkılarak, CMMI-DEV ile SPICE Bölüm
7‘de yer alan organizasyon olgunluğu için olgunluk model
örneklemini Tablo 8‘de tanımlanan ölçeği kullanarak
eşleştirme çalışması yapılmıştır[4], [5], [6], [11], [18], [19].
Ölçek yapısal karşılaştırma ile eşlenen bileşenlerin
modellerdeki
karşılanma
oranlarının
belirlenmesinde
kullanılmıştır. Yapısal karşılaştırma ve ölçek kullanılarak
yapılan eşleştirme Şekil 6’da gösterilmiştir.

CMMI’da yer alan ve pratiği amacına göre ayırmayı sağlayan
süreç alanlarına SPICE’ta süreç karşılık gelmektedir.
CMMI’da yer alan süreç alanı kavramı daha doğrudur. Çünkü
modeller süreçleri tanımlamaz. Kavram olarak süreç
kullanılması zaman zaman karmaşıklığa yol açabilmektedir.

Tablo 8: Model eşleme ölçeği

CMMI’da süreç alanının karşılanması ve kurumsallaşabilmesi
için istenen özellikleri tarif eden genel ve özel hedefler
SPICE’ta süreç özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel
ve özel hedeflere ulaşmak için uygulanacakları ve aktiviteleri
içeren pratikler ise SPICE’ta sürecin başarımı ve bu
başarımından süreç amacını karşılayacak süreç çıktılarıyla
benzerlik göstermektedir. CMMI’da alt pratikler bilgi amaçlı
bileşenlerden olup özel ve genel hedefleri yorumlamada yol
göstericidir. SPICE’ta benzer amaçla kullanılabilecek
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eşleşme
ölçeği

kısaltma

eşlenme oranı ( % )

Tam
Kapsamlı
Kısmi
Eşleşme
Yok

F
L
P

86 - 100
51 - 85
16 - 50
0 - 15
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Seviye 2

Seviye 3

Seviye 4
Seviye 5

P
L

F
F

L

F

OPM - Organizasyon Süreç Yönetimi

CAR - Sebep Analizi ve Çözme

QPM - Nicel Proje Yönetimi

OPP - Organizasyon Süreç Performansı

VER - Doğrulama

VAL - Geçerleme

TS - Teknik Çözüm

Seviye 4 Seviye 5

RSKM - Risk Yönetimi

RD - Gereksinim Geliştirme

PI - Ürün Entegrasyon

OT - Organizasyon Eğitimi

OPF - Organizsyon Süreç Odaklama

OPD - Organizasyon Süreç Tanımlama

IPM - Entegre Proje Yönetimi

DAR - Karar Analizi ve Çözme

SAM - Tedarikçi Anlaşma Yönetimi

Seviye 3

REQM - Gereksinim Yönetimi

PPQA - Süreç ve Ürün Kalite Güvence

PMC - Proje İzleme ve Kontrol

MA - Ölçme ve Analiz

CM - Konfigürasyon Yönetimi

ISO/IEC 15504 Bölüm 7

Seviye 1

ENG.1 Gereksinim Toplama
ENG.2 Sistem Gereksinim Analizi
ENG.3 Sistem Mimari Tasarım
ENG.4 Yazılım Gereksinim Analizi
ENG.5 Sistem Tasarımı
ENG.6 Yazılım Geliştirme
ENG.7 Yazılım Entegrasyonu
ENG.8 Yazılım Test
ENG.9 Sistem Entegrasyonu
ENG.10 Sistem Test
ENG.11 Yazılım Kurulumu
ENG.12 Yazılım ve Sistem Bakımı
SPL.2 Ürün Yayımı
SUP.1 Kalite Güvence
SUP.2 Doğrulama
SUP.3 Geçerleme
SUP.4 Toplu Gözden Geçirme
SUP.7 Dokümantasyon
SUP.8 Konfigürasyon Yönetimi
SUP.9 Problem Çözüm Yönetimi
SUP.10 Değişiklik Talep Yönetimi
MAN.3 Proje Yönetimi
MAN.5 Risk Yönetimi
ACQ.3 Sözleşme Yönetimi
ACQ.4 Tedarikçi İzleme
ACQ.5 Müşteri Kabul
SPL.3 Ürün Kabul Desteği
RIN.1 İnsan Kaynakları Yönetimi
RIN.2 Eğitim
RIN.3 Bilgi Yönetimi
RIN.4 Altyapı
PIM.1 Süreç Tesisi
PIM.2 Süreç Değerlendirme
PIM.3 Süreç İyileştirme
MAN.2 Organizasyon Yönetimi
MAN.4 Kalite Yönetimi
MAN.6 Ölçme
SUP.5 Denetim
REU.1 Varlık Yönetimi
REU.2 Yeniden Kullanılabilir Program Yönetimi
REU.3 Bilgi Alanı Mühendisliği
QNT.1 Nicel Performans Yönetimi
QNT.2 Nicel Süreç İyileştirme

PP - Proje Planlama

Seviye 2

CMMI-DEV Olgunluk Seviyeleri

F
F
F
L
L
F
P

L

P
F
P
P
P

P
F
P

P

P
F
P

F
L
P
L

L
P
P

P

F

P
F

P

P
F
P

P

P

F
L

P

P
P

P
F

P

P

P

F
F
P
P

L

L

L

L

F
L
P

L

L
L

Gösterim Özellikleri
ISO/15504 Bölüm 7 Minimum Set içinde yer alan süreç
ISO/15504 Bölüm 7 Minimum Set içinde yer almayan (ek) süreç
CMMI için uyarlanabilir ya da gerçekleştirilmesi zorunlu olmayan süreç alanı
CMMI tarafında eşleniği olmayan süreç
ISO/IEC 15504 Bölüm 7 Temel Süreç Seti
ISO/IEC 15504 Bölüm 7 Gelişmiş Süreç Seti

P
L
F

Eşleşme yok
Kısmen eşleşme
Kapsamlı eşleşme
Tam eşleşme

Şekil6: CMMI-DEV v1.3 – SPICE Bölüm 7 eşleştirmesi [4], [5], [6] [11], [18], [19]
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Eşleştirme çalışması sonucunda elde edilen sonuçlar aşağıda
paylaşılmıştır.

8. Sonuçlar
SPICE’ın CMMI’ın adreslediği tüm süreç alanlarını ve hatta
fazlasını adreslediği, CMMI’ın organizasyon ve bilgi
yönetimi pratiklerini yeterince içermediği sonucu ortaya
çıkmaktadır. SPICE, CMMI-DEV referans model alınarak
organizasyonu
değerlendirebilecek
düzeyde
genel
uygulanabilirlik sunmaktadır.
Temelde aynı hedefler için oluşturulmuş, uygulama ve
kapsamı farklı iki model hakkında detaylı bilgi ve yol gösterici
açıklamalar ile hangi modelin ne tür ihtiyaçlar için faydalı
olduğu konusunda organizasyonlara karar vermede yardımcı
olunmuş, aynı zamanda sunulan eşleştirme tablosu ile bu
desteklenmiştir.

 Olgunluk seviyesi 2 için yapılan eşleştirme sonucunda;
destek ve yönetim süreç kategorileri görülmektedir.
Temel mühendislik süreçleri ise bu seviyede yer
almamaktadır. Süreç iyileştirme temel süreçleri
başlangıçta ele almalıdır fakat CMMI tabanlı bir
iyileştirme için bunun söz konusu olmadığı
görülmektedir.
 CMMI olgunluk seviyesi 2‘de yer alan Ölçme ve
Analiz süreci SPICE’ta olgunluk seviyesi 3’te yer
almaktadır. Dolayısı ile CMMI seviye 2 olan bir
organizasyon SPICE’a göre değerlendirildiğinde 2.
seviye olmayabilir.
 SPICE olgunluk seviyesi 1, CMMI olgunluk seviyesi
2‘den 1 ve olgunluk seviyesi 3‘ten ise 3 süreci
karşılayabilmektedir. Bundaki en büyük etken temel
mühendislik süreçlerinin CMMI’da destek ve yönetim
süreçlerinden sonra daha üst olgunluk seviyelerinde yer
alması olarak açıklanabilir.
 ENG.8 Yazılım Test süreci SPICE içinde ayrı bir süreç
olarak tanımlı. CMMI içinde bu süreç VAL-Geçerleme
süreci içinde ele alındığı için CMMI’ın bu konudaki
yaklaşımı daha genel kalmaktadır.
 SPICE olgunluk seviyesi 2‘de yer alan SUP.7
Dokümantasyon süreci için CMMI tarafında karşılık
bulunmamaktadır.
 SPICE olgunluk seviyesi 2‘de yer alan SUP.10
Değişiklik Talep Yönetimi süreci için CMMI tarafında
tam karşılık bulunmamaktadır.
 SPICE olgunluk seviyesi 3‘te yer alan RIN.3 Bilgi
Yönetimi süreci için CMMI tarafında karşılık
bulunmamaktadır.
 SPICE olgunluk seviyesi 3‘te yer alan MAN.2
Organizasyon Yönetimi süreci için CMMI tarafında
karşılık bulunmamaktadır.
 SPICE olgunluk seviyesi 3‘te yer alan SUP.5 Denetim
süreci
için
CMMI
tarafında
tam
karşılık
bulunmamaktadır.
 SPICE olgunluk seviyesi 4 ‘te yer alan REU.2 Yeniden
Kullanım Program Yönetimi süreci için CMMI
tarafında karşılık bulunmamaktadır.
 SPICE olgunluk seviyesi 4‘te yer alan REU.3 Bilgi
Alanı Mühendisliği süreci için CMMI tarafında karşılık
bulunmuyor.
 CMMI’da REQM-Gereksinim Yönetimi seviye 2 de
RD-Gereksinim Geliştirme ise seviye 3’te. Çünkü
seviye 2’de teknik çözüm belirtilmiyor, yönetilmesi
bekleniyor. CMMI seviye 2‘de sürecin nasıl işletildiği
değil planlı yapılıp yapılmadığı daha önemli. SPICE’ta
ise bu süreçler seviye 1’de yer almaktadır.
 CMMI’da olgunluk seviyeleri 1‘den başlıyor.
Başlangıçta herkes 1. seviyede, kazanımlar seviye 2‘de
başlıyor.
 SPICE’ta ise 0‘dan başlıyor. Başlangıçta herkes 0.
seviyede, kazanımlar seviye 1‘de başlamaktadır.
 Başlangıçtaki olgunluk seviyelerinde SPICE temel
mühendislik süreçlerine ve ürün geliştirmeye ağırlık
verirken verirken CMMI’ın ise yönetim ve destek
süreçlerine odaklandığı görülmektedir.
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MBeanler için otomatik olarak arayüz oluşturulmaktadır ve
sistem konfigurasyonları bu arayüz ile güncellenebilmektedir.
JMX için RMI yerine RESTful adaptör yapısının
kullanılmasıyla birlikte de JConsole yapısı aynı şekilde
kullanılabilir. Ancak, bu makale kapsamında, RESTful mimari
ile açılan MBean’ler için geliştirilen web uygulamasına
değinilecektir. Bu web uygulaması ile JConsole’a bağımlılık
ortadan kaldırılmış, Şekil-1’de örneği gösterilen daha gelişmiş
ve kullanışlı bir arayüz imkanı sağlanmıştır.

Özetçe
Bu çalışma, Java Yönetim Uzantıları (Java Management
Extensions-JMX) [1] kullanan uygulamaların, standart Java
Yönetim Uygulamasına (JConsole) [2] alternatif olarak web
tabanlı daha gelişmiş ve kullanıcı dostu bir yönetim
arayüzüne sahip olmalarına imkan tanımaktadır.

1. Giriş
JMX’in Uzaktan Metod Çağırma (Remote Method
Invocation, RMI) [4] ile sunduğu MBean’lere ilişkin
konfigürasyon JAVA JDK içerisinde bulunan JConsole ile
yapılabilmektedir. Bu arayüz, yazılım geliştiriciler için
tasarlanmış
olup,
yazılım
geliştirme
sürecinde
kullanılmaktadır. Bu sebeple, canlı sistemlerde kullanılacak
kadar kullanıcı dostu değildir. JMX kullanan uygulamalar
için, canlı sistemlerde de kullanabilecekleri bir web arayüzü
ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaç sebebiyle, 2004 yılında açık
kaynak kodlu bir web arayüzü olan JManage [5] uygulaması
geliştirilmeye başlanmıştır. Bu uygulamanın bağlantı yöntemi
olarak sadece RMI’ı desteklemesi ve daha önceden geliştirmiş
olduğumuz JMX için RESTful adaptörü üzerinde
çalışmalarımızın devam etmesi sebebiyle alternatif bir web
arayüzü geliştirilmiştir. Vodafone Teknoloji’de servis yönetim
arayüzünde kullanılan bu arayüzle yetkilendirme ve güvenlik
yapısı da iyileştirilmiştir. Ayrıca, JConsole ve JManage
uygulamalarına göre daha kullanıcı dostu bir arayüz yapısı
sağlanmıştır.

Şekil 1: Arayüzden alınan örnek ekran çıktısı
2.1. Web Arayüzünün Avantajları
 JConsole uygulamalarında, MBean’lere ilişkin öznitelik
(attribute) parametreleri ve operasyonlardaki tüm giriş
parametreleri
için
sadece
TextBox
bileşeni
kullanılmaktadır. Örneğin, Boolean, Integer, Date, String
yada Enum gibi farklı veri tipindeki giriş değeri için
kullanılan bileşen, sadece TextBox bileşenidir.
Dolayısıyla, kullanıcı tarafından girilen değerin tipinin
aslında ne olması gerektiği bilinmemektedir ve hatalara
yol açabilmektedir. Web arayüzü ile, giriş değerlerinin
tiplerine göre, RadioButton, ComboBox, Calendar gibi
farklı arayüz bileşenleri kullanılmaktadır ve kullanıcı
tarafından daha güvenilir bir şekilde veri girişi
sağlanmaktadır.
 Makalenin 3. bölümünde anlatılacağı gibi, web
arayüzünde yetkilendirme kapsamında farklı kullanıcılara
farklı roller verilerek, MBean ağacının sadece belli
düğümlerini
görmesi
ya
da
bu
değerleri
güncelleyebilmesi sağlanabilmektedir. Örneğin; sadece
belli bir MBean ve alt dallarındaki tüm MBean’leri
görme hakkına sahip kullanıcılar, web arayüzüne giriş
yaptıklarında, sadece belirlenen MBean düğümlerini
görebilmektedir, ancak bu düğümler üzerinde güncelleme
yapamamaktadırlar.

Bu makalede, sağlanan web arayüzü ile birlikte, öncelikle
görsel kullanımının nasıl iyileştirildiğinden bahsedilecektir.
Bununla birlikte, yetkilendirme ve güvenlik yapısının RESTful
adaptör kullanımındaki uygulaması ve JMX güvenliğine
eklenen iyileştirmeleri anlatılacaktır.

2. Web Arayüzünün Yapısı
MBean’ler belirli URL’ler ile, dış dünyaya RestFul mimarisi
ile açılmaktadır. RESTful mimaride HTTP’nin [6] dört temel
operasyonu kullanılır. Bunlar; GET, PUT, POST ve DELETE
operasyonlarıdır. GET fiili, kaynak listesi keşfi ya da
kaynağın anlık durumunu hiçbir yan etki yada değişiklik
yaratmadan alabilmeyi sağlamaktadır. PUT ve POST fiilleri
ise, kaynak üzerinde bir değişiklik yapmak için
kullanılmaktadır [3].
Giriş kısmında anlatıldığı gibi, JMX ile birlikte dış dünyaya
açılan MBean’ler üzerinde konfigürasyon yapabilen arayüz,
JAVA JDK 5.0 ile birlikte gelen JConsole uygulamasıdır. Bu
uygulama ile birlikte, belli bir URL’e bağlanılıp, bu adresteki
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2.2. Web Arayüzünün Dinamik Olarak Oluşturulması

Yanıt mesajında görüldüğü gibi, WebServiceMBean’ine ait
“stop service” adlı operasyonun “Status” adında bir
parametresi bulunmaktadır. Bu parametrenin doğrulama
(validation) bilgileri de yanıt mesajında gönderilmiştir.
“Status” parametresinin sadece INITIAL, ACTIVE ve
PASSIVE değerlerinden birini alabilmesi istenmiştir.
MBean’deki “stop service” operasyonunun bu parametresi
için, Şekil-2’de gösterildiği gibi, web arayüzünde ComboBox
oluşturulur ve içerisinde sadece ilgili değerler bulunur.

JMX için RESTful adaptör yapısındaki kullanılan URL’ler
aşağıdaki gibi olmaktadır. [3]
Tablo 1 : MBean’lerin RESTful Arayüzleri
Hedef

Göreli RESTful URL Biçimi

1
2
3

Sunucu
MBean
Mbean Operasyonları

4

MBean
Operasyonu
MBean
Operasyonu
Çalıştırma
Mbean Parametresi

/MBean
/MBean/{objectName}
/MBean/{objectName}/operatio
n
/MBean/{objectName}/operatio
n/{operationId}
/MBean/{objectName}/operatio
n/{operationId}/invoke

5
6

Şekil 2: Select anotasyon gösterim örneği.

/MBean/{objectName}/attribute/
{attributeId}

Örneğin, MBean ile ilgili bir öznitelik parametresinin
anotasyon
bilgileri
içerisinde
aşağıdaki
bilgiler
bulunabilmektedir.

Herhangi bir MBean’in özniteliklerindeki ya da
operasyonlarının giriş parametrelerindeki değerlerin hangi veri
tipine ait olduğunu öğrenmek için, seçilen kaynağa GET isteği
yapılır. MBean’e ait tüm bilgilerini görmek için,

Tablo 3: Calendar göstermek için dönen yanıt

İstek:
GET http://host:port/MBean/SDF:type=WebServiceMBean

DateValue içeren yanıt
<annotations><annotation>
<name>DateValue</name>
<param>
yyyyMMddHHmmssZ
</param>
</annotation></annotations>

Tablo 2 : ComboBox göstermek için dönen yanıt
Seçilen MBean için dönen yanıt
...
<operation>
<href>
/MBean/SDF:type=WebServiceMBean/operation/stopService
</href>
<id>stop service</id>
<name>stop service</name>
<description>
stop service des
</description>
<parameters>
<parameter>
<id>Status Type</id>
<name>Status</name>
<description>
Possible values: INITIAL, ACTIVE, PASSIVE
</description>
<type>java.lang.String</type>
<value />
<validations>
<annotation>
<name>Select</name>
<param>INITIAL</param>
<param>ACTIVE</param>
<param>PASSIVE</param>
</annotation>
</validations>
</parameter>
</parameters>
</operation>
...

Yukarıdaki cevaba göre, sunucuda “@DateValue” anotasyonu
kullanıldığında, sadece “yyyyMMddHHmmssZ” formatındaki
tarih bilgilerinin bu parametre ile kabul edileceği
anlaşılmaktadır. Bu parametre için, Şekil-3’de gösterildiği
gibi, web arayüzünde Takvim bileşeni gösterilir ve takvimde
seçilen değer yukarıdaki tarih formatında olacak şekilde,
MBean’in öznitelik değerini post etmek için kullanılır.

Şekil 3: Arayüzde DateValue anotasyon gösterim örneği.
Aşağıdaki örnekte ise, MBean’in bir özniteliğine ilişkin tipin
nasıl kullanılabileceği gösterilmiştir. Yanıt mesajında
MBean’in “Is Expirable” adında bir parametresi olduğu ve
tipinin Boolean olduğu belirtilmiştir. MBean’in bu öznitelik
değeri için, web arayüzünde, RadioButton bileşeni
oluşturulacak ve kullanıcı tarafından sadece True/False
değerlerinden birinin girilmesi sağlanacaktır. Bu sayede, hem
istemci hem de web sunucusu tarafında giriş değerlerinin
kontrolü yapılabilmektedir.
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Tablo 4 : RadioButton oluşturmak için kullanılan yanıt

JMX'in rest adaptöründe bu yetkilendirmeye Linux işletim
sisteminden ilham alınarak "çalıştırma" (EXECUTION) hakkı
da eklenmiştir. Böylece, JMX özniteliklerini okuma ve
yazmanın yanısıra JMX operasyonlarını çalıştırma yetkisiyle
JSR-160'daki
yetkilendirme
standardının
inceliğini
(granularity) arttırma hedeflenmiştir. JMX'in rest adaptöründe
bir role şu şekilde izin verilir:

Boolean içeren yanıt
...
<attributes>
<attribute>
<href>
/MBean/SDF:type=WebServiceMBean </href>
<id>Enabled</id>
<name>Is Expirable</name>
<description>Is Expirable desc</description>
<editable>true</editable>
<type>boolean</type>
<value>true</value>
<annotations/>
</attribute>
</attributes>
...

Tablo 6 : Rol ve permission tanımlanan dosya
Tüm MBean’lerin yetkilendirilmesi
monitorRole .* @READ
controlRole .* @READ@UPDATE@EXECUTION

Bir role herhangi bir MBean ile ilgili izin vermek için ise:
Tablo 7 : Rol ve permission tanımlanan dosya
Herhangi bir MBean’in yetkilendirilmesi

Yukarıdaki yanıt mesajına karşılık gelen Is Expirable
parametresi, arayüzde Şekil-4’deki gibi gösterilmektedir.

serviceMonitoringRole
SDF:type=SDF,sub_domain=Service
@READ
serviceControleRole
SDF:type=SDF,sub_domain=Service
@READ@UPDATE
serviceManagerRole
SDF:type=SDF,sub_domain=Service
@READ@UPDATE@EXECUTION

Şekil 4: Arayüzde Boolean tipi gösterim örneği.

3. Güvenlik ve Yetkilendirme

Management,.*

Management,.*

Management,.*

3.1. Güvenlik
Yukarıdaki rollere bakıldığında “serviceMonitoring” rolünün
“SDF->Service
Management”
altındaki
MBean'in
özniteliklerini
sadece
okuma
yetkisi
vardır.
“serviceControleRole”ün
ise
yine
ilgili
MBean'in
özniteliklerini okuma ve değiştirme hakkı vardır.
“serviceManager” rolünün ise, hem öznitelikleri okuma ve
güncelleme, hem de ilgili MBean'in tüm operasyonlarını
çağırma hakkı vardır. RESTful adaptörün yapısı gereği okuma,
güncelleme ve çalıştırma hakları HTTP'nin aşağıdaki
operasyonlarına karşılık gelir:

Güvenlik için HTTP Basic Authentication kullanılmaktadır.
HTTP Basic Authentication'a ek olarak yazılım güvenliğini
arttırmak için bazı güvenlik politikaları eklenmiştir. Bunlar
MBean URL'lerine istek yapacak IP'lerin kısıtlanması, belirli
sayıda hatalı girişten sonra istek yapan kullanıcıyı kilitleme,
fazla yük ataklarına (overload attacks) karşı geçici kullanıcı/IP
kilitleme gibi ISO-27001 [7] güvenlik standartlarını
içermektedir. Bu sayede JSR-160'da [8] belirtilen JMX
güvenliğine standart bir güvenlik katmanı daha eklenmiş
olmaktadır.

Tablo 8 : Rol ve permission tanımlanan dosya

3.2. Yetkilendirme

HTTP Operasyonlarını Yetkilendirme
GET
http://host:port/MBean/SDF:type=WebServiceMBean
(READ)
PUT
http://host:port/MBean/SDF:type=WebServiceMBean
(UPDATE)
POST
http://host:port/MBean/SDF:type=WebServiceMBean/o
peration/stopService (EXECUTION)

RESTful adaptör'de yetkilendirme JMX’in de kullandığı Java
Authentication & Authorization & Security (JAAS) [9] ile
yapılmaktadır. MBean'lere HTTP isteği yapıldığında yetkisi
olmayan kullanıcıya HTTP 403 (Forbidden) dönülmektedir.
Bir role sadece ilgili MBean için izinler verilebilirken aynı
zamanda o MBean ağacının altındaki tüm MBean'lere toplu bir
şekilde izin verilebilir. JSR-160'da belirlenmiş JMX'deki
yetkilendirmede bir role şu şekilde izin verilir:
Tablo 5 : Rol ve permission tanımlanan dosya

4. Tartışma

my.access.file:
monitorRole readonly
controlRole readwrite

JConsole’un dinleyici yapısı kapsamında, JMX’de bir
konfigürasyon değişikliği olduğunda belirli aralıklarla arayüz
güncellenmektedir. Web arayüzünde ise sayfa yenilenmedikçe
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konfigürasyon değişikliklerinden gerçek zamanlı olarak
haberdar olunamamaktadır. Bunun dışında, sunucu tarafına
yeni bir web bileşeni için anotasyon eklendiğinde, web
arayüzünde geliştirme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaç
olmadan yeni anotasyonlar eklenebilmeli ve web
uygulamasına yansımalıdır. Bu konulardaki çalışmalarımız
devam etmektedir.

5. Sonuçlar
Endüstride JMX kullanan firmalara, JMX operasyonlarına
belli anotasyonlar ekledikleri takdirde, canlı sistemlerde de
kullanabilecekleri bir web arayüzü sağlanmıştır. Geliştirilen
bu arayüz, canlı ortamlarda ihtiyaç duyulan validasyon,
loglama, güvenlik ve yetkilendirme gibi standart web
uygulaması gereksinimlerini de karşılamaktadır. Aynı
zamanda ISO-27001 güvenlik standartlarına uygun olarak
geliştirilmiştir. Firmaların arayüzlerini internete açacakları da
düşünüldüğünde standart bir güvenlik katmanı sağlaması
önemlidir.
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Özetçe

Bu yüzden, hem dönüştürülen hem de dönüşen sistemin,
senkron şekilde hizmet vermeye devam etmesi, ya da diğer
tabiriyle eşyaşaması gerçeği ortaya çıkmaktadır.

Ulusal bilişim literatüründe yer almayan eşyaşam
(coexistence) tabiri basit anlamda, kritik bilişim sistemlerin
dönüşümlerinin (conversion, migration, transformation) geçiş
(adoption) fazlarının, aşamalı veya paralel şekilde yapıldığı
durumlarda eski ve yeni sistemin beraber yaşatıldığı süreçleri
kapsar. Bu bildiride, finansal sistemlerin uzun dönüşüm
süreçlerinde, her iki sistemin eşyaşamını kolaylaştırıcı
yöntemler anlatılmaktadır. Bunun için öncelikle kritik finansal
sistemlerin temel özelliklerine değinilmiş, daha sonra,
literatürdeki temel geçiş yöntemlerinden kısaca bahsedilmiştir.
Ardından, eşyaşam tekniklerinin kullanım alanı bulabildiği
melez bir yöntem sunularak, çeşitli eşyaşam tekniklerinden
örnekler sunulmuştur. Tezler, gerçek hayat dönüşüm
projelerine ait tecrübelere dayalı örneklemeler ve üretim
ortamlarındaki kaynak kullanım değerleri ile desteklenmiştir.
Sonuç olarak, öne sürülmekte olan eşyaşam yöntemleri veya
türevleri kullanılarak her iki sistemin planlı bir şekilde beraber
yaşamasının
çeşitli
otomasyon
mekanizmaları
ile
sağlanabildiği savunulmaktadır.

2. Kritik Finansal Sistemlerin Temel
Özellikleri
2.1. Gerçek Zamanlı Fiş Kesme (Real Time Posting)
Basit anlamda bir firmanın yürüttüğü finansal olayların
kaydedildiği sisteme muhasebe sistemi denir. Muhasebede, bu
olaylar veya işlemler (transactions), fiş kesme (posting)
şeklinde gerçekleşir. Fiş kesme ise bir finansal işleme dair
detayların tarih ve saat sırasına göre ilgili muhasebe
defterlerine aktarılmasıdır. Çeşitli muhasebe hesabı türlerinin
arttırılması (credit) ve azaltılması (debit) prensibine dayanan
bu kayıt sistemi ile bir firmanın finansal devamlılığı kayıt
altına alınmış olur. Sözgelimi, bir banka veznesine gidip,
hesabınızdan 100 TL para çektiğiniz zaman, o vezneye ait
kasa borç hesabının 100 TL artması, müşterinin hesabındaki
toplam tutarın (liabilities) 100 TL azaltılması gibi detaylar bir
fiş kesme işlem içinde gerçekleştirilir.

1. Giriş

Bankacılık gibi kritik finansal bir sistemde, sıradan bir günde,
şube, ATM, internet gibi farklı kanallardan gelen milyonlarca
işlem oluşmakta ve bu işlemlere yönelik milyonlarca fiş
kesilebilmektedir. Fişler oluştuğu anda ilgili hesaplara dair
bakiyeler gerçek zamanlı olarak güncellenir. Defter-i Kebir,
Bilanço, Kar-Zarar Hesabı, Gelir Tabloları, resmi raporlar bu
sistem üzerine bina edilir [2].

Büyük bütçelere sahip kritik finansal dönüşüm projelerinin
birçok farklı zorlukları bulunur. Sert rekabet şartlarında
hayatta kalmak isteyen firmalar için, dönüştürülen (legacy)
sistemin, proje yaşam döngüsü boyunca - ve bazı şartlarda
proje bittikten sonra bile kısmen - hizmet vermeye devam
etmesi zorunludur. Dönüşüm sürecinde, yeni ürünlerin
piyasaya sürülmesi, kullanıcı talepleri ve var olan sisteme
yönelik iyileştirmeler azalarak da olsa devam eder. Var olan
sistem üzerinde geliştirmelerin durdurulması iş süreçlerinin ve
hizmetlerin de yavaşlaması, olumsuz etkilenmesi anlamına
geleceği için, geçerli ve gerçekçi bir seçenek değildir.

Günümüzün bilişim teknolojileri altyapıları üzerine kurulu
gerçek zamanlı fiş kesen finansal sistemlerin 3 temel özelliği
bulunmaktadır:
 Finansal
işlemler,
müşteri
hesaplarında
gerçekleştiği anda görülür. Müşteriler ve
kullanıcılar tarafından anında izlenebilir.

Hedef sistemin, projenin boyutlarına göre tümüyle üretim
ortamına geçmesi, verilen hizmetlerin sayı ve boyutuna,
entegrasyon süreçlerinin karmaşıklığına, kullanılan teknoloji
ve yöntemlere, kullanıcı sayısı ve profillerine ve daha birçok
etkene bağlı olarak 2 ila 5 yıl arasında sürebilmektedir.

işlem
yetkili

 Defter-i Kebir olarak nitelendirilen firmanın tüm
hesaplarının tutulduğu yapıdaki bakiyeler anlık olarak
güncellenir. (Bazı sistemlerde çevrimdışı ya da asenkron
yöntemlerle de yapılabilir.)

Büyük ölçekli yazılım projelerinin sadece %9’unun
hedeflenen süre için tamamlanabildiğine yönelik yapılan
araştırmalara [1] dayanarak, hedeflenen sisteme geçiş
tarihlerinde sapmalar yaşanması olasılığı oldukça yüksektir.

 Sistemin temel hizmetlerinin gecelik toplu işlem (nightly
batch job) ya da çevrimdışında koşma ihtiyacı olmaz.
Gecelik toplu işlemler rutin bakım işlemleridir ve
sistemin 7x24 çevrimiçi çalışmasını kesintiye uğratmaz.

Bu süre zarfında iki durum oluşmaktadır. Birincisi, eski
(legacy) sistemin karmaşıklığı bekletilen taleplerin eklenmesi
nedeniyle artmaya devam eder. İkincisi, hedef sistemde birçok
modül kısmen veya büyük ölçüde tamamlanır ve üretim
ortamına geçmeye hazır hale gelir. Üretim ortamına geçmeye
hazır hale gelen modüllerin bekletilmesi bir yatırım kaybıdır.

2.2. Örnek: Ana Bankacılık Sistemleri
Gerçek zamanlı çevrimiçi finansal sistemlere en geniş örnek
ana bankacılık sistemleridir. Bu yapıların bazı temel özellikleri
şunlardır:
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 7x24 kesintisiz çevrimiçi hizmet sağlanması

adımlardan biri olduğu ve dolayısıyla tüm projenin başarısızlık
riskini beraberinde taşıdığı yaşanan birçok tecrübe ile sabittir.

 Farklı kanallardan (Internet, mobil, ATM) temel finansal
hizmetlerin verilebilmesi

Literatürde, üretim ortamına geçiş fazında, 3 temel yaklaşım
öne çıkmaktadır.

 Müşteri hesaplarının ve bilgilerinin tutulması, veri
güvenliğinin ve bütünlüğünün garanti edilmesi

3.1. “Big Bang Geçiş”
Birincisi “Big Bang” dediğimiz, çok kısa bir zaman dairesi
için tüm sistemin geçişidir. Bu tür geçişlerde, eski sistem çoğu
zaman bir gecede ya da hafta sonunda kapatılarak, yeni
sistemin anahtarı açılır. Dönüşüm projesine konu olan tüm
hizmetler, yeni sistem üzerinden verilmeye başlanır. Doğası
gereği, öncesinde yoğun planlama aktiviteleri ve yoğun bir
veri taşıma operasyonu içerir. Adaptasyon türleri arasında en
riskli ancak en hızlı olanıdır, çünkü genelde toplu geri dönüş
gibi bir senaryo içermez. En büyük avantajı hızlı ve az
maliyetli olmasıdır. En büyük dezavantajı ise geçişin
boyutlarına bağlı olarak da değişen hizmet kesintisi risk
faktörüdür. Geçiş kısa zaman aralığında ve büyük boyutlu
olduğu için gözden kaçan minimal bir gereksinim veya göz
ardı edilen bir hata sistemin genelinin etkilenmesine neden
olabilir.

 Gerçek zamanlı fiş kesilmesi ve mizan ve muhasebeye
çevrimiçi yansıtılması (Bazı sistemler bakiyeye yönelik
olmayan fişleri mizana gerçek zamanlı yansıtmamayı
tercih etmektedir.)
 Müşteri
bakiyelerinin
işlemsel
(transactional)
bütünlüğünün ve güncelliğinin eşzamanlı işlemlerde bile
garanti altına alınması
 Yoğun işlem yükü altında yüksek performans ve donanım
ve yazılım ölçeklenebilirliğinin sağlanması, hizmetlerin
ve cevap sürelerinin kabul edilebilir eşiğin altında olması
 Bankacılık ana sistemin, kurumdaki diğer modüller ile
veri alışverişinin güvenliği, bütünlüğü, doğruluğunun
sağlanması (resmi raporlar, denetimler)

Big Bang türü geçişlerde sistemin uçtan uca tüm fonksiyonel
testlerinin yanısıra, gün içi tepe saat (peak hour), ay sonu gibi
yoğun işlem yükü alınan dönemlere dair senaryoları barındıran
detaylı performans testleri de yapılmalıdır. Bunlar yapılmadığı
takdirde, geçiş sonrasında, bazen hizmet kesintileri yaşanmasa
bile, aylar boyunca çalışan ve çok sonra fark edilebilen veri
hataları, kayıpları yaşanabilmektedir.

 Yeni iş model ve ihtiyaçlarının rekabetçi piyasalarda
ayakta kalabilmek için hızlı hayata geçirilmesi
Bu özelliklere haiz, yoğun işlem yükü alan, kritik raporlama
verileri üreten, gerçek zamanlı ve çevrimiçi çalışan finansal
sistemlerin kurulması, operasyonel olarak desteklenmesi ve
yıllık %99.995 gibi oranlara varan (senede toplam en fazla 22
dakika kesinti) ayakta olma garantisinin sağlanması oldukça
maliyetlidir.

Ken Eason, Big Bang türü geçişlerdeki bir başka soruna işaret
eder [4]. Kitabında, “İlk Dip Fenomeni” (Initial Dip
Phenomenon) olarak adlandırdığı durum, Şekil 2’de de
gösterildiği gibi, kullanıcıların bir anda karşılaştıkları yeni
sistem ve kültür değişimi akabinde, yaşanan aksaklıklara bağlı
olarak organizasyonun genel başarısının da belli bir süreç
boyunca düştüğüne işaret etmektedir.

3. Geçiş (Adoption) Metodolojileri
Çeşitli nedenlerle yaşamsal ömrünü tamamlamış, piyasadaki
yoğun rekabet koşullarında yeterli esneklik sunamayan,
performans ve ölçeklenebilirlik sorunları baş gösteren, bakım
maliyetleri çok yüksek kritik finansal sistemlerin dönüşümleri
ise 2 ila 200 milyon TL aralığında değişebilen bütçelere sahip
devasa projeler şeklinde gerçekleşmektedir.

Şekil 2: Değişime adapte olma ve “İlk Dip Fenomeni”.
“Big Bang” yaklaşımının etkin uygulanamadığı durumlarda
akla tarihte iz bırakan geçişleri getirir. 1986 yılında İngiltere
Borsası’nın geçişinde yaşan çöküntü ve sonrasında oluşan
hayali işlemler [5], ya da 2006 yılında iki büyük Türk
bankasının bayram öncesi geçişinin ardından günler boyunca
yaşanan hizmet aksamaları bunlara örnektir.

Şekil 1: ABD’de bankacılık altyapılarını değiştiren firma
sayıları.
2009 yılında ABD’de yapılan bir araştırmanın sonuçları Şekil
1’de yer almaktadır. Bu araştırmaya göre 2006-2008 yılları
arasında sadece bu ülkede ana finansal sistem altyapılarını
değiştiren firma sayısı 1100 civarındadır [3].

3.2. Aşamalı Geçiş (Phased Rollout/Adoption)
Geçişi tek bir bütün olarak gerçekleştirmek yerine, belli
parçalara ayrılmış kısımlar halinde, zamana yayarak

Bu değişim taleplerinin sayısı ve bütçeleri ile orantılı olarak,
projelerin her safhası özel önem kazanır. Ancak, geçiş fazının,
kritik finansal sistemlerin dönüşüm süreçlerinde en büyük
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gerçekleştirme yöntemidir. Bu konuda sıklıkla uygulanan iki
teknik şu şekildedir:
3.2.1.

planlı/plansız kesintileri kaldırabilecek sabra sahiptir. İnsanlar,
teknoloji ile daha etkileşim halindedir ve alışılagelen kültür ve
ortamları aniden terk etmek yerine öğrenerek, gerektiğinde
önemli geri beslemeler sağlayarak varlıklarının farkındalığının
sağlanmasını talep etmektedirler.

Modül Bazında Aşamalı Geçiş

Modüller birer birer sırayla yeni sisteme aktarılır. Genelde,
temel iş fonksiyonlarını içeren kısımlar öncelikle tercih edilir.
Ardından, her fazda yeni modüller geçilir. Bazı uzmanlar,
nispeten etkisi az olan modüller ile başlayıp, başarı
görüldükten sonra daha kritik kısımlara geçmeyi tavsiye
etmektedirler. Seacord ve Lewis, uzun süreçlerde, aşamalı
geçişlerin her aşamasında öğrenilmiş tecrübelerin bir sonraki
aşama için ne kadar kritik önemde olduğuna dikkat çeker [6].
3.2.2.

20 yıl öncesine göre, bilişim dünyasında kullanıcı etkileşimi
ve sosyalliği hatırı sayılır derecede artmıştır. Artık sistemler
kullanıcı ve müşteri odaklı olmakla kalmamış, geçiş
süreçlerinin de daha kullanıcı ve müşteri odaklı olma
zorunluluğu doğmuştur. 20 yıl öncesinde, yüksek maliyetli
olarak görülen iki sistem arasındaki köprü (bridge)
mekanizmalarının geliştirme ya da edinim maliyetleri önemli
oranda düşmüş ve bu süreçte piyasadaki binlerce geçişten
edinilen tecrübelerden elde edilen birikim daha erişilebilir hale
gelmiştir.

Departman/Birim Bazında Aşamalı Geçiş

Bu yaklaşım tarzında aşamalı geçiş, ilgili organizasyonun
birim, departman ya da şubeleri bazında yapılır. Sözgelimi, bir
bankanın belli bir şubesi, ya da bir departmanı geçiş için
seçilir. “Pilot Geçiş” olarak adlandırdığımız bu dönemde elde
edilen elde edilen başarı, ya da başarısızlık gibi tecrübeler, bir
sonraki şube veya birimdeki geçişte dikkate alınarak riskler
azaltılır. Organizasyonel olarak dağıtık, şube/birim sayısı çok
olan kurumlarda, bu yöntem geniş kullanım alanı bulmaktadır.
Aşamalı geçişlerde, bir aşamada öğrenilmiş derslerin sonraki
aşamada kullanılması, sıkıntı/kesintilerin etkisinin belli alanlar
ile sınırlı kalması ve aşamanın diğer fazları devam ederken
müdahale şansı bulunması, bu yöntemi cazip kılan avantajları
başında gelir. Öte yandan proje yayın süreçlerinin uzaması,
henüz geçişi yapılmamış şube ve uygulamalarla olan iletişimi
ve bakım maliyeti gibi nedenler, bu yöntemin çeşitli geçişlerde
kullanılmasının önüne geçebilir [7].

Şekil 3: Houston Neal tarafından 2010 yılında, geçiş
stratejilerindeki tercihlere yönelik yapılan anketin
sonuçları.

3.3. Paralel Geçiş (Parallel Run/Adoption)

Şekil 3’te ERP sektöründeki 45 organizasyon çapında yapılan
bir anketin sonuçları yer almaktadır [9]. Hangi geçiş
stratejisinin tercih edildiğinin sorulduğu bu anket, birçok
organizasyonun aşamalı geçişten kaçındığını, melez
yöntemlerin ise muhtemel maliyet ve teknik belirsizlik gibi
endişeler dolayısıyla halen çok tercih edilmediğini
göstermektedir.

Paralel geçiş, tüm yöntemlerin arasında, geçiş sıkıntıları
açısından en az riskli olarak görülendir. Kaynak ve hedef
sistemin, bölgesel/modülsel/birimsel geçiş tamamlanana kadar
bir arada koşması anlamına gelir. Aşamalı yöntemlerden temel
farklılığı, ilgili aşamanın geçişi boyunca bir arada koşmanın
sağlanmasıdır.

Bu bildiride öne sürülen mekanizmalar, literatürde geçen belli
geçiş yöntemlerini tek seçenek olarak almak yerine,
karma/melez seçenekleri masaya yatırmayı daha anlamlı
kılmaktadır. Farklı sistemler arasında başarılı eşyaşam ve
dolayısıyla aşamalı-paralel geçişler, doğru tekniklerin
uygulanması ile mümkündür. Artık paralel ve aşamalı geçiş
olarak adlandırılan geçiş yöntemleri birleştirilebilir ve bir
arada kullanılabilir. Yani, bir bankanın belli bir şubesini hedef
sisteme geçirirken, şube içinde de hem eski hem de yeni
sistemi bir arada kullanmak mümkün olabilecektir.

Özellikle, geçiş beraberinde köklü kültür ve teknoloji değişimi
de getiriyorsa, bu yöntemin kullanılması durumunda,
kullanıcılar her iki sistemi ara ara kullanarak öğrenme ve
tecrübe edinme fırsatı bulurlar. Bu şekilde daha yumuşak ve
acısız geçişlere olanak tanınmış olur.
Yeni sisteme ait ihtiyaçların tümü tamamlandığı zaman, eski
sistem kapatılır. Bazı paralel geçişler, özellikle normal mesai
saatleri bittikten sonra, kullanıcıların her iki sisteme veri
girmesini içerir [8]. Ancak günümüzün teknolojik imkanları
ışığında, bu tür bir manuel çalışma şeklinin kabul edilebilirliği
kalmamıştır.

Ya da istenirse, belli bir modül ele alınıp, onun geçişine
odaklanırken, belli rol ve gruptaki kullanıcıların eski, belli
kullanıcıların yeni sistemi kullanabilmesine olanak
tanınacaktır.

3.4. Önerilen Melez Geçiş Metodolojisi
Literatürde, aşamalı/paralel geçişlerin avantajları arasında çok
zikredilmeyen ancak tecrübelerle sabit olan sosyo-kültürel
kazanımlara
da
değinmek
gerekmektedir.
Bilişim
teknolojilerinin hayatın her alanında kolaylık ve otomasyon
vadettiği günümüzde, geçişlerde müşteri ve kullanıcıların bu
kolaylıklardan en çok istifade etmesi gereken grup olduğu
aşikardır. Artık ne kullanıcılar manuel, mükerrer veri girişi
yapacak profildedir, ne de müşteriler geçişlerden kaynaklanan

Bu yeni adaptasyon yöntemini, “Aşama-Paralel Geçiş
Yaklaşımı” (Paraphased Adoption Approach) şeklinde
isimlendirebiliriz.
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3.5. Aşama-Paralel Geçişi Destekleyen Şartlar

yüksek
bir
başarısızlık
oranı
vardır.
Toplam
transformasyonların %25’i daha hiç bir sonuç vermeden
başarısız olmaktadır. %50’si dönüşümdeki hedeflenenleri
büyük oranda gerçekleştiremeyip, özellikle adaptasyon
sürecinde maliyetleri ikiye hatta üçe katlamaktadır. Sadece
kalan %25’lik bir oranın beklentileri karşıladığı ve hedefleri
tutturduğundan bahsedilmektedir [12]. Scwhwab’a göre
özellikle sonuçların kamuoyuna yansıma şekli konusunda
endişe duyan bankalar, büyük entegratörler ve büyük finansal
paket üreticileri, geçişlerde yaşanan başarısızlıkların
detaylarının açıklanması konusunda sessiz kalmaktadır.

Geleneksel yazılım geliştirme süreçlerinden yaşanan köklü
evrimsel değişimler sonucunda, uzun soluklu büyük boyutlu
projelerde yeni çevik ve iteratif modeller tercih edilmeye
başlanmıştır. Bu yeni evrimsel modeller, kapsamlı fizibilite ve
gereksinim çalışmaları ve birim toplantıları yaparak detaylı
tasarım modelleri oluşturmak yerine, kritik yazılım geliştirme
parçalarını modelleyerek artımlı (incremental) şekilde, daha
vadelere yayarak kısım kısım ortaya çıkarmayı hedefler.
Bu yaklaşım, aslında büyük sistem geçişlerine de
uygulanabilir. Temel olarak, hedef sistemin tek konsolide bir
süreçte inşa edilmesi ve bir “big bang” geçişi ile
yaygınlaştırılması yerine, artımlı (incremental), yönetilebilir
parçalar halinde teslim edilmesi birçok riski azaltabilir. Proje
paydaşları ve kullanıcılar, kısa vadelerde elle tutulur sonuçlar
görür, ileride ortaya çıkabilecek köklü sorunlar erken teşhis
edilir ve motivasyon artışı sağlanır.

Megaprojeler üzerine çalışma yapan Oxford Üniversitesi’nden
Prof. Bent Flyvbjerg, özellikle büyük boyutlu yazılım
projelerinin risk faktörleri üzerinde yaptığı araştırmalarda [13]
insanların yeteneklerini aşırı öne çıkardığını ve risklerin geri
plana atıldığını savunmaktadır. Yakın zamanda yaptığı bir
araştırmada, “kara kuğu” olarak da nitelendirilen, az
karşılaşılan beklenmedik ama etkileri itibariyle büyük ölçekli
olan durumların, büyük boyutlu yazılım projelerinde daha
sıklıkla karşılaşıldığını ortaya çıkarmıştır. Frank Schwab’a
göre, bu yaklaşım, ana bankacılık dönüşüm projelerine
uygulandığı zaman şöyle bir durumla karşılaşırız. Yüksek bir
ihtimal ile, yanlış ele alınan bir teknolojik yaklaşım, tüm
transformasyonun genel olarak felaketle sonuçlanmasına
neden olabilmektedir.

Her halükarda, başlangıç ihtiyaç analizlerini ve mimari
prototip çalışmalarını yapmak gereklidir. Ancak bu, uçtan uca
dediğimiz, süreçler içindeki birçok vakayı kapsayan modellere
yönelik olur. Bu şekilde sistemin birçok noktasında kullanılan
temel işlevsellikler dönüştürülerek bir anlamda büyük kale
fethedilmiş olur. Sözgelimi, sistemin altyapısındaki temel
muhasebe, müşteri, hesap gibi modüller diğer yapılara da
hizmet veren çekirdek altyapılardır. Dönüşüm projelerinin
başlangıcında, bu altyapıların çeşitli eşyaşam metodolojileri
kullanılarak üretim ortamında paralel çalışmaya alınması, iki
yönlü veri akışının gerçekleştirilmesini sağlar, zaman
kazandırır ve diğer üst seviyedeki modüllerin geçişini
kolaylaştırır. Bu şekilde projede önemli mesafeler katedilmiş
olur.

4. Eşyaşam (Coexistence) Metodolojileri
Kritik finansal sistemlerin dönüşüm süreçlerinde, en büyük
adımlardan biri olan ve dolayısıyla en temel riskleri
beraberinde taşıyan geçiş (adaptasyon) süreçlerinin daha
sağlıklı yürütülebilmesi için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bahsi
geçen metotların sağlıklı uygulanması halinde, milyonlarca TL
bütçeli bu büyük dönüşüm projelerindeki başarısızlıkların
önüne geçilmesi, maliyet ve prestij kayıplarının azaltılması,
uzun proje ve adaptasyon süreçleri boyunca hizmet
kesintilerinin engellenmesi kolaylaşacaktır.

Parçalı geçişler ile dönüşümdeki modüllerin geçişlerinin
sağlanmasında birlikte yaşama metodolojilerinin önemi daha
belirgin hale gelir. 2011 Şubat ayında bir İrlanda bankası, 4 yıl
süren ana bankacılık dönüşüm projesinin başarısız olduğunu
açıklamış ve dönüşümü yürüten firma aleyhinde 84 milyon
avroluk tazminat davası açmıştır [10]. Açılan davada kanıt
gösterilen konulardan biri 5,000,000 hesaptan 4 sene boyunca
sadece 3,000 tanesinin aktarılabilmiş olduğudur. Halbuki
kritik finansal bir sistemin temel bileşeni olan “Hesaplar”,
dönüşümün başarısının anahtarıdır ve bu itibarla projenin en
başında ele alınması ve dönüştürülmesi gereken unsurlardan
biri olmalıdır.

İki sistem arasında, veri ya da uygulama katmanları üzerinden
oluşturulan senkronizasyon köprüsünün de bir maliyet kalemi
teşkil ettiği açıktır. Ancak tüm eşyaşam (coexistence) süresi
boyunca baktığımızda, bu yatırımın başlangıç maliyetini
fazlasıyla çıkardığını görürüz. Şöyle ki, oluşturulan karşılıklı
veri dönüşüm çalışması üç noktada fayda sağlar:
 Modül geçişlerinden önce veri modeli
geçişlerin üretim ortamına alınabilmesi
sistemin alt seviyede senkronizasyonun
mümkün olur. Böylelikle, yeni modül daha
açılmadan veri alışverişine başlayabilir.

Mayıs 2006’da, ana bankacılık sistemlerinin yenilenmesine
yönelik yapılan bir ankette [11], katılımcılar en çok proje
kapsam ve sürelerinin uzamasından şikayet etmişlerdir. Proje
kapsam ve sürelerinin uzaması tüm yazılım projelerini
%90’ında gerçekleşme ihtimali olan bir durumdur. Uzun
senelere
sarkan
ana
bankacılık
dönüşümlerinin
projelendirilmesi söz konusu olduğu zaman, projede
başlangıçta belirlenen kapsam ve sürelerin uzaması birçok
durumda artık kaçınılmaz hale gelir. Dolayısıyla, bu uzun
süreçler boyunca eşyaşam yöntemlerinin uygulanması ile
değişen/ilave gelen ihtiyaçlara yönelik yazılım uyarlamalarının
(maliyet, yönetişim, vs. diğer faktörlerin sabit kaldığı
varsayımı ile) projeye olumsuz etkisi azalır.

seviyesinde
ile her iki
sağlanması
kullanıcılara

 Eski verilerin aktarımına ihtiyaç duyulduğu durumlarda,
bu tercüme kodları kullanılarak paralel toplu halde
aktarım ile veri migrasyonlarının kısa sürede
gerçekleştirilmesi sağlanır.
 İş açısında işlemsel (transactional) bütünlük sağlanır.
Artık tüm kanallarda her iki sistemde aynı bakiye
görülebilir, yeni müşteriler, ödemeler, işlemler vs. her iki
tarafa aynı anda yansır.
Bu faydalara yönelik, üç temel eşyaşam yönteminden şu
şekilde bahsetmek mümkündür.

Yine yapılan bir araştırmaya göre, kritik finansal sistemlere en
temel örnek olan ana bankacılık sistem dönüşümlerinde
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4.1. Çift Yönlü, Veri Katmanı Seviyesinde Senkron
Eşyaşam
Bu yöntem ile iki sistem arasında veri katmanı seviyesinde çift
yönlü eşleştirme (mapping) ve senkronizasyon gerçekleştirilir.
Hedef sistemin veri modeli ile kaynak sistemin veri modeli
arasındaki eşleştirme ile işlem bir tarafta oluştuğu anda
senkron olarak diğer sisteme yansıtılır. Yani, aynı işlemsel
bütünlük içinde iki sistemde de aynı kayıt oluşur.
Bu metot, hem kaynak hem de hedef sistemin aynı platform
üzerindeki RDBMS niteliği taşıyan ilişkisel veri tabanı
sistemleri üzerinde koştuğu durumlarda en iyi sonuçları verir.
Transaction eğer veri tabanı seviyesinde başlatılıyor ise,
tetikleyici (trigger) gibi veri tabanı objeleri üzerinden
yürütülür. Senkronizasyon gerçek zamanlıdır.

Şekil 5: Eşyaşam Esnasında Tipik Bir Kayıt Tercüme
İşleminin Gerçekleştirilmesi.
Dönüşen ve dönüştürülen sistemler aynı sunucu sistemi
üzerinde farklı veritabanları üzerinde koşuyor iseler, elde
edilen sonuçlar çok daha başarılı olmaktadır. Bir dönüşüm
projesinde [14], üretim ortamında, yoğun işlem saatlerinde,
saniyede eşzamanlı ortalama 3,000 muhasebesel işlemde bile
işlemci yükünün %2 seviyesini aşmadığı görülmüştür. Ayrıca,
eğer kesilen fişler için referans alma süreçleri, kilitleme
(locking) ve bekleme (waiting) önleyici mekanizmalar ile
desteklenirse, her iki sistemin uzun proje süreçleri boyunca
sorunsuz beraber yaşamaları mümkün olacaktır.

Şekil 4: Çift Yönlü, Veri Katmanı Seviyesinde Senkron
Eşyaşam.
Şekil 4’te eski sistemdeki bir muhasebe ya da hesap işlemi
kaynak ya da hedef sistemi üzerinde gerçekleştiği zaman
tetikleyiciler üzerinden karşı sisteme aktarılır. Bu esnada veri
modelleri arasında bir tercüme yapılır. Oluşan hatalar
yakalanarak loglanır ve ana işlemin kesinlikle geriye
alınmamasından (rollback) emin olunur.

Bu senkron eşyaşam metodu, özellikle muhasebe, bakiyeler,
müşteri ve hesaplar gibi bileşenlerin eşyaşamlarında (teknik
altyapıların elverdiği koşullarda) daha da önemli bir kullanım
alanı bulur. Bakiyelerin, müşteri işlemlerinin ve hesap
bilgilerinin her iki sistemde eşitlenmesi, Internet, ATM, mobil
gibi alternatif dağıtım kanallarında dönüşüm projesi boyunca
rekabet gücünün kaybedilmemesine yardımcı olur.

Eğer kaynak veya hedef sistemin bloke olmasına neden olan
bir mimari kurulursa, üretim ortamının olumsuz etkilenmesi
söz konusu olur. Bu açıdan, köprü yapısının tasarımında
mümkün olduğu kadar karmaşıklıktan kaçınılmalıdır. İçiçe
işlemler (nested transactions), hata ve istisnaların ana işlemi
bloke ettiği senaryolar, veri yapılarının tercüme edilmesinde
kurulum ve kullanımı zor olan büyük paket programların
kullanılması kötü pratiklere birer örnek teşkil eder. Çoğu
zaman basit SQL cümleleri ile halledilebilecek tercüme
işlemlerinin, konfigürasyonu zor paket büyük paket
programlara devredilmesi odak kaybına yol açar. Paket
programın kendisinin işletilmesinin bazı zorlukları vardır ve
veri katmanı seviyesindeki eşyaşamda çoğu zaman gerçek
zamanlıya yakın, işlemsel bütünlük içinde her iki sistemde
aynı işlemin gerçekleştirilmesi beklenir. Büyük paket
programların tercih edilmesi, ilave katmanların devreye
girmesine yol açar bir işlemin her iki sisteme yansıtılması
milisaniyeler mertebesinden saniyeler, hatta dakikalar
mertebesine çıkabilir.

4.2. Çift Yönlü, Uygulama Katmanı Seviyesinde Periyodik
Senkronizasyonlu Eşyaşam
Bu yöntemde, iki sistem arasında uygulama katmanı
seviyesinde asenkron eşleştirme ve senkronizasyon
gerçekleştirilir.
Genelde belli periyodlarla çalışan servisler üzerinden ilgili
eşleştirme komut kodları (mapping scripts) çalıştırılır ve iki
sistem senkronize edilir. Eşleştirme, ana işlem bittikten sonra
başlar. Ana işlem bitmiş olduğu için, işlemsel bütünlük
etkilenmez. Ancak her iki sistemin senkronizasyon süresi,
servisin çalışma periyoduna bağlıdır.
Burada bir önceki yöntemden farklı olarak, eşleştirme kodları
veri katmanı seviyesindeki SQL temelli kodlar yerine, Java,
C#, C++ gibi sunucu taraflı uygulama sistemlerinde kullanılan
programlama dilleri ile geliştirilir. Bu açıdan, aşina olunan dil
sentaksları ile yazılım mühendisleri daha rahat ve kontrollü
hareket etme olanağı bulur.
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mühendislik yaklaşımları ilgili senaryoya uygulanması çoğu
zaman hissedarlar ve yükleniciler nezdinde risk kaynağı olarak
görülebilmektedir. Ancak, bu korkuların temelinde senaryonun
eldeki teknik olanaklar ile gerçeklenebileceğine yönelik inanç
eksikliği yatmaktadır. Bu korkular bazen, ilgili senaryoya
uygun olmayan yüksek maliyetli hazır paket programların
sürece dahil edilmesine kapı açmaktadır. Ancak bu durumda
denkleme ilave edilen yeni bilinmeyenin neden olduğu
karmaşıklık odak kaybına neden olabilmektedir. Nitekim
yukarıda bahsedilen vakada, başlarda yüklenici firmalardan
birinin talebi üzerine büyük bir paket köprü yazılımı ile
eşyaşam süreci gerçeklenmeye çalışılmış ancak, istenen
başarım elde edilememiştir.

Şekil 6: Çift Yönlü, Uygulama Katmanı Seviyesinde
Asenkron Eşyaşam.
Şekil 6’da, iki ayrı platformda koşan yeni ve eski sistemler yer
almaktadır. Kaynak veya hedef platformdaki kritik işlemler, tx saniye sonra karşı sisteme tercüme edilerek aktarılır.
Periyodik çalışan bir servis arada köprü vazifesini görür ve
işlemlerini senkronizasyonunu koordine eder. Bu servisin ana
vazifesi, ilgili eşleştirme komutlarını iş senaryosunun izin
verdiği peryodlar dahilinde kontrollü olarak yürütmek, her
işlemi hem hedefte hem de kaynakta birebir oluşturmak ve
hedef ve kaynaktaki işlemin tekrar yürütülmesini
engellemektir.

4.3. Çift Yönlü, Uygulama Katmanı Seviyesinde Asenkron
Kuyruk Yapıları Üzerinden Eşyaşam
Bu yöntem ile iki sistem arasında uygulama katmanı
seviyesinde asenkron kuyruk yapıları üzerinden eşleştirme ve
senkronizasyon gerçekleştirilir.
Kaynak sistemden bir işlem yapıldığında, ilgili işlemin bilgisi
çeşitli kuyruklara gönderilir. Bu kuyruklar ile ilişkilendirilen
servisler gerçek zamanlıya yakın şekilde, hedef sistemi
günceller. Kuyruk operasyonları tümüyle asenkron olduğu için
işlem süreleri uzamaz. Kritik işlemler etkilenmez.

Eşyaşam kodları veri katmanı seviyesinde değil, uygulama
katmanı seviyesinde yürütülür. Eşyaşama konu olan sistem
bileşenleri, kritik muhasebe, hesap ve bakiyeler olabileceği
gibi, para hareketleri gibi ikincil bileşenler de olabilir. Bu
şekilde öncelikle, ikincil bileşenlerin eşyaşamı sağlandıktan
sonra diğer kritik bileşenlere geçilebilir.
Bu metodun senkron çift yönlü eşyaşamdan temel farkı,
özellikle farklı sunucu sistemleri ve farklı platformların
dönüşümlerinde tercih edilmesidir. Farklı platformlarda veri
tabanı seviyesinde, işlemsel bütünlük kazandırmaya çalışmak
oldukça maliyetlidir. Dağıtık işlem koordinatörleri (distributed
transaction coordinator) kullanılması durumunda, tüm
işlemlerin bir problem anında her iki sistemde beklemeye
düşmesi gibi riskler oluşabilir. Bu yüzden, periyodik olarak
çalışan köprü servisi ile iki sistem, işlem bütünlüğü dışında
senkronize edilerek, bekleme ve kilitlenme senaryolarının
önüne geçilmiş olur. Burada bir diğer olası bekleme tehlikesi,
bir kaydın hem okunup hem de üzerinde güncelleme (update)
yapıldığı durumlarda mevcuttur. Güncelleme çoğu zaman
veritabanındaki bir alanın ya da objenin, bayrak (flag) alanı
üzerinde gerçekleşir. Aynı kaydı tekrak işleme almamak için
bu tarz bayrak alanı kullanılacak ise, kilitlenmeyi önleyici
tedbirler alınmalıdır. Mümkünse aynı kayıtlar üzerinde yoğun
okuma ve güncellemeler, yerine tarih ya da zaman damgası
(timestamp) alanları kullanılabilir. Eğer yoğun işlem hacimleri
nedeniyle, eşyaşam işlemleri esnasında beklemeler oluşmaya
devam ediyorsa, bir sonraki yöntem olan kuyruklar üzerinden
eşyaşam metodu tercih edilmelidir.

Şekil 7: Çift Yönlü, Uygulama Katmanı Seviyesinde
Asenkron Kuyruk Yapıları Üzerinden Eşyaşam.
Şekil 7’de uygulama katmanı seviyesinde eşyaşama bir örnek
senaryo yer alır. Tetikleyiciler ile hedef veya kaynak sistem
üzerindeki istenen bileşenlere dair işlemlerin referansları ya da
tekil anahtarları bir kuyruğa aktarılır. Kuyruklar her iki sistem
için giden ve gelen olmak üzere ikiye ayrılabileceği gibi, tekli
kuyruklar üzerinden de gitmek mümkündür. Kuyruğa aktarılan
işlemler, özel nitelikli servisler vasıtasıyla, karşı sisteme
aktarılır. Burada eşyaşam köprüsü vazifesini, bu özel nitelikli
servisler görür.
Kuyruk yapılarının geliştirilmesinde piyasada standart hale
gelen hazır kuyruk implementasyonlarından (MQSeries,
MSMQ, Service Broker, vs.) istifade edilebileceği gibi, proje
ekipleri bünyesinde de ilgili iş ihtiyacına (business domain)
yönelik özel kuyruk yapıları kolaylıkla geliştirilebilir.

Bir dönüşüm projesinde [15], Adabas – SQL Server gibi iki
farklı platform arasında ucuz bir yatırım ile geliştirilen
senkronizasyon köprüsü ile her iki sistemdeki temel objelerin
20 saniye aralıklarla eşitlenmesi sağlanmıştır. Projedeki büyük
taşıyıcı firmalar tarafından, yöntem olarak aşırı maliyetli ve
riskli olarak görülmesine rağmen, herhangi bir performans
sorunu oluşturmadan projenin başarıya ulaşmasında temel bir
faktör olmuştur. Büyük projelerde, Terzi dikim (tailor-made)

Kuyruk yapıları üzerinden eşyaşam, periyodik asenkron
eşyaşam metodunda olduğu gibi, farklı sunucu sistemleri ve
farklı platformların dönüşümlerinde kullanım alanı bulur.
Kuyruk yapılarındaki bir ilave avantaj, işlemlerin her iki
sisteme gerçek zamana yakın şekilde yansımasıdır. İşlemsel
bütünlük dışından gerçekleşen senkronizasyon, işlemin
süresini de uzatmamış olur.
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Bir diğer önemli çıkarım da, yazma miktarı %25 artmasına
rağmen, işlemci yükünün sadece %1 arttığıdır. Bu da işlemci
üzerindeki asıl yükün yazmalardan değil, okuma ve
hesaplama işlemlerinden kaynaklandığı göstermektedir.

Temel işleyiş, kaynak sistemdeki işlemin yapıldığı anda, ona
ait tekil bir referansın bir kuyruğa atılması ile başlar. Ardından
kuyruktan başka bir proses tarafından bu referans değeri alınır
ve ona bağlı veriler kaynak sistemden okunarak tercüme edilir
hedef sistemde yeni bir kayıt oluşturulur.

6. Riskler ve Kısıtlar
Kritik hizmetlerine devam etmek mecburiyetinde olan iki
sistemin eşyaşamını sağlamak, bir anlamda hareket halindeki
iki otobüs arasında, hız kesmeden, yolcuların aktarılmasına
benzer.

Yüksek yükler altında bile iyi sonuçlar veren bu yöntem bir
dönüşüm projesinde uygulanarak, gerçek zamanlıya yakın
şekilde iki sistem arasında senkronizasyon sağlanmıştır [16].

5. Sonuçlar

Her iki sistem arasında birebir veri tiplerinin uyuşması genelde
mümkün değildir. Bu durumda aradaki veri modelinin
eşleştirme komut kodlarını oluşturmak gerekecektir.

Gerçek zamanlı kritik finansal sistemlerin dönüşüm
süreçlerinde, projelerin uzun zaman süreçlerine yayılmasına
ve geniş kapsamlarına bağlı olarak çeşitli zorlayıcı faktörler
açığa çıkar. Bu faktörlere bağlı olarak milyonlarca TL’lik
mali kayıplara neden olan proje hayal kırıklıkları ve
başarısızlıkları meydana gelebilir.

Ayrıca, iki sistem arasında eşyaşam sağlarken, sonsuz
döngülerin engellenmesi gerekir. Bu döngüleri basit
mekanizmalar ile önlemek mümkündür. Örnek vermek
gerekirse, ilişkisel veri tabanı seviyesinde, global değişkenler
kullanılabilir. Bu durumda bir sistemin değiştirdiği global
değişken diğer sistem tarafından kontrol edilerek,
senkronizasyonun sadece bir kere yapılması garanti altına
alınmış olur.

Bu bildiride, ilgili dönüşüm projelerinin uzun dönemler
boyunca devam edebilmesi için, dönüşen ve dönüştürülen
sistemlerin parçalı geçişler ile eşyaşamlarını kolaylaştırıcı
metotlar sunulmuştur. Bu metotlar gerçek hayatta birçok
bankadaki büyük dönüşüm projesinde bildiri yazarlarının da
içinde bulunduğu ekipler tarafından başarıyla uygulanmıştır.

Diğer bir yöntemde, veri tabanı bağlantı cümlelerinde,
Uygulama Adı (Application Name) değerlerinin ilgili şekilde
verilerek, işlemlerin geldiği sistemlerin ayrıştırılması sağlanır.
Bu şekilde senkronizasyonların döngüye girmesi engellenir.
Farklı platform ve teknolojilere göre yöntemler farklılık arz
etse de, önemli olan bu riskin elimine edilebilir olmasıdır.

Bu metotların birçoğunun uygulandığı bir ana bankacılık
dönüşüm projesinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Bu
sonuçlar, proje esnasında, eşyaşam yöntemleri uygulanırsa
kaynak kullanımlarında aşırı artışlar yaşanacağı yönündeki
yanılsamaları tersine çevirmiştir.

Diğer bir risk, konulan kuralların dışında iki sistem arasında
çapraz yazma/okuma yapılmasıdır. Bu durumda, eşyaşam
için kurulan tercüme köprüsü kullanılmadığı için, iki sistem
arasında mutabakatsızlıklar oluşabilir. Bu durumun
engellenmesi de manuel veya otomatik kod kalite kontrolleri
ile sağlanabilir.

Tablo 1: Temel muhasebe bileşenlerinin eşyaşamı öncesi
ve sonrasındaki kaynak kullanımları
coex öncesi

coex sonrası

cpu kullanımı

41

42

Disk kullanımı yazma

20 MB/s

25 MB/s

Disk kullanımı okuma

197 MB/s

204 MB/s

buffer hit

99.9

99.9

batch/s

810

880

transaction/s

120

149

Eşyaşam esnasında çalışan komut kodlarının hata
durumlarında detaylı günlük (log) üretmesi sağlanmalıdır. Bu
şekilde, hata alan herhangi bir senkronizasyon işlemi, teknik
yönetim birimlerine e-posta veya raporlar üzerinden bildirilir
ve gerektiğinde elle müdahale fırsatı verilmiş olur.
Bildiride anlatılan yöntemler, yazılım sağlayıcısının
kontrolünde olan (aynı ortamda ya da kontratlı olarak)
ortamları tarif etmektedir. Müşterinin yazılımı sağlayan
organizasyonun kontrolünde olmadan geçiş operasyonunu
gerçekleştirmesi gerektiği durumlar ve tamamen otomatize
edilmiş geçiş sistemleri bildiri kapsamına dahil değildir.

Bu dönüşüm projesinde, hem kaynak hem de hedef sistemin
aynı platform üzerinde olmasından hareketle, Çift Yönlü, Veri
Katmanı
Seviyesinde
Senkron
Eşyaşam
yöntemi
uygulanmıştır. Yoğun saatte saniyede 3,000 batch sql işlemi
yürüten kaynak sistem ile hedef sistemin veri modelleri
arasında eşleştirme komut kodları oluşturulmuş ve bazı
testlerden sonra her iki sistem arasındaki eşyaşam köprüsü
açılmıştır. Tablo 1’de sol sütundaki değerler, eşyaşam
öncesinde aynı işlem yükü altında ortak sunucu donanım
üzerinde %41’lik bir işlemci maliyetini gösterirken, hedef
sistem canlı olarak beslenmeye başlandıktan ve her bir işlem
iki kere yazılmaya başlandıktan sonra işlemci yükü %42’ye
çıkmıştır. Hem kaynak hem de hedef sisteme ait veri tabanı
sunucuları, aynı donanım üzerinde koşturulabildiği için ortak
kaynak kullanımlarını ölçümleyebilmek mümkün olmuştur.
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olarak özellik (attribute) ve işlem (operation) olmak üzere iki
kırılım bulunmaktadır.

Özetçe
Bu belge, Java uygulamaları içerisinde Java Yönetim Uzantıları
(JM X [1]) desteğini, NoSQL [2,3,4] tabanlı kalıcılık gibi ek
özellikler ve notlama (Annotation [5]) ifadeleri aracılığı ile daha
kolay şekilde gerçekleştirme imkanı tanıyan bir uygulama
çatısını anlatmaktadır.

1. Giriş
JM X, Java uygulamalarının yapılandırılması, yönetimi ve
gözlemlenmesi konusunda platform yapısı ile birlikte sunulan
araç ve programlama arayüzlerini ihtiva etmektedir [1].
Platform katmanında bulunan JM X desteği sözkonusu
alanlarda kolaylıklar sağlasa da, arayüzün kullanımı uygulama
katmanında notlama ifadelerine kıyasla ciddi bir efor
gerektirdiği için [6] notlama ifadeleri aracılığı ile
kolaylaştırılması hedeflenmektedir [7].

Şekil 1: Örnek JConsole ağaç yapısı
Şekilde örnek bir JConsole arayüzü görülmektedir. Burada aktif
olan satır (Threading) bir M Bean nesnesini ifade etmektedir.
Ağacın alt kısmında ise sözkonusu nesneye ait özellik ve
işlemler, “Attributes” ve “Operations” başlıkları ile
listelenmiştir.

Notlama, Java 1.5 sürümü ile platforma dahil olan ve uygulama
yapılarının niteliklerine ait tanımlamalar y apmaya ve bunları
çeşitli katmanlarda işlemeye imkan tanıyan bir programlama
yapısıdır. Bu destek kullanılarak, uygulama kod yapısı
değiştirilmeksizin yapılara ait bilgiler işlenerek çeşitli işlemler
yapılabilir [5].

2.1 MBean notlama yapıları
Geliştirilen uygulama çatısında, bölüm başlığında bahsedilen
yapıları gerçekleştirmek amacı ile kullanılan notlama tanımları
tablo 1’de görülebilir.

İlk kez 1998 yılında tanımlanan JM X mimarisine alternatif
olarak, uygulama geliştirme ve arayüz kullanımı konusundaki
zorlukları aşmak adına 2006 yılında notlama tabanlı bir arayüz
önerisinde bulunan JSR-255 [6] tanımı gündeme getirilmiştir.
Ancak sözkonusu tanım 2008 yılından bu yana geliştirilmemiş
ve hali hazırda pasif durumda bulunmaktadır [7].

Tablo 1: M Bean tanımlama ifadeleri
Notlama Adı
@Bean
@Attribute
@Operation

Bu belgede, JSR-255 tanımı ile yapılması hedeflenene benzer
şekilde, notlama yapıları kullanılarak gerçekleştirilen uygulama
çatı yapısı anlatılacaktır.

İşlevi
M Bean nesne tanımlama
Özellik tanımlama
İşlem tanımlama

İlgili notlandırma ifadeleri, Java nesnelerinin ve bu nesnelere ait
alan ve işlemlerin, uygulama çatısı tarafından M Bean nesne
bileşenleri olarak tanımlanabilmesi ve JConsole arayüzü
üzerinde görüntülenmesi için gerekli bilgileri sağlarlar.

2. JMX Tanımlama Yapıları
Java uygulaması içerisinde yapılandırılması istenen nesneler,
JM X katmanına birer “M Bean” (M anaged Bean, [1]) olarak
tanıtılmalıdırlar. Uygulama çatısı ile bu işlem, notlama ifadeleri
kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

2.1.1 @Bean notlama ifadesi
@Bean notlama ifadesi ile M Bean temel tanımları yapılır. Bu
temel tanım ile, M Bean olarak tanımlanması istenen nesnenin
JM X ağacı içerisindeki konumu ve bilgileri ile birlikte çatı
içerisindeki yapılandırması da tanımlanmış olur.

JM X ile ilgili işlevlere erişebilmek için platform ile birlikte
sunulan JConsole [8] arayüzü kullanılmaktadır. Sözkonusu
arayüzde nesneler M Bean karşılıkları ile bir ağaç yapısı
şeklinde görüntülenmekte ve her bir M Bean içerisinde temel
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Tablo 4’te verilen tanımlar ışığında tablo 1’deki
“PeakThreadCount” alanı özellik olarak aşağıdaki şekilde
tanımlanabilir :

Tablo 2 : @Bean notlama alanları
Tanım
Location

İşlevi
Nesnenin JM X ağacındaki
ana konumunu belirler.
Nesnenin JM X ağacındaki alt
konumlarını belirler (seçimli).
Nesnenin JM X ağacında
görüntüleneceği ismi sağlayan
bean alanını belirler.
Bean nesnesinin üst nesnesini
belirler (seçimli).
Bean nesnesinin veritabanına
kaydedillip
edilmeyeceğini
belirler.

subLocation
İd

Parent
Persist

Tablo 5: Örnek @Attribute kullanımı
// ....
private int ptc;
@Attribute(name=”PeakThreadCount”,
description=”Peak Thread Count of S ystem”,
readOnly=false)
public int getPeakThreadCount() {
return ptc;
}
public void setPeakThreadCount(int ptc) {
this.ptc = ptc;
}
// ....

Buna göre, Şekil 1’de görülen yapıda aktif satırı (Threading)
gerçekleyen bir java nesne tanımı tablo 3’de görülebilir.

@Attribute notlama ifadesi, bean nesnelerinde ilgili alanın
“get” yordamı üzerinde belirtilir. Sözkonusu alanın
değiştirilebilir olması istendiği için JavaBeans tanımı gereği
olarak nesne içerisinde ilgili alana ait “set” yordamının da
tanımlı olması gerekmektedir.

Tablo 3: Örnek Bean tanımı
@Bean(parent=Lang.class, persist=true, id="type")
public class Threading {
private String type = “Threading”;
public String getType() {
return type;
}
// ....
}

2.1.3 @Operation ve @Parameter notlama ifadeleri
@Operation notlama ifadesi, JM X ağacı üzerindeki diğer bir
ana işlev olan işlemlerin tanımı için kullanılmaktadır. Bu ifade
yardımı ile, istenen nesne üzerindeki herhangi bir yordamın
JM X
ağacı üzerinde işlem olarak görüntülenmesi
sağlanabilmektedir.

Bu tanımda, ağaç yapısındaki “java.lang” dalının, “Lang.class”
sınıfı tarafından sağlandığı kabulü ile, ilgili nesne bu sınıfı üst
sınıf (parent) olarak almıştır. Görüldüğü üzere, nesnenin JM X
ağacında hangi isimle görüntüleneceğini belirleyen id alanı
“type” olarak belirlenmiştir. Sözkonusu değere uygulama çatısı
tarafından JavaBeans [9] tanımı gereği olarak “getType()”
yordamı ile erişilecektir.

@Parameter ifadesi ise, @Operation ile işlem olarak
tanımlanan yordamların parametrelerinin hangi isim ve
açıklamalar ile görüntüleneceklerini belirler. Her iki ifade de
aynı parametrelere sahip oldukları için ortak tabloda
listelenmişlerdir.
Tablo 6: @Operation/@Parameter notlama alanları

2.1.2 @Attribute notlama ifadesi

Tanım
name

@Attribute notlama ifadesi, @Bean ile tanımlanmış olan
M Bean nesnesinde hangi nesne alanlarının, hangi tanımlarla
özellik olarak JM X arayüzünde görüntüleneceğini belirlemekte
kullanılır.
Tablo 4: @Attribute notlama alanları
Tanım
Name
Desc
readOnly

Desc

İşlevi
Nesnenin JM X ağacındaki
ismini belirler.
Nesnenin JM X ağacındaki
açıklamasını belirler.
Alanın değiştirilebilir olup
olmadığını belirler.

İşlevi
İşlemin/parametrenin JM X
ağacındaki ismini belirler.
İşlemin/parametrenin JM X
ağacındaki
açıklamasını
belirler.

Örnek bir işlem tanımı tablo 7’de görülebilir.
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Arayüzde listelenen işlemler aşağıdaki işlevlere karşılık
gelmektedir:

Tablo 7: Örnek işlem tanımı
// ....
@Operation(name=”Get thread info”,
desc=”Get information about thread”)
public String getThreadInfo(
@Parameter(name=”Pool Name”, desc=”Name of the
pool”) String pool,
@Parameter(name=”Thread Index”, desc=”Index of the
thread”) int index) {
//
return info;
}

(1) Belirtilen notlama tanımlarını içeren nesnelerin uygulama ve
JM X yapısına kaydedilmesini sağlar.
(2) Daha öncesinde kaydedilmiş olan nesnenin uygulama ve
JM X yapısından kaldırılmasını sağlar.
(3) Sistem veritabanında kayıtlı bulunan nesneler içerisinden,
parametre olarak verilen sınıf tipindeki tüm nesnelerin listesini
döner. Dönüş tipi olan IBeanHelper, sözkonusu nesneler
içerisinden arama yapmak, bunları tekrar kay detmek gibi
işlevler içeren yardımcı bir sınıftır.
Anlatılanlar ışığınnda uygulama genel mimarisi şekil 2’de
görülebilir.

2.1.4 Yardımcı ifadeler
Önceki bölümlerde listelenenlere ek olarak, uygulama çatısı
içerisinde, @Join ve @Dynamic notlama ifadeleri de
bulunmaktadır. Konuyu özetleyebilmek adına bu ifadelerin
detaylarına girilmeyecektir. İki ifadeye ilişkin temel bilgiler
aşağıda verilmiştir.
@Join : @Bean tanımı içerisinde bir üst sınıf belirtimi yapmış
olan (parent=ÜstSınıf.class) nesnelerin, ilgili üst sınıfla, hangi
alanları aracılığı ile bağlanacağını belirler.
@Dynamic : M Bean tanımları her zaman sabit ifadelerden
oluşmayabilir. Eğer JM X ağacında görüntülenmek istenen isim
ve değerler sistem çalışma zamanında belli oluyorsa bu ifade
aracılığı ile tanımlanan nesnelerin değerleri ağaçta dinamik
olarak görüntülenecektir.

Şekil 2: Uygulama çatı mimarisi

2.2 Uygulama Çatı Arayüzü

3. Kalıcılık Özellikleri

Uygulama çatısı, önceki bölümlerde açıklanan ifadelerle
tanımlanan nesnelerin yönetimi için bir arayüz sunmaktadır
(Interface, [10]). Bu arayüz, nesne tanımları tamamı ile
notlamalar aracılığı ile gerçekleştirildiği için yalnızca ilgili
nesnelerin kaydedilmesi ve kayıttan çıkarılması işlemlerini
gerçekleştirmeye yöneliktir. İlgili arayüz tablo 8’de
sunulmuştur.

Uygulama mimarisi, yönetilmesi istenen nesnelerin kalıcılığının
sağlanması desteğini de içermektedir. Buna göre, tanımında bir
nesnenin kalıcı olması gerektiği belirtilmişse (bkz. Tablo 2),
uygulama sözkonusu nesnenin veritabanına kaydedilmesini
sağlayacaktır.
Uygulama yapısında varsayılan olarak bir NoSQL [2,3,4]
veritabanı olan M ongoDb [11] kullanılmaktadır. Temelde
yapılan işlem nesne kaydedilmesi ve geri alınması şeklinde
olduğu için, yapılan araştırmalar sonucunda da istenen
özellikleri sağladığı görülen bir uygulama olan M ongoDb
kullanımı uygun görülmüştür. Nesneler veritabanına
M ongoDb’nin
desteklediği
BSON
[12]
formatında
kaydedilmektedir.

Tablo 8: Uygulama arayüzü
1

<T> T registerBean(T beanObj) throws
ConfigurationException;

2

boolean unregisterBean(Object bean) throws
ConfigurationException;

3

<T> IBeanHelper<T> getBeans(Class<T>
beanClass) throws ConfigurationException;

Ek olarak, uygulama yapısında sunulan IPersistence arayüzü
ile kalıcılık katmanı özelleştirilerek istenilen veritabanının
kullanılması sağlanabilir.
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4. Ek Özellikler

Uygulama çatısı ek olarak, JM X arayüzünde bulunmayan
kalıcılık, nesne doğrulama, veri dışa aktarımı gibi özelliklerin
her uygulamada ayrı ayrı gerçekleştirilmesi maliyetinden
kurtulma imkanı vermektedir. JM X 2.0 tanımında [5]
hedeflenene benzer yapıyı sözkonusu ek özelliklerle birlikte
sunabilmesi bakımından uygulama yapılandırma ihtiyaçlarında
kullanışlı bir alternatif olarak değerlendirilebilir.

Uygulama önceki bölümlerde belirtilenlere ek olarak, JSR-303
[13] ile belirlenen Bean Validation yapısını desteklemektedir.
Buna göre, nesne tanımlarında 2. bölümde belirtilen notlama
ifadelerinin yanı sıra, JSR-303 tanımında bulunan ifadeler de
kullanılabilir. Bu yolla ek bir kontrole gerek kalmaksızın nesne
özelliklerinin ve işlem parametrelerinin alacağı değerlerin
belirlenen kriterler dahilinde doğrulanması sağlanabilir.
Uygulama, yapılandırmanın JM X arayüzü üzerinden dışa
aktarımı ve içeri alımı desteği sunmaktadır. Buna göre, JM X
ağacının herhangi bir noktasından tüm yapılandırmanın JSON
[14] formatında belirlenen bir dosyaya aktarımı ve tekrar
içeriye alımı işlemi gerçekleştirilebilmektedir.
Uygulama OSGi [15] mimarisini desteklemekte ve bu yolla
modüler bir yapı sunmaktadır.

5. Tartışma
Uygulama çatısının ana hedefi JM X altyapısının bütünü ile
kullanımı değil, uygulamaların temel yapılandırma ve başta
kalıcılık olmak üzere diğer alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak
olduğu için, JM X’in bütün özelliklerinin gerçekleştirimine
ihtiyaç duyulmamıştır.
Yapılandırma temel gereksinimleri olan, özellik/dinamik
özellikler ile işlemler desteklenmekte, ve bu işlevlere JM X
arayüzü (JConsole [8]) aracılığı ile erişilmesi sağlanmaktadır.
İleride sözkonusu işlevlerin dış dünyaya web servisleri aracılığı
ile açılarak JM X arayüzüne alternatif olarak bir web
arayüzünün de geliştirilmesi planlanmaktadır.
İhtiyaçlar doğrultusunda
edilmektedir.

uygulama

geliştirimine

devam

6. Sonuçlar
Uygulama, Java platformunun bir eklentiye ihtiyaç
duymaksızın destek sunduğu JM X altyapısının kullanımını
JM X 2.0 yapısında da hedeflendiği ve açıklandığı şekilde
standart arayüzüne kıyasla çok daha kolay hale getirdiği için
[6] uygulamaların temel yapılandırma ihtiyaçlarını kolayca
sağlayabilmelerine imkan tanımaktadır.

Uygulama çatısı açık kaynak kodlu olarak yayınlanmak sureti
ile dış kullanıma da açılacak, ve konu ile ilgili duyuru ayrıca
yapılacaktır [17,18].
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Standart arayüzde bir yapılandırma nesnesinin tüm özellik ve
işlemlerinin kodlama yolu ile JM X arayüzüne eklenmesi ve
yönetilmesi gerekirken [1], uygulama çatısı ile bu işlem, nesne
ve işlem başına tek bir notlama ifadesi ile gerçekleştirilmektedir.
Notlama ifadelerinin getirdiği avantaj nedeni ile bu kodlar
uygulama yapı ve tasarımını değiştirmemekte, yalnızca
uygulama çatısı tarafından işlenen ek bir bilgi anlamını
taşımaktadırlar [5].
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1

gerçekleştirmenin
ötesinde
GTM
ve
BRM’lerin
hazırlanmasında bütün işlemlerin elektronik imza ile
imzalanarak güvenli olarak bilgi iletiminin sağlanması çözüm
olarak gerçekleştirilmiştir. Elektronik imzanın servisler
arasında veri transferini sağlayan SOAP (Simple Object
Access Protocol) [6] mesajlarına eklenmesi ile hem elektronik
imzayı atan banka yetkilileri doğrulanabilmekte, hem de KİK
ile banka sunucuları arasında SOAP mesajının değiştirilmediği
garantilenmektedir.

Özetçe
Elektronik ihale öncelikli e-devlet projelerinden biri olup,
kamu ihalelerinin internet üzerinden çevrimiçi olarak
yapılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. İhalelerin çevrimiçi
olarak yapılabilmesi için ihale süreçlerinin mümkün olduğu
kadar kağıt ortamından kurtarılarak bilgi ve belgelerin
elektronik ortamda ulaşılabilir olması gerekmektedir. Belirli
ihaleler için ihale komisyonuna sunulması gereken belgelerden
ikisi Geçici Teminat ve Banka Referans Mektuplarıdır. E-ihale
(Elektronik-İhale) kapsamında bu belgeler elektronik olarak
sağlanmıştır. Kamu İhale Kurumu (KİK) ve bankalar arasında
yapılan bilgi alışverişi esnasında, güvenilirliği ve geçerliliği
sağlayabilmek adına web servisler üzerinden yapılan bilgi
değişiminde, veri paketlerinin 5070 sayılı Elektronik İmza
Kanununda [1] hukuki ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin
esasların tanımlandığı elektronik imzalar ile imzalanması
kabul edilebilir bir çözüm olarak düşünülmüş ve
gerçekleştirilmiştir. Bu bildiride XAdES-T [2] elektronik imza
standardının bir web serviste kullanılmasında ve dünyada az
sayıda uygulaması olan çözümün geliştirilmesinde izlenen
yöntem ve kazanılmış deneyimler anlatılmaktadır.

Türkiye’de yürürlükte olan benzer uygulamalara baktığımızda
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanmakta olan “EFatura” 1 sistemi [7] ile yayınlanan değişiklik kapsamında
hizmet vermektedir. E-Fatura servislerinde XAdES elektronik
imzalar ile veri alışverişi desteklenmektedir. Benzer çalışmalar
yurtdışı kaynaklarda arandığında Ruiz-Martinez [8] ve
ekibinin yine uzun süreli e-imza doğrulama gerektiren SOA
mimarisindeki çözüm önerisi göze çarpmaktadır. Bu
çalışmanın yanısıra [9] ile Polemi ve ekibinin [10]’deki
çalışmalarına dayanan, Avrupa Birliği direktiflerine uyumlu
bir elektronik sipariş (e-Ordering) sistemi dikkat çekmektedir.
Yukarıda incelenen çalışmalar veri güvenliği konusunda
istenilen düzeyi sağlamış olsalar da, EKAP ve banka
sunucuları arasında kurulması gereken ağ yapısı üzerinde de
çalışma yapılması gerekmektedir. Bankalar ile KİK arasında
transfer edilen verilerin ihale süreçlerinde kullanılacağı ve
gizli bilgiler içerdiği unutulmamalıdır. Bu sebeple verilerin
banka ve KİK sunucuları dışında hiçbir yerde
görüntülenememesi gerekmektedir. Sunucular arasında
kurulacak bir VPN (Virtual Private Network) [11] ile üst
seviye bir güvenlik sağlanması mümkündür. Ancak VPN
kullanılması ile gelecek yönetim ve bakım maliyetinin yüksek
olacağı tespit edilmiştir. İşte tüm bu güvenlik ve maliyet
gereksinimleri birleştirildiğinde gerçekleştirilen web servisle,
bankalar ve KİK sunucuları arasında SSL (Secure Sockets
Layer) [12],[13] güvenlikli kanallar üzerinden elektronik
imzalar ile imzalanmış, değiştirilmesi mümkün olmayan
veriler
kullanılarak
bilgi
alışverişinin
sağlanması
tasarlanmıştır. Önerilen sistemin çalışma mantığı şu şekilde
öngörülmüştür (Detaylı iş akışı için Şekil 1’e bakınız.):

1. Giriş
E-ihalenin hayata geçirilmesi için geliştirilen EKAP
(Elektronik Kamu Alımları Platformu) 1 Eylül 2011 tarihinde
devreye alınmıştır. SOA (Service Oriented Architecture) [3]
mimarisi ile tasarlanan EKAP, kendi modülleri ve diğer
kurumlardan alınan bilgilere servisler üzerinden erişmektedir.
EKAP, Türkiye’deki ihalelerin elektronik sistemler üzerinden
yürütülmesini sağlarken, platformun hayata geçirilmesinden
önce çözülmesi gereken bazı kritik sorunları da beraberinde
getirmiştir. 4374 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği isteklilerin
belirli ihalelerde bankalardan aldıkları Geçici Teminat
Mektubu (GTM) ve Banka Referans Mektubu (BRM)
belgelerini ihale belgeleri arasında sunması gerekmektedir [4].
Ancak ihalelerin elektronik olarak yürütülebilmesi için kağıtla
gerçekleştirilen süreçlerin olabildiği ölçüde en aza indirilmesi
gerekmektedir. Bu belgelerin elektronik ortamda alınabileceği
Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan “Elektronik İhale
Uygulama Yönetmeliği” [5] ile resmiyet kazanmıştır.

 İstekli belirli bir ihalede kullanılmak üzere KİK ile
protokol imzalamış olan bankalardan herhangi birine
GTM/BRM isteğinde bulunur.

GTM ve BRM’nin bankalardan, web servisler aracılığıyla
alınmasına yönelik karşımıza çıkan ilk konu, alınan elektronik
belgelerinin geçerliliği ve güvenliğinin sağlanması olmuştur.
Kağıt ortamında gerçekleştirilen ihalelerde GTM ve BRM
üzerinde banka yetkililerinin ıslak imzaları bulunmaktadır ve
bu belgelerin banka dışında bir yerden alınması söz konusu
değildir. Aynı geçerliliği ve güvenliği elektronik olarak
sağlayabilmek için standart bir web servis uygulaması

 Banka, KİK web servisini isteklinin belirttiği ihale
numarası ile çağırarak istenilen mektubu hazırlamak için
gereken ihale bilgilere ulaşır.
1
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2. Teknolojiler

 Banka hazırladığı mektuba tekil bir kimlik vererek KİK
web servisini kayıt etmek üzere çağırır ve buradaki
verileri bankadaki yetkili kişilerin e-imzaları ile
imzalayarak ve zaman damgası vurarak gönderir.

Şekil 2’de web servisin çalışma yapısı gösterilmektedir. KİK
ile çalışmak isteyen bankaların bir protokol imzalayarak
EKAP’a ulaşacakları sunucularının statik IP (Internet
Protocol) adresleri ile birlikte, elektronik imza atmaya yetkili
çalışanlarına ait bilgileri de KİK’e bildirmeleri gerekmektedir.
İlerleyen alt başlıklarda web servisin şu an çalışır durumdaki
sürümünde kullanılan teknolojiler verilmektedir.

 KİK gelen kayıt isteğini inceleyerek veri bütünlüğünü, eimzanın doğruluğunu ve ihale koşullarına aykırı bir
durum olup olmadığını inceleyerek, hata olmaması
durumunda mektubu EKAP veritabanına kaydeder ve
durumu bankaya bildirir.
 İsteklinin elinde yazılı bir kopya olması için banka
hazırladığı mektubun bir örneğini tekil kimlik değeri ile
birlikte basarak istekliye teslim eder.
 İstekli EKAP’a bağlanıp teklifini verirken banka
tarafından verilen tekil kimlik değerini de platforma
aktarır.
 Teklif değerlendirme sırasında EKAP, tekil kimlik
üzerinden sisteme kaydedilen mektuba ulaşarak isteklinin
GTM/BRM bilgilerini ihale komisyonuna gösterir.

Banka

Bankanın isteklinin verdiği ihale
numarası bilgisi ile Web Servisi
kullanarak ihale bilgilerini
sorgulaması

İstekli
İsteklinin başvurmak istediği
ihalenin numara bilgisini
vererek bankadan GTM /
BRM isteğinde bulunması

Şekil 2: Web servisin basit çalışma yapısı

İhale Bilgilerinin
Kaydedilmesi ve İlana Çıkılması

EKAP’ın ihale bilgilerini
bulması ve bankaya
göndermesi

Bankanın ihale bilgilerini
kullanarak GTM/BRM
hazırlaması
Web servisi kullanılarak
hazırlanan GTM/BRM nin
kaydedilmesi

GTM/BRM Kaydedilmesi Genel Akış

EKAP

2.1. Servis Sunucusu
Web servis KİK entegrasyon sunucularında kullanıma
açılmıştır. Servis .NET 3.5 WCF (Windows Communication
Foundation) kullanılarak geliştirilmiş [14], [15] ve IIS 7.5
üzerinde sunulmaktadır. .NET 4.0’ın çıkması ile birlikte servis
bu sürüm ile uyumlu hale getirilmiştir [16]. Servisin imzalama
ve elektronik imzaları doğrulama işlemleri XAdES-T
standartlarına uygun olarak yapılmaktadır [2]. KİK tarafında
kullanılan elektronik imza sertifikaları HSM (Hardware
Security Module) adı verilen özel sunucular içerisinde
güvenlik altındadır. Bu sunucular KİK içerisinden dahi doğru
sürücü ve kimlik denetimleri olmadan erişilemez durumdadır.
KİK sunucularına dış ortamdan erişilmesinde de IP
kısıtlamaları uygulanmıştır.

Veri bütünlüğünün, eimzanın doğruluğunu ve
ihale koşullarına aykırı bir
durum olup olmadığının
kontrol edilmesi

Kaydedilen verilerin bankadaki
yetkili kişilerin e-imzaları ile
imzalanması ve zaman damgası
vurulması

Kontrol
başarılı mı?

Hayır

Evet
Başarı mesajını alan bankanın
hazırladığı mektubun bir
örneğini tekil kimlik değeri ile
birlikte basarak istekliye teslim
etmesi

İsteklinin mektup
örneğini teslim alması

EKAP veritabanına
kaydedilmesi ve başarı
durumunun bankaya
bildirilmesi
Teklif Gönderme
Zamanına Ulaşılması

İsteklinin EKAP’a
bağlanması
Teklifin gönderilmesi
aşamasında banka
tarafından verilen Tekil
kimlik değerinin ekranda
girilmesi

2.2. İstemciler

Teklif Değerlendirme
İşlemlerinin başlaması

İstemciler, elektronik ihale sürecine dahil olmak isteyen ve
Türkiye’de faaliyet gösteren tüm bankalardır. İstemci
teknolojileri Java, .NET 2.0, PLSQL gibi yazılım sektöründe
kullanılan tüm teknolojileri içermektedir. İstemcilerin bu kadar
geniş bir yelpazeye ayrılması servis ayarlarında birçok
problemi de beraberinde getirmiştir. Bu kadar çeşitli istemci
teknolojilerine destek verebilmek için tüm teknolojilerde kabul
edilmiş olan standartların kullanılmasına karar verilmiştir. Bu
nedenle veri yapısında SOAP 1.2 [17] yerine SOAP 1.1’in [6]
geçerli protokol olması sağlanmıştır. Bağlantı noktalarında,
kanallarda ve veri yapısında yapılan değişiklikler
(Interoperability Settings) [18] ile EKAP web servisi şu anda
bankaların mevcut yapılarında değişiklik yapmalarına gerek
kalmaksızın tüm istemci teknolojilerini destekleyebilmektedir.

Tekil kimlik bilgisinin
kullanılarak GTM/BRM
bilgilerine ulaşılması
İhale Komisyona GTM /
BRM bilgilerinin
gösterilmesi
Teklif değerlendirme
işlemlerinin tamamlanması
ve ihale sürecinin
sonuçlandırılması

Şekil 1: GTM ve BRM'nın elektronik olarak temini
Bu makalede web servisler üzerinde taşınan kritik bilginin
elektronik imza ile imzalanarak saklanmasına yönelik olarak
geliştirdiğimiz çözüm önerisi ve karşılaştığımız zorluklar
anlatılmaktadır. Bildirinin devamında kullanılan teknolojiler,
elektronik imzalama ve doğrulama süreci, karşılaşılan
problemler ve çözümleri paylaşılmaktadır.

2.3. Kimlik Denetimi
Transfer
esnasında
tüm
veriler
şifreli
olarak
gönderileceğinden, web servise erişmek isteyen bankanın
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kimlik denetiminin kullanıcı adı/şifre olarak yapılması yeterli
bir çözüm olarak görülmüştür [15].
2.4. Bağlantı Güvenliği
Transfer edilen veriler gizli bilgiler içerdiğinden banka ve KİK
sunucuların arasındaki tüm kanal SSL şifreli olarak
açılmaktadır. KİK tarafında aşırı trafik yoğunluğundan
kaynaklanabilecek performans sorunlarını önlemek amacı ile
SSL sonlandırıcı ve yük dağıtıcı donanımlar kullanılmaktadır
[15].
2.5. Mesaj Güvenliği
Tüm verilerin şifreli olarak taşınmasına rağmen, gelen mesajın
yolda değiştirilmediğini garantilemek (MITM atakları ile
Error! Reference source not found.) ve mesajı yollayan
sunucunun KİK ile protokol imzalamış bankalardan biri olup
olmadığını anlaşılması için SOAP (Simple Object Access
Protocol) mesajları bankanın elektronik imza kullanmaya
yetkili personeli tarafından imzalanmış olarak yollanmaktadır.
Mesaj güvenliğinin sağlanmasında Peiris C., Mulder D.‘nin
belirttiği gibi [15][18] .NET ile birlikte gelen güvenlik
önlemleri her ne kadar kullanılmış olsa da, bu proje için yeterli
görülmediğinden XAdES-T [2] standardında elektronik
imzalama ile verinin banka ve KİK sunucuları arasında
değiştirilmediği garantilenmiştir. Ayrıca bankalardan alınan
veriler KİK veritabanında şifrelenmiş olarak kayıt
edilmektedir. XAdES-T standardının kullanılmasındaki bir
diğer neden ise SOAP mesajlarının veritabanına
kaydedilmesinden sonra istenilen herhangi bir zamanda tekrar
doğrulamaya izin vermesidir. XAdES-T standardına göre
SOAP mesajı içerisinde zaman damgası ve imzanın atıldığı
sertifikanın bilgilerine ulaşılabildiğinden, imzanın atıldığı
zaman dilimine göre tekrar tekrar doğrulama yapılmasına izin
vermektedir. (Ör: Doğrulamanın tekrar yapıldığı esnada ilgili
sertifikanın geçerlilik tarihi sona ermiş olsa bile XAdES-T
standardını doğrularken imzanın atıldığı tarih ve zamana göre
doğrulama yapılabilir.)

Şekil 3: Elektronik İmzalama ve Doğrulama Süreci
Alınan mesajların kimlik denetlemesi ve elektronik imza
kontrolleri Şekil 3’te verilen diyagramla özetlenebilir. Şekil
3’te verilen işlemler aşağıdaki alt başlıklarda açıklanmıştır.
3.1. .NET 4.0 Doğrulamaları
SOAP mesajının şema yapısına uygunluğu ile SOAP mesajı ile
birlikte alınan Security (Güvenlik) başlıklarının içeriğini
kontrol eder [15].
3.2. Zaman Damgası Doğrulaması
SOAP mesajındaki elektronik imza ile birlikte alınan zaman
damgasının güvenilir bir otorite tarafından verildiğini kontrol
eder [2].
3.3. Kriptografik Doğrulama
SOAP mesajının kriptografik olarak doğrulamasını yapar [2].
3.4. Elektronik İmza Sertifika Doğrulaması
SOAP mesajını imzalamakta kullanılan sertifikanın geçerlilik
tarihinin geçmediği ve yayımlanan CRL (Certificate
Revocation List)’ler açısından geçersiz olmadığı kontrol edilir.
Sonrasında sertifika sahibinin bilgilerine ulaşılarak, istek
yapan bankanın elektronik imza yetkilileri arasında olup
olmadığı kontrol edilir [2].
3.5. Sertifika Otoritesi ve Kök Sertifika Doğrulaması
SOAP mesajını imzalamakta kullanılan sertifikanın sağlayıcısı
ve kök sertifikası geçerlilik tarihi ve güvenilen sağlayıcılar
arasında olup olmadığı yönünde doğrulanır [2].
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sunulabilmektedir. Elektronik ihale kapsamında kağıt
kullanımını tamamen ortadan kaldırabilmek için elektronik
imzaların kullanılması önemli bir ilerlemedir. Sayısallaşan bu
süreç sayesinde elektronik ihalenin gerçekleştirilmesinde çok
ciddi ve büyük bir adım atılmış, isteklilerin ve bankaların daha
verimli çalışmaları sağlanmış ve bankalardan bu altyapının
tüm ihaleler için gerçekleştirilmesi için talepler gelmiştir.
Türkiye’de bir ilk ve dünyada sayılı uygulamalardan birisi
olan bu çözüm ile Türkiye elektronik ihalenin uygulanmasında
teknolojik açıdan yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımını tekrar
sergilemiştir.

Elektronik imza kontrollerinden geçen SOAP mesajı
içerisinden bankaya ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerine
ulaşılarak bankanın kimlik doğrulaması yapılır [15].

4. Problemler Ve Çözümler
Bankaların uygulama geliştirme ortamları, kendi iç süreçlerine
veya kullandıkları diğer uygulamalara göre verdikleri karar
neticesinde birbirinden farklı olmak durumundadır. Bazı
bankalar EKAP’ın geliştirildiği gibi .NET 3.5 ve üzerindeki
sürümleri kullanırken, diğer bankalarda Java, .NET 2.0 ile
servisimizden faydalanmak istediklerini belirtmişlerdir. Web
servisini geliştirilmesinde yaşanan önemli problemlerden biri
geniş istemci teknolojilerine yanıt vermek olmuştur. Ancak
bölüm 2.2’de de belirtildiği gibi tüm teknolojiler tarafında
kabul edilmiş standartların kullanılması, bağlantı noktalarında,
kanallarda ve veri yapısında yapılan değişiklikler ile web
servisin tüm istemcilere doğru yanıt vermesi sağlanmıştır. Java
ve .NET tabanlı istemcilerden gelen isteklere göre aşağıdaki
önlemler alınmıştır:

6. Teşekkür
Bu web servisin geliştirilmesinde bize her zaman destek olan
KİK Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanı Adem Eskici’ye, eski
Daire Başkanı Ferruh Solak’a, Yönetim Hizmet Uzmanları
Aytekin Dönmez ve Oğuzhan Bıtrak’a teşekkürlerimizi
sunarız.
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Yazılım Mühendisliği ile Modelleme ve Simülasyonun Sinerjisi
Çalıştayı
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Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
e-posta: oguztuzn@metu.edu.tr
Çalıştay henüz gelişme aşamasında olan ve ilginç sonuçlar
vadeden çalışmaların sunulacağı ve derinlemesine tartışılacağı
bir
ortam
olarak
tasarlanmıştır.
Katılımcıların
yararlanabilecekleri geribildirimler almaları öncelikli hedef
olarak belirlenmiştir. Üç grup katılımcı, çalıştaya genişletilmiş
özetlerle başvurmuşlardır.
Katkıların; model-tabanlı
geliştirme, doğrulama ve geçerleme, ve paralel ve dağıtık
simülasyon konularına yöneldiği görülmektedir.

UYMS 2012 kapsamında Yazılım Mühendisliği (YM) ile
Modelleme ve Simülasyonun (M&S) Sinerjisi konulu bir
çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay bu iki disiplinin
etkileşiminden kaynaklanan sinerjinin ortaya konulmasını
amaçlamaktadır. Simülasyon sistemleri yalnızca yazılımdan
oluşan sistemler olabildiği gibi donanım birimleri de içeren
yazılım-yoğun sistemler olarak da karşımıza çıkabilmektedir.
Bir yandan YM’nin ilkeleri ve iyi pratikleri M&S
yazılımlarının yaşam döngüsüne uygulanırken, diğer yandan
M&S metodolojileri ve tekniklerinin YM pratiğine aktarılması
önem kazanmaktadır.

Modellemenin bilgi-yoğun bir faaliyet olduğu düşünülerek
bilgi mühendisliği disiplininin de sinerjiyi arttırıcı etkisini
ihmal etmemek gerekir.

Çalıştayın ilgi alanına giren konu başlıkları, kısıtlayıcı
olmamak kaydıyla, aşağıdaki gibi duyurulmuştur.

Çalıştayın ülkemizdeki YM ve M&S faaliyetlerinin sinerjisini
gerçekleştirme yolunda başlangıç olmasını diliyoruz.










Modellerin ve simülasyon bileşenlerinin yeniden
kullanımı, birlikte çalışabilirliği ve birleştirilebilirliği
M&S alanına mimari yaklaşımlar (bileşen tabanlı,
servis yönelimli, etmen güdümlü vs.)
Simülasyon yazılımları geliştirmeye model
güdümlü yaklaşım
M&S için alana özgü diller ve ortamlar
Modellerin ve yazılımların doğrulama ve
geçerlemesi
Modellerin ve yazılımların gösterimi için biçimsel
notasyonlar (Petri ağları, hibrit devingenler, süreç
cebirleri vs.) ve biçimsel gösterimlerin analiz
yöntemleri
Yazılım-yoğun sistemlerin modellenmesi,
simülasyonu ve analizi için araçlar, kütüphaneler ve
çerçeveler.
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Büyük ölçekli ve çok paydaşlı projelerdeki riskleri
azaltmak için sistemin tasarımı, gerçeklenmesi ve
doğrulanması süreçlerinin bir bütünlük içinde ele
alınması büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda bu
konuda sunduğu çözüm ile Model Tabanlı Tasarım
(MTT) yaklaşımı oldukça popülerlik kazanmıştır. Bu
makale kapsamında MTT yaklaşımı ve sunduğu çözümün
detayları ele alınmıştır.

Süreç
kapsamında
oluşturulacak
dokümantasyon için GGM esas alınmalıdır.

Tasarım


Kullanılacak mimari ve teknolojiler erken
aşamalarda belirlenmelidir.



Standartlaşmış
alınmalıdır.

Yapılan çalışma kapsamında simülasyon geliştirmek için
kullanılabilecek olan uygulama pratikleri tartışılmaktadır.
Anlatılan uygulama pratikleri, sürekli prototipleme
olanağı sağlayarak simülasyon geliştirme sürecinin ana
unsuru haline getirmek temeli üzerine kurulmuştur.



Tasarım modelinin doğrulanabilmesi için
gerçeğe
yakın
bir
öngörü
modeli
oluşturulmalıdır.



Tekrar kullanılabilirliğin sağlanabilmesi için
gerekli iş gücü ayrılmalıdır.

MTT yaklaşımının esasında tasarım, gerçekleme ve
doğrulama süreçlerinin sistem modeli etrafında ele
alınması fikri bulunmaktadır. MTT çözümü birçok farklı
alanda problem çözmek amaçlı kullanıldığından,
kullanıldığı alanın karakteristiğine göre farklı şekillerde
ele alınmış ve karşımıza farklı standartlarda çıkmıştır. Bu
makale kapsamında anlatılan MTT yaklaşımı gömülü
sistemler alanı kapsamında ele alınmıştır.

Gerçekleme

Paydaşlarla
iletişim
“Gerçeklenebilir
Gereksinim Modeli” (GGM) üzerinden
sağlanmalıdır.



Gerekli değişiklikler sadece model üzerinde
yapılmalıdır.



Kaynak Kod üretimi, entegrasyonu ve inşası
otomatize edilmelidir.



Her bir gereksinim için Gerçeklenebilir
Gereksinim Modeli(GGM) oluşturulmalıdır.



Elde edilen tasarım modeli modül
entegrasyon testine tabi tutulmalıdır.

ve

MTT
yaklaşımında,
model sürecin
merkezine
yerleştirilmektedir. Bu sayede, paydaşlar ile iletişebilmek
için Model Tanımlama adımına kadar beklenmeden,
sistem ilk andan itibaren modeller üzerinden
tanımlanabilmekte ve sistem tanımlaması aşamasında
geçerleme faaliyetlerini başlatılabilmektedir. Model
üzerinde kurulan kavramsal model, bir yandan görsel
özellikleri ile insanlar tarafından kolay anlaşılır olurken,
öte yandan kod dönüştürme sayesinde ürünün kendisini
oluşturmaktadır. Böylece, kavramsal model üzerinde
doğrulama ve geçerleme faaliyetleri yürütülerek ve kod
dönüşümü ile elde edilecek olan programlanmış model
üzerindeki doğrulama eforu en aza indirilmektedir.

Gereksinim Toplama ve Analiz



esas

Yukarıda anlatılan MTT yaklaşımı, Nance ve Balcı’nın
klasik model geliştirme döngüsü ile harmanlandığında,
sistem tanımlamadan modelin bir ürün olarak
kullanıcısına sunulmasına kadar olan süreçte çığır açıcı
yenilikler önermektedir.

Aşağıda, MTT ile sistem geliştirme sürecinde yer alan
gereksinim toplama ve analizi, tasarım, gerçekleme,
doğrulama ve geçerleme fazları kapsamında dikkat
edilmesi gereken hususlar kısaca belirtilmektedir.

Sistem
gereksinimlerinin
erken
doğrulanabilmesi
için
gerçeklenebilir
gereksinimler oluşturulmalıdır.

kuralları

Doğrulama ve Geçerleme

MTT, sistem için belirlenen her gereksinimin
doğrulanabilir olması gerektiği temeli üzerine
kurulmuştur. MTT kapsamında, belirlenen her
gereksinim için doğrulamanın yapıldığı gereksinim
modelleri oluşturulur. MTT bu gereksinimleri
çalıştırılabilir gereksinim olarak tanımlar. Sistemin
tasarımına geliştirilen bu gereksinim modelleri ile
başlanır ve yapılan simülasyonlar ile en iyileştirilir.
Gereksinimler, çalıştırılabilir gereksinimler olarak
tanımlandığından, doğrulama ve gerçekleme faaliyetleri
geliştirmenin ilk safhasından itibaren başlamış olur.



tasarım
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Simülasyon Projeleri için Model Doğrulama Geçerleme
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Simülasyon geliştirme projelerinde, doğrulama ve geçerleme
faaliyetleri büyük bir öneme sahiptir. Geliştirme sürecinin
çıktıları sürekli doğrulama ve geçerleme faaliyetleri ile sistem
seviyesi
gereksinimlerin
karşılandığının
kontrolünde
kullanılırlar. Simülasyon projelerinden doğrulama ve
geçerleme faaliyetleri temelde model doğrulama geçerleme ve
yazılım testleri olarak ayrıştırılabilir. Bu çalışmalar ile
beklenen sonuçların tolerans aralıklarına uygun olarak
gerçeklenmesi ve istenen yüksek sadakatli çözümün ortaya
çıkarılması hedeflenmektedir. Bu makalede kavramsal model
oluşturma, kavramsal model geçerleme ve uygulanmış model
doğrulama olarak üç başlıkta incelenebilecek model
doğrulama ve geçerleme pratikleri sunulmaktadır.

GERÇEK
DÜNYA

SİSTEM GEÇERLEME

KAVRAMSAL MODEL
GEÇERLEME

KAVRAMSAL
MODEL

UYGULANMIŞ
MODEL
UYGULANMIŞ MODEL
DOĞRULAMA

Sistem simülasyon yazılımlarının geliştirilmesine yönelik
projelerde en önemli hususlardan biri, proje sonucunda ortaya
çıkacak olan ürünün sadakat seviyesinin belirlenmesidir. Ürün
sadakat seviyesi, projenin Doğrulama ve Geçerleme
faaliyetleri sonunda ortaya çıkar. Doğrulama faaliyetinde,
geliştirilen yazılımın Müşteri tarafından istenen işlevleri doğru
şekilde yerine getirdiği gösterilerek “Simülasyonda kullanılan
modelleri yazılımda doğru mu oluşturuldu?” sorusuna cevap
verilir. Geçerleme faaliyetinde ise, simülasyonun temelini
oluşturan modellerin gerçek sistemi ne kadar temsil ettiğini
ortaya koyar ve “Doğru modeli mi geliştirdik?” sorusuna
cevap verir. Elde edilen ürünün yüksek sadakatli olduğunun
ortaya konabilmesi için sürdürülen tüm Doğrulama ve
Geçerleme aşamalarında, ürünün tutarlılığına ve gerçek
senaryolara yakın sonuçlar ürettiğine yönelik Müşteri’nin
güveni oluşmalıdır. Bu güvenin oluşması ancak Doğrulama ve
Geçerleme sürecinin yeterli seviyede yerine getirilmesi ile
mümkündür.

Şekil 1 Sistem Doğrulama ve Geçerleme Döngüsü
Kavramsal Modeller gerçek dünyayı matematiksel ve
mantıksal olarak temsil eden mühendislik modelleridir.
Uygulanmış Modeller ise Kavramsal Modellerin yazılım ya da
donanıma dönüştürülmüş biçimidir. Kavramsal Modeller
gerçek dünyadaki sistemlerin çözümlenmesi ve modellerin
geliştirilmesi sonucu oluşturulurken, uygulanmış modeller ise
yazılım geliştirme süreci sonucunda ortaya çıkarlar.
Kavramsal Modellerin geçerlenmesi, geliştirilen modelin
altında yatan varsayımların ve teorilerin mevcut sistemin
modellenmesinde ne ölçüde kullanılabilir olduğunun ve ortaya
çıkan modelin gerçek dünyayı gerçek dünyayı simulasyon
sisteminin ihtiyaç duyduğu ölçüde temsil ettiğinin
gösterilmesidir.
Uygulanmış Modellerin doğrulanması ise oluşturulan
kavramsal modellerin yazılımsal uygulamasının doğru
yapıldığının gösterilmesidir. Uygulanmış model çalışmaları
sonucunda test edilmiş ve doğrulanmış yazılım birimleri elde
edilir. Bu birimler MIL-STD 98 referans alınarak Yazılım
Konfigurasyon Birimi (CSU – Configuration Software Unit)
olarak değerlendirilebilir.

Bu makale kapsamında, ROKETSAN’da simülasyon
geliştirme projelerinde yüksek sadakatin ortaya konmasına
yönelik kullanılan Model Doğrulama ve Geçerleme pratikleri
tanıtılacaktır. Gerçekleştirilen simülasyon yazılımı projesi
kapsamında Doğrulama ve Geçerleme faaliyetleri üç ana
aşama olarak ele alınmıştır. Bu aşamalar ve aralarındaki
ilişkiler
Şekil 1’de gösterilmektedir.
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Koşut ve Dağıtılmış benzetimler (Parallel and Distributed
Simulations-PADS), bir benzetimin birden çok fiziksel kaynak
üzerine dağıtılarak çalıştırılabilmesine olanak sağlarlar. Koşut
ve Dağıtılmış benzetim sistemleri doğaları gereği karmaşık
sistemlerdir, ve geliştirilen sisteme özel gereksinimlerin yanı
sıra, veri isteklerinin tanımlanması, veri değişimi, zaman
yönetimi, keşfetme mekanizmaları, veri dağıtım yönetimi gibi
teknik gereksinimlerin adreslenmesini gerektirmektedir.
Koşut ve dağıtılmış benzetim sistemlerinin geliştirilmesini
kolaylaştırmak amacıyla Distributed Interactive Simulation
(DIS), Discrete Event System Specification (DEVS), High
Level Architecture (HLA), ve Test and Training Enabling
Architecture (TENA) gibi ortak standart mimari ve altyapılar
tanımlanmıştır.

tasarım ve detaylı tasarım, gerçekleştirim, sınama elemanları,
belgeler gibi ilişkili proje yaşam döngüsü elemanlarının
gereksiz yere defalarca güncellenmesi gerekebilir. Benzer
biçimde, uygun bir yerleştirme çözümü arama süreci kolaylıkla
proje takviminde gecikmelere neden olabilir ve gereksiz efor
kaybından dolayı ürün geliştirme maliyetleri ciddi biçimde
artabilir.
Uzman değerlendirmesi yöntemi sürecin gerçekleştirilmesini
destekleyebilir ama sistemle ilgili tüm alanlarda bilgisi olan
uzmanların bulunması kolay değildir. Daha da önemlisi,
uzman değerlendirmesi yöntemi küçük ve orta ölçekli
sistemler için uygulanabilir olsa da, sistem büyüyüp
karmaşıklaştıkça bu yöntemin uygulanabilirliği giderek
azalacaktır. Bu bağlamda, uygun yerleştirme seçeneklerinin
aranması için daha sistematik ve formal bir yaklaşıma ihtiyaç
duyulduğu aşikardır.

Koşut ve dağıtılmış bir benzetim sistemi birden çok alt
uygulamadan oluşur. Sistemin alt parçalara bölünmesi,
genellikle performans, tekrar kullanılabilirlik ve birlikte
çalışabilirlik gibi kalite faktörlerinin sağlanması için
uygulanır. Sistemin alt parçalara bölünmesi ve parçaların
fiziksel kaynaklara yerleştirilmesi pek çok farklı yöntemle
gerçekleştirilebilir. Bir benzetim sisteminin başarımı, alt
parçalarının mevcut fiziksel kaynaklara atanma
konfigürasyonundan önemli ölçüde etkilenir.

Bu çalışmada, benzetim sistemi ve mevcut fiziksel kaynaklara
göre uygun bir yerleştirme alternatifinin türetilmesine yönelik
somut bir yaklaşım ve bu yaklaşımı destekleyen bir araç ailesi
geliştirilmiştir. Yapılan çalışmanın sağladığı katkı somut
olarak aşağıdaki gibi tanımlanabilir:
- Erken tasarım aşamasında mevcut fiziksel kaynaklar da
dikkate alınarak uygun benzetim yerleştirme alternatiflerinin
türetilmesi için sistematik bir analiz yaklaşımı geliştirilmiştir.
Geliştirilen yaklaşım, uygun yerleştirme alternatiflerinin
türetilmesinin yanı sıra, yeni benzetim modüllerinin sisteme
eklenmesinin etkisinin analizi, mevcut tasarıma göre seçilen
fiziksel kaynakların uygunluğunun analiz edilmesi,
yayımlama/üye olma ilişkilerindeki değişikliklerin etkisinin
analizi gibi değişik amaçlarla da kullanılabilir.

HLA uyumlu benzetim sistemlerinin geliştirilmesi sürecini
desteklemek için IEEE Federasyon Geliştirme ve Çalıştırma
Süreci - FEDEP (Recommended Practice for High Level
Architecture Federation Development and Execution Process)
tanımlanmıştır. FEDEP temel alınarak, yakın zamanda IEEE
Dağıtılmış Benzetim Mühendisliği ve Çalıştırma SüreciDSEEP (Distributed Simulation Engineering and Execution
Process) standardı tanımlanmıştır. DSEEP benzetim sistemleri
geliştirmek için önerilen işleri içeren bir grup adım ve
aktiviteden oluşur. DSEEP soyut bir süreçtir ve bilinçli olarak
süreç adımlarının gerçekleştirim detayları için belirli bir
yöntem tanımlamaz ve gerçekleştirim yöntemi için herhangi
bir kısıtlama getirmez. DSEEP’te önerilen önemli işlerden
birisi, benzetim sisteminin başarımının tasarım aşamasında
değerlendirilmesidir. Literatürdeki mevcut çalışmalar
DSEEP’te önerilen farklı işlerin gerçekleştirilmesi açısından
faydalı olsa da, şu ana kadar yerleştirme alternatiflerinin
seçilmesi ve değerlendirilmesi işleri için yeterli ve net destek
sağlanmamıştır. Bu eksiklikten dolayı yerleştirme tasarımının
değerlendirilmesi ve başarım değerlendirmesi genellikle ya
geliştirme aşamasına ertelenir ya da tasarım aşamasında uzman
değerlendirmesi (expert judgement) ile yapılır.

- Geliştirilen yaklaşımın adımları DSEEP’e entegre edilmiş ve
DSEEP’in ilişkili adımlarının gerçekleştirimi sağlanmıştır.
DSEEP, tasarım aşamasında alternatif tasarım seçeneklerinin
değerlendirilmesi ve benzetimin performansının tahmin
edilmesini önerir, fakat bu önerilen işler için DSEEP’te
bilinçli olarak detaylı bir süreç ve gerçekleştirim detayı
sağlanmamıştır. Bu çalışmada geliştirilen yaklaşım, bu önemli
iş tanımlarının gerçekleştirimini desteklemek için detaylı bir
süreç ve araç desteği sağlar.

- Geliştirilen yaklaşımın adımların desteklemek için bir araç
ailesi geliştirilmiştir. Geliştirilen araçlar, benzetim sisteminin
ve fiziksel kaynakların tasarlaması ve tasarımın analiz edilerek
uygun yerleştirme seçeneklerinin otomatik olarak üretilmesini
sağlar. Araç ailesi yine bu çalışma kapsamında geliştirilen bir
grup metamodel temel alınarak geliştirilmiştir.

DSEEP’te tasarım aşamasında yapılması önerilen bu işlerin
geliştirme aşamasına ertelenmesi, etkin olmayan
gerçekleştirimlerin yapılmasına sebep olabilir. Bu durumda
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1. Giriş

Alan mühendisliği süreci tekrar kullanılabilir bir platformun
geliştirilmesinden, dolayısıyla ürün hattının ortaklık ve
değişkenlik tanımının yapılmasından sorumludur. Uygulama
mühendisliği sürecinde ürün hattı uygulamaları, alan
mühendisliğinde tanımlanan ürün hattı değişkenliğinden
faydalanılarak, büyük oranda varlıkların yeniden kullanımı ile
oluşturulur.

Yazılım tekrar kullanımı, yazılım mühendisliğinin ilk
zamanlarından beri yazılım camiasının hedeflerinden birisi
olmuştur [2]. Yazılım tekrar kullanımı problemini çözmek
için alt rutinler, nesneye yönelik yazılım geliştirme, yazılım
tasarım örüntüleri ve bileşene yönelik yazılım geliştirme gibi
çeşitli teknolojiler üretilmiştir. Maalesef, yazılım tekrar
kullanımı fırsata dayalı ve probleme özel olarak uygulanmış
ve
geniş
ölçekli
yazılımların
geliştirmesi
için
ölçeklendirilmemiştir. Sistematik yazılım tekrar kullanımı,
maliyet ve geliştirme döngüsü süresini azaltma, yazılım
kalitesi ve üretkenliği arttırma konularında umut vaat eden bir
yaklaşımdır. Bu bağlamda yazılım ürün aile kavramı geniş
ölçekli sistematik yazılım tekrar kullanımı alanında önem
kazanmıştır [1][5]. Yazılım ürün aile mühendisliği (YÜAM),
önceki yeniden kullanım yaklaşımlarından farklı olarak temel
yapıtaşları havuzundan proaktif, planlı ve büyük ölçeklerde
(alan ya da ürün seviyesinde) yeniden kullanım sağlamayı
hedefler [1][3]. Yazılım ürün ailesi bir grup yazılım yoğun
sistemden oluşur. Bu sistemler, pazar segmentinin
ihtiyaçlarını belirleyen, ortak bir temel bileşen kümesinden
üretilen kontrollü bir grup ortak özelliği paylaşırlar. Bir tek
sistemi geliştirmeyi hedefleyen klasik yazılım geliştirme
paradigmalarının aksine, YÜAM bir yazılım sistemi ailesinin
geliştirilmesini hedefler. Bundan dolayı YÜAM tek bir
sistemin geliştirilmesinde kullanılan yaklaşımlardan temelde
ayrılan bir yazılım yaşam döngüsü yaklaşımı kullanır.
Yazılım ürün hatları uygulamalarının yararları daha önce pek
çok araştırmacı tarafından incelenmiş ve tartışılmıştır
[4][6][5]. Ürünlerin daha etkin geliştirilmesi, rekabet gücünü
artıran ürünün pazara çıkarılması hızının artırılması ve
yazılım kalitesinin yükseltilmesi, yazılım ürün hatları
mühendisliği sürecinin benimsenmesinde motivasyon
sağlayan önemli etkenlerdir. Bu amaçlarla uyumlu olarak
farklı yazılım ürün aile mühendisliği süreçleri önerilmiştir.
Farklı süreçler öne sürülse de önerilen tüm süreçlerde,
yeniden kullanılabilir bir platform ve ürün aile mimarisinin
geliştirildiği bir alan mühendisliği ile alan mühendisliği süreci
sonucunda elde edilen varlıklardan ürünlerin geliştirildiği bir
uygulama mühendisliği kavramı yer alır. YÜHM (Yazılım
Ürün Hattı Mühendisliği) süreçleri üzerine yapılan literatür
taramasına dayalı olarak ortak bir YÜHM süreci
tanımlanabilir. Genel olarak YÜHM süreçlerinin ürün
yönetimi, alan mühendisliği ve uygulama mühendisliği yaşam
döngülerini içermesi gerektiği konusunda bir görüş birliği
oluşmuştur. Ürün yönetimi adımı, yazılım ürün hattının tüm
alanlarına ilişkin varlıkların tanımlandığı ve varlıkların tüm
uygulamalarda kullanılan ortak varlıklar ya da bazı
uygulamalarda kullanılan değişken varlıklar olarak
sınıflandırıldığı ürün yol haritasını tanımlar. Ayrıca, ürün yol
haritası ürünlerin pazara çıkış zaman çizelgesini de belirler.

2.

Çalıştay Programı

Günümüzde, Türkiye'de YÜAM konusundaki ilginin arttığı
gözlemlenmektedir. Endüstride değişik firmalar üretkenliği
arttırmak, üretilen yazılımların kalitesini iyileştirmek, maliyeti
ve ürünü pazara sürme süresini kısaltmak amacıyla YÜAM
yaklaşımını uygulamaya karar vermiştir. Bu birinci yazılım
ürün aile mühendisliği çalıştayın [7] temel amacı, YÜAM'ın
Türkiye'de pratikteki uygulanma durumunu yansıtmaktır. Bu
amaçla, Türkiye'deki değişik firmalar YÜAM ihtiyaçlarını,
uyguladıkları yazılım tekrar kullanım yöntemlerini,
uyguladıkları YÜAM yaklaşımlarını ve pratikte karşılaştıkları
sıkıntıları sundular. Çalıştaya katılan bu firmalar Arçelik,
Aselsan-REHIS, Aselsan-SST, Cybersoft ve Milsoft ICT’den
oluşmaktadır. Uygulamaya yönelik perspektifin yanı sıra, bu
bağlamdaki önemli araştırma problemlerinin tanımlanması ve
önümüzdeki yıllar için bu alanda bir araştırma gündemi
tanımlanması hedeflenmektedir. Bunun için çalıştayın ikinci
bölümünde tartışmalara yer verildi ve bu çalıştayın somut
sonuçları sunuldu.

3. Teşekkür

Çalıştayın
gerçekleşebilmesini
sağlayan
UYMS
organizasyonuna ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.
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Gelişen iş ihtiyaçları karşısında rekabetçi bilgi sistemlerinin
geliştirilmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle kurumlar, "round the
clock development" ve "follow the sun" gibi günün 24 saatini
kullanabilen, dağıtık yazılım geliştirme yaklaşımlarına
yoğunlaşmışlardır. Temel amaç, bilişim sektöründeki kısıtlı
insan kaynağını en etkin şekilde kullanarak, rekabetçi BT
çözümleri sunabilmektir. Son yıllarda artan bu tür çabalar,
"Küresel Yazılım Mühendisliği (Global Software Engineering)"
adı altında disipliner bir boyut kazanmıştır. Müşteri ve geliştirme
ekiplerinin dağıtık ortamlarda etkin yönetimini hedefleyen bu
yaklaşım, evrimsel geliştirme ya da çeviklik gibi klasik yazılım
mühendisliği tekniklerinden farklı olarak amaca uygun yeni
"yöntem", "süreç", "araç" ve "ortamlara" ihtiyaç duymaktadır.

Bu sunumda ülkemizdeki ilk disipliner küresel yazılım
mühendisliği örneklerinden birisi olan Atoll-ia yaklaşımı
aktarılacaktır. Atoll-ia, yenilikçi olarak "yazılım üretim / ürün
hattı mühendisliği" ve "alana özgü (domain specific)
yaklaşımlar" kullanarak yazılım ürünlerinin dağıtık ortamda
üretilmesi, entegrasyonu ve konfigürasyon yönetimi gibi öncü
yaklaşımlar kullanmaktadır. Bunu yaparken de “komutsal
geliştirme (imperative development)” yaklaşımı yerine “tanımsal
geliştirme (declarative development)” yaklaşımını ön plana
çıkarmaktadır.
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MilSOFT ICT Ağ Destekli Turkuaz Yazılım Ürün Hattı
Turgay ÇELİK , Ekrem SERİN
MilSOFT ICT, Teknokent, ODTÜ 06531, Ankara
e-posta: {tcelik,eserin}@milsoftict.com.tr

MilSOFT ICT; ülke güvenliği, acil durum/kriz yönetimi, lojistik
yaşam döngüsü desteği, e-devlet uygulamaları, simülasyon
sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri alanlarında faaliyet gösteren
bir firmadır. MilSOFT ICT, kurulduğu günden itibaren etkinlik,
üretkenlik, ürün kalitesi, çeviklik, maliyet gibi teknik ve idari
alanlarda verimliliği arttırmak için ürün geliştirme faaliyetlerini
yazılım ürün hattı yaklaşımına uygun olarak yapmaya
çalışmaktadır. Bu kapsamda, ağ destekli Turkuaz ürün hattı ve
Pirimap Coğrafi Bilgi Sistemi ürün hattı tanımlanmıştır.
Tanımlanan her iki ürün hattında da aktif geliştirme ve nihai
projelerde kullanım etkin biçimde devam etmektedir. Bu
dokümanda, Turkuaz ürün hattı kısaca anlatılacaktır.
Turkuaz ürün hattının çıkış amacı, geçmiş projelerde kazanılan
kabiliyetler ve bilgi birikimini kullanarak geniş alan üzerinde
sistemlerin birlikte çalışabilirliğini sağlayacak bir entegrasyon
mimarisi ve bu entegrasyon mimarisi üzerinde çalışacak
sistemler için ortak servis ve fonksiyonlar içeren bir uygulama
mimarisi tanımlamaktır. Turkuaz, MilSOFT ICT'nin ilgi
alanlarındaki çeşitli ürün odaklı projelere veri merkezli (data

centric), servis tabanlı (service oriented), açık mimarili (Open
architecture), güvenli (secure), uçtan uca entegre (end-to-end
integrated) ve çeşitli servis kaliteleri (Quality of Service, QoS)
sağlayan ağ destekli bir yazılım ürün hattıdır. Turkuaz ürün
hattının temel bileşenleri Şekil 1'de verilmiştir. Turkuaz ürün
hattı kullanılarak hali hazırda Kriz Afet Yönetimi, Kıyı
Gözetleme, İstihbarat Yönetimi ve Lojistik Yaşam Döngüsü
Destek sistemleri geliştirilmektedir. Turkuaz ürün hattının
Komuta Kontrol alanında kullanımı, farklı projelerde yapılan
çalışmalar ile doğrulanmıştır. Turkuaz ürün hattının ağ destekli
simülasyon sistemlerinde kullanımına yönelik çalışmalar devam
etmektedir. Turkuaz ürün hattının bilgi sistemleri, komuta
kontrol sistemleri, simülasyon sistemleri gibi farklı alanlarda
kullanılmasının amacı, ağ destekli yetenek kapsamında birlikte
çalışabilirliği sağlama hedefidir.

Şekil 1: Turkuaz Ürün Hattının Bileşenleri
.
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ASELSAN SST Grubu Yazılım Ürün Hattı Deneyimleri
Tolga İpek, Aselsan-SST
e-posta: tipek@aselsan.com.tr
Destek Yazılımlarının geçmişi 2000 yılının öncesine
uzanmaktadır. İlk başlangıcından itibaren bu yazılımlar
teknik seviyeden başlayıp taktik seviyeye kadar uzanan bir
yelpazede çeşitlilik göstermiştir. Bu alandaki yazılımlar farklı
proje planları çerçevesinde farklı ekiplerce geliştirilmiş,
zaman içerisinde bu alanda yazılım geliştiren personelde de
büyük oranda değişim olmuştur. Bu etkenler dolayısıyla aynı
alanda geliştirilen bu yazılımlar arasında yeniden kullanım
potansiyeli çok yüksek olmasına rağmen, yeniden kullanım
oranı istenen seviyede gerçekleştirilememiştir. Bu da
yazılımların kalitesini etkilemekle beraber, idame, bakım, test
ve eğitim gibi konularda sıkıntılar yaşanmasına neden
olmuştur. Bütün bu koşullar değerlendirildiğinde Teknik Ateş
Destek yazılımlarının geliştirilmesi, idame edilmesi ve bu
sürecin yönetilmesi ile ilgili olarak farklı bir yaklaşımın
uygulanması gerektiği değerlendirilmiş, yönetimin de
desteğiyle TADES Yazılım Ürün Hattı çalışmasına 2008
yılında başlanmıştır. TADES ürün hattı çalışmasında
Carnegie Melon Üniversitesi, Yazılım Mühendisliği
Enstitüsü’nün(CM
SEI)
bu
konudaki
yaklaşımı
benimsenmiştir.
TADES çalışmasında benimsenen CM SEI yaklaşımı,
yazılım ürün hattı konusunda bir çerçeve tasarım
sunmaktadır. Bu çerçeve tasarımda yazılım ürün hattına geçiş
üç adımda gerçekleştirilmektedir. Bu adımlar Ürün Hattı
Temel Varlıklarını Oluşturma, Temel Varlıkların
İdamesi ve Ürün Geliştirme ve Ürün Hattının İdamesi ve
Geliştirilmesi olarak ifade edilmektedir. CM SEI'nin
yaklaşımında ilk etapta yazılım ürün hattı kurulması
çalışması için öncelikle bir İşletme Konsepti dokümanı
hazırlanması öngörülmektedir. Bu dokümanın içeriğinde
neler olacağı ve dokümanın neleri adreslemesi gerektiği de
ayrıca SEI'nin hazırladığı rehber niteliğindeki bir dokümanda
belirtilmektedir. TADES Çalışmaları da bu İşletme Konsepti
dokümanının hazırlanması ile başlamıştır.
TADES çalışmasında İşletme Konsepti dokümanının
hazırlanması sonrasında bu dokümanda adreslendiği şekilde
kapsam belirleme, alan analizi çalışmaları, referans mimari
çalışmaları ve temel varlıkları geliştirme çalışmaları
yürütülmüş ve günümüze gelene kadar altyapı büyük oranda
tamamlanmıştır. Bu süreç içerisinde 3 farklı proje
kapsamında 4 ayrı ürün TADES altyapısı kullanılarak
müşteriye teslim edilmiştir. Halen 3 farklı proje kapsamında
11 ürün üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Yakın
zamanda imzalanması beklenen 3 farklı projenin 6 ürününde
de TADES altyapısı kullanılması planlanmaktadır.
2012 Yazılım Ürün Aile Mühendisliği Çalıştayında
ASELSAN-SST-YMM’de yürütülen bu iki ürün hattı
çalışması ile ilgili kazanımlar, deneyimler, yaşanan ve
yaşanması
öngörülen
problemler
paylaşılacaktır.

ASELSAN Savunma ve Sistem Teknolojileri (SST) Grubu
Yazılım Mühendisliği Müdürlüğü (YMM) görevi gereği
sistem çözümleri için yazılım geliştirme faaliyetlerini
yürütmektedir. Sözleşmeli olarak geliştirdiğimiz pek çok
sistem aynı alanı hedefleyen farklı sistemler olarak
tasarlanmakta ve gün geçtikçe sözleşme süreleri ve maliyetler
önem kazanmaktadır. ASELSAN-SST-YMM’de bu rekabet
ortamında kısa sürede kaliteli yazılımlar üretebilmek için
yazılım ürün hattı çalışmaları yapılmaktadır. Birbirinden
karakteristik olarak farklı 2 yazılım ürün hattı çalışması
yapılmış ve uygulamaya alınmıştır.
Bu ürün hattı çalışmalarından birincisi alan olarak “Silah
Sistemleri Atış Kontrol Yazılımları” geliştirme faaliyetlerini
hedeflemiştir. 10 yılı aşkın süredir ASELSAN’da bu alanda
yazılım geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir. İlk
aşamalarda farklı sistemler için farklı yazılım geliştirme
ekipleri çalışmalar yapmış ve nispeten sayısal olarak da az
olan projeler arasında sistematik bir tekrar kullanım
sağlanmamıştır. Zaman içerisinde proje sayısının artması ve
proje sürelerinin kısalması nedeni ile 2007 ile 2009 yılları
arasında ODTU Elektronik mühendisliği bölümünden Sn.
Semih BİLGEN ve Sn. Cüneyt BAZLAMAÇCI ile birlikte
silah sistemleri yazılımları ürün hattının temelini oluşturan
referans mimari çalışması yapılmıştır.
“Silah Sistemleri Atış Kontrol Yazılımları” referans mimarisi
çalışmasında alan analizi metodu olarak, alanda yer alan
uygulamalar arasındaki ortaklık ve farklılıkları “özellikler”
cinsinden arayıp belirleyen ve bu analiz sonuçlarını alan
mimarileri ve bileşenleri geliştirmek için kullanan sistematik
bir metot olarak ön plana çıkan FORM (Feature-Oriented
Reuse Method) yaklaşımı benimsenmiştir. Ortaya konulan
referans mimari içerik olarak gereksinimleri, test tanımlarını,
tasarım kurallarını, bileşen tanımlarını, bileşen arayüzlerini
ve bileşenleri içermesi nedeni ile tek başına bir ürün hattı gibi
düşünülebileceği gibi, daha özel bir ürün hattı için alt yapı
olarak da değerlendirilebilir.
“Silah Sistemleri Atış Kontrol Yazılımları” referans
mimarisinin ortaya konduğu 2009 yılından itibaren bu alt
yapı üzerinde 2 özel ürün hattı ve 1 ürün geliştirilmiştir, 4
proje kapsamında da ürünler geliştirilmektedir. Özellikle
referans mimari üzerine kurulan Stabilize Makineli Tüfek
Platformu (STAMP) ve Stabilize Top Platformu (STOP)
projeleri atış kontrol yazılımları ürün hattı ile pek çok sistem
konfigürasyonu ve müşteri için yazılım ürünleri geliştirilmiş
ve tecrübeler kazanılmıştır.
Ürün hattı çalışmalarından ikincisi de “Teknik Ateş DEstek
Sistemleri
Yazılım
Ürün
Hattı(TADES)”
olarak
tanımlanmıştır. Bu ürün hattı bölük ve altı seviyede teknik
ateş idaresine yönelik ASELSAN’da geliştirilen komuta
kontrol sistemi yazılımlarının üretilmesi için oluşturulan
yazılım ürün hattı altyapısıdır. ASELSAN’da geliştirilen Ateş
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Buzdolabı Ürün Ailesi için Yazılım Ürün Hattı Yaklaşımı
İbrahim Niyazi Ülgür1, Özkan Akgül2
Arçelik A.Ş.
2
e-posta: ibrahim.ulgur@arcelik.com
e-posta: ozkan.akgul@arcelik.com

1

Şekil 2: Ürün ailesinde uygulanan katmanlı mimari.

Özetçe
Arçelik A.Ş. bünyesinde geliştirilen ürünlerin kontrolü
elektronik bir kart vasıtası ile sağlanmaktadır. Elektronik kart
üzerinde 8 bitlik bir işlemci bulunmaktadır ve 10 bin satırı
geçmeyen kod büyüklükleri ile değişik birimleri (ısıtıcı,
kompresör, motor vb.) kontrol etmektedirler.
Buzdolabı elektronikleşme sürecinde geliştirilmiş olan
elektronik kartlar mevcuttur. K2 elektronik kartı, orta düşük
seviyedeki buzdolaplarında kullanılmaktadır. İlk tanımlandığı
şekilde 11 değişik tip ile başlamış ve şu ana dek 28 çeşitli
yazılım türetilmiştir. Bu yazılımlar çok çeşitli dolaplarda
kullanılmaktadır. Yazılımların çeşitlenmesi ile birlikte ürün
modelleri de çeşitlenmektedir (Şekil 1).

Eski mimaride tek bir blok şeklinde görülen StateMachine ve
StateTransition bölümleri, yeni yapıda parçalanmıştır. Bu yeni
katmanlar üzerinden tüm model kodları çerçeve olarak
ayrılabilmektedir. Bu çerçeveyi kullanıp projelerin
oluşturulabildiği bir ara yüz gerçeklenmiş ve kullanıcının
işlemlerini daha kolay yapması sağlanmıştır.

Şekil 1: Ürün tanımları ve buzdolabı örnekleri Doğrusal
denkleştirici modeli.

Şekil 3: Ürün ailesinde kullanılan aktivite diyagram örneği

Proje kapsamında, buzdolabı ürün ailesi için alan analizi
yapılmış ve ürün mimarisi gözden geçirilmiştir. Şekil 2’de
görülen katmanlı mimari önerilmiştir.

Bir diğer önemli sonuç olarak çok fazla değişmeyen yani
tasarıma bağlı olan StateMachine bölümü, değişime oldukça
açık olan StateTransition bölümünden yalıtılmıştır. Bunun
sonucu olarak StateTransition bölümü Şekil 3’de görülebilen
aktivite diyagramları gibi modellenip teknik olmayan kişiler
tarafından
değiştirilerek
çeşitli
model
yazılımları
oluşturulabilmektedir.
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ASELSAN REHİS Grubu Yazılım Ürün Hattı:
Artımsal Yöntem ile Çoklu Ürün Hattı Geliştirilmesi
Özgü Özköse Erdoğan 1, Onur Aktuğ 2
1,2

Radar Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleri (REHİS) Grubu, ASELSAN A.Ş. Ankara
1

2

e-posta: ozkose@aselsan.com.tr

e-posta: oaktug@aselsan.com.tr

Yazılım ürün hatları, belirli bir pazar ya da görev alanının
ihtiyaçlarını karşılamak üzere, temel yapıtaşlarının belirlenen bir
yönteme göre bir araya getirilmesiyle hazırlanan, ortak ve
yönetilen yetenekler kümesinden oluşan, yazılım yoğunluklu
sistemler olarak tanımlanır. Yazılım ürün hattı mühendisliğinin
uygulanmasında en önemli motivasyonlar ürünlerin daha etkin
hazırlanması, ürün hazırlama hızının artırılarak şirketin rekabetçi
gücünün artırılması ve ürün kalitesinin yükseltilmesidir.

Yukarıdaki kısıtların karşılanması yazılım ürün hattı
kullanımına geçişte artımsal bir yaklaşım uygulanması ile
mümkün olmuştur. Literatürde tanımlı olan yöntemlerde
yazılım ürün hattı mühendisliğine geçiş maliyeti yüksektir,
kazanç ardından gelir. REHİS grubunda uygulanan artımsal
yöntem ile başlangıç maliyeti kontrol altında tutularak beklenen
fayda ilk üründen itibaren sağlanmıştır. Ancak her bir görev
alanının (ürün ailesinin) ayrı yazılım ürün hattı olarak
yönetilmesi beklenen rekabet gücünü sağlamamaktadır. Yazılım
sistemlerinin giderek artan boyut ve karmaşıklığı, ürünlerin, alt
ürünlerin bileşimiyle, farklı ürün hatlarında ortaya çıktığı çoklu
ürün hatları (ÇÜH) görüşünün ön plana çıkmasını sağlamıştır.

ASELSAN REHİS Grubu olarak bu hedefler doğrultusunda
yazılım ürün hattı mühendisliği yaklaşımına geçilmiştir. Yazılım
ürün hattı çalışmaları 2005 yılında 4 alanda başlamıştır;
çalışmalar artımsal bir yöntem ile yönetilerek zaman içinde
sistemlerin %50’den fazla yeteneğinin ürün ailesinden alındığı
Çoklu Ürün Hattı uygulamasına geçilmiştir.
REHİS Grubu yazılım ürün hattı mühendisliği yaklaşımıyla
hedeflenen amaçlar aşağıda ele alınmıştır.

Geliştirme Maliyetlerini Azaltmak – Bu hedefe, ortak varlık
havuzunda yer alan yeniden kullanılabilir varlıkların farklı
ürünlerde kullanılmasıyla ulaşılacaktır. Varlık havuzunu
oluşturmak için ilk aşamada bir giriş yatırımı yapılması
gerekir.

Pazara Çıkış Hızını Artırmak – Tek bir ürün geliştirme
yönteminde pazara çıkış süresini ürünün geliştirme süresi
belirlemektedir. Yazılım ürün hattı mühendisliği yöntemi ile
hazır varlık havuzu kullanıldığı için pazara çıkış hızı
belirgin ölçüde hızlanacaktır.

Kaliteyi Artırmak – Yazılım ürün hattı mühendisliği
yaklaşımında ortak varlık havuzundaki varlıkların öncelikle
bağımsız olarak test edilmiş olması, ardından pek çok ürüne
entegre olarak test edilmesi ile hataların giderilmesi sağlanır.
Bu kapsamlı kalite güvencesi ile hataların tespit ve
düzeltilme oranı yükselerek, tüm ürünlerin kalitesinin
artması sağlanacaktır.

ASELSAN REHİS Grubu tarafından çok farklı alanlarda
sistemler geliştirilmektedir. Bu sistemler ana çalışma alanları
olarak birbirlerinden farklılık göstermektedir, bu açıdan birden
fazla ürün ailesi geliştirilmesini adreslemektedir. Bunun yanında
farklı ürün ailesindeki sistemlerin yetenekleri incelendiğinde
azımsanmayacak oranda ortak yeteneklerinin de olduğu
görülmektedir. Genelde ana işlevin gerçeklenmesi için yardımcı
olarak görülen bu yeteneklerin (harita sunumu, liste sunumu,
yardım yeteneği, kullanıcı giriş kontrolü, v.b.) her bir ürün
ailesinde yeniden gerçeklenmemesi, bu yeteneklerin ortak
yönetilmesi birinci hedef olarak seçilmiştir. Yazılım ürün hattı
çalışmaları her bir yardımcı alanın ayrı yazılım ürün hattı olarak
izlenmesi ile başlamıştır. Zaman içinde sistemler seviyesinde
yazılım ürün hatlarının tanımlanması ile Çoklu Ürün Hattı
kullanımına geçilmiştir.
REHİS Grubu yazılım ürün hattı çalışmaları devam etmektedir.
Yapılan çalışmalar ile projelerin piyasaya çıkış süresi %50
azalmış, ürün hattından alınan yeteneklerdeki hataların
oluşmaması ile toplam sistem hata oranı düşmüş, maliyetler
azalmıştır.
Hedefimiz birden fazla büyük boyutlu yazılım konfigürasyon
birimi ve çeşitli algoritmalar içeren sistemlerimizin doğrudan
Çoklu Ürün Hattı’ndan üretilmesidir.

Bakım maliyetlerinin azalması, gelişim ve karmaşıklık
sorunlarının indirgenmesi gibi daha pek çok motivasyon yazılım
ürün hattına geçişte rol oynamaktadır. Ancak yazılım ürün hattı
mühendisliğinin geliştirilmesine ilişkin iki önemli kısıt da
bulunmaktadır.

Ürün Geliştiriminin Sürdürülmesi – Ürün hattı
mühendisliği, ASELSAN REHİS Grubu için önemli bir
stratejik hedef olmasına rağmen devam eden projelerdeki
ürün geliştirimine engel olmaması gerekir. Ürün hattı
mühendisliği
kurulurken
ürünlerin
geliştirilmesi
sürdürülmelidir.

Varolan İşgücü Seviyesinin Korunması – Değişken ve artan
oranda farklı ürün kümelerinin geliştirilmesi ihtiyacı olsa da
bu durum personel sayısında önemli bir artışa neden
olmayacak
şekilde
çözümlenmelidir.
Ürün
hattı
mühendisliği ile yeniden kullanılabilir varlıklardan
faydalanarak üretkenliğin artırılması hedeflenmiştir.
Uygulama mühendisliği işgücünün önemli ölçüde azalması
ile pek çok farklı ürünün geliştirilmesinin sabit işgücü ile
mümkün olacağı değerlendirilmiştir.
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Bağlı Veri (Linked Data) Bulutu Üzerinde Yazılım Geliştirme
Oğuz Dikenelli
Ege Üniversitesi
oguz.dikenelli@ege.edu.tr
Anlamsal Web 2000'lerin başından itibaren zengin yenilik potansiyeli içeren bir kavram olarak algılanmakta ve
hem üniversite hem de endüstri ölçeğinde üzerinde yoğun olarak çalışılmaktadır. Fakat henüz ufukta Anlamsal
Web'e dayalı başarılı bir öldürücü uygulamayı geçin, yenilikçi ticari çözümler bile yeterince gözükmemektedir.
Anlamsal Web topluluğu bu durumun temel nedeni olarak Anlamsal Web çalışmalarının yoğun olarak
çıkarsama ve dilin mantık temelleri üzerine yoğunlaşdığını ve aslında işin temeli olan anlamsal verinin web
ölçeğinde bağlı olması konusunun ihmal edildiği gözlemini yapmıştır. Bu gözlem bağlamında Anlamsal Web
araştırma topluluğu (Tim Berners-Lee öncülüğünde) Bağlı Veri kavramını ortaya atmış ve bu kavram çevresinde
gerçekleştirme yönü ağır basan yoğun bir çalışma başlatmışlardır.
Bağlı Veri anlamsal web vizyonuna giden yolda bir ara basamak olarak görülebilir. Bağlı veride hedef RDF
temelinde Web verisini birbiriyle bağlı (linked) hale getirmektir. Bu hedefi çabuklaştırmak için öncelikle
Wikipedia'nın verisi RDF olark dışarı açılmış ve diğer veri kümeleri için bağlanabilecekleri dev bir kaynak
oluşturulmuştur. Bugün itibariyle e-devlet, medya, sağlık gibi birçok alanda 300'ü aşkın veri kümesi Bağlı Veri
bulutuna katılmış ve bu bulut üzerinde çalışan yüzlerce Bağlı Veri uygulaması geliştirilmiştir. Bağlı Veri bulutu
büyük bir hızla genişlerken, Bağlı Veri yazılım ortamı da sürekli gelişmekte ve olgunlaşmaktadır.
Bu seminerde önümüzdeki dönemin en önemli yazılım geliştirme ortamlarından biri olacağı belli olan Bağlı
Veri ortamı, yazılım geliştirme perspektifinden ele alınacaktır. Bu bağlamda öncelikle Bağlı Veri kavramı
altındaki temel felsefe ele alınacak, daha sonra Bağlı Veri yazılım mimarisi ve temel standartlar tanıtılacak ve
son olarak da Bağlı Veri ortamında yazılım geliştirim sürecinin temel etkinlikleri örneklenecektir.
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Yazılım Test Mühendisliği
TUBITAK BILGEM, Bilişim Teknolojileri Enstitüsü,
Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Merkezi
Test Edilebilirlik Açısından Gereksinimler
Ali Gürbüz, ali.gurbuz@bte.tubitak.gov.tr
Dünyanın en büyük endüstrilerinden biri hiç şüphesiz yazılım endüstrisidir. Geliştirilen ürünlerin büyüklüğü ve
insan hayatının her alanında yer alması bu endüstrinin önemini daha da arttırmaktadır. Yazılımlar cep
telefonlarımızdan bilgisayarlara, vatandaşlık işlemlerinden sağlık sektörüne, askeriyeden enerjiye hem üretim
hem de tüketim alanında karşımıza çıkmakta ve yıllar geçtikçe yazılımların büyüklüğünün ve karmaşıklığının
arttığı görülmektedir. Bu büyüme ve karmaşıklık da yazılım projelerinde başarısızlığı, yazılımlarda da hataların
çok olması, güvenirlilik veya güvenliğin tam sağlanamaması gibi problemleri beraberinde getirmiştir. Yazılım
geliştirme sürecinde daha erken safhada düzeltilen hatalar projenin hem maliyetini düşürmekte hem de başarısı
arttırmaktadır. Seminerde yazılım doğrulama ve geçerleme hakkında bilgi verilecek, yazılım projelerinde
testlerin önemi anlatılıp testler açısından gereksinimlerin neden önemli olduğu ve test edilebilirlik açısından
gereksinimlerin nasıl olması gerektiği irdelenecektir.
Yazılım Test Projeleri Yönetimi ve Psikolojik Sınırlar
Mehmet Özbek, mehmet.ozbek@bte.tubitak.gov.tr
Yazılım projelerinde test faaliyetleri çoğu zaman ihmal edilir. Proje bütçesi ile ilgili sorunlar yaşandığında ilk
akla gelen çoğunlukla test faaliyetlerinin kısıtlanmasıdır. "Testleri nasıl olsa yazılım geliştiriciler de yapıyorlar"
yaklaşımı halen yazılım sektöründe kabul gören bir yaklaşım maalesef. Bu, genelde düşülen bir yanlıştır. Bu tür
yanlışlıkların yaşanmaması için yazılım projelerinde, test faaliyetleri bağımsız bir test ekibi tarafından
yapılmalıdır. Ozellikle bütçe ve personel bakımından daha büyük projelerde test faaliyetlerinin, yazılım
geliştirme faaliyetlerinden ayrılarak "test projeleri" olarak yürütülmesi daha başarılı bir test süreci
gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle son yıllarda test faaliyetlerinin ayrı birer proje olarak
yönetilmesi, sektörde değer kazanan bir durumdur.
Yazılım testleri, yazılım geliştiricilerle test mühendislerinin yoğun bir şekilde iletişim içerisinde oldukları bir
süreçtir. Yazılım testlerinin gerçekleştirilmesi sırasında bu iki grup arasında sıklıkla iletişim kazaları
yaşanabilmektedir. Her iki grup arasındaki olası problemlerin yaşanmaması açısından grupların psikolojik
sınırları (proje yürütücüleri, test yöneticileri, yazılım geliştiriciler ve test mühendisleri tarafından) çok iyi
bilinmeli ve buna göre hareket edilmelidir. Bu şekilde, yazılım geliştirme süreci ile yazılım test süreci
etkileşimleri çok daha başarılı bir şekilde işleyecektir.
Seminerde, tamamlanmış ve sürmekte olan test projeleri sırasında edinilen tecrübelerle, ekipler arasındaki
psikolojik sınırlara ilişkin deneyimler de sunulacaktır.
Yazılım Testlerinde Bulut çözümler
Koray Inçki, koray.incki@bte.tubitak.gov.tr
Sanallaştırma (virtualization) çözümleri ilk olarak 1960'lı yıllarda IBM'in CP-40 projesinde S/360 işletim
sistemlerinin eş zamanlı olarak farklı makinalara yüklenerek test edilebilmesi ile test dünyasında yerini almıştır.
Yazılım ve sistem testlerinin gerçek kullanım senaryolarını karşılayabilmesi için test ortamlarının nihai kullanım
ortamlarını mümkün oldukça taklit etmesi, tekrarlaması beklenir. Bu beklenti çoğu zaman zaman ve maliyet
kısıtlarından dolayı son kullanıcı testlerinin kurulum aşamasına bırakılması ile sonuçlanır. Diğer yandan test
faaliyetlerinde kullanılacak altyapı yatırımları dönemsel yoğun kullanım kalıpları oluşturduğundan pek çok
geliştirici firma test ortamlarına yapılan yatırımın geri dönüşünün yeterli olmadığı görüşündedir.
Yazılım Testlerinde Bulut çözümleri seminerinde sırasıyla doğrulama ve geçerleme (DG) faaliyetlerinin Bulut
Bilişim üzerine taşınması için motive eden faktörlerden bahsederek, DG aşamalarının hangilerinin bulut
çözümleri için uygun fırsatlar oluşturduğu tartışılacak; ayrıca yazılım evlerinin yazılım testlerini bulut
çözümlerden faydalanarak yönetebilmeleri için gerçek dünyadaki farklı yaklaşımlardan çeşitli örnekler
verilecektir.
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Türkiye'de Yazılım Mühendisliği Standartları ve Uygulamaları

Panel Yöneticileri
Dr. Ö. Özgür Tanrıöver
ozgurtanriover@yahoo.com

Dr. Onur Demirörs
demirors@metu.edu.tr

Bilişim ve yazılım mühendisliği standartlarının (CMMI, ISO 15504-SPICE, ISO 9001, ITIL, COBIT,
ISO 27001, ISO 20000, ISO 25051, ISO 15408 vb.) büyük yazılım organizasyonlarında uygulanması
sırasında elde edinilen derslerin, vaka çalışmalarının paylaşılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede,
standartlar ve maliyet-etkinlik, standartlar kapsamında uygun hedefler, standart seçme faktörleri,
detay ve genellik arasındaki tercih, standartların rekabete etkileri, standartların son durumu,
standartların uygulaması gibi tartışmalı konular hakkında öneriler getirilmesi de hedeflenmektedir.
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Barış İyidir, 5
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Tolga İpek, 212

Feza Buzluca, 138
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Müge Canpolat, 205
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H. Onur Cebeci, 98, 198
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Zeynep Cipiloğlu Yıldız, 146
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Merve Can Kuş Khalilov, 26
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Gülden Olgun, 146
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