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Çevik Yazılım Geliştirme Yöntemleri

Prof. Dr. Pekka Abrahamsson
Bilgisayar Bilimleri, Bozen Free University

Yaklaşık on yıl önce ortaya çıkan Çevik Yazılım Geliştirme yöntemlerinin, son otuz yılda
ortaya çıkıp kaybolan diğer yenilikçi yazılım geliştirme yöntemlerinin aksine, endüstrideki
son on yıllık uygulamalarıyla hem küçük hem büyük ölçekli organizasyonlarda, çalışılan
konudan neredeyse tamamen bağımsız olarak uygulanabildiği görülmüştür. Çevik yazılım
geliştirme yöntemlerinin standartlaştırılmasındaki güçlükler, uyum oranındaki artışı
engellememektedir. Bu konuşmada çevik yöntemlerin son yıllarda uygulandığı birçok
şirketten alınan araştırma sonuçları sunulacaktır. Konuşmanın odağı ise geleceğe dönük
gelişmelerin yanı sıra önümüzdeki on yıla dair öngörülerden oluşmaktadır.
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Web Yazılımlarındaki Hataları Otomatik Doğrulama Yöntemleri İle Düzeltmek

Prof. Dr. Tevfik Bultan
Bilgisayar Bilimleri, University of California, Santa Barbara

Yazılım uygulamaları hızla Web'e geçmekte. Günümüzde eğlenceden ticarete, sağlıktan
öğrenime, birçok etkinlik Web yazılımları kullanılarak yapılıyor. Güvenliği kritik olan
uygulamaların da Web'e geçmesi yazılım mühendisliği alanında çok önemli bir problem
yaratıyor: Şu anda Web yazılımlarının güvenilirliği yeterli seviyede değil. Ben bu
konuşmada, Model-View-Controller (Model-Görünüm-Yönetici) mimarisine uygun olarak
geliştirilen Web yazılımlarının güvenilirliğinin otomatik doğrulama yöntemleri kullanılarak
nasıl arttırılabileceğini tartışacağım.
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Çevik Süreç ile Artırımsal Sürecin Nicel Karúılaútırması:
Bir Durum Çalıúması
Ayça Tarhan 1
1
1
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sonuçların sa÷lıkla yorumlanabilmesi için önem taúımaktadır.
Kurumdaki süreç uygulamaları için her zaman bir tanım
mevcut olmayabilir. Süreç tanımlarının mevcut oldu÷u
durumlarda ise, uygulamalar her zaman tanıma göre
ilerlemeyebilir. Di÷er yandan tanımlı bir ölçme süreci
bulunmasa da süreç verisi araçlar ve formlar üzerinde
saklanmaktadır. Ancak çok az durumda bu veri nicel analiz ve
yönetim amaçlı kullanılmaktadır. Yazılım süreçlerinin
performans de÷erlendirmesini yönlendirmek için sistematik ve
tekrarlanabilir yöntemler tanımlamak, geriye dönük
analizlerin yapılmasını ve farklı süreçlerin performanslarının
kıyaslanmasını kolaylaútırabilir.

Özetçe
Çevik modeller 1990’lardan bu yana yazılım projelerinin
yaúam döngüleri için yaygınlaúarak kullanıldıkları halde, bu
modelleri kullanmanın geliútirme performansına etkilerini
nicel olarak ortaya koyan çalıúma sayısı azdır. Bu çalıúmada,
orta ölçekli bir organizasyon içinde projelerde uygulanan
Artırımsal Süreç ile Çevik Sürecin baúarımı; Tasarım,
Gerçekleútirme, Sistem Test ve Ürünün Müúterideki
Kullanımı aúamaları açısından incelenmiú ve nicel olarak
karúılaútırılmıútır. Karúılaútırma öncesinde bir yazılım
geliútirme sürecinin nicel analizi için sistematik bir yöntem
tanımlanmıú ve her iki sürecin yürütüldü÷ü projelere ait
20’úer özellik üzerinde uygulanmıútır. Uygulama sonucunda
Çevik Sürecin izlendi÷i projede Artırımsal Sürecin izlendi÷i
projeye nazaran; Test Hata Yo÷unlu÷u %57 oranında daha az,
Test Koúma Do÷rulama ve Geçerleme Etkinli÷i %20 oranında
daha fazla, Hata Düzeltme øúgücü Oranı %26 oranında daha
az, Üretkenlik %79 oranında daha fazla, øúgücü Tahmin
Do÷rulu÷u ise %4 oranında daha iyi bulunmuútur.

Yukarıda bahsedilen gereksinimden hareketle bu çalıúmada,
orta ölçekli bir yazılım kurumu içinde projelerde uygulanan
Artırımsal ve Çevik süreçlerin performanslarının nicel analizi
ve karúılaútırması için, sistematik olarak uygulanabilecek bir
yöntem tanımlanmıútır. Yöntemde, süreçlerin ölçülmesi ve
analiz edilmesi için hedefleri ve ilgili ölçevleri belirlemek
amacıyla, Hedef-Soru-Ölçev Çatısı (Goal-Question-Metric
Framework) [11] kullanılmıútır. Nicel analiz öncesinde süreç
kapsamının ve ölçev özelliklerinin anlaúılması için, önceden
tanımlanmıú bir de÷erlendirme yaklaúımından [13]
yararlanılmıútır. Sekiz adımdan oluúan yöntem, hem bir
geliútirme sürecinin tek baúına hem de birden çok geliútirme
sürecinin karúılaútırmaya temel olacak úekilde ölçülerek analiz
edilmesi için uygulanabilir. Yöntem izlenerek kurum içinde
Artırımsal ve Çevik süreçlerin uygulandı÷ı iki ayrı projeye ait
20’úer özellik ölçülmüú, ürünlerin geliútirme baúarımları ve
kaliteleri nicel olarak analiz edilmiútir. Süreç baúarımları ve
ürün kaliteleri de÷erlendirilerek kıyaslanırken; Test Hata
Yo÷unlu÷u, Test Koúma Do÷rulama ve Geçerleme Etkinli÷i,
Hata Düzeltme øúgücü Oranı, Üretkenlik ve øúgücü Tahmin
Do÷rulu÷u ölçevleri temel alınmıútır. Kıyaslama sonuçları
Çevik sürecin uygulamadaki baúarımının Artırımsal sürece
göre daha iyi oldu÷unu göstermiútir.

1. Giriú
Tüm yazılım projelerinin bir yaúam döngüsü vardır ve yaúam
döngüleri senelerce geliútirilmiú ve baúarılı olmuú geliútirme
modellerinden uyarlanmıú olmalıdır. Farklı yazılım geliútirme
modellerinin uygulandı÷ı projelere bakıldı÷ında, birçok
projenin beklenen sonuca ulaúmadı÷ı görülür. “The Standish
Group”’un 2009 yılında yayınladı÷ı raporda [1], projelerin
%32 oranında baúarılı oldu÷u, %44 oranında reddedildi÷i ve
%24 oranında baúarısız oldu÷u ifade edilmiútir.
Yazılım projelerinin baúarılma oranının düúüklü÷ü sebebiyle
1990’larda mevcut geliútirme modelleri sorgulanmaya
baúlanmıú ve izleyen yıllarda çevik modeller, geleneksel
geliútirme modellerine alternatif olarak önerilmiútir.
1990’lardan bu yana yazılım projelerinin yaúam döngüleri
için yaygınlaúarak kullanıldıkları halde, Çevik modelleri
kullanmanın geliútirme performansına etkilerini nicel olarak
ortaya koyan çalıúma sayısı azdır [2,3,4,5,6,7,8,9,10]. Bunun
önemli sebeplerinden biri, Çevik yöntemlerin ölçülmesindeki
zorluktur. Bir di÷er sebep ise, kurumda daha önce kullanılan
geliútirme modellerinin performansının, karúılaútırmaya temel
olacak úekilde ölçülmemiú olmasıdır.

Bu bildirinin ikinci bölümünde Çevik süreçlerin baúarımını
de÷erlendiren ve kıyaslayan çalıúmalar özetlenmiútir. Üçüncü
bölümde bir yazılım geliútirme sürecinin nicel analizi için
tanımlanan yöntem açıklanmıútır. Dördüncü bölümde
yöntemin Artırımsal ve Çevik süreç için uygulaması, elde
edilen sonuçların de÷erlendirmesi ve kıyaslaması anlatılmıútır.
Beúinci bölümde ise çalıúmanın genel sonuçlarına yer
verilmiútir.

Yazılım geliútirmede ölçme, süreçlerin bileúenlerini ve
iliúkilerini anlamayı gerektiren ve kurum genelinde bilgi
paylaúımını úart kılan bir iútir. Ölçme iúinde yol gösterecek
pratik ve sistematik yöntemler ise yok denecek kadar azdır
[11,12]. Özellikle geriye dönük analiz çalıúmalarında, süreç
uygulamalarının ve iliúkili verinin özelliklerini anlamak kolay
de÷ildir. Bu anlayıú, süreç analizinin gerçekleútirilmesi ve

2. øliúkili Çalıúmalar
Çevik süreçler içinde yaygın kullanılan Uçde÷er Programlama
(Extreme Programming – XP) [14] ve SCRUM [15]
yöntemlerinin baúarımlarının araútırıldı÷ı ve Geleneksel
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süreçlerin baúarım sonuçlarıyla kıyaslandı÷ı çalıúmalar,
izleyen paragraflarda verilmiútir.

Sutherland ve dig. tarafından yapılan bir çalıúmada [8],
CMMI Seviye-5 olan bir úirkette uygulanan SCRUM’ın,
geleneksel süreçlerin uygulandı÷ı projelerle kıyaslandı÷ında
üretkenli÷i ikiye katladı÷ı belirtilmiútir. Ayrıca, Yahoo’nun
dünya çapındaki 150 takımında SCRUM uygulandıktan sonra
üretkenli÷in %39 arttı÷ı gözlemlenmiútir [7].

Huo ve dig. [6], çevik ve geleneksel süreçlerdeki yazılım
kalite faaliyetlerini de÷erlendirmiú ve kıyaslamalar yapmıútır.
Bunun sonucunda çevik süreçlerin yazılım kalitesi
bakımından daha iyi sonuçlar do÷urdu÷u belirlenmiú ve
ürünün piyasaya çıkma süresinin daha kısa oldu÷u
gözlemlenmiútir. Çevik süreçlerle ilgili yapılan baúka
çalıúmalar da [3,4,5] bu sonuçları desteklemiú ve hata
yo÷unlu÷unda azalma oldu÷unu göstermiútir.

Yapılan baúka bir çalıúmada Illieva ve dig. [4], çevik
yöntemlerden XP’nin uygulandı÷ı bir projeyi incelemiúlerdir.
Bulgar úirketi Rila Solutions tarafından gerçekleútirilen pilot
projede, gereksinimler sıklıkla de÷iúebilmekte, esnek takvime
ve yüksek kaliteye gereksinim duyulmaktadır. Bu projede
baútan tanımlı olan üretkenlik, hata oranı ve proje
taúmalarıyla ilgili hedeflere kısmen ulaúılmıútır. Üretkenlikte
%20 artıú olarak konulan hedefe, %40 artıú ile fazlasıyla
ulaúılmıútır. Hata oranının %30 azaltılmasıyla ilgili hedefin
yarısına ulaúılmıú ve hata oranının %13.33 azaldı÷ı
gözlemlenmiútir. Proje taúması için konulan %15’lik azalma
hedefine, %11,5 oranı ile yaklaúılmıútır.

Layman ve dig. [3] Sabre Airline Solutions’da uygulanan bir
projenin, iki yayımını incelemiúlerdir. øncelenen yayımlardan
ilki XP uygulanmadan önceki durumu gösterirken, ikincisi ise
iki yıl sonunda XP uygulandıktan sonraki durumu gösteren
yayımdır. øncelenen ilk yayım, projenin üçüncü yayımı
olmakla beraber geleneksel yöntemlerin uygulandı÷ı úelaletabanlı bir sürecin ürünüdür. øncelenen ikinci yayım ise
projenin dokuzuncu yayımıdır ve XP uygulanmıútır. Her iki
yayım için de veriler toplanmıútır ve bu verilerin birço÷u
geçmiú kaynaklardan elde edilmiútir. Özellikle yaklaúık iki yıl
süren ilk yayımda proje ekibi, ürünleri ve belgeleriyle ilgili
böyle bir araútırma yapılaca÷ından habersizdirler. Ancak
ikinci yayım için veriler toplanırken proje ekibi haberdardır.
øncelenen ilk yayımla kıyaslandı÷ında, ikinci yayımda
üretkenlikte %50 artıú oldu÷u belirlenmiútir. Ayrıca, ürün
yayımlanmadan
önceki
kalitede
%65
iyileúme,
yayımlandıktan sonra müúteride gözlemlenen kalitede ise %35
iyileúme gözlemlenmiútir. Bu bulgular ıúı÷ında, XP’nin
süreçlerde uygulanmasıyla üretkenlik ve kalitede artıú oldu÷u
görülmüútür.

3. Analiz Yöntemi
Artırımsal ve Çevik süreçlerin baúarım analizi ve kıyaslaması
için uygulanan yöntem, ùekil-1’de gösterildi÷i gibi sekiz
adımdan oluúur.

Bir baúka çalıúmada [2], yaygın olarak kullanılan çevik
yöntemlerden biri olan SCRUM’ın yazılım kalitesi üzerindeki
etkisi hata sayısı, hata yo÷unlu÷u, hataları düzeltme
verimlili÷i ve yazılım kalite güvence süreçleri bakımından
de÷erlendirilmiútir. Geleneksel yöntemlerin kullanıldı÷ı 17 ay
süren bir proje ile SCRUM’ın kullanıldı÷ı 20 ay süren bir
proje yazılım kalitesi açısından kıyaslanmıútır. Bu kıyaslama
için gerekli olan veriler hata raporları ve yapılan mülakatlar
vasıtasıyla toplanmıútır. Elde edilen sonuçlara göre,
SCRUM’daki yinelemeli gerçekleútirme ve erken test, yazılım
hatalarını daha iyi yönetmeyi sa÷lamıútır. Hataların ço÷u
özellikle de kritik olanlar, yayımdan önce belirlenmiú ve ürün
takvime göre zamanında yetiútirilmiútir. Geleneksel
yöntemlerin kullanıldı÷ı proje ile kıyaslandı÷ında, hata
oranında ciddi bir azalma gözlemlenmemiú ancak, hata
düzeltme verimlili÷inin SCRUM’da daha fazla oldu÷u
belirlenmiútir. Kıyaslama sonucuna göre SCRUM, yazılım
proje baúarısını arttırmıú, ancak proje ekibi üzerinde daha
fazla baskı oluúturmuútur.
Benefield’a göre SCRUM, boúa geçen zamanı %65 oranında
azaltmıútır [7].
Khramov [9], yazılım proje baúarısı ve kod kalitesi arasında
pozitif bir korelasyon olmadı÷ını belirlemiútir. Geleneksel
yöntemlerle kıyaslandı÷ında SCRUM uygulanan süreçte,
hataların erken tespit edilmesi ve hata düzeltme verimlili÷inin
yüksek olması sebebiyle projenin baúarı úansının iyi oldu÷u
ancak hata yo÷unlu÷unda ciddi bir fark görülmedi÷i sonucuna
varılmıútır.

ùekil-1. Uygulanan Yöntemin Akıú ùeması
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ølk adımda, bir geliútirme sürecinin kapsamını ve akıúını
anlamak amaçlanır. Bunun için iú süreci modellemede
kullanılan ve bir akıú úeması türü olan Olay Güdümlü Süreç
Zinciri [16] (Event Driven Process Chain - EPC) kullanılarak
uygulanan süreç tanımlanır. Bu adımda Çevik ve Artırımsal
süreçler; Tasarım, Gerçekleútirme, Sistem Test ve Ürünün
Müúterideki Kullanımı olmak üzere dört safhada ayrı ayrı
tanımlanmıútır.

Yedinci adımda, taslak halinde olan GQM tablosu gözden
geçirilip güncellenerek son haline getirilir. Taslak halindeki
GQM tablosunda belirlenen ölçevlerle, bir önceki adımda
belirlenen kullanılabilir ölçevler kıyaslanır. Buradaki amaç,
dördüncü adımda yukarıdan aúa÷ıya yaklaúımla tanımlanan
ölçevlerle, altıncı adımda aúa÷ıdan yukarı yaklaúımla
kullanılabilirli÷i tespit edilen ölçevlerin iliúkilendirilmesidir.
Bu iliúkilendirme sonrasında, nicel analiz için uygun
bulunmayan ya da kullanılabilir olmayan ölçevler taslak
halindeki GQM tablosundan çıkarılır ve GQM tablosu buna
göre tekrar düzenlenir. GQM tablosundaki soruların nasıl
cevaplanaca÷ı bilgisi için temel metrikler yeterli olmamaktadır
[11]. Bunun için ayrıca türetilmiú ölçevler belirlenir ve
formülleri tanımlanır. Böylece bu adımın çıktısı, son haline
getirilen GQM tablosu ve tablodaki sorulara cevap vermek için
temel ölçevlerden oluúan türetilmiú ölçevlerin tanımlarıdır.

økinci adımda, geliútirme sürecinin iúleyiúinin özellik
gerçekleútiriminde tutarlılı÷ını araútırmak için “Süreç
Tutarlılık Formu” [13] kullanılır. Süreç Tutarlılık Formu,
satırda süreç bileúenlerini, sütunda ise özellikleri gösteren bir
matrisdir. Sürecin uygulamadaki tutarlılı÷ının yüksek olması
analiz sonuçlarının tüm özellikler için genellenebilmesi ve
kıyaslama için sa÷lıkla kullanılabilmesi açısından önemlidir.
Üçüncü adımda geliútirme süreci, Tümleúik Yetenek Olgunluk
Modeli’nin [17] (Capability Maturity Model Integration –
CMMI) seçilen süreç alanlarıyla resmi olmayan bir yaklaúımla,
pratikler bazında ve sırasal ölçekte [18] eúlenir. Bunu
yapmaktaki amaç, geliútirme sürecinin kapsamını yaygın
olarak bilinen süreç referans modeli CMMI açısından
de÷erlendirmek ve anlamaktır. Bu eúleme hem Çevik süreç
hem de Artırımsal süreç için yapılmıú, baúarım kıyaslaması
yapmadan önce yapılan eúlemeler kullanılarak Artırımsal ve
Çevik süreçlerin, CMMI süreç alanları ve pratikleri açısından
ne derece örtüútü÷ü belirlenmiútir. Her iki sürecin kapsamını
bir süreç referans modeli açısından bilmek, karúılaútırma
sonuçlarının yorumlaması için önemlidir.

Sekizinci ve son adımda, GQM tablosuna uygun olarak, Çevik
ve Artırımsal süreçlerin nicel analizi yapılır. øzleyen bölümde
analiz çalıúmalarının detayları ve süreç baúarımlarının
kıyaslaması verilmiútir.

4. Uygulama
Çalıúmaya konu olan Artırımsal ve Çevik süreçlerin
uygulandı÷ı projeler, orta ölçekli bir yazılım kurumunda ürün
ailesi oluúturmak için yürütülmektedir ve bu ürünler
kapsamında geliútirilen 20’úer özellik, geliútirmelerin analizi
ve kıyaslaması için temel alınmıútır. Geliútirilen özellikler
aynı olmasa da her iki projede kullanılan teknolojik altyapı ve
programlama dili aynıdır. Artırımsal süreç ile geliútirilen
projede görev alan çalıúan sayısı 9, her iki projede görev alan
ortak çalıúan sayısı ise 7’dir. Ayrıca kıyaslama için temel
alınan tüm ölçevler normalize edilmiútir (bkz. Tablo-2).
Artırımsal süreç, Ça÷layan Modeli’nin [19] kurumun
alıúkanlıklarına göre de÷iúime u÷ramıú halidir. Çevik süreç
ise Birleúik Yazılım Geliútirme Süreci (Unified Software
Development Process) [20], Uçde÷er Programlama [14] ve
SCRUM [15] modellerinin güçlü yönlerinin birleútirildi÷i ve
kuruma özel ihtiyaçlara uyarlandı÷ı bir geliútirme sürecidir.

Dördüncü adımda, analiz hedeflerini tanımlamak ve geliútirme
sürecinin baúarım analizi için gerekli olan ölçevleri belirlemek
için, GQM Çatısı [11] uygulanır. GQM Çatısının iúleyiú
mekanizması, yukarıdan aúa÷ıya bir yaklaúımla, kurumun
baúarmak istedi÷i her hedef için ilgili soruları tanımlamak ve
bu soruları cevaplayacak bir veya birden fazla ölçevi
belirlemek úeklindedir. Bu çalıúmada Çevik ve Artırımsal
süreçlerin planlama ve iúleyiúini anlamak, sonuçta elde edilen
ürünün kalitesini de÷erlendirmek ve bu de÷erlendirmeleri
kıyaslamak için hedefler belirlenmiútir. Her hedefin baúarımını
de÷erlendirecek sorular ve her soruyu cevaplayacak ölçevler
tanımlanır. Bu adım, mevcut ölçevlerden ziyade beklenen
ölçevleri içerdi÷i için taslak GQM çalıúması olarak
nitelendirilebilir. Yani bu adımın çıktısı, taslak halinde bir
GQM tablosudur.

Üçüncü bölümde adımları anlatılan analiz yöntemi, önce
Artırımsal süreç için, ardından Çevik süreç için ayrı ayrı
uygulanmıútır. Uygulama sonuçları önce kendi içinde
de÷erlendirilmiú, ardından sonuçlar süreç baúarımları ve ürün
kaliteleri açılarından kıyaslanmıútır. Bu bölümün izleyen
paragraflarında, analiz yönteminin ilk üç adımı Çevik süreç
için örneklenecek; ardından GQM tablosu, analiz sonuçları
ve sonuçların kıyaslaması Artırımsal ve Çevik süreçler için
birlikte açıklanacaktır.

Beúinci adımda, mevcut süreç ölçevleri için aúa÷ıdan yukarıya
yaklaúımla bir araútırma yapılır. Çevik ve Artırımsal süreçlerin
adımları üzerinden ayrı ayrı geçerek, formlarda ve araçlarda
kaydedilmiú olan veriler için ölçevler tanımlanmıútır. ølk
olarak temel ölçevler belirlenir.

Çevik sürecin analizinin ilk adımının sonunda, sürecin Olay
Güdümlü Süreç Zinciri (EPC) ile ayrı ayrı modellenen dört
safhasının (Tasarım, Gerçekleútirme, Sistem Test ve Ürünün
Müúterideki Kullanımı) akıúları elde edilmiútir. Sistem Test
safhasının akıú úeması ùekil-2’de verilmiútir.

Altıncı adımda, her temel ölçevin ve ona ait verinin özelli÷ini
ve kullanılabilirli÷ini anlamak için “Ölçev Kullanılabilirlik
Soru Formu” [12] uygulanır. Ölçev Kullanılabilirlik Soru
Formu, süreç ölçevlerinin kullanılabilirli÷ini nicel analiz için
araútırmaya yarayan bir formdur. Bu form temel ve türetilmiú
ölçevler için iki çeúit olup, birkaç soru ve de÷erlendirme
kuralından oluúur. Bu adımın çıktısı, nicel analiz için
kullanılabilir temel ölçevleri içeren bir listedir.

økinci adımda, “Süreç Tutarlılık Formu”, Çevik sürecin her
safhasının uygulamadaki tutarlılı÷ını araútırmak için
kullanılmıútır. Formun Sistem Test safhası için uygulanmıú
hali ùekil-3’de verilmiútir. Matris úeklindeki bu form,
safhanın özellik testindeki tutarlılı÷ını anlamaya yaramıútır.
Sistem Test safhasına ait iúleyiúin girdileri, çıktıları,
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Üçüncü adımda Çevik süreç, CMMI’in seçilen süreç
alanlarına resmi olmayan bir yaklaúımla eúlenmiútir. Eúleme
için CMMI’ın Gereksinim Yönetimi, Ürün ve Süreç Kalite
Güvence, Gereksinim Geliútirme, Teknik Çözüm, Ürün
Tümleútirme, Do÷rulama ve Geçerleme süreç alanları
seçilmiútir. Çevik sürecin adımları, CMMI süreç alanlarına
pratikler bazında ve sıralı ölçekte eúlenmiútir. Her prati÷in
karúılanma durumu; “Hiç”, “Kısmen”, “Büyük Ölçüde” ve
“Tamamen” de÷erleriyle derecelendirilmiútir. Derecenin
“Kısmen” veya “Büyük Ölçüde” olması durumunda, eúleme
için detaylı açıklama sa÷lanmıútır. Ayrıca her CMMI
prati÷inin eúlenen Çevik süreçte hangi adıma denk geldi÷i
belirtilmiútir.

aktiviteleri, rolleri, kullanılan araç ve yöntemleri matrisin
sıralarını, süreçte yer alan ve gerçekleútirimi yapılan
özellikler (Ö1, Ö2, vb.) matrisin sütunlarını oluúturmuútur.
Geçiú hücrelerindeki “o”, sıradaki süreç adımının sütundaki
özellik için geçerli oldu÷unu göstermiútir. ùekil-2’de akıúı
verilen Sistem Test safhasının, test edilen özellikler için,
genel olarak tutarlı uygulandı÷ı gözlemlenmiútir. Daha geniú
kapsamda, hem Artırımsal hem de Çevik sürecin safhalarının,
kendi içlerinde genellikle tutarlı uygulandıkları saptanmıútır.
6LVWHP7HVW
6DIKDVÕ%DúODU
E

6FUXP
7HVWoLVL

.XOODQÕP
6HQDU\RODUÕ

6FUXP
7DNÕPÕ

6FUXP
7HVWoLVL

6LVWHP7HVW
6HQDU\RODUÕ
7DQÕPODQÕU
E

6LVWHP7HVW
6HQDU\RODUÕ
*|]GHQ*HoLULOLU
E

7POHúWLULOPLú
2OXúXPXQ
<D\ÕP1RWX

7HVW2UWDPÕ
+D]ÕUODQÕU
E

.XOODQÕP
6HQDU\RODUÕ

5HJUHV\RQ7HVWOHUL
øoLQ2WRPDWLN7HVW
6HQDU\RODUÕ<D]ÕOÕU
E

Artırımsal ve Çevik sürecin adımları, CMMI’in Gereksinim
Yönetimi (Requirements Management - REQM), Süreç ve
Ürün Kalite Güvence (Process and Product Quality
Assurance - PPQA), Gereksinim Geliútirme (Requirements
Development – RD), Teknik Çözüm (Technical Solution –
TS), Ürün Tümleútirme (Product Integration – PI),
Do÷rulama (Validation – VAL) ve Geçerleme (Verification –
VER) süreç alanlarına eúlenerek karúılaútırılmıú, elde edilen
karúılaútırma sonuçları de÷erlendirilmiútir. Bu eúlemeyi
yapmaktaki amaç, baúarımlarını kıyaslamayı hedefledi÷imiz
Artırımsal ve Çevik sürecin kapsamlarının, yaygın olarak
bilinen ve kabul edilen süreç referans modeli CMMI’ın
seçilen süreç alanları ve pratikleri açısından ne derece
örtüútü÷ünü anlamak ve de÷erlendirmektir. Elde edilen
de÷erlendirme
sonucu,
karúılaútırma
sonuçlarının
yorumlanmasında yönlendirici olmuútur. Eúleme sonuçlarına
göre; özellikle Gereksinim Yönetimi (REQM), Teknik
Çözüm (TS) ve Geçerleme (VAL) süreç alanlarına
uyumlulukta, süreçler arasında daha çok derecelendirme farkı
gözlemlenmiútir. Artırımsal sürecin adımlarının bu süreç
alanlarına uyumlulu÷unun, Çevik sürece göre daha düúük
oldu÷u saptanmıútır. Di÷er süreç alanlarının pratiklerinde de
süreç adımları açısından bazı derecelendirme farkları
görülmüútür. Ancak seçilen süreç alanlarının hiçbir özel
uygulamasına eúleme “yok” olarak derecelendirilmedi÷inden,
Artırımsal ve Çevik süreçlerin kapsamlarının, CMMI-DEV’in
seçilen süreç alanları açısından genel olarak örtüútü÷ü
sonucuna varılmıútır.

7HVW<|QHWLP
$UDFÕ

7HVW2UWDPÕ

2WRPDWLN7HVW
$UDFÕ

+DWD
5DSRUX
6LVWHP7HVW
6HQDU\RODUÕ
.RúXOXU
E

+DWD7HVSLW
(GLOGL
+DWD7DNLS
6LVWHPL

+DWD
5DSRUX
+DWDODU+DWD
7DNLS6LVWHPLQH
*LULOLU
E

2WRPDWLN
5HJUHV\RQ7HVW
6HQDU\RODUÕ
.RúXOXU
E

+DWDODU
']HOWLOLU
E

6LVWHP7HVW
6RQXo5DSRUXYH
<D\ÕP1RWODUÕ
+D]ÕUODQÕU
E

6FUXP
<|QHWLFLVL

6FUXP
7HDP

<LQHOHPH3ODQÕ
*|]GHQ*HoLULOLU
E

+DWDODU'HYDP
(GL\RU

']HOWLOHQ
+DWDODU7HNUDU
7HVW(GLOLU
E
+DWDODU']HOWLOGL
3URMH7DNLS
6LVWHPL

']HOWLOHQ
+DWDODU$UDoWD
øúDUHWOHQLU
E

hUQ'DKLOL
0úWHULGH
.XOODQÕOÕU
E

6LVWHP7HVW
6RQD(UHU
E

ùekil-2. Çevik Sürecin “Sistem Test” Safhasının Akıú ùeması

Dördüncü adımda, Artırımsal ve Çevik süreçlerin analiz
hedeflerini tanımlamak ve süreçlerin baúarım analizi için
gerekli olan ölçevleri belirlemek amacıyla uygulanan GQM
Çatısı ile yukarıdan aúa÷ıya bir yaklaúımla, organizasyonun
baúarmak istedi÷i hedefler belirlenmiú, her hedef için sorular
tanımlanmıú ve bu soruları cevaplayacak bir veya birden fazla
ölçev belirlenmiútir. Yapılan çalıúmanın amacı, Artırımsal ve
Çevik süreçlerin belirlenen hedefler do÷rultusunda
kıyaslanması oldu÷undan, GQM tablolarında hedefleri
karúılayan sorular ve bu soruları cevaplayan türetilmiú
ölçevler bazında farklılaúma olmamıútır. Karúılaútırmaya esas
olarak kullanılan ortak GQM tablosu, Tablo-1’de verilmiútir.
Türetilmiú ölçevlerde farklılık görülmemesine ra÷men bu
ölçevleri oluúturan temel ölçevlerde farklılaúma olmuútur.
Örne÷in, Artırımsal Süreçteki “Sistem Test Aúamasında
Bulunan Hata Sayısı”, Çevik Süreçteki ”Sistem Testte
Bulunan Hata Sayısı” ve “Otomasyon Testlerinde Bulunan
Hata Sayısı”na denk gelmiútir.
ùekil-3. Çevik Sürecin “Sistem Test” Safhası için
Süreç Tutarlılık Formu
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4.1. Ürün Kalitesinin Karúılaútırılması (H1)

Tablo-1. Artırımsal ve Çevik Süreçlerin Analizi ve Baúarım
Karúılaútırması için Temel Alınan GQM Tablosu
Hedef
Soru
Ölçev

Soru
Ölçev
Soru
Ölçev

H1
S1
D1
D2
S2
D3
D4
S3
D5
S4
D6

Ürünün Kalitesini Anlamak
Gerçekleútirme safhasındaki Test Hata Yo÷unlu÷u Nedir?
Gerçekleútirme safhasında Test Senaryosu Baúına Düúen Test Hata Yo÷unlu÷u
Gerçekleútirme safhasındaki Test Hata Yo÷unlu÷u
Sistem Test safhasındaki Test Hata Yo÷unlu÷u Nedir?
Sistem Test safhasında Test Senaryosu Baúına Düúen Test Hata Yo÷unlu÷u
Sistem Test safhasındaki Test Hata Yo÷unlu÷u
Müúteri safhasındaki Test Hata Yo÷unlu÷u Nedir?
Müúteri safhasındaki Test Hata Yo÷unlu÷u
Genel Test Hata Yo÷unlu÷u Nedir?
Genel Test Hata Yo÷unlu÷u

Hedef
Soru
Ölçev
Soru
Ölçev
Soru
Ölçev
Soru
Ölçev

H2
S5
D7
S6
D8
S7
D9
S8
D10

Sistem Test Safhasının Baúarımını Anlamak
Sistem Test safhasının Do÷rulama&Geçerleme Etkinli÷i Nedir?
Sistem Test Koúma Do÷rulama&Geçerleme Etkinli÷i
Sistem Test Etkinli÷i Nedir?
Sistem Test Etkinli÷i
Sistem Test Hızı Nedir?
Sistem Test Hızı
Sistem Test safhasındaki øúgücü Tahmin Do÷rulu÷u Nedir?
Sistem Test øúgücü Tahmin Do÷rulu÷u

Hedef
Soru
Ölçev
Soru
Ölçev
Soru
Ölçev
Soru
Ölçev
Soru
Ölçev

H3
S9
D11
S10
D12
S11
D13
S12
D14
S13
D15

Gerçekleútirme Safhasının Baúarımını Anlamak
Gerçekleútirme safhasının Üretkenli÷i Nedir?
Yazılım Üretkenli÷i
Gerçekleútirme safhasındaki øúgücü Tahmin Do÷rulu÷u Nedir?
Gerçekleútirme øúgücü Tahmin Do÷rulu÷u
Yazılımcının Test Koúma Do÷rulama&Geçerleme Etkinli÷i Nedir?
Yazılımcının Test Koúma Do÷rulama&Geçerleme Etkinli÷i
Yazılımcının Test Etkinli÷i Nedir?
Yazılımcının Test Etkinli÷i
Yazılımcının Test Hızı Nedir?
Yazılımcının Test Hızı

Hedef
Soru
Ölçev
Soru
Ölçev
Soru
Ölçev
Soru
Ölçev

H4
S14
D16
S15
D17
S16
D18
S17
D19

Sürecin Genel Baúarımını Anlamak
Sürecin Do÷rulama&Geçerleme Etkinli÷i Nedir?
Sürecin Test Koúma Do÷rulama&Geçerleme Etkinli÷i
Sürecin Hata Düzeltmeye Harcanan øúgücü Nedir?
Sürecin Hata Düzeltme øúgücü Oranı
Sürecin Üretkenli÷i Nedir?
Sürecin Üretkenli÷i
Süreçte øúgücü Tahmin Do÷rulu÷u Nedir?
Sürecin øúgücü Tahmin Do÷rulu÷u

Soru
Ölçev

Artırımsal ve Çevik süreçleri kalite bakımından
de÷erlendirmek için, Test Senaryosu Baúına Düúen Test Hata
Yo÷unlu÷u (D1, D3) ve Kod Satır Sayısı Baúına Düúen Test
Hata Yo÷unlu÷u (D2, D4, D5, D6) türetilmiú ölçevleri temel
alınmıútır. ùekil-4’de Kod Satır Sayısı Baúına Düúen Test
Hata Yo÷unlu÷u’nun sayısal grafi÷i verilmiútir.

ùekil-4. Kod Satır Sayısı Baúına Düúen Test Hata Yo÷unlu÷u
(D2, D4, D5, D6).
ùekilde, Artırımsal ve Çevik süreçlerin; Gerçekleútirme,
Sistem Test ve Ürünün Müúterideki Kullanımı aúamalarındaki
ve Genel sürece ait Kod Satır Sayısı Baúına Düúen Hata
Sayıları karúılaútırmalı olarak verilmiútir. Grafi÷i takiben;
- Gerçekleútirme aúamasındaki Test Hata Yo÷unlu÷u’nun
Çevik süreçte, Artırımsal sürece nazaran %14 fazla
oldu÷u görülmektedir.
- Sistem Test aúamasındaki Test Hata Yo÷unlu÷u’nun,
Artırımsal süreçte Çevik süreçtekinin yaklaúık 3 kat daha
fazla oldu÷u görülmektedir.
- Müúteri aúamasındaki Test Hata Yo÷unlu÷u’nun,
Artırımsal süreçte Çevik süreçtekinin yaklaúık 5 katı
oldu÷u görülmektedir.
- Genel olarak; Çevik sürecin Test Hata Yo÷unlu÷u
Artırımsal sürecinkine oranla %57 daha azdır.

Farklı süreçlerin uygulandı÷ı ama ortak hedeflerin belirlendi÷i
GQM çatısında, “Ürünün Kalitesini Anlamak”, “Sistem Test
Safhasının Baúarımını Anlamak, “Gerçekleútirme Safhasının
Baúarımını Anlamak” ve “Sürecin Genel Baúarımını
Anlamak” amaçlanmıútır. Çevik sürecin türetilmiú ölçev
de÷erlerinin, Artırımsal sürecin türetilmiú ölçev de÷erlerine
oranları Tablo-2’de gösterilmiútir.
Tablo-2. Çevik Sürecin Türetilmiú Ölçevlerinin Artırımsal
Sürecin Türetilmiú Ölçevlerine Oranı
Türetilmiú Ölçev ve Birimi
Test Hata Yo÷unlu÷u (hata#/TSS)
Test Hata Yo÷unlu÷u (hata#/KSS)
Test Koúma D&G Etkinli÷i
Test Etkinli÷i (hata#/saat)
Test Hızı (TSS/saat)
øúgücü Tahmin Do÷rulu÷u
Üretkenlik (KSS/saat)
Hata Düzeltme øúgücü Oranı

Süreç
Tasarım ve
Sistem
Tüm
Müúteri
Gerçekleútirme
Test
Çevik/Artırımsal
Çevik/Artırımsal
1.44
0.48
1.14
0.33
0.18
0.43
2.30
0.80
1.20
1.31
0.51
0.88
0.96
1.00
1.20
1.04
1.54
1.79
0.76

Bu durumun nedeni, Artırımsal ve Çevik süreçlerin
safhalarına ait Süreç Tutarlılık Formları kullanılarak
araútırılmıú ve Çevik sürecin test faaliyetlerinin, Artırımsal
sürece nazaran daha düzenli, tutarlı, otomize ve etkin
uygulandı÷ı görülmüútür. Araútırmanın detaylı bulguları
aúa÷ıda maddeler halinde özetlenmiútir.
- Artırımsal Sürecin Gerçekleútirme safhasında Bileúen ve
Bileúen Tümleútirme Test Belgelerini hazırlamanın genel
olarak ihmal edildi÷i, Bileúen Testlerinin genel olarak
uygulanmadı÷ı ve Bileúen Tümleútirme Testlerinin ise
bazı özellikler için aksatıldı÷ı tespit edilmiútir. Birim
Testleri ise Artırımsal süreçte çok az uygulanmıútır. Di÷er
yandan, Çevik sürecin Gerçekleútirme safhasında Birim
Testlerinin, Tümleútirme Testlerinin ve Duman Testlerinin
genel olarak uygulandı÷ı görülmüútür.
- Artırımsal sürecin Test Hata Yo÷unlu÷u’nun Müúteri
safhasında ve Genel Süreç’te yüksek olması, Artırımsal
sürecin Gerçekleútirme safhasında Çevik süreçteki kadar
etkin hata yakalanmadı÷ını göstermiútir. Artırımsal
sürecin Sistem Test safhasında ise Kalite De÷erlendirme














Ortak kapsamdaki hedeflere göre süreçlerin baúarımları ve
ürün kaliteleri, GQM tablosundaki hedefler ve türetilmiú
ölçevler temel alınarak izleyen alt bölümlerde grafikler
üzerinden karúılaútırılmıútır. Tüm grafiklerdeki ölçev de÷erleri
kurum bilgisinin gizlili÷ini korumak amacıyla belli bir sabitle
çarpılarak verilmiútir. Grafiklerde yatayda aúama bilgisi,
dikeyde türetilmiú ölçevin ürün ailesi kapsamında seçilen 20
özelli÷inin ortalama de÷eri yer almaktadır.
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Aúamalara göre de÷erlendirmek gerekirse; Çevik sürecin
Gerçekleútirme safhasında Test Koúma Do÷rulama ve
Geçerleme Etkinli÷i daha yüksek bulunurken, Sistem Test
safhasında Artırımsal sürecin Test Koúma Do÷rulama ve
Geçerleme Etkinli÷i daha yüksek bulunmuútur. Bu durum,
Test Hata Yo÷unlu÷u karúılaútırması ile elde edilen duruma
paraleldir.

ve Sistem Tümleútirme Testlerinin, genel olarak tutarlı
uygulandı÷ı görülmüútür.
Artırımsal sürecin Sistem Test safhasındaki Test Hata
Yo÷unlu÷u’nun daha fazla olmasının, Sistem Test
faaliyetlerinin tutarlı uygulanmasından ve Gerçekleútirme
safhasında yakalanması gereken hataların Sistem Test’te
yakalanmasından kaynaklandı÷ı düúünülmektedir. Çevik
sürecin Sistem Test safhasında Sistem Test ve Otomatik
Regresyon Test Senaryolarının tutarlı uygulandı÷ı, ancak
araçtan ve karúılıklı görüúme yoluyla edinilen bilgiye
göre, Otomatik Regresyon Test Senaryolarının hata
yakalamada çok etkin olmadı÷ı saptanmıútır.
Çevik sürecin Müúteri safhasındaki Test Hata
Yo÷unlu÷u’nun daha az olmasının, Gerçekleútirme
safhasındaki Test Koúma Do÷rulama ve Geçerleme
Etkinli÷i’nin
yüksek
olmasından
kaynaklandı÷ı
düúünülmektedir

ùekil-6’da Artırımsal ve Çevik süreçlerin, Gerçekleútirme ve
Sistem Test safhalarındaki Test Etkinli÷i karúılaútırmalı olarak
verilmiútir.

4.2. Gerçekleútirme, Sistem Test Safhalarının ve Genel
Süreç Baúarımının Karúılaútırılması (H2, H3, H4)
Artırımsal ve Çevik süreçlerin, Gerçekleútirme ve Sistem Test
safhaları ve Genel Süreç baúarımlarını de÷erlendirmek için
Test Koúma Do÷rulama ve Geçerleme Etkinli÷i (D7, D13,
D16), Test Etkinli÷i (D8, D14), Test Hızı (D9, D15), øúgücü
Tahmin Do÷rulu÷u (D10, D12, D19), Yazılım Üretkenli÷i
(D11, D18) ve Hata Düzeltme øúgücü Oranı (D17) türetilmiú
ölçevleri temel alınmıútır.

ùekil-6. Test Etkinli÷i (D8, D14)
Grafi÷i takiben;
- Gerçekleútirme safhasındaki Test Etkinli÷i’nin Çevik
süreçte, Artırımsal sürece nazaran yaklaúık %30 fazla
oldu÷u görülmektedir.
- Sistem Test Aúamasında ise Test Etkinli÷i’nin, Çevik
süreçte, Artırımsal süreçtekinin yaklaúık yarısı kadar
oldu÷u görülmektedir.

ùekil-5’te, Artırımsal ve Çevik süreçlerin, Gerçekleútirme ve
Sistem Test safhalarına ve Genel Sürece ait Test Koúma
Do÷rulama ve Geçerleme Etkinlikleri, karúılaútırmalı olarak
verilmiútir.

ùekil-7’de Artırımsal ve Çevik süreçlerin, Gerçekleútirme ve
Sistem Test safhalarındaki Test Hızı karúılaútırmalı olarak
verilmiútir.

ùekil-5. Test Koúma Do÷rulama ve Geçerleme Etkinli÷i (D7,
D13, D16)
Grafi÷i takiben;
- Gerçekleútirme safhasındaki Test Koúma Do÷rulama ve
Geçerleme Etkinli÷i’nin Çevik süreçte, Artırımsal
sürecinkinin 2.3 katı oldu÷u görülmektedir.
- Sistem Test safhasında Test Koúma Do÷rulama ve
Geçerleme Etkinli÷i’nin, Çevik süreçte Artırımsal sürece
nazaran %20 az oldu÷u görülmektedir.
- Genel olarak; Çevik sürecin Test Koúma Do÷rulama ve
Geçerleme faaliyetleri, Artırımsal sürecinkine oranla %20
daha etkindir.

ùekil-7. Test Hızı (D19, D15)
Grafi÷i takiben;
- Gerçekleútirme safhasındaki Test Hızı’nın Çevik süreçte,
Artırımsal sürece nazaran %12 az oldu÷u görülmektedir.
- Sistem Test safhasında ise Test Hızı’nın Çevik süreçte,
Artırımsal sürece nazaran %4 az oldu÷u görülmektedir.
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Grafi÷i takiben,
- Yazılım Üretkenli÷i’nin Gerçekleútirme safhasında Çevik
süreçte, Artırımsal sürece nazaran %54 fazla oldu÷u
görülmektedir.
- Genel olarak; Çevik süreç Artırımsal sürece kıyasla %79
daha üretkendir.

ùekil-8’de Artırımsal ve Çevik süreçlerin Gerçekleútirme,
Sistem Test safhalarındaki ve Genel Sürece ait øúgücü Tahmin
Do÷rulukları karúılaútırmalı olarak verilmiútir.

Son olarak ùekil-10’da, Artırımsal ve Çevik süreçlerdeki Hata
Düzeltme øúgücü Oranları’nın özellikler üzerindeki
da÷ılımına göre sayısal grafi÷i verilmiútir. Grafikte yatayda
ürün ailesi kapsamında seçilen 20 özelli÷in numarası, dikeyde
bu özelliklerin de÷erleri yer almaktadır.

ùekil-8. øúgücü Tahmin Do÷rulu÷u (D10, D12, D19).
Grafi÷i takiben;
- Gerçekleútirme safhasındaki øúgücü Tahmin Do÷rulu÷u
Çevik süreç ve Artırımsal süreçte hemen hemen aynıdır.
- Sistem Test safhasında ise øúgücü Tahmin Do÷rulu÷u’nun,
Çevik süreçte Artırımsal sürece nazaran %20 fazla oldu÷u
görülmektedir.
- Genel olarak; Çevik süreç için yapılan iúgücü tahminleri
Artırımsal süreçtekilerden %4 oranında daha do÷rudur.

ùekil-10. Hata Düzeltme øúgücü Oranı (D17)
Gerçekleútirme, Sistem Test ve Müúteri safhalarında bulunan
hataları düzeltmek için harcanan iúgücü oranı Çevik süreçte
Artırımsal sürece nazaran %24 daha azdır. Bunun sebepleri
olarak; Artırımsal sürecin Gerçekleútirme safhasındaki test
faaliyetlerinin Çevik süreçteki kadar etkin olmayıúı, hataların
daha geç aúamalarda yakalanması ve hataları düzeltme
maliyetinin artması gösterilebilir. ùekil-4’deki Kod Satır
Sayısı Baúına Düúen Test Hata Yo÷unlu÷u grafi÷inde
görüldü÷ü gibi Artırımsal sürecin Müúteri safhasındaki Test
Hata Yo÷unlu÷u, Çevik sürecin Müúteri safhasındaki Test
Hata Yo÷unlu÷u’ndan 5 kat daha fazladır. Hatalar ne kadar
geç yakalanırsa, düzeltme ve de÷iútirme maliyeti o kadar
artmaktadır.

Aúamalara göre de÷erlendirmek gerekirse; Artırımsal ve
Çevik süreçlerin øúgücü Tahmin Do÷rulukları oldukça
yakındır. Süreç Tutarlılık Formlarından, tüm safhalar bazında
faaliyetlerin büyük ölçüde tutarlı uygulandı÷ı görülmüútür.
Buradaki faaliyetler genelde bütün takımın katıldı÷ı ve
gereksinimlerden do÷an özelliklerin de÷erlendirildi÷i
faaliyetlerdir. Ancak Artırımsal süreçteki ilgili faaliyetlere
katılım, Çevik süreçteki gibi bütün takımla olmamaktadır. Bu
sebeple, özelliklerin önceli÷i ve özelliklerle ilgili iúgücü
tahminleri, Artırımsal süreçte yönetici seviyesinde
kalmaktadır. øúgücü Tahmin Do÷rulu÷u’nun Çevik süreçte bu
nedenlerle daha iyi oldu÷u düúünülmektedir.
ùekil-9’da Artırımsal ve Çevik süreçlerin, Gerçekleútirme
Aúamasındaki ve Genel sürece ait Yazılım Üretkenli÷i
karúılaútırmalı olarak verilmiútir.

5. Sonuçlar
Bu çalıúmada, orta ölçekli bir yazılım kurumu içinde iki ayrı
projede uygulanan Artırımsal ve Çevik sürecin baúarımı ve
ürünlerin kalitesi; Tasarım, Gerçekleútirme, Sistem Test ve
Ürünün Müúterideki Kullanımı süreçleri açılarından,
projelerin tamamlanmıú 20 özelli÷i üzerinde nicel analiz
yapılarak araútırılmıútır.
Çalıúma sırasında bu uygulamalara özel olarak ve benzer
uygulamaları yönlendirmesi düúünülerek, sistematik olarak
uygulanabilecek bir yöntem tanımlanmıútır. Yöntemin varlı÷ı,
özellikle geriye dönük uygulamaları ve çevik yöntemleri
ölçme zorlu÷u düúünüldü÷ünde, süreçlerin uygulamalarını
anlamada ve ölçevlerini belirlemede önemli bir kolaylık ve
avantaj sa÷lamıútır.
Geçmiú uygulamalara ait ba÷lam bilgisi, süreçlerin genelde
tutarlı uygulandı÷ını göstermiútir. Bu gözlem, analiz
sonuçlarının proje için genellenebilmesi ve kıyaslama için

ùekil-9. Yazılım Üretkenli÷i (D11, D18)
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sa÷lıkla kullanılabilmesi açılarından fayda sa÷lamıútır. Nicel
analiz için kullanılabilecek süreç ölçevlerin seçilmesi ise nicel
analizin yapılması ve analiz sonuçlarının sa÷lıkla
kullanılabilmesi açılarından güvence sa÷lamıútır.
Kıyaslama için temel alınan beú türetilmiú ölçevin (Test Hata
Yo÷unlu÷u, Test Koúma Do÷rulama ve Geçerleme Etkinli÷i,
øúgücü Tahmin Do÷rulu÷u, Üretkenlik ve Hata Düzeltme
øúgücü Oranı), her iki süreç için veri kümelerinde aralık dıúı
de÷er olup olmadı÷ına bakılmıú ve ortalama ±3 standart
sapma (kontrol limitleri) aralı÷ında herhangi bir aralık dıúı
de÷er görülmemiútir. Bu da süreçlerin, istatistiksel süreç
kontrolü prensiplerine göre, söz konusu ölçevler açısından
dura÷an, di÷er bir deyiúle tahmin edilebilir oldu÷unu
göstermektedir. Süreç ölçevlerine ait veri kümelerindeki
de÷erlerin kontrol limitlerinin dıúına çıkmaması, nicel analiz
için seçilen ölçevlerin, yapılan nicel analiz ve analiz
sonuçlarının sa÷lıkla kullanılabilmesi için güvence sa÷ladı÷ı
tespitlerini desteklemektedir.
Çalıúmada GQM çatısının uygulanması; analiz hedeflerini,
bunlarla iliúkili soruları ve ilgili ölçevleri belirlemek için
pratiklik sa÷lamıútır. Ancak GQM çatısı, bir sürecin
performansının nicel olarak analizi için tek baúına yeterli
olmamıútır. GQM’in yukarıdan aúa÷ıya yaklaúımı, yöntemde;
süreç ölçevlerinin aúa÷ıdan yukarıya belirlenmesi, nicel analiz
için kullanılabilirliklerinin de÷erlendirilmesi ve türetilmiú
ölçevlerinin tanımlanması ile desteklenmiútir.
GQM tablosu taslak halindeyken, planlanan ve gerçek
takvime iliúkin temel ve türetilmiú ölçevler tanımlanmıútır.
Ancak bu ölçevler, kullanılabilirlikleri zayıf oldu÷u için
analize dahil edilmemiú ve son haline ulaúan GQM tablosu ve
iliúkili Temel ve Türetilmiú Ölçev tablolarından çıkarılmıútır.
Takvime iliúkin bu ölçevlerin sistematik olarak tutulmaya
ihtiyacı vardır.
Yöntemin, Artırımsal ve Çevik sürecin yürütüldü÷ü projelere
ait 20’úer özellik üzerinde uygulanması sonucunda, Çevik
sürecin uygulandı÷ı projede Artırımsal sürecin uygulandı÷ı
projeye nazaran Test Hata Yo÷unlu÷u %57 oranında daha az,
Test Koúma Do÷rulama ve Geçerleme Etkinli÷i %20 oranında
daha fazla, Hata Düzeltme øúgücü Oranı %24 oranında daha
az, Üretkenlik %79 oranında daha fazla, øúgücü Tahmin
Do÷rulu÷u %4 oranında daha iyi bulunmuútur.
Yapılan çalıúmanın kısıtı, nicel analizin ve karúılaútırmanın
Artırımsal ve Çevik sürecin uygulandı÷ı birer projeye ait 20
özellikle sınırlı kalmasıdır. Yine de çalıúmada tanımlanan
yöntem izlenerek farklı projelerin özellikleri, zamanla analize
dahil edilebilir. Böyle bir çaba, analiz sonuçlarının kurum
genelinde kullanılabilmesi için fayda sa÷layacaktır.
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Özetçe

yönelik prensipler, pratikler, teknikler ve araçlar bir bütün
olarak ele alınmaktadır.

Bu çalışmada Cybersoft tarafından eskiden kullanılmakta olan
“proje bazlı sürüm yönetim” sisteminin zaman içerisinde
yetersiz kaldığı noktalar ve sebep olduğu problemler tespit
edilmiş ve bunlara çözüm olarak “talep bazlı sürüm yönetim”
sistemi sunulmuştur. Kurgulanmış olan talep bazlı sürüm
yönetim sistemine geçişte deneyimlerimiz aktarılmış ve eski
sisteme göre farklılıkları ve getirdiği avantajlar tartışılmıştır.

Burada ismi anılabilecek çok sayıda sürüm ve konfigürasyon
yönetimi modeli, süreç tanımı ve araç kümesi bulunmaktadır.
Birkaçını saymak gerekirse, maksimum fonksiyonalitede ve
kalite hedeflerini yakalayarak zaman ve kaynak kısıtları altında
yazılımların uygulamaya verilebilmesi için duvardan duvara ve
entegre sürüm yönetimi modeli önerileri mevcuttur [2][3].
Buradaki bakış açımıza uygun olarak, sürüm yönetimi
süreçlerinin özellikle değişiklik talepleri yönetimi ile
bütünleşik uygulanmasının önemi çeşitli yayınlarda
vurgulanmaktadır [4].

1. Giriş
Bölüm 3’de detaylı olarak anlatılan proje bazlı sürüm yönetim
sistemi, geniş proje ekiplerinde ve özellikle bankacılık sistemi
gibi birbiri ile entegre olarak çalışması gereken birçok alt
projeden ve proje ekiplerinden oluşan sistemlerde kalite ve
verim kaybına sebep olmaktadır. Bu yaklaşım ekipler arası ya
da ekip içinde koordinasyonu yönetebilmek için sistematik bir
çözüm sunmadığı için bu koordinasyon yazılımcılar arasındaki
iletişime dayanmaktadır. Bu iletişimin kurulması ve takibine
yönelik sarfedilen ek efora rağmen hatalar yaşanabilmektedir.
Bu sürüm yönetim sisteminin oluşturduğu kalite ve iş kaybını
engellemek amacıyla varolan sistem analiz edilerek, öncelikle
yarattığı problemler tespit edilmiştir. Bu problemler Bölüm
3.2’de detaylı şekilde ele alınmıştır.

Makalenin amacı sürüm ve konfigürasyon yönetimi modeli
önermekten ziyade, bu konuda bir endüstri deneyimi anlatmak
olduğundan burada daha fazla detaylara girmeden mevcut
proje bazlı sürüm yönetimi modelimiz ile devam edeceğiz.

3. Proje Bazlı Sürüm Yönetim Sistemi
Bu bölümde uzun zaman kullanılmış olan proje bazlı sürüm
yönetim sistemi anlatılmış ve temel problemleri üzerinde
durulmuştur. Proje bazlı sürüm yönetim sistemi başlangıç
noktası olarak sürüme çıkması gereken talepler üzerinden
değil, sürüme çıkması gereken projeler üzerinden hareket eder.

Tespit edilen bu sorunların nasıl çözülmesi gerektiğine dair
çeşitli araştırmalar yapılarak uygun yöntemler belirlenmiştir.
Temel olarak kaynak kodlardan hareket eden ve bütün halinde
çalışan sistem değiştirilerek, taleplerden hareket eden ve bütün
yerine birbirleri ile tanımlanmış bağlantılara sahip kaynak
kodları üzerinden çalışan bir sistem hayata geçirilmiştir. Talep
bazlı çalışan bu yeni sürüm sisteminin detayları ve proje bazlı
çalışan eski sistemden farklı olan yönleri Bölüm 4’de
anlatılmıştır.

3.1. İşleyiş
3

4

1,2
SVN

Jenkins
Hedef Ortamlar
(Dev,Alfa
Beta,Prod)

Bu bildiride statik kod analizi, stil kontrolü, otomatik birim
testleri gibi ideal bir sürüm sisteminde sunulması gereken tüm
özellik ve fonksiyonların anlatılması amaçlanmamış, özellikle
proje bazlı sürüm yönetim sisteminden talep bazlı sürüm
yönetim sistemine geçiş deneyimi ve iki yaklaşım arasındaki
farklılıklar anlatılmıştır.

5
JIRA

2. İlişkili Çalışmalar
Günümüz yazılım teknolojilerinde gittikçe karmaşıklaşan
konfigürasyon ve sürüm yönetimi hakkında geniş bir literatür
bulunmaktadır. Bunlar arasında daha geniş bir bakış açısı ile
hem geliştirme hem de uygulamaya verme sürecini bütünleşik
olarak ele almaya çalışan güncel bir kaynak olarak Humble ve
Farley’in kitabı anılabilir [1]. Bu kitapta burada hayata
geçirilmeye çalışılan daha seri bir uygulamaya alma felsefesine

Şekil 1: Proje bazlı sürüm yönetim sistemi
1. Yazılım geliştirici belli bir talebi karşılamak için
değiştirdiği uygulama parçalarını (ekran, kaynak kod,
veritabanı cümlecikleri, tanım dosyaları, vb.) SVN [5]
sunucusuna gönderir. Bu aşamada herhangi bir talep ile
ilişkilendirme zorunluluğu yoktur.
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2. Geliştirici herhangi bir ortama iletmek istediği projenin
son versiyonunu bir Ant [6] betiği (script) yardımı ile
SVN üzerinde ilgili ortam için oluşturulmuş dizin altına
kopyalar.

değişiklik yama ile göndermelidir. Ancak değişiklik elle
yapıldığı, iki kopya halinde yapıldığı ve sadece birisi test
edildiği için gerçek ortama yama ile doğru şekilde
gönderilen bir değişikliğin bir sonraki normal sürümle
bozulma riski bile mevcuttur.

3. Jenkins [7] ilgili ortam için sürümü çalıştırır, gerekli
kaynak kodlarını, veritabanı cümleciklerini ve diğer tüm
dosyaları SVN üzerinde ilgili ortam için oluşturulmuş
olan dizinden alır.

5. Belli bir gereksinimin karşılanması için birden fazla
projede farklı ekiplerce yapılması gereken ve birbirine
bağımlı değişiklikler olabilmektedir. Bu değişikliklerin
tek başına sürüme çıkması ya da diğer değişiklikten sonra
sürüme çıkması hataya yol açabilmektedir. Farklı proje
ekiplerine atanmış, ancak bu tarz bağımlılıkları olan
taleplerin senkronize bir şekilde sürüme gönderilmesi için
sunulan herhangi bir sistem yoktur. Geliştiriciler bu
durumun takibini kendileri yapmak zorundadırlar.

4. Jenkins burada detaylandırılmayacak olan diğer bazı
araçların yardımı ile sürüm ürünlerini oluşturur ve bu
ürünleri hedef ortama iletilir.
5. Geliştirici gerekli bilgilendirmeyi Jira [8] talebi üzerinden
yorum girerek yapar.

6. Belli bir talebin hangi durumda olduğu, çözüldü ise Alfa
testleri için Alfa ortamına ya da Beta testleri için Beta
ortamına çıkıp çıkmadığı görünür değildir. Yazılım
geliştirici bunun da takibini yaparak test uzmanına bilgi
vermek zorunda ya da test uzmanı devamlı talebin
durumunu yazılım geliştiriciye sormak zorundadır. Bazen
değişiklik henüz test ortamına gönderilmemiş olsa bile
test uzmanı gönderildiğini düşünüp boşuna test
yapmaktadır. Tam tersi durumlar da olabilmekte ve test
uzmanı talebin test ortamında olduğundan haberdar
olmadığı
için
testi
başlatmamakta
ve
vakit
kaybetmektedir.

3.2. Temel Problemler
1. Değiştirilen herhangi bir uygulama parçasının hangi
taleple ilişkili olarak değiştirildiği izlenememektedir.
Yazılım geliştiriciler değişikliklerini SVN’e gönderirken
yorum olarak bir talep numarası girebilmektedir. Ancak
bu geliştiricinin inisiyatifindedir, yorum belirtmeden ya
da var olmayan bir talep numarası ile de değişiklikler
gönderilebilmektedir. Dolayısıyla “neyin ne için
yapıldığı” sorusuna sağlıklı cevap verilememektedir.
Geliştiriciler devraldıkları kodlardaki eski değişiklikleri
bilemedikleri için bakımını yapmakta zorlanmakta, yavaş
ve hatalı yazılım üretmektedir.

Bu sistemde geliştiriciler esas işlerinin yanı sıra tüm bu
koordinasyonu yapabilmek için ekstra bir çaba göstermekte,
bolca vakit harcamakta ve sistematik bir yöntem olmadığı için
hata yapmaktadır. Yapılan bu hatalar geliştiricinin
motivasyonunu düşürerek verimin daha da düşmesine yol
açmaktadır.

2. Değişikliklerin talepler ile ilişkisi kopuk olduğu için belli
bir talebin “test edildi, sürüme çıkabilir” statüsünde
olması, sürüm sistemince bir anlam ifade etmemektedir.
Sürüm sistemi talep bazlı değil proje bazlı çalışmaktadır.
Yani bir projede yapılan değişikliklerin ya tamamı
sürüme dahil olmakta ya da hiçbirisi sürüme dahil
olmamaktadır. Belirli bir projede bir önceki sürümden bu
yana nelerin yapıldığı, hangilerinin üretime gitmeye hazır
olduğu geliştiriciler tarafından belli bir sistem olmaksızın
takip edilmeye ve koordine edilmeye çalışılmaktadır.
Özellikle yazılımcı sayısının çok olduğu projelerde sorun
dramatik olarak artmaktadır. Gitmeye hazır olmadığı
halde yanlışlıkla üretime giden değişiklikler ya da acil bir
değişiklik gidebilsin diye tam test edilemeden gönderilen
değişiklikler olmaktadır.

4. Talep Bazlı Sürüm Yönetim Sistemi
Yukarıda belirtilen sorunların giderilmesi, süreç verimliliğinin
ve ürün kalitesinin artırılması için kurgulanan “talep bazlı
sürüm yönetim sistemi” iş akışı, sistemin işleyişi ve bağımlılık
analizi detayları burada anlatılmaktadır. Burada bilhassa
uygulama detaylarına girmekten kaçınılmıştır.
Talep kavramı yazılımda herhangi bir değişiklik yapılmasını
gerektiren tüm bulguları ifade etmektedir. Hata bildirmek için,
yeni özellik eklenmesi için ya da iyileştirme isteği için
kullanıcılar ya da yardım masası Jira üzerinden talepte
bulunabilirler.

3. Gönderilen bir değişikliğin herhangi bir sebeple (hata ya
da vazgeçme olabilir) geri alınması istendiğinde yazılımcı
yine hafızasını zorlayarak değişiklik yaptığı tüm
uygulama parçalarını hatırlayıp manuel olarak geri almak
zorundadır. Yine bu durumda da hatalı bir geri alma
olasılığı çok yüksektir. Geri almak da değişikliği yapmak
kadar test edilmesi gereken bir işlem haline gelmektedir.

4.1. Talep İş Akışı
Talep bazlı sürüm yönetim sisteminin çalışabilmesi için Jira
üzerindeki iş akışı modifiye edilmiş ve sürüm sisteminin
kendisi de bu akışın bir aktörü olacak şekilde değişiklik
yapılmıştır. Her kurum kendi yazılım geliştirme süreçlerine
göre bu akışı belirleyebilir, farklılaştırabilir. Hatta projeden
projeye de bu akışın farklılaşması gerekebilir.

4. Bazen belli bir talebin üretime alınma tarihi kanuni ya da
teknik zorunluluk sebebi ile sabit olmaktadır. Testleri
erken bir tarihte tamamlansa bile belli bir tarihi beklemek
durumundadır. Proje bazlı sistemde bu takibi de yazılımcı
kendisi yapmak zorundadır. İlgili değişiklikleri
bekletebilmek için tüm projeyi bekletmek durumundadır.
O sırada gönderilmesi gereken acil bir değişiklik olursa
bu değişikliği SVN üzerinde projenin hem normal
kopyasında hem de gerçek ortam için oluşturulan dizinde
yapmak zorundadır. Gerçek ortam dizininde yaptığı

Şekil-2 ile basitleştirilmiş bir örnek akış sunulmuştur. Bu akış
içerisindeki bazı geri dönüşler ve adımlar anlaşılır olmak adına
kasten gösterilmemiştir.
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Açık

Çalışılıyor

Teste
gidebilir

Testte

Gerçek
ortamda

Gerçek
ortama
gidebilir

Kullanıcı
kabul
ortamında

Kullanıcı
kabule
gidebilir

1. Geliştirici belli bir talebi karşılamak için değiştirdiği
uygulama parçalarını (ekran, kaynak kod, veritabanı
cümlecikleri, tanım dosyaları, vb.) SVN sunucusuna
gönderir. Bu aşamada SVN’e gönderdiği her bir dosya
için geçerli bir Jira talebinin numarasını yorum olarak
girmek zorundadır.
2. SVN üzerine eklenmiş olan bir betik (pre-commit hook)
sayesinde iletilen dosyanın geçerli bir Jira talebi ile
bağlantısı olup olmadığı kontrol edilir. Eğer böyle bir
bağlantı varsa dosya SVN sunucusuna kabul edilir.

Şekil 2: Örnek iş akışı

3. Geliştirici veya test ekibinin bir üyesi Jira talebini uygun
adıma (teste gidebilir, kullanıcı kabule gidebilir, vb.)
ilerletir.

Yeni bir talep ilk açıldığında “Açık” statüsündedir. Yazılımcı
bu talep ile ilgili çalışmalara başladığını belirtmek için talebi
“Çalışılıyor” durumuna getirir. Yazılımcı çalışmalarını
tamamlayıp değişikliklerini test ortamına göndermek
istediğinde akışı “Teste gidebilir” adımına getirmelidir.

4. Sürüm başlangıcında Jenkins hedef ortama iletilmek
üzere uygun adımda bekleyen taleplerin listesini bir filtre
aracılığı ile Jira’dan alır.

Test sistemi için çalıştırılan sürüm eğer bu değişiklikleri
başarıyla test sistemine çıkarabilirse talebi “Testte” durumuna
ilerletir. Bu aşamada test uzmanı gerekli testleri yaparak testler
başarılı ise akışı “Kullanıcı kabule gidebilir” durumuna getirir.

5. Sürüme çıkacak talep listesindeki her bir talep ile
SVN’deki hangi dosyanın hangi revizyonunun ilişkili
olduğuna dair sorgu Fisheye [9] üzerinden yapılır.

Kullanıcı kabul sistemi için çalıştırılan sürüm eğer bu
değişiklikleri başarıyla kullanıcı kabul sistemine çıkarabilirse
talebi “Kullanıcı kabul ortamında” durumuna ilerletir. Son
kullanıcı bu ortamda kendi kabul testlerini yaptıktan sonra
onaylarsa akışı “Gerçek ortama gidebilir” durumuna getirir.

6. Fisheye üzerinden yapılan sorguya göre gerekli
dosyaların gerekli revizyonları SVN sunucusundan alınır.
7. Sürümün oluşturulması öncesinde talepler arasındaki
bağlantıların kontrol edilmesi gerekmektedir. Gerek Jira
üzerinde tanımlanan bağlar, gerekse yorumlarla sağlanan
bağların bir araya getirilerek hangi taleplerin sürüme
dahil olmaya uygun olduğu belirlenir. Sürüm sisteminin
çalışması için son derece kritik olan bu konu “Bölüm 4.3
Bağımlılık Analizi” başlığında detaylı şekilde
anlatılmıştır. Sürüme dahil olmaya hazır olan kaynaklar
derlenerek sürüm son ürünleri oluşturulur. Oluşan son
ürünler hedef ortama iletilir. Hedef ortam geliştirme
(Dev), test (Alfa), kullanıcı kabul (Beta) veya gerçek
ortam (Prod) olabilir.

Gerçek ortam için çalıştırılan sürüm ilgili talebi “Gerçek
ortamda” durumuna ilerletir.
4.2. İşleyiş
Sürüm
Notları

9

3

11

2
JIRA

8

8. Sürüme çıkmış olan Jira talepleri otomatik olarak uygun
adıma (testte, kullanıcı kabul ortamında, vb.) ilerletilir.
Bağımlılıkları sebebi ile ortama gönderilemeyen taleplere
otomatik olarak yorum girilerek ne sebeple sürüme
çıkamadıkları belirtilir.

4
1

Fisheye

5

6
Jenkins

10

9. Her bir sürüm ile hangi taleplerin ortama iletildiği belli
olduğu için sürüm notları da otomatik olarak oluşturulur.

SVN

7

10. Fisheye beşinci adımda yapılan sorguya cevap verebilmek
için belli aralıklarla SVN üzerindeki dosyalara girilmiş
olan geliştirici yorumlarını ve farkları indeksler. Böylece
hangi talep için SVN’de hangi değişiklikler yapıldığını
takip eder.
11. Fisheye bir plug-in yolu ile yapılan değişikliklerin aynı
zamanda Jira talebi üzerinden izlenmesini de
sağlamaktadır.

Hedef Ortamlar
(Dev, Alfa, Beta, Prod)

4.3. Bağımlılık Analizi
Jira üzerine eklenen iki yeni bağımlılık tipi ile aynı anda
sürüme çıkması gereken ya da belli bir sıra ile sürüme çıkması
gereken taleplerin birbirleri ile ilişkilendirilmesi sağlanmıştır.
Jira kullanıcısı (talebi giren kişi, analist, yazılım geliştirici,
proje yöneticisi ya da test uzmanı) bu bağlılık tiplerini
kullanarak talepleri birbiri ile ilişkilendirir, bundan sonraki

Şekil 3: Talep bazlı sürüm yönetim sistemi
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aşama sürüm sisteminin kontrolünde ilerler ve geliştiricinin ek
takibine gerek kalmaz.

Aynı projede farklı talepler için yapılan değişiklikler
birbirinden bağımsız olarak hedef ortamlara iletilebilmektedir.
Aynı dosyayı etkilediği için bağımlı olan ya da kasıtlı olarak
JIRA’da birbirine bağlanan talepler hariç her talebin bağımsız
bir yaşam döngüsü olabilmektedir, testi uzun süren ya da
kanuni zorunluluk sebebi ile belli bir tarihte gerçek ortama
çıkması gereken talepler aynı projedeki diğer talepleri bloke
etmemektedir (Problem 2, Problem 4).

Jira’da istemli şekilde kurulan bağımlılık ilişkisi dışında aynı
dosyayı etkiledikleri için birbirine bağımlı hale gelen talepler
de olabilir. Bu bağımlılık SVN yorumlarında girilmiş olan
talep numaraları sayesinde otomatik olarak sürüm sırasında
tespit edilir. Örneğin bir dosyanın farklı revizyonlarına girilen
yorumlarda birden fazla talebin adı geçiyor olabilir. Bu
durumda dosyanın farklı revizyonları birden fazla taleple
bağlantılı demektir ve yorumlarda geçen tüm taleplerin Jira’da
tanımlı olan iş akışında hangi adımda oldukları önem kazanır.
3

JIRA üzerinde talepler arasında kurulan bağımlılık tipleri
sürüm tarafından kontrol edilerek aynı anda sürüme çıkması
gereken ya da belli bir sıra ile sürüme çıkması gereken talepler
yönetilebilmektedir. Bu bağımlılıkların düzgün bir şekilde
oluşturulması yeterlidir (Problem 5).

4

Test uzmanı ya da talep sahibi ilgilendiği taleplerin yaşam
döngüsünü, test ortamında olup olmadığını, gerçek ortama
çıkıp çıkmadığını Jira üzerinden kolayca takip edebilmektedir
(Problem 6).

JIRA
JIRA

5

SVN

7

6

6. Sonuçlar

JIRA

Bu bildiride proje bazlı bir sürüm yönetim sistemi yerine
kurgulanan “talep bazlı” bir sürüm yönetim sistemine geçiş
deneyimi anlatılmıştır. Bu deneyim ışığında, pek çok yazılım
geliştirme organizasyonunda karşılaşılabilecek ürün kalitesi ve
süreç verimliliği açısından önemli olduğu düşünülen pratik
problemlere getirilen çözümler tartışılmıştır.

Şekil 4: Örnek bağımlılık durumu
Şekil-4 ile bir bağımlılık durumu örneklendirilmiştir. 3 nolu
talebin sürüme dahil olması hem 7 hem de 5 nolu taleplerin
sürüme dahil olmasına bağlıdır. 7 nolu talep ise 4 ve 6
numaralı taleplere bağımlıdır. Kesik çizgili daire ile gösterilen
4 nolu talep iş akışında henüz sürüme dahil olmayan önceki
bir adımda bulunmaktadır. 7 ve 6 nolu talepler arasında
bulunan Jira kaynaklı ve çift yönlü olan bağlantı ise bu iki
talebin birlikte sürüme çıkması gerektiğini belirtmektedir.
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Bu örnek senaryoda 4 nolu talep sürüme gidemediği için onun
bağladığı 7 nolu talep de sürüme dahil olamayacaktır. 7’nin
sürüme dahil olamaması 6 ve 3’ü de engelleyecektir. Sonuç
olarak sadece 5 nolu talep sürüme dahil olabilir durumdadır.
Kendisi sürüme gitmeye hazır olduğu halde (iş akışında uygun
adımda bulunduğu halde) diğer talepler yüzünden sürüme
gönderilemeyen talepler müşteriye verilen taahhütlerin yerine
getirilememesine sebep olabilir. Bunun önüne geçmek için
önemli sürümlerden belli bir süre önce (özellikle gerçek ortam
sürümlerinden önce) sürüm işleyişinin ilk 7 adımı tekrar tekrar
çalıştırılarak, hangi taleplerin bağımlılıklar sebebi ile sürüme
çıkamayacağı önden tespit edilip raporlanabilir. Böylece
gerekli aksiyonun alınması ve bağımlılığın çözülmesi için
önlem alınabilmesine olanak sağlanmış olur.

5. Tartışma
Talep bazlı sürüm yönetim sisteminde yazılım geliştirici
SVN’e gönderdiği tüm değişikliklere geçerli bir talep
numarası girmek zorunda olduğu için talep ve yapılan
değişiklikler arasında ilişki sağlanabilmektedir. Sağlanan bu
ilişki Fisheye sayesinde hem Jira üzerinden izlenebilmekte,
hem
de
sürüm
çıkarken
Jenkins
tarafından
sorgulanabilmektedir. “Neyin ne için yapıldığı” sorusuna
kolayca cevap verilebilmektedir (Problem 1). Belli bir talebin
geri alınması gerektiğinde yazılımcı yapılan değişiklikleri
izleyebildiği
için
hafızasını
zorlamak
durumunda
kalmayacaktır (Problem 3).
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projelerin ortak ihtiyaçlarının birlikte giderilmesini sağlamak,
Proje Yönetim Ofisi’nin bir görevidir. Kullanılabilirlik
uzmanlığı da projelerarası bir ihtiyaçtır. Üstelik projeler arası
kullanılacak standart bir kullanılabilirlik uzmanlığı edinilmesi
yaklaşımı, proje çıktısı olan ürünlerin kullanım tecrübesi
açısından birbirleri ile uyumlu, daha karakteristik özellikler
sergilemesinde büyük kolaylık sağlamaktadır.
Küçük, cerrahi ekiplerle yapılan çevik yazılım geliştirmede
kullanılabilirlik uzmanlığının bulunması zor olabilmektedir.
Bu nedenlerle kullanılabilirlik uzmanını, iş sahibi olarak
görmek ve bu yetkinliği ekip dışından edinmek daha
uygulanabilir ve maliyet-etkin olmaktadır [6].

Özetçe
Çevik yazılım geliştirme yaklaşımları son zamanlarda büyük
bir hızla yaygınlaşmaktadır. Geliştirilen bilgi teknolojileri ürün
ve hizmetlerinin bireyler tarafından etkili ve verimli bir
biçimde kullanılamama sebeplerinin tespit edilmesi ve ortadan
kaldırılması amacını güden kullanılabilirlik çalışmalarının
yürütülmesi proje başarısı üzerinde etki sahibidir. Bu makale
kullanılabilirlik çalışmalarının çevik yazılım geliştirme süreci
uygulayan projelerde konumlandırılması ile ilgili sorunları, iyi
pratikleri ve tartışmaları sunmayı amaçlamaktadır.

1. Giriş

2.1. Çevik Kullanılabilirlik Pratikleri

Çevik yazılım geliştirme yaklaşımları Agile Manifesto’nun on
yıl önce yayınlanmasından beri gittikçe yaygınlaşan bir
biçimde kullanılmaktadır [1],[2],[3],[4]. Türkiye’de son
dönemde özel sektörde olduğu gibi kamuda da çevik yazılım
geliştirme projelerine rastlanmaktadır.
ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde
geliştirilmekte olan bazı yazılım projelerinde çevik
yaklaşımların kullanılmasına karar verilmiş, Proje Yönetim
Ofisi, çevik yaklaşımlar ile yönetilecek olan projelere destek
verebilme yetkinliğini bünyesine katmıştır.
Kullanılabilirlik, ISO/IEC 9241 numaralı standardın 11
numaralı eki olan kullanılabilirlik rehberinde, bir ürünün
belirli kullanıcılar tarafından belirli amaçlarla etkili, verimli
ve
memnuniyetle
kullanılabilme
derecesi
olarak
tanımlanmaktadır [5].
ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda, 2006 yılından bu
yana faaliyette olan, bir TÜBİTAK-BAP projesi kapsamında
kurulmuş, İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Uygulama
Laboratuvarında kullanılabilirlik ile ilgili akademik ve sektöre
yönelik kullanılabilirlik çalışmaları yapılmaktadır.
Bu makalede halihazırda uygulamakta olduğumuz iki pratik
olan çevik yazılım geliştirme ile kullanılabilirlik testlerinin
bütünleşik yürütülmesi ile ilgili ihtiyacımızı karşılamaya
yönelik yaptığımız bir çalışmanın sonuçları açıklanmıştır.
Makalenin ilk bölümünde çalışmanın yürütüldüğü ortam
açıklanmış ve konuya bir giriş yapılmıştır. 2. bölüm
kullanılabilirlik pratiklerinin çevik projelerde uygulanmasını
açıklamaktadır. Makalenin 3. bölümü çevik yazılım geliştirme
yaklaşımı ile kullanılabilirlik testlerinin birbirleriyle uyumunu
tartışmakta ve 4. bölüm ise gelecekte yapılacak olan
çalışmaları göstermektedir.

2.1.1.

Test Öncelikli Yaklaşımlar

Test Öncelikli Yaklaşımlar, çevik yazılım geliştirme
modellerinde sıkça önerilen bir iyi pratiktir. Test Yönelimli
Geliştirme ve bunun gibi uygulamalar, gereksinimlerin tam
olarak karşılanıp karşılanmadığını kontrol eden testlerin
programdan önce belirlenmesini ve mümkünse geliştirilmesini
önerirler. Kullanılabilirlik testleri de, aynen bu yaklaşımla,
kullanıcı arayüzü tasarımının en başından itibaren
uygulanmalıdır. Bu yaklaşım testin mümkün olduğunca geç
yapılmasını öneren şelale ve benzeri sıralı yaşam döngüsü
modellerine uygun değildir.
2.1.2.

Erken Geribildirim

Çevik yazılım geliştirmenin esas aldığı değerlerden biri erken
ve
sürekli
geribildirimdir
[2].
Organizasyonlar
geribildirimden
kaçamazlar.
Geliştirme
sürecinde
kullanıcılarını dinlemeyen proje ekipleri, ürün kullanıma
çıktığı zaman, geribildirimi kötü yorumlar, düşük karlılık ve
feshedilen sözleşmeler olarak alma riskiyle karşı karşıya
kalacaktır. Geribildirimden kaçmak mümkün olmadığına göre,
geribildirimlerin yönetilmesi gerekmektedir [7]. Yazılım
yaşam döngüsü içinde maliyetlerin önemli bir kısmı yeniden
yapılandırma ve revizyon çalışmalarına harcanmaktadır. Bu
harcamaların en büyük bölümü karşılanmayan ya da
öngörülmemiş
kullanıcı
istekleri,
ihtiyaçları
ve
kullanılabilirlik problemleriyle ilgilidir [8]. Bu sebeple
kullanıcının ve iş temsilcilerinin sahada, geliştiricilerle
birlikte çalışması önerilir. Geliştirilmesi planlanan ürün veya
hizmetin kullanılabilirliği düşünüldüğünde, kullanıcılar ve
kullanılabilirlik uzmanından gelecek olan geribildirimin
tasarıma temel oluşturacak şekilde kullanılması esas teşkil
eder [7]. Yazılım geliştirmenin gerçekten çevik olabilmesi ve
yeniden düzenlemelerin olabildiğince azaltılabilmesi için
kullanılabilirlik testlerinin sadece teşhis eder nitelikte değil,
tedaviyi öngörür biçimde yürütülmesi önem kazanmaktadır.

2. Çevik Projelerde Kullanılabilirlik
Kurum bünyesinde yürütülen projelerin birbirleri ile aynı
terminolojiyi kullanmasını sağlamak, endüstriyel iyi
pratiklerin projelere yansıtılmasına önayak olmak ve
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Bu yaklaşımı, “geçerleme sürecinin tasarım sürecine
dönüştürülmesi” olarak nitelendirerek, ürün kabul edilebilir
duruma gelene kadar sürekli ve seri bir biçimde, test et-onartest et-onar, faaliyetlerinin yürütülmesini öneren RITE
yöntemi uzun yıllardır kullanılmaktadır [9]. Benzer bir
yaklaşımla, gerilla kullanılabilirlik testlerinin çevik yazılım
süreçleriyle uyumlu şekilde uygulanması için “ayda 1 sabah
kullanılabilirlik testi” görüşü yerine “her yinelemede 1 sabah
kullanılabilirlik testi” yöntemi önerilmektedir [10].
2.1.3.

yakalanması ve belgelenmesi gereklidir. Bu gereksinimler
“kullanılabilirlik öyküleri” adı altında çevik gereksinim
analizi sırasında kaydedilebilirler. Kullanılabilirlik öyküleri
ISO 9241 standardında yapılan kullanılabilirlik tanımında
bulunan kullanım hedeflerini işaret ederken, standartta
vurgulanan hedef kitle de persona (karakter) oluşturularak
analiz gerçekleştirilmesine karşılık gelmektedir [13]. Persona
analizi kullanılabilirlik öykülerinin çıkarılmasında kullanılır
ve senaryoların kullanıcı kitlesinin ihtiyaçlarına ve tarzlarına
göre farklılaşmasını sağlar. Kullanılabilirlik öykülerinin
çıkarılması ve belirtilmesi farklı bakış açıları ve yetkinlikler
gerektiren bir iştir. Kullanıcılar veya alan uzmanları çoğu
zaman istenen kullanım tecrübesini tarif ederken
zorlanmaktadırlar. Kullanılabilirlik uzmanlarının rehberliği ile
bu öykülerin daha bütünsel, ve tutarlı bir biçimde yazılması
beklenir. Henüz tasarım yineleme içindeki tasarım aşamasına
geçilmeden kağıt veya beyaz tahta üzerinde çizilecek olan
prototipler üzerinden gerçekleştirilen kullanılabilirlik
gereksinim belirlenmesi ve öykülerin yazılması işi, alan
uzmanları, kullanıcılar ve mümkünse kullanılabilirlik
uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirilebilir [14]. Uygun
biçimde uygulandığında bu modeller çok seri bir biçimde
geliştirilebilir ve bir iletişim ortamı olarak kullanılabilecek
kadar detaya sahip olması sağlanabilir [15]. Prototiplere
harcanan zaman ve prototip detay seviyesi artırıldığında
çıktıların tamamı veya bir kısmının ürün geliştirme süreçleri
içinde tekrar kullanımı sağlanabilir. Prototiplerin detaylı
tasarlanmasının, oluşturulan model veya kodun yeniden
kullanımı ile geliştirme sürecinde zaman kaybettiren bir
aşama olmaktan çıkarak ekibe zaman kazandıran bir
uygulama olması sağlanabilir. Prototip çalıştayının çıktıları,
takiben yapılacak olan tasarım işinde rehber niteliği
taşıyacağından, ileride karşılaşılabilecek kullanılabilirlik
sorunlarının
önceden,
maliyet-etkin
bir
biçimde
çözümlenmesini sağlayabilmektedir. Geliştiricilerin, alan
uzmanları veya potansiyel kullanıcıların henüz tasarım veya
geliştirme halinde olan ürün parçalarını kullanmaya çalışma
süreçlerini gözlemlemeleri önemli kazanımlar doğurur. Bu
sayede geliştiriciler, kullanıcı düşünme biçimini daha iyi
kavrayabilir, ürün kullanım tecrübesinin yaratacağı duyguları
empati yoluyla algılayarak ürünün gerçekten kullanıcı odaklı
olarak tasarlanmasını sağlayabilirler. Geliştirici ekibin tamamı
kullanılabilirlik çalışmalarına gözlemci olarak katılamasa bile
hızlı raporlama teknikleri ile birlikte geliştiriciler, ürünün
kullanıcı deneyimi konusunda yaşadığı sıkıntıları görüp
kullanıcı odaklı tasarım konusunda önemli adımlar atabilirler.

Yinelemeler

Çevik yazılım geliştirme projeleri kısa, zaman sınırlı
yinelemelerden oluşur. Bu yinelemeler kendi içinde analiz,
tasarım, gerçekleştirme ve test faaliyetlerini barındırırlar ve
her yinelemenin sonunda geliştirilen ürün parçası, testleri
yapılmış ve mümkün olduğunca kullanıma hazır bir durumda
olur. Yani ürünün, yineleme sonunda, kullanılabilirlik testleri
tamamlanmış ve istenen kullanılabilirlik seviyesine erişmiş
olacağı varsayılır.
Yinelemelerin başında o yinelemenin geliştirme kapsamı
kullanıcı öyküleri seçilerek kararlaştırılır. Bu aşamada,
geliştirilecek olan işlevleri kullanıcıya sunacak arayüz ve
varsa diğer etkileşim yöntemleri ile ilgili yapılması gereken
geliştirmelere de karar vermek gereklidir. Planlama sırasında
çevik yazılım geliştirme için yapılacak olan kullanılabilirlik
çalışmalarının iki farklı amacı olduğu göz önünde
bulundurulmalıdır. Bunlar, Şekil-1’de gösterildiği gibi,
yineleme başında gerçekleştirilmesi gereken, tasarıma rehber
teşkil edecek prototip geliştirme (Pt(n)) ve yineleme
sonlarında, geliştirilen ürünün kullanılabilirlik sorunlarını
teşhis eder nitelikte testlerin (Ut(n)) yürütülmesidir [11].
Yineleme dahilinde gerçekleştirilen teşhise yönelik
kullanılabilirlik testlerinde bulunan uymazlıklar sonraki
yinelemelerde (Ufix(n-1)) düzeltilmek üzere kullanılabilirlik
öyküleri olarak kaydedilmelidir. Kullanılabilirlik uymazlıkları
ile ilgili düzeltmelerin hayata geçirilmesi esnasında yeni
kullanılabilirlik uymazlıkları sisteme aktarılabileceğinden,
bunların da mümkün olan en kısa sürede test edilmesi
önemlidir [12].

2.1.5.

İlk çevik yazılım geliştirme yöntemlerinden biri olan eXtreme
Programming (XP), kodlama sürecinde bir bilgisayar başına
oturan iki geliştiricinin beraberce programlama yapması
fikrinden bahsetmiştir [2]. Ortaya atıldığından beri sıkça
tartışılan bu kavramın özellikle yüksek karmaşıklıktaki
programlama işlerinde doğru çözüme ulaşmakta faydalı
olduğu tespit edilmiştir [16].
Kullanılabilirlik test yöntemlerinden biri olan “sesli düşünme
testi” kullanıcıların ürünü kullanırken düşüncelerini
seslendirmeleri sonucunda,
gözlemci kullanılabilirlik
uzmanının notlar almasını ve kullanıcının düşünsel sürecini
kavrayabilmesini sağlamayı hedefler. Bu yöntemin sıklıkla
kullanılabilirlik uzmanı tarafından zaten bilinen sorunların
kullanıcılar tarafından onaylanması için kullanıldığına dair

Şekil 1: Bir çevik süreç yinelemesinde kullanılabilirlik
çalışmalarının zamanlanması.

2.1.4.

Kullanılabilirlik Testi Pratikleri

Yazılım Mühendisliği Süreç Pratikleri

Çevik yöntemlerle yürütülen bir yazılım geliştirme projesinin
gereksinim analizi ve gereksinim belirtimi faaliyetleri
sırasında kullanılabilirlik ile ilgili gereksinimlerin de
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bulgular
vardır
[17].
Tasarım
öncesi
yürütülen
kullanılabilirlik
çalışmalarında
amaç
kullanılabilirlik
sorunlarının tespitinden daha ziyade kullanıcının düşünsel
modelinin anlaşılabilmesi olduğundan daha farklı bir yöntem
uygulanabilir. Bu yöntemde kullanıcıların çiftler halinde
beyaz tahta veya kağıt prototip önünde ilk tasarım öğelerini
görüp, deneyip, bekledikleri kullanım tecrübesini birbirlerine
anlatıp, tartışması bu sırada da bir gözlemci tarafından bu
süreç sırasında ortaya çıkan fikirlerin belgelenmesi önerilir.
Çift katılımcılı sesli düşünme testlerinin çevik yazılım
geliştirme
projelerinde
kullanımına
dair
deneyim
bildirimlerine rastlanmıştır [18].
2.1.6.

4. Gelecekteki Çalışmalar
Bu çalışmanın hazırlandığı sırada yürütülmekte olan bir çevik
yazılım geliştirme projesinin kullanılabilirlik ihtiyaçlarını
karşılamak için, makalede bahsi geçen iyi pratiklerin
uygulandığı bir vaka çalışması başlatılmıştır. Vaka
çalışmasının sonunda pratiklerin faydaları ve karşılaşılan
zorluklar ile ilgili ayrıntılı bir rapor oluşturulması ve elde
edilen deneyimler ışığında jenerik bir metodoloji
geliştirilmesi kararlaştırılmıştır.
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Görsellik Sağlayan Fiziksel Yöntemler

Çevik yazılım geliştirme süreçlerinde kullanıcı öykülerinin
yineleme kapsamı içine alınması ve durumlarına göre
sınıflandırılmasını sağlayan öykü tahtaları yaygın olarak
kullanılır. Proje durumu ve gereksinimlerin fiziksel ortamda
görselleştirilmesinin pek çok katkısı belirlenmiştir. Bunların
arasında proje durumunun sürekli görünebilirliğinin
sağlanması, takım içi iletişimde faydalanılması, iş sahipliğinin
belirlenmesi, ekip üyelerinin diğer üyelerin faaliyetlerine dair
farkındalık kazanması, tüm değişikliklerin görülür bir ortamda
gerşekleştirilmesi ve ortak çalışma için bilişsel bir altyapının
kurulması sayılabilir [19]. Çevik yazılım geliştirme
projelerinde fonksiyonel ve arayüze dair gereksinimleri içinde
barındıran kullanıcı öykülerinin arayüz elemanları ve görsel
öğeler ile ilişkilendirilmesinin benzer etkileri olacağı
düşünülebilir. Kullanıcı öykü tahtasında var olan bir arayüz
elemanı ile ilişkilendirilmiş hiçbir kullanıcı öyküsü yoksa,
yüksek ihtimalle gözden kaçırılmış kullanım durumları
bulunabilmektedir. Benzer biçimde hiçbir kullanıcı arayüz
elemanıyla ilişkili olmayan fonksiyonel öykülerin, gerçek dışı
veya kapsam dışı bırakılmış bir işlevselliği ifade ediyor olması
muhtemeldir. Ayrıca, senaryoların geliştiriciler tarafından
öykü tahtası üzerinden geçilerek alan uzmanları ile
paylaşılmasının, senaryoların geliştiriciler tarafından anlaşılma
biçiminin doğrulanma yöntemi olarak kullanılması da
mümkündür [18].

3. Tartışma
3.1. Çevik Yazılım
Testlerinin Uyumu

Geliştirme

ile

Kullanılabilirlik

Her iki yaklaşım için de ortak pratikler kullanılması
uyumluluğa işaret eden bir etmen olarak algılanmasını
destekler. Kullanılabilirlik uzmanları ile çevik yazılım
geliştirme ekiplerinin birlikte çalışarak, yaklaşımların
birleştirilmesinin, her iki tarafa da faydaları olduğunu işaret
eden durum incelemeleri literatürde mevcuttur [7]. Ne var ki
kullanıcı arayüzü çok ön planda olan yazılımların çevik
yöntemlerle geliştirilmesinde, yinelemeler sonucunda sürekli
değişen arayüz, kullanıcılar için istenmeyen bir durum
yaratacağından bazı araştırmacılar çevik yazılım geliştirmenin
kullanıcı odaklı tasarıma ters düşeceğini savunmaktadırlar
[15].
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yöntemi [1], FAST yaklaşımı [17], ve Gomaa’nın PLUS
yaklaşımıdır [9]. Farklı süreçler öne sürülse de önerilen tüm
süreçlerde, yeniden kullanılabilir bir platform ve ürün hattı
mimarisinin geliştirildiği bir alan mühendisliği ile alan
mühendisliği süreci sonucunda elde edilen varlıklardan
ürünlerin geliştirildiği bir uygulama mühendisliği kavramı yer
alır.

Özetçe
Yazılım ürün hattı mühendisliğinin uygulanmasında en önemli
motivasyonlar ürünlerin daha etkin hazırlanması, ürün
hazırlama hızının artırılarak şirketin rekabetçi gücünün
artırılması ve ürün kalitesinin yükseltilmesidir. Literatürde
farklı ürün hattı yaklaşımları tanımlanmıştır. Bu yaklaşımlar
genellikle
organizasyonların
çalışma
yöntemleriyle
örtüşmezler. Bu makalede, öncelikle yazılım ürün hattı
mühendisliği paydaşlar, varlıklar, ürün mühendisliği ve bakım
süreçleri açısından genel olarak tanımlanmış, ardından bu dört
ana bakış açısına dayanarak, genel iki yaşam döngülü ürün
hattı mühendisliğinin Aselsan-REHĐS Grubundaki çalışmalar
için özelleştirilmesine ilişkin tecrübeler raporlanmıştır.

Bu yaklaşımlar genel ihtiyaçlara yönelik olup organizasyon
ihtiyaçlarına göre özelleştirilmelidir. Bu makalede genel
yazılım ürün hattı mühendisliği; paydaşlar, varlıklar,
uygulama mühendisliği süreci ve bakım süreci açısından
değerlendirilmiş, bu dört ilgiye dayalı olarak, Aselsan-REHĐS
kapsamında, iki yaşam döngülü ürün hattı mühendisliği
sürecinin
özelleştirilmesinde
edinilen
deneyimler
paylaşılmıştır.

1. Giriş
Yeniden kullanım, yazılım mühendisliği tarihinde her zaman
önemli bir amaç olmuştur [8]. Đlk zamanlarda tanımlanan
yeniden kullanım yaklaşımları olan modül tabanlı
programlama, bileşen tabanlı yazılım geliştirme, yeniden
kullanılabilir kütüphane ve tasarım kalıplarının üretilmesi
yöntemleri küçük ölçekli yeniden kullanım yaklaşımları olarak
sınıflandırılabilir [8]. Zamanla daha büyük yeniden kullanım
olanağı sağlayan uygulama çerçeveleri mekanizmalar
geliştirilmiştir [7].
Uygulama çerçeveleri, yeniden
kullanılabilir
ve
geliştirilecek
uygulamaya
göre
özelleştirilebilir “yarı-tamamlanmış” uygulamalardır [7][10].
Diğer yöntemlerden daha etkin, büyük ölçekli yeniden
kullanım düşüncesi ile uygulama çerçeveleri araştırma ve
tecrübeleri sonucunda yazılım ürün hatları ortaya çıkmıştır.
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 [6]. Yazılım ürün hatları
mühendisliği
(YÜHM),
önceki
yeniden
kullanım
yaklaşımlarından farklı olarak temel yapıtaşları havuzundan
proaktif, planlı ve büyük ölçeklerde (alan ya da ürün
seviyesinde) yeniden kullanım sağlamayı hedefler.

Makalenin
bundan
sonraki
bölümleri
şu
şekilde
düzenlenmiştir: 2. bölümde iş ilgileri ve bir ürün hattının
geliştirildiği Elektronik Harp sistemleri çalışmaları
tanımlanmıştır. 3. bölüm ürün hattı mühendisliği sürecine ait
genel bilgiler verir ve ortak bir model sunar. 4. bölümde
REHĐS için uyumlandırılan süreç tanımlanırken, 5. bölüm
çalışmalarla ilişkili diğer çalışmaları aktarır. Çalışmaların
değerlendirilmesi 6. bölümde yer alır.

2. Radar ve Elektronik Harp YÜHM
Çalışmaları
Şekil 1'de Aselsan'daki dört gruptan birinin (REHĐS) çalışma
kapsamı içinde yer alan Radar, Elektronik Harp Sistemleri ve
Đstihbarat Sistemleri (REHĐS) yazılımlarına ait katmanlı
referans mimarisi verilmiştir. Güvenlik nedeniyle tüm detaylar
verilememektedir.

Yazılım ürün hatları uygulamalarının yararları daha önce pek
çok araştırmacı tarafından incelenmiş ve tartışılmıştır [16][13].
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
hattı mühendisliği süreçleri önerilmiştir. Bu süreçlerden
başlıcaları SEI’nin Yazılım Ürün Hattı Pratiği Çerçevesi [6],
Fraunhofer’in PULSE yaklaşımı [2], Philips’in CoPAM

Şekil 1. REH Katmanlı Referans Mimarisi
REHĐS yazılımları Görev Alanı Uygulamaları, Uygulama
Destek Servisleri ve Kesişim Alanı Servisleri olarak
adlandırılan üç temel katmandan oluşur. Bu katmanlar Radar,
Radar Elektronik Harp, Haberleşme Elektronik Harp ve
Kendini Koruma alt sistemlerini içerir. Bir Radar Elektronik
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kullanılabilir varlıklardan faydalanarak üretkenliğin artırılması
hedeflenmiştir. Uygulama mühendisliği işgücünün önemli
ölçüde azalması ile pek çok farklı ürünün geliştirilmesinin
sabit işgücü ile mümkün olacağı değerlendirilmiştir.

Destek Sistemi, Radar Elektronik Harp Görev Alanı
Uygulamasına ait bir alt sistem örneği olarak verilebilir.
Genel olarak bir ürün, şekilde verilen üç farklı katmandaki
farklı alt sistemlerin seçimi ve entegrasyonu ile ortaya çıkar.
Katmanların kendileri alt sistem değildir, kavramsal olarak alt
sistemlerin paketlenmesi amacıyla kullanılır. Alt sistemler veri
havuzunda tanımlı daha küçük bileşenler içerir. REH
ürünlerinin geliştirilmesinde yazılım ürün hattı mühendisliği
yaklaşımı benimsenmiştir. Ürün hattı mühendisliği
yaklaşımıyla hedeflenen amaçlar aşağıda ele alınmıştır.

•

3. Ürün Hattı Mühendisliği Süreci
YÜHM (Yazılım Ürün Hattı Mühendisliği) süreçleri üzerine
yapılan literatür taramasına dayalı olarak ortak bir YÜHM
süreci tanımlanabilir [2][6][9][11][14]. Genel olarak YÜHM
süreçlerinin alan mühendisliği ve uygulama mühendisliği
yaşam döngülerini içermesi gerektiği konusunda bir görüş
birliği oluşmuştur. Bu ortak YÜHM süreci Şekil 2‘de
gösterilmiştir.

Geliştirme Maliyetlerini Azaltmak

Ürün hattı mühendisliğine geçişin önemli bir nedeni
maliyetlerin düşürülmesidir. Bu hedef, ortak varlık havuzunda
yer alan yeniden kullanılabilir varlıkların farklı ürünlerde
kullanılmasıyla ulaşılacaktır. Varlık havuzunu geliştirmek için
ilk aşamada bir giriş yatırımı yapılması gerekir. Varlık
havuzunda yer alan yeniden kullanılabilir varlıklar
kullanılarak ürünler hazırlandığında toplam maliyetin önceki
yaklaşımlara göre daha düşük olacağı değerlendirilmiştir.

•

Pazara Çıkış Hızını Artırmak

Aselsan için ikinci önemli hedef, pazara çıkış hızını
artırmaktır. Tek bir ürün geliştirme yönteminde pazara çıkış
süresini ürünün geliştirme süresi belirler. Ürün hattı
mühendisliğinde ürünlerin pazara çıkış zamanı, öncesinde
yeniden kullanılabilir varlıkların geliştirilmesi nedeniyle, tek
bir ürün geliştirmeye göre başlangıçta daha uzundur. Ancak,
varlık havuzu hazırlandıktan sonra pazara çıkış hızı belirgin
ölçüde hızlanır ve yatırımların geri dönüşü her seferinde tek
bir sistemin geliştirildiği yöntemlere göre artar.

•

Şekil 2. Genel YÜHM Süreci
Alan mühendisliği süreci tekrar kullanılabilir bir platformun
geliştirilmesinden, dolayısıyla ürün hattının ortaklık ve
değişkenlik tanımının yapılmasından sorumludur [6].
Platform, tüm yazılım varlıklarından oluşur (gerekler, tasarım,
gerçekleme, testler, vs.). alan mühendisliği süreci beş adımdan
oluşur: ürün yönetimi, alan gereksinim mühendisliği, alan
tasarımı, alan gerçekleştirimi ve alan testi. Ürün yönetimi
adımı, yazılım ürün hattının tüm alanlarına ilişkin varlıkların
tanımlandığı ve varlıkların tüm uygulamalarda kullanılanortak
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. Alan gereksinim mühendisliği adımı, o
aşamasındaki ürün yönetimi ile tanımlanmış alanlar için
gereksinimleri, tüm uygulamalarında ortak olan gereksinimler
ya da sadece bazı uygulamalarda kullanılan veya uygulamalara
göre değişkenlik gösteren gereksinimler olarak tanımlanır.
Alan tasarımı adımı, seçilen ürün hattındaki ürünler için ortak
olan bir ürün hattı mimarisinin tasarlanmasını sağlar. Alan
gerçeklenmesi adımında ürün hattı mimarisine bağlı olarak
gereksinim duyulan ürün hattı varlıkları geliştirilir ve tekrar
kullanılabilir varlık havuzunda saklanır. Alan mühendisliği,
alan testi aktivitelerini de içerir. Alan testi kapsamında test
tanımları, alan test durumları ve test durum senaryoları
hazırlanır.

Kaliteyi Artırmak

Yazılım ürün hattı mühendisliği yaklaşımında varlıkların ve bu
varlıklar kullanılarak hazırlanan ürünlerin kalitelerinin artması
beklenir. Bu artış, ortak varlık havuzundaki varlıkların
öncelikle bağımsız olarak test edilmiş olması, ardından pek
çok üründe test edilmesi ve hataların giderilmesi ile sağlanır.
Benzer şekilde varlık havuzu elemanlarının işlevselliği de
önce bağımsız olarak, ardından pek çok üründe test edilir ve
düzenlenir. Bu kapsamlı kalite güvencesi ile hataların tespit ve
düzeltilme oranı yükselir, tüm ürünlerin kalitesinin artması
sağlanır.
Bakım maliyetlerinin azalması, gelişim ve karmaşıklık
sorunlarının indirgenmesi gibi daha pek çok motivasyon bu
yaklaşıma geçişte rol oynar [14]. Bu motivasyonlar dışında
ürün hattı mühendisliğinin geliştirilmesine ilişkin iki önemli
kısıt belirlenmiştir.

•

Ürün Geliştiriminin Sürdürülmesi

Ürün hattı mühendisliği, Aselsan için önemli bir stratejik
hedef olmasına rağmen devam eden projelerdeki ürün
geliştirimine engel olmaması gerekir. Ürün hattı mühendisliği
kurulurken ürünlerin geliştirilmesi sürdürülmelidir.

•

Uygulama mühendisliği sürecinde ürün hattı uygulamaları,
alan mühendisliğinde tanımlanan ürün hattı değişkenliğinden
faydalanılarak, büyük oranda varlıkların yeniden kullanımı ile
oluşturulur. Uygulama mühendisliği süreci; uygulama
gereksinim mühendisliği, uygulama tasarımı, uygulama
gerçekleştirimi ve uygulama testi adımlarından oluşur.
Uygulama
gereksinim
mühendisliği
adımı,
alan
gereksinimlerini yeniden kullanarak belirlenen uygulama için
gereksinimleri tanımlar, yeni gereksinimleri belirler.

Varolan Đşgücü Seviyesinin Korunması

Aselsan için önemli faktörlerden biri varolan işgücü
seviyesinin korunmasıdır. 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

26

5. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'11

Tüm ürün hattı mühendisliği sürecinde, gereksinim varlıkları
önemli bir rol oynar. Gereksinimler genel olarak aşağıdaki
tiplerden biri olarak değerlendirilir [11]:

Uygulama tasarım adımında uygulama gereksinimleri girdi
olarak alınır, ürün hattı mimarisi yeniden kullanılarak
uygulama mimarisi hazırlanır, eklenmesi gereken varlıklar
belirlenir. Uygulama tasarımı, referans mimarinin gerekli olan
kısımlarını seçip düzenler ve uygulamaya özgü uyarlamaları
ekler. Uygulama gerçekleştirimi adımı ilgili uygulamanın
gerçeklenmesini sağlar. Bu adımın ana ilgi alanları yeniden
kullanılabilir yazılım bileşenlerinin seçimi ve yapılandırılması
ile uygulamaya özgü varlıkların hazırlanmasıdır. Yeniden
kullanılabilir varlıklar ile uygulamaya özgü varlıklar,
uygulamanın gerçekleştirimi için birleştirilir. Uygulama testi
adımı,
uygulamanın
gereksinimlere
uygun
olarak
gerçekleştirildiğini kanıtlayan geçerlileme ve doğrulama
faaliyetlerini içerir. Bu adım, test referansı için kullanılacak
tüm uygulama varlıklarını, gerçeklenen uygulamayı ve alan
testi tarafından sağlanan yeniden kullanılabilir test varlıklarını
girdi olarak alır. Yapılan tüm testlere ilişkin bir test raporu
çıktı olarak hazırlanır.

• Alan gereksinimleri, yazılım ürün hattındaki tüm
uygulamalar için ortak olan ya da farklı uygulamaların
özelleştirilmesine olanak sağlayan değişken gereksinimlerdir.
Alan gereksinimleri, alan gereksinim mühendisliği alt
sürecinde üretilir.
• Paydaş gereksinimleri, paydaşların belirli bir uygulama için
ifade ettikleri, uygulama tarafından yerine getirilmesi beklenen
gereksinimlerdir.
• Uygulama gereksinimleri, bir ürün hattı uygulamasının
tamamını belirtir. Uygulama gereksinimleri, uygulama
mühendisliği sürecinde, ortak ve değişken alan gereksinim
varlıklarından faydalanılarak üretilir.
Genel olarak yeniden kullanımı eniyilemek için belirlenen
uygulama gereksinimlerinin alan gereksinimleriyle uyumlu
olması gerekir. Bu yüzden gereksinim mühendisinin,
paydaşların ihtiyaçlarını karşılayacak alan gereksinim
varlıklarını araştırması ve yeniden kullanması gerekmektedir.
Paydaş gereksinimlerinin alan varlıklarıyla karşılanamaması
durumunda, bu gereksinimlerin karşılanabilmesi amacıyla ek
bir çaba (delta) gösterilmelidir. Daha sonra yeniden kullanım
dışında gerçeklenecek bu çabanın ihtiyaçları karşılayıp
karşılamadığı değerlendirilmelidir. Delta faaliyetlerinin
değerlendirilmesi, gereksinimler için gereken gerçeklemeye
göre yapılır. Tahmin edilen gerçekleme çalışmaları
paydaşların bu gereksinimlerin gerçeklenip gerçeklenmemesi
konusunda karar vermesini sağlar.

3.1. YÜHM Paydaşları
Paydaşların
belirlenmesi
YÜHM
içindeki
önemli
aktivitelerden
biridir.
Paydaşlar,
proje
hedeflerine
ulaşılmasında kritik görülen ve bu hedeflerin başarılı bir
şekilde gerçekleştirilmesi için destek sağlayacak kişilerin
tümüdür. Bu yüzden paydaşların belirlenmesi proje başarısı
için çok önemli bir aktivitedir. Paydaş “sistem ile ilişkili yada
ilgilenen kişi, takım veya organizasyon” olarak tanımlanır.
Paydaşların belirlenmesinde ve paydaşların ihtiyaçlarının
belirlenmesinde paydaş analizi süreci uygulanır. Paydaş
analizi süreci paydaşların sisteme olan etkilerinin
değerlendirilmesi için de kullanılır. Bu süreç çerçevesinde
tasarım sürecini destekleyen stratejiler geliştirilir ve engeller
önlenir/azaltılır. Paydaş analizi genellikle projenin erken
aşamalarında gerçekleştirilir. Paydaşlık analizinin ürün hattı
mühendisliği
sürecine
yansımaları,
ürün
hattı
organizasyonunda alan
mühendisliği ve uygulama
mühendisliğinin uygulanması için gereken organizasyonun,
sorumlulukların ve destekleyici koordinasyon rollerinin
belirlenmesi olarak ortaya çıkar. Ürün hattı mühendisliği
uygulayan bir şirketteki temel roller ilgili ürün hattı
mühendisliği sürecinden türetilebilir. Şekil 3’te, Şekil 2’de
tanımlanan ürün hattı mühendisliği sürecinin ilişkili rolleri
gösterilmektedir.

Şekil 4’te ürün hattı mühendisliğindeki gereksinim varlıkları
ile
diğer
geliştirme
varlıkları
arasındaki
ilişki
gösterilmektedir. Bir ürün pek çok varlık kullanılarak
geliştirilir. Gereksinimler yaşam döngüsünün alt aşamalarında
gerçeklenir. Geliştirme varlıkları alan varlıkları olabileceği
gibi uygulama varlıkları da olabilir. Uygulama varlıkları
Yeniden Kullanılabilir Varlıklar ya da Delta Varlıkları olarak
sınıflandırılır. Yeniden Kullanılabilir Varlıklar alan
varlıklarının uygulama ihtiyaçlarına göre ayarlanması ile elde
edilen varlıklardır. Delta Varlıkları ise yeniden kullanılabilir
varlık havuzunda var olmayan ve sıfırdan başlanarak üretilen
varlıklardır.

Şekil 4. Gereksinimler ve Varlıklar Arasındaki Đlişkinin
Metamodeli

Şekil 3. Yazılım Ürün Hattı Mühendisliği Süreci Rolleri
3.2. Varlıklar

3.3. Uygulama Mühendisliği Süreçleri

Alan mühendisliği ve uygulama mühendisliği süreçlerindeki
her alt süreç bir varlık geliştirir [6][14]. Alan mühendisliği
kapsamında geliştirilen varlıklar alan varlıkları olarak
adlandırılırken,
uygulama
mühendisliği
kapsamında
geliştirilen varlıklar uygulama varlıkları olarak adlandırılır.

Geleneksel ürün hattı mühendisliği yaklaşımındaki geliştirme
varlıklarının sınıflandırılması temel alınarak, uygulama
gereksinim mühendisliği süreci tanımlanabilir. Bu süreç Şekil
5’te bir aktivite çizelgesi olarak gösterilmiştir. Burada alan
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mühendisliği sürecinin sonlandığı ve alan varlık havuzunun
yeniden kullanım için hazır olduğu varsayılmıştır. Uygulama
mühendisliği,
paydaş
gereksinimlerinin
(Paydaş
Gereksinimlerini Belirle) belirlenmesiyle başlar. Asıl amaç
yeniden kullanımı eniyilemek olduğu için paydaş
gereksinimlerinin yeniden kullanılabilir varlık havuzundaki
varlıkların kullanımıyla geliştirilip geliştirilemeyeceği
(Yeniden Kullanım için Alan Varlık Havuzunu Kontrol Et)
belirlenir.

varlık(lar) geliştirilebilir, mevcut varlıklar kullanım dışı
bırakılabilir veya güncellenebilir. Bakım aşaması “Yeni
Varlıkları Kullanıma Al” faaliyetiyle son bulur. Bakım
çalışmaları süreklilik arz eden faaliyetler olduğu için bir
sonraki aşama yine Bakımı Başlat’tır.

Paydaş
Gereksinimlerini
Belirle
Yeniden Kullanım
için Alan Varlık
Havuzunu Kontrol Et

[gerçeklenmiş
paydaş
gereksinimleri]
Gerçeklenmiş
Alan Varlıklarını
Yeniden Kullan

[gerçeklenmemiş
paydaş
gereksinimleri]
Delta Valıklarını
Geliştir
[yeniden
kullanılabilir
değil]
[yeniden
kullanılabilir]

Şekil 6. Reform Yaklaşımında Alan Bakım Süreci

Alan Varlık
Havuzuna Öner

3.5. Özelleştirme Çalışmaları
Aselsan-REHĐS
kapsamındaki
çalışmalarda,
önceki
bölümlerde tanımlanan ürün hattı mühendisliği süreci;
paydaşlar, varlıklar, geliştirme süreci ve bakım sürecinden
oluşan dört farklı perspektifle incelenmiştir. Paydaşlar genel
YÜHM sürecine uygun olarak tanımlanmıştır. YÜHM süreci
uyarlanırken paydaş tanımları çok değişmese de farklı
organizasyonlarda var olan paydaşlara ek olarak yeni paydaş
tanımları yapılabilir ya da belirtilen paydaşlardan bir kısmı
çıkarılabilir.

Şekil 5. Geleneksel YÜHM Yaklaşımında Uygulama
Mühendisliği Süreci
Alan varlık havuzunda yer alan varlıklar paydaş
gereksinimlerini karşılıyorsa yeniden kullanılır (Gerçeklenmiş
Alan Varlıklarını Yeniden Kullan). Bu durumda paydaş
gereksinimleri gerçeklenmiş olur ve süreç ilgili gereksinimler
için sonlandırılır. Gereksinimler uygulamaya özel ise alan
varlıkları bu gerekleri karşılamada yetersiz kalabilir. Bu
durumda uygulamaya özgü ek varlıklar geliştirilmelidir (Delta
Varlıklarını Geliştir). Süreç burada sonlanabilir, ancak
yeniden kullanımı desteklemek için ilgili delta varlığının
gerçeklediği gereksinimlerin daha sonraki projelerde yeniden
kullanılabilir olup olmadığı değerlendirilir. Bu gereklerin
yeniden kullanılabilir olduğu düşünülüyorsa varlık havuzuna
önerilmesi gerekir (Varlık Havuzuna Öner), bu aşamada bu
varlık gerekleri alan gereksinim mühendisliği kapsamında
değerlendirilme ve yeni bir ortak varlık tanımlanabilir.
Varlıkların yeniden kullanılabilir olmadığı değerlendiriliyorsa
süreç sona erer.

Her YÜHM süreci alan mühendisliği ve uygulama
mühendisliği süreçlerini içerir. Ancak alan ve uygulama
mühendisliği alt süreçleri ve bu alt süreçlere ilişkin faaliyetler
belirlenen sırayla uygulanmak zorunda değildir. Şekil 2’de her
ürün hattı mühendisliği sürecinin yalnızca ana faaliyetleri
belirtilmiştir. Genel olarak belirli bir sürecin uygulanma sırası
organizasyon süreçlerine de bağlıdır. Alan mühendisliği süreci
ve uygulama mühendisliği süreci organizasyon süreçleri içinde
yer almalı, Şekil 2’de yer alan her alt süreç organizasyonca
tanımlanan bir yapıya sahip olmalıdır.

4. Radar ve Elektronik Harp YÜHM Süreci

3.4. Bakım Süreci

4.1. Çoklu Ürün Hattı Yaklaşımı

Ürün hattı mühendisliği durağan bir süreç değildir. Varlıkların
sürekli olarak idame ettirilmesi gerekir. Şekil 6’da alan
varlıkları için bakım süreci bir aktivite çizelgesinde
gösterilmiştir. Bakım süreci “Bakımı Başlat” aşamasıyla
başlar. Bu faaliyet planlanmış ya da planlanmamış olabilir.
Bakım faaliyetleri belirlenirken “Sorun Raporlarını Analiz Et”
ve “Yeni/Güncellenen Gereksinimleri Kontrol Et” çalışmaları
paralel olarak yürütülür. Bu iki faaliyetin ardından, varlıkların
eklenmesi ya da çıkarılması kararı alınırsa “Ürün Yol Haritası
Güncele”, var olan varlıkların güncellenmesi kararı alınırsa
“Bakımı Planla” aşamasına geçilir. Đlgili karara göre yeni

Radar ve Elektronik Harp yazılım ürün hatlarında (REHYÜH) bir ürün farklı ürün hatlarındaki ürünlerin bileşiminden
oluşur. Bu yüzden REH-YÜH dahilinde çoklu ürün hattı
mühendisliği süreci uygulanmaktadır. Çoklu ürün hattı
yaklaşımı daha önce farklı araştırmacılar tarafından
adreslenmiştir. Bu kapsamda çoklu ürün hatları, iç içe ürün
hatları ve ürün hatlarından oluşan ürün hatları aynı kavramı
ifade etmek için kullanılmıştır. [18]’de yazarlar çoklu ürün
hatlarını “birbirleriyle ilişkili ve bağımlı yazılım ürün hatları
kümesi” olarak tanımlamıştır. REH YÜH projesinde alt ürün
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hatları ile bileşik ürün hatları birbirinden ayrılmıştır. Bileşik
ürün hatları diğer ürün hatlarını içerebilir. REHĐS projelerinin
geniş kapsamı nedeniyle bileşik ürün hattı yaklaşımı
benimsenmiştir. Ürün geliştirimi, ürünlerin kademeli olarak
yapılandırılmasına dayanır. Bir ürün genel olarak farklı ürün
hatlarında yer alan ürünlerden, artımsal olarak geliştirilir. Bu
kapsamda, iki uç tipteki kademeli yapılandırma stratejisi
ayrıştırılabilir: a) yukarıdan aşağıya ürün özelleştirmesi b)
aşağıdan yukarıya ürün özelleştirmesi. Yukarıdan aşağıya
yaklaşımında öncelikle üst seviyedeki ürünler tanımlanır, daha
sonra alt seviye ürünler yapılandırılır. Aşağıdan yukarıya
yönteminde öncelikle alt seviye ürünler yapılandırılır, daha
sonra bu ürünler üst seviyedeki ürünlerin bir araya
getirilmesinde kullanılır.

4.3. REHĐS Paydaşları
Şekil 2’de tanımlanan sürece uygun olarak ürün hattı
mühendisliği paydaşları tanımlanmıştır (Tablo 1). REH-YÜH
projesi paydaşları literatürde tanımlanan paydaşlarla çok
farklılık göstermemektedir. Đlk bakışta paydaşlar geleneksel
yazılım geliştirme yöntemindeki paydaşlardan farklı
görünmemektedir. Tek bir sistem geliştirmeden ayrılan yönü,
her yaşam döngüsü faaliyeti için hem varlığı tanımlarken ürün
grubuna odaklanan bir alan paydaşı hem de belirli bir ürüne
ait ihtiyaçlara odaklanan uygulama paydaşı olmasıdır.
Uygulama paydaşlarının tek bir sistem geliştirme durumunda
tanımlanan paydaşlardan farklı olduğu unutulmamalıdır.
Örneğin, ürün hattı mühendisliğindeki uygulama gereksinim
mühendisi tek bir sistem geliştirme projesindeki gereksinim
mühendisinden farklı kaygılar taşıyabilir. Ürün hattı
uygulama gereksinim mühendisi alan mühendisliğinde
geliştirilen varlık ve platformun yeniden kullanımı üzerine
odaklanırken, tek bir sistem için çalışma yapan gereksinim
mühendisi gereksinimleri sisteme uygun olarak sıfırdan
hazırlar.

4.2. Artımsal Strateji
Ürün hattı mühendisliğinin hayata geçirilmesi sırasında devam
etmekte olan ürün geliştirme çalışmalarının engellenmemesi
gereği ve bu çalışmalar için gereken işgücünün kısıtlı olması,
geçiş stratejisini belirleyen önemli faktörlerdir. Pohl, geçiş
stratejilerini Büyük Patlama Stratejisi, Taktik Yaklaşım, Pilot
Proje Stratejisi ve Artımsal Giriş olarak sınıflandırmıştır [11].

Tablo 1. Reform YÜHM Süreçleri için Paydaşlar
Rol

Büyük Patlama Stratejisinde yazılım ürün hattı mühendisliği
organizasyonun yeni projelerinin tümünde uygulanır. Bu
durum, alan mühendisliği sürecinin tamamlanıp platformun
hazırlanmış olmasını ve yeniden kullanılabilir bu altyapının
kullanılarak uygulama mühendisliğinin gerçeklenmesini
gerektirir. Pilot Proje Stratejisi gerçek ürün hattı mühendisliği
çabasına girişmeden önce bir pilot projenin geliştirilmesi
yöntemidir. Taktik Yaklaşımda, ürün hattı mühendisliğine
geçişte, öncelikle birbiriyle ilişkili birkaç ürün üzerinde
değişiklik ve yapılandırma yönetimi gibi bazı ürün hattı alt
süreçlerinin uygulanması ile gerçeklenir. Artımsal Giriş
yaklaşımında ise, ürün hattı mühendisliği şirketteki küçük bir
ürün üzerinde başlanır ve artımsal olarak organizasyonun
belirlediği kapsam ya da yatırım boyutlarına göre genişletilir.
Đlk aşamada küçük bir grup ürün hattı mühendisliğine başlar,
bu grubun başarılı olması durumunda diğer gruplar artımsal
olarak bu yaklaşım içinde çalışmalarına devam eder.
Çalışmalar başlangıçta düşük bütçeli bir yatırımla başlar,
ilerleyen aşamalarda başarılı olunması durumunda yatırım
miktarı artar.

Ürün Yöneticisi

Alan Gereksinim
Mühendisi
Varlık Gereksinim
Mühendisi
Alan Mimarı
Alan Varlığı
Geliştirici
Alan Testçisi
Alan Varlığı
Yöneticisi
Uygulama
Gereksinim
Mühendisi
Uygulama Mimarı
Uygulama Geliştirici

REH-YÜH projesinde, belirlenen iki kısıt nedeniyle Büyük
Patlama Stratejisi olası görülmemiştir. Taktik yaklaşım da,
belirti çözümü üzerine odaklanması, buna karşın Aselsan’ın
uzun vadeli, sistematik yeniden kullanım yaklaşımını
hedeflemesi nedeniyle uygun değildir. Pilot proje yaklaşımı ek
maliyet ve kaynakların verimli olarak kullanılamaması riski
taşır. Pilot proje için harcanacak işgücü ile çıkarılacak
ürünlerin, küçük bir ek maliyet ile diğer projelerde de
kullanılabilir olduğu, ek maliyetin pilot projenin diğer
projelere yaygınlaştırılması aşamasında çıkacak maliyetten
daha az olacağı değerlendirilmiş, toplam maliyeti eniyilemek
amacıyla pilot proje yaklaşımı benimsenmemiştir. Artımsal
ürün hattı mühendisliği yaklaşımı, devam etmekte olan
ürünlerin
geliştirilmesine
engel
teşkil
etmeyeceği,
uygulamanın işgücü ölçeklemesi ve toplam maliyet açısından
uygun olması nedenleriyle tercih edilmiştir.

Uygulama Testçisi
Uygulama Bakımcısı

Đşler/Đlgiler
• Ürün yol haritasını hazırlar
• Ticari seçenekleri/yetenekleri tanımlar
• Ticari yapılandırmalar
• Pazar ve dinamiklerle uyumlu genel
bakış
• Belirli ürün pazarı/satış planı
• Ürün uyumluluğu ve yapılandırmaları
• Ürün grubu için işlevsel ve işlevsel
olmayan özet seviyede gereksinimler
• Değişkenlik modelleme
• Müşteri bakış açısı ile tam ve tutarlı
gereksinim belirtimi
• Ürün hattı mimarisinin uygun tanımı
• Uygun varlıkların geliştirilmesi
• Müşteri bakış açısı ile alan varlığı
testleri
• Platform/alan varlıklarının yönetimi
• Bir uygulama için tam ve tutarlı özet
seviye gereksinim belirtimi
• Uygulama mimarisinin uygun tanımı
• Uygulamanın ürün hattı platformu
kullanılarak geliştirilmesi
• Uygulama testleri
• Uygulama varlıklarının bakımı

4.4. REHĐS Varlıkları
Aselsan’daki ürün hattı mühendisliği süreci yaklaşımı büyük
oranda genel YÜHM süreçleri ile uyumludur. Ancak REHYÜH yaklaşımında pazara çıkış hızını artırmak amacıyla tüm
alan varlıkları ilk aşamada üretilmemiştir. Kısa vadede ihtiyaç
duyulmayan bazı varlıkların üretimi geliştirmenin daha uygun
olacağı daha sonraki aşamalara ertelenmiştir. Bu uygulama,
yeniden kullanım oranının azalmasına neden olmakla birlikte
ürünlerin pazara çıkış hızını artırmaktadır. Bu süreç, varlık
sınıflandırılmasında yeni bazı türlerin ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Geliştirilmesi daha sonraya ertelenmiş varlıklar için
Planlı Alan Varlıkları kavramı tanımlanmıştır. Đlgili
metamodel Şekil 7’de gösterilmektedir. Bu metamodel Şekil
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4’te tanımlanan metamodelden türetilmiştir. Şekil 7’de
gösterildiği şekilde üç tür Alan Varlığı ayrımsanabilir:
Geliştirilmiş Alan Varlığı, Geliştirilmekte Olan Alan Varlığı
ve Planlı Alan Varlığı. Geliştirilmiş Alan Varlığı tamamen
bitmiş ve yeniden kullanıma hazır varlıkları ifade eder. Bu
durum, geleneksel ürün hattı yaklaşımındaki varsayımdır.
Geliştirilmekte Olan Alan Varlığı geliştirme faaliyetleri sona
ermemiş, sonlandırılmamış varlıkları belirtir. Bu varlıkların bir
kısmı geliştirilmiş olsa da yeniden kullanılabilirler. Öte
yandan Planlı Alan Varlıkları gereksinim ve yetenekleri üst
seviyede tanımlanmış, geliştirilmesine henüz başlanmamış
varlıklardır; bu varlıklar mevcut projede kullanılamayabilir
ancak bir sonraki proje için geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Şekil 8’de Gereksinim varlıkları ile diğer Alan Varlıkları
arasındaki ilişkiler gösterilmiştir. Şekilde Geliştirilmiş Alan
Varlıkları ve Geliştirilmekte Olan Alan Varlıklarının ilişkili
bir Somut Gereksinim Modeli olduğu görülmektedir; bu
gereksinimler Varlık Gereksinim mühendisleri tarafından
tanımlanmıştır. Öte yandan Planlı Alan Varlıkları yalnızca
Özet Gereksinim Modeli ile özet olarak belirlenmiştir, bu
gereksinimler Alan Gereksinim mühendisleri tarafından
tanımlanmıştır. Alan varlıklarının planlı alan varlıkları
durumundan geliştirilmiş alan varlığı durumuna geçişi artımsal
bir süreci tanımlar. Bu süreçte varlıklar artımsal olarak
geliştirilir.
Aşağıda REH-YÜH’deki geliştirme varlıklarının gösterimi
tanımlanmıştır. Model tabanlı geliştirme yaklaşımında bu
gösterim Şekil 7’deki metamodelin somut sözdizimi olarak
adlandırılır. Alan varlıkları üzerine stereotiplerin uygulanması
yöntemi seçilmiştir. Stereotipler bileşen, sınıf, düğüm vs. gibi
farklı türde varlıklara uygulanabilir.

Uygulama varlıkları Geliştirilmiş Uygulama Varlığı ve Delta
Varlığı olarak ikiye ayrılır. Geliştirilmiş Uygulama Varlığı,
Geliştirilmiş ve Geliştirilmekte Olan Alan Varlıkları’nın
yeniden kullanımıyla ortaya çıkan varlıkları tanımlar. Delta
Varlıkları ilgili uygulamaya özel olarak geliştirilecek
varlıkları ifade etmektedir. Bu varlıklar Alan Geliştirme
Varlıklarından geliştirilmemiştir, bu varlıkların gereksinimleri
nettir. Delta Varlıklar için gereksinimler Planlı Alan
Varlıkları ile örtüşüyor olabilir, ancak proje kapsamında
sadece uygulamaya özel gereksinimler ile gerçeklenirler.

Tablo 2. Aselsan-REHĐS Yaklaşımında Geliştirme
Varlıklarının Sınıflandırılmasında Kullanılacak Gösterim
Kavram
Alan Varlıkları
Geliştirilmiş Alan
Varlığı
Geliştirilmekte Olan
Alan Varlığı
Planlı Alan Varlığı
Uygulama Varlıkları
Geliştirilmiş Uygulama
Var lığı
Delta Varlığı

Kısaltma

Gösterim/Stereotip

GAV

<<GAV>>

GOAV

<<GOAV>>

PAV

<<PAV>>

GUA

<<GUA >>

DV

<<Delta>>

Şekil 9’da Aselsan-REHĐS yaklaşımındaki ürün hattı
mühendisliği varlıkları tanımlanmaktadır. Ortak ve değişken
varlıkların ayırt edilebildiği görülmektedir.

Şekil 7. Aselsan-REHĐS Yaklaşımında Geliştirme Varlıkları
Türlerini Tanımlayan Metamodel
Şekil 7’de belirtilen metamodelden genel çıkarımlar
yapılabilir. Bir uygulamada kullanılan Geliştirilmiş Alan
Varlıklarının sayısı arttıkça yeniden kullanım oranı artar.
Planlı Alan Varlıkları sayısının az olması pazara çıkış
zamanını artırır ancak yeniden kullanım oranını hedefini
azaltır, uzun vadede hedef Planlı Alan Varlıklarının hepsinin
Geliştirilmiş Alan Varlığına dönüştürülmesidir. Delta
Varlıkları yeniden kullanım oranını ve pazara çıkış hızını
azaltan ve mümkün olduğunca az sayıda olması istenen
varlıklardır. Ürünlerin özelleştirilmesine olanak sağlamaları
Delta Varlıklarının avantajı olarak görülebilir.
Şekil 9. Aselsan-REHĐS Yaklaşımında Geliştirme Varlıkları
4.5. REH-YÜH’de Uygulama Mühendisliği Süreci
REH-YÜH
projesindeki
olası
geliştirme
varlıkları
belirlendikten sonra ilişkili uygulama mühendisliği süreçleri
tanımlanmıştır.
Şekil
10’da
uygulama
gereksinim
mühendisliği süreci bir UML aktivite çizelgesi ile
gösterilmiştir. Şekildeki uygulama gereksinim mühendisliği
sürecinin ilk iki adımı, Şekil 5’te tanımlanan genel uygulama

Şekil 8. Aselsan-REHĐS Yaklaşımında Gereksinimler ve
Varlıkların Đlişkisini Gösteren Metamodel
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ortaya çıkacak sorunların giderilmesi amacıyla idame ettirilir.
Alan havuzundan çıkarılan varlıklar Çıkarılmış Alan Varlıkları
olurlar.

gereksinim mühendisliği ile benzerlik gösterir. Ancak paydaş
gereksinimlerinin gerçeklenmesi, alan varlıklarının ya da
geliştirilmekte olan alan varlıklarının yeniden kullanımı ile
sağlanır. Geliştirilmekte olan alan varlığının yeniden kullanımı
durumunda, bu varlığın yeteneklerinin uygulama ihtiyaçlarını
sağlayacak şekilde genişletilmesi gerekebilir. Delta varlığı
ihtiyacı Şekil 5’te tanımlanan süreçle benzerdir.
Şekil 10’daki aktivite çizelgesine dayalı olarak REH-YÜH
yaklaşımındaki varlıklar farklı durumlarda olabilir. Şekil 11’de
REH-YÜH
yaklaşımındaki
durum
geçiş
çizelgesi
gösterilmiştir. Đlk olarak her varlık, bir Planlı Alan Varlığı
olarak belirlenir. Bu karar ürün hattı mimarisi ve gerekli
yeteneklerin tanımlandığı değişkenlik modeline bağlı olarak
verilir. Planlanan zaman geldiğinde alan mühendisliği
geliştirme ekibi, ilgili varlığı geliştirmeye başlar. Bu aşamada
varlığın durumu Geliştirilmekte Olan Alan Varlığı olarak
değiştirilir. Varlık geliştirimi tamamlandığında, Geliştirilmiş
Alan Varlığı olur. Geliştirilmiş Alan Varlıkları içermesi
gereken yetenekler tamamlamış, test edilmiş ve uygulama
mühendisliği sürecinde kullanılmaya hazır hale getirilmiş
varlıklardır. Ancak REH-YÜH sürecinde Geliştirilmiş Alan
Varlıkları yanında Geliştirilmekte Olan Alan Varlıkları da
ürün geliştirilmesinde kullanılmaya başlanmış olabilir.

Şekil 11. Aselsan-REHĐS Yaklaşımındaki Alan Varlıkları Đçin
Durum Geçiş Çizelgesi

5. Đlişkili Çalışmalar
Matinlassi [12], COPA, FAST, FORM, KobrA ve QADA’yı
içeren beş ürün hattı mühendisliği yaklaşımını incelemiştir.
Uygulanan çerçevede yöntem kapsamı, kullanıcı, yapı ve
geçerlileme bakış açılarına göre karşılaştırma ve
değerlendirme yapılmıştır. Karşılaştırma sonuçları yöntemler
arasındaki önemli farklılıkları ortaya koymuştur. Yöntemlerin
her biri farklı bir amaçla oluşturulduğu için birbirleriyle karşıt
ya da birbirini kapsayan uygulamalar içermemektedir. Bu
yöntemler farklı alanlarda uygulanmış ve pratik olarak
endüstriyel
çalışmalarda
geçerlilenmişlerdir.
Tüm
yöntemlerde, hiçbir ticari aracın tek başına süreci
destekleyecek nitelikte olmadığı görülmüştür. Bu yüzden
birçok araca eklentiler geliştirilmiştir. REH-YÜH projesinde
ana odak noktası çoklu ürün hatları mühendisliğidir. Hiçbir
yaklaşım tek başına REH-YÜH projesi hedeflerini
karşılamadığı için, karşılaştırılan beş yöntemle benzer şekilde
genişletilmiş bir ürün hattı mühendisliği sürecine ihtiyaç
duyulmuştur. REH-YÜH yaklaşımı, COPA yöntemine benzer
bir şekilde çoklu ürün hatları mühendisliğini temel alır.
Gomaa, çalışmasında [9] PLUS adı verilen, ürün hatları için
yazılım tasarım yöntemini tanımlamıştır. PLUS, tek bir sistem
geliştirimini yazılım ürün hatları boyutunda adreslemek için,
UML tabanlı tasarım yöntem ve süreçlerini genişletmek üzere
bir dizi kavram ve teknik sağlamıştır. PLUS kullanılarak
yazılım ürün hatlarındaki ortaklık ve değişkenlikleri açık
olarak modellemek hedeflenmiştir. Gomaa, çalışmalarında
yazılım ürün aileleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere her UML
modeli görünümünün (kullanım durumu, statik, durum
makinesi, ilişki modeli vs.) nasıl genişletilebileceği üzerinde
incelemeler yapmıştır. PLUS yöntemi, değişkenliğin UML
varlıkları gibi hazır varlıklarda modellendiği bütünleşik
değişkenlik
yaklaşımından
faydalanır [14]. REHĐS
yaklaşımında dikgen değişkenlik yöntemi uygulanmıştır.
Yazılım varlıkları UML ile modellenirken, değişkenlik,
genişletilmiş yetenek modeli ile modellenmiştir.

Şekil 10. Aselsan-REHĐS Yaklaşımında Uygulama Gereksinim
Mühendisliği Süreci
Alan varlıklarının geliştirilmesinde çevik yöntemler
kullanılmaktadır. Bu nedenle Geliştirilmekte Olan Alan
Varlıkları, kısmen geliştirilmiş olsalar da çevik yöntem
stratejilerine uygun olarak ara sürümlerinde o ana kadar
tanımlı yetenekleri ile tam çalışır ve test edilmiş olarak
uygulamaların geliştirilmesinde kullanıma uygun olarak
hazırlanır. Varlıklar, Uygulama Mühendisliği sürecinde
kullanılıyorsa Yeniden Kullanılabilir Alan Varlıkları olarak
sınıflandırılır. Geliştirilmiş Alan Varlıklarının yetenek
kümeleri, bu varlıkların kullanımının sona ermesi ve varlık
havuzundan çıkarılmalarına kadar genişletilebilir. Bu varlıklar,

Yöntem mühendisliği; tasarım ve bilgi sistemlerinin
geliştirilmesi için teknik ve araçlar geliştirme ile
uyumlandırma işlemleri için bir mühendislik disiplini olarak
tanımlanmıştır [15]. Yöntem mühendisliği, her bir uygulama
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için ortak evrensel bir tasarım yöntemi olmadığı varsayımı
üzerine kurulmuştur. Genel amaçlı yöntemler tasarlanmış olsa
da bu yöntemler özelleştirilmiş uygulamalarda başarısız
olmaktadır [15]. Yöntem mühendisliği, farklı yaklaşımlarla
baş edebilmek için her sorun alanı için farklı bir yöntem
(mühendislik yöntemi) geliştirilmesini hedefler. Böylelikle
belirli bir yöntemi uygulamak yerine yazılım varlıklarının
üretimine ilişkin bir yöntem üretilir. Yöntem mühendisleri,
yöntemleri modeller ve bu şekilde yöntem alanını analiz
ederler, yöntem ve yöntem parçalarını modellemek için genel
olarak
metamodelleme
tekniklerini
kullanırlar.
Bu
metamodeller yöntem havuzunda toplanır. Otomatik araç
desteği kullanan mühendislik yöntemleri CAME (Computer
Aided Method Engineering) gerektiğinde uygun yöntem
parçaları yöntem havuzundan alınır, gerekiyorsa uyumlanır ve
yeni bir yöntemde birleştirilir.

[2]

[3]

[4]

6. Sonuçlar
[5]

Yazılım ürün hattı mühendisliği süreçleri genel olarak
tanımlanmıştır. Bu makalede yazılım ürün hattı mühendisliği
süreçlerinde yer alan ortak öğelerin özelleştirilmesi
değerlendirilmiştir. Ürün hattı mühendisliği süreç öğeleri
büyük oranda kullanılmıştır. Paydaşlar hemen hemen aynıdır.
Literatürde varolan görünümle benzer olarak alan varlıkları ve
uygulama varlıkları ayrımı yapılmıştır. Ancak, REH-YÜH’de
uyarlanan alan mühendisliği sürecinde, alan varlıkları,
geliştirilmiş alan varlıkları ve geliştirilmekte olan alan
varlıkları olarak özelleştirilmiştir. Geliştirilmekte olan alan
varlıklarının tanımlanması, ürün hattı ekibinin bu varlığı
ilerleyen aşamalarda geliştirmesine olanak sağlamıştır. Bu
şekilde organizasyon geliştirme faaliyetlerini devam
ettirebilmiş ve yeniden kullanım kazancı artırılmıştır. Farklı
alan mühendisliği süreçleri ve ilgili varlık tiplerinin
tanımlanmasının uygulama mühendisliği süreçleri üzerine de
etkisi olmuştur. Bakım süreci varolan yaklaşımlarla benzerlik
gösterir. Literatürde varolan ürün hattı mühendisliği süreçleri
ile en önemli farklılığı çoklu ürün hatları odaklı olmasıdır.

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

Literatürde çoklu ürün hatları için farklı bir sürecin
tanımlanmadığı görülmüştür. Çalışmalardaki tecrübeler
aslında çok farklı bir sürece de ihtiyaç duyulmadığını ortaya
koymuştur. Ancak, çoklu ürün hattı ayrıştırımı için yeni
modelleme gösterimlerine ihtiyaç duyulmuştur. Gelecekteki
çalışmalar ürün hatlarının değerlendirilmesi için gereken
ölçümlerin alınması üzerine yoğunlaşmalıdır. Ek olarak REHYÜH ürün hattı mühendisliği süreçlerini destekleyecek ürün
kullanımı ve geliştiriminin de çalışılması gereken konular
arasında olduğu değerlendirilmiştir.

[12]

[13]

[14]

7. Teşekkür

[15]

Levent Alkışlar, Baki Demirel, Hakime Koç, Gökhan
Kahraman, Şafak Şeker, Hakan Bali ve Ümit Demir’e Radar
ve Elektronik Harp alanı ve ürün hattı mimarisi ile ilgili
değerlendirmelere verdikleri destek ve katkılar nedeniyle
teşekkür ederiz. Bu çalışma “Radar Elektronik Harp
Sistemleri için Ürün Hattı Mühendisliği Çalışmaları”
kapsamında Aselsan ve Bilkent tarafından gerçekleştirilmiştir.

[16]

[17]

[18]
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de÷iúimlerin yazılım mimarisini ve yapısını etkileme miktarını
hesaba katmak için de÷iúim türleri tanımlanmıú ve bunlara
a÷ırlıklar verilmiútir. Bu sayede, yorumlarda yapılan
düzenlemeler gibi yazılım mimarisini etkilemeyen “yapısal
olmayan de÷iúimler” hesaba katılmaz iken, yazılımın birçok
yerini etkileyebilecek bir de÷iúim olan metot imzasındaki
de÷iúimin etkisi daha ön plana çıkartılmıútır.
De÷iúim analizi yöntemi ile yazılımın ardıúıl sürümleri
incelenerek sınıflardaki de÷iúimler çıkarılmakta ve sınıfların
de÷iúim maliyetleri hesaplanmaktadır. Bu yöntem ile
yazılımın sürümleri arasındaki de÷iúim miktarı nicel olarak
ifade edilmektedir. Dolayısı ile bir sürümden di÷erine geçiúte
yapılan de÷iúimlerin ölçülmesi sa÷lanmaktadır. Hangi
sürümlerde en çok de÷iúimin yapıldı÷ı, bu de÷iúimlerin hangi
sınıflar üzerinde ne kadarlık bir etkiye sahip oldu÷u ve
bunlarla birlikte sınıfların de÷iúti÷i sürümler önerilen yöntem
sayesinde görülmektedir.
De÷iúim maliyetleri dikkate alınarak yazılımlardaki kritik
sınıflar belirlenebilir. Bu sınıflar olgunlaúmamıú ve kararsız
olabilece÷inden öncelikli olarak ve daha çok sınanmalıdır.
Ayrıca gözden geçirme ve yeniden yapılma iúlemlerinde bu
sınıflar öncelikli olarak dikkate alınmalıdır.
Yazının planı úu úekildedir. Bölüm 2’de önceki yapılan
çalıúmalardan bahsedilmiútir. De÷iúimlerin sınıflandırılması ve
hesaplama yöntemleri Bölüm 3’te, yapılan deneysel çalıúma
Bölüm 4’de açıklanmıútır. Bölüm 5 sonuçlar ve ileriki
çalıúmaları içermektedir.

Özetçe
Yazılımlar yeni özellik ekleme, kalite iyileútirme ve hata
düzeltme iúlemleri sebebiyle sürekli de÷iúime u÷ramaktadır.
Bu çalıúmada nesneye dayalı yazılımların sürümleri
arasındaki de÷iúimlerin ölçülmesi amaçlanmaktadır ve
“de÷iúim maliyeti” kavramı de÷iúimlerin miktarını göstermek
için kullanılmıútır. De÷iúim maliyetlerinin hesaplanması için
nesneye dayalı yazılımlardaki temel de÷iúimler dikkate
alınarak bir sınıflandırma yapılmıútır. Bu de÷iúimlere
etkilerine göre farklı a÷ırlıklar verilerek sınıfların de÷iúim
maliyetleri hesaplanmıútır. Bu sayede yazılımın sürümleri
arasında en çok de÷iúimin hangi sınıflar üzerinde yapıldı÷ı,
hangi sınıfların kararlı ve tekrar kullanılabilir, hangi
kısımların kararsız ve çok de÷iúen oldu÷u bilgilerine
ulaúılabilir. De÷iúim maliyeti çok yüksek olan ve yazılımın
son sürümlerine yakın kısımlarda da de÷iúime u÷rayan sınıflar
tehlikeli ve kritik sınıflar olarak ifade edilebilir. Bu kısımlar
daha çok ve öncelikli olarak sınanmalı; bakım ve yazılımın
gözden
geçirilmesi
sırasında
öncelikli
olarak
de÷erlendirilmelidir. Bu sayede proje yöneticileri sınama için
ayıracakları kaynakları daha verimli bir biçimde ayarlayabilir;
yazılım geliútiricileri yazılımın düúük kaliteli bu kısımlarından
baúlayarak yazılımın iyileútirilmesini sa÷layabilirler.

1. Giriú
Bir yazılımın tarihsel geliúim bilgisi incelemek o yazılım
hakkında daha çok bilgi edinmemizi ve daha do÷ru kararlar
vermemizi sa÷lar. Yazılımlar hayat döngüleri içersinde sürekli
de÷iúime u÷rarlar. Hata düzeltme, yeni özellik ekleme ve
kalite iyileútirme baúlıca de÷iúim nedenleridir. Ancak,
yazılımların kaliteli kısımlarında, hata çıkma olasılı÷ı di÷er
kısımlarına göre daha azdır; ayrıca iyi bir tasarımda bu
kısımlar eklenecek yeni özelliklerden az etkilenir. Di÷er
taraftan kalite özellikleri daha düúük olan sınıflar hataya
açıktır ve gelen de÷iúiklik isteklerinden çok etkilenir. Dolayısı
ile yazılımlardaki düúük kaliteli kısımlar yazılımların kritik
kısımlarıdır ve yazılımın di÷er kısımlara göre daha çok
de÷iúir.
Önceki çalıúmalarımızda [1,2] yazılımların kaynak kodundaki
“yapısal de÷iúimleri” analiz eden ve yazılımın gerçekten
de÷iúen kısımlarını bulan de÷iúim analiz yöntemi, çalıúmanın
sonuçlarının do÷rulanması için geliútirilmiútir. Bu çalıúmada
ise bu yöntem yazılımın geliúiminin incelenmesi ve
yorumlanması için kullanılmıútır.
Çalıúma kapsamında yazılımların sürümleri arası de÷iúimleri
ölçmek için “de÷iúim maliyeti” kavramı tanımlanmıútır ve bu
kavram ardıúıl iki sürüm arasındaki farkların ölçülmesi için
kullanılmıútır. De÷iúim maliyeti hesaplanırken, yazılımlardaki

2. Literatür Özeti
Bazı araútırmacılar, sistem tasarımının de÷iúebilirli÷e ve
de÷iúimin yayılmasına olan etkisini araútırmıúlardır.
M.Chaumun ve di÷erleri yaptıkları araútırmada [3] sistem
tasarımının de÷iúebilirli÷e etkisini incelemek için bir de÷iúim
etkisi modeli oluúturmuúlardır. Yazılımın bir yerinde yapılan
de÷iúimin, yazılımdaki di÷er hangi kısımları etkiledi÷ini
bulmanın; yazılımın de÷iúimden sonrada kararlı ve do÷ru
çalıúmasını sa÷lamak için önemli oldu÷unu vurgulamıúlardır.
Ana odakları, sistemin bir de÷iúimi nasıl karúılayaca÷ını ve
sistemin
de÷iúebilirli÷inin
de÷iúimleri
ne
kadar
so÷urabildi÷idir.
Bazı araútırmacılar, yeni eklenen bir özelli÷in, var olan bir
özelli÷in de÷iútirilmesinin sınıfları etkileme olasılıklarını
dikkate alarak de÷iúim e÷ilimli sınıfları olasılıksal
yaklaúımlarla belirleme üzerine çalıúmıúlardır. Tsantalis ve
di÷erleri bu konuda yaptıkları çalıúmada [4], bu yaklaúımla,
nesneye dayalı sistemlerde verilen bir de÷iúime karúılık di÷er
sınıfların de÷iúim olasılıklarını belirlemeye yönelik bir
yöntem önermiúlerdir. Sharafat ve Tahvildari’nin makalesinde
[5] yazılımların, Tsantalis ve di÷erlerin önerdi÷i yönteme
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yakın olarak, kaynak kodunun geçmiú sürümleri ve UML
diyagramlarındaki ba÷ımlılıkları inceleyerek, ilerleyen
sürümlerde hangi sınıfların de÷iúece÷ini olasıksal olarak
hesaplamaktadır. Bir di÷er çalıúmada [6], [4] de kullanılan
yöntemin çok sınırlı bir versiyonunu kullanarak bir teknik
sunmuúlardır; ancak gerçekleme ya da benzeri di÷er
yöntemlerle karúılaútırma vermemiúlerdir.
Bir çalıúmada [7], yazılımın önceki sürümleri, sürüm denetim
sistemleri üzerinden incelenerek kaynak kodun bir yerinde
yapılan de÷iúimin ilgili olabilece÷i di÷er kısımları
geliútiricilere önermek için bir yöntem geliútirilmiútir.
L.Li ve A. Offut kullanıcı tarafından tanımlanarak girilen bir
de÷iúimin etkisini belirlemek için de÷iúimin ba÷ımlılık
graflarına dayalı bir sistem önermiútir [8].
Yazılımın geliúim sürecindeki metriklerin de÷iúimlerini analiz
eden, bunların projelerin ilerleyen aúamalarındaki kalite
de÷iúimi hakkında bilgi çıkarmak üzerine yapılmıú çalıúmalar
vardır.
Young Lee ve di÷erleri tarafından yapılan çalıúmada [9] fanin/out ba÷ımlılık ve uyum metrikleri ile yazılımın geliúim
davranıúlarını anlamak için açık kaynak kodlu JFreeChart
yazılımı analiz edilmiútir. Yaptıkları deneysel çalıúmada
incelenen yazılımdaki sınıf sayısı artıúı ile ba÷ımlılık ve uyum
metrikleri arasındaki iliúkiyi incelemiúlerdir. Elde edilen
sonuçlar ba÷ımlılık metriklerinin sınıf sayısı ile iliúkili
oldu÷unu göstermiútir. Uyum metri÷i için ise negatif
korelasyon bulumuútur. Yeni eklenen sınıfların, silinen
sınıflara göre fan-in metrik de÷erleri yüksek, fan-out metrik
de÷erleri ise daha düúüktür. Bu da tekrar kullanılabilirlik için
istenen bir durumdur.
Yedi çevik (agile) geliútirme yöntemi ile geliútirilen proje,
nesneye dayalı metriklerinin bu projelerdeki de÷iúimlerini ve
farklı proje içeriklerinin kaynak koddan nasıl etkilendi÷ini
belirlemek için incelenmiútir [10] Metriklerin kullanılmasının,
çevik geliútirme yöntemi ile geliútirme yapan grupların
yazılımı anlamalarını kolaylaútıraca÷ını, iyileútirmelerin ve
geliúimin sa÷lanması için günlük iúlemlerini belirlemede
yardımcı olaca÷ını ileri sürmektedirler.
Bu çalıúmada, sınıfların de÷iúim maliyetleri çıkarılmıútır.
Yapılan deneyler sırasında; yazılımların de÷iúim bilgileri,
yazılımların ardıúıl sürümlerinden elde edilmiútir.

yerinin de÷iútirilmesi yapısal olmayan de÷iúimlere örnek
olarak verilebilir ve bu tür de÷iúimler de÷iúim maliyeti
hesaplanırken ihmal edilmiútir. Nesneye dayalı yazılımların
temel bileúeni sınıflardır. Sınıflar üzerinde ekleme, silme,
taúıma ve sınıfın içinde yapılabilecek de÷iúimleri
hesaplayabilmek için; sınıfların nitelik, metot gibi sahip
oldukları alt bileúenler belirlenmiútir. Dolayısı ile yapısal
de÷iúimler belirlenirken, nesneye dayalı yazılımlardaki alt
bileúenler ve bunlar üzerinde yapılabilecek iúlemler ile
bunların aralarındaki iliúkiler dikkate alınmıútır.
øsim de÷iútirme ve sınıfların taúınması iúlemleri yapısal
de÷iúim olarak de÷erlendirilmiútir. De÷iúim analizinde bu
operasyonların
belirlenmesi
hesaplamaların
sa÷lıklı
yapılabilmesi için önem taúımaktadır. Bu iúlemlerin
belirlenemedi÷i durumda; bu iúlemlerin yapıldı÷ı yazılım
birimlerinin operasyondan önceki hali silinmiú, yeni hali
eklenmiú gibi bir etkiye sahip olmaktadır.
Farklı türdeki yapısal de÷iúimler yazılım tasarımı üzerinde
farklı etkiye sahiptir. Örne÷in bir sınıfın metodu içerisindeki
yerel de÷iúimler programın di÷er kısımlarını etkilemezken,
metodun parametre listesindeki bir de÷iúim farklı kısımları
etkileyebilir. Farklı de÷iúim türlerinin ayırt edilebilmesi için
de÷iúimlere, yazılım tasarımına etkilerine göre farklı a÷ırlıklar
verebiliriz.
Yapısal de÷iúimlerin kısaltmaları, açıklamaları, a÷ırlıkları ve
çalıúmada genel olarak kullanılan a÷ırlıklar (KA) Tablo 1’de
verilmiútir.
Tablo 1: Yapısal De÷iúimler
De÷iúim
Türü
MA
MD
FA
FD
CA
CD
R
M
MC
FTC
SCC
IIC
MLC
MRTC
MPC

3. De÷iúim Analizi
Bu çalıúmada, yazılımlardaki de÷iúimleri tasarımsal düzeyde
incelemek için, kaynak kod analizine dayalı bir yöntem
izlenmiútir ve de÷iúim sınıfları oluúturulmuútur.
3.1. De÷iúimlerin Sınıflandırılması

MLOCC

De÷iúimlerin sınıflarındırılmasında; nitelik, metot, sınıf gibi
nesneye dayalı yazılım bileúenleri, bunlar arasındaki iliúkiler
ve kaynak kod üzerindeki olası de÷iúim türleri göz önünde
bulundurulmuútur. Ayrıca, bu de÷iúim sınıflarına a÷ırlıklar
verilmesi ile hesaplanan de÷iúim maliyeti kavramı
tanımlanmıútır.
Yazılımın mimari de÷iúimleri, yazılımın geliúimsel süresince
kaynak kodu incelenerek çıkarılmıútır. Yazılımın kaynak
kodundaki de÷iúimler: yapısal de÷iúimler ve yapısal olmayan
de÷iúimler olarak iki kısıma ayrılmıútır. Yapısal de÷iúikler
yazılımın derlenen çalıútırılabilir kodunu de÷iútirirken, yapısal
olmayan
de÷iúimler
çalıútırılabilir
kodunu
de÷iútirmemektedir. Yorum ve boúluk ekleme, silme,
de÷iútirme; kod hizalama veya bir metodun sınıfın içerisinde

MAAF
MDAF
MCAF
MACM
MDCM
MCCM

Açıklama

A÷ırlık

Bir sınıfa bir metot eklenmesi sabiti
Bir sınıftan bir metodun silinmesi sabiti
Bir sınıfa bir nitelik eklenmesi
Bir sınıftan bir niteli÷in silinmesi
Bir pakete bir sınıfın eklenmesi sabiti
Bir paketten bir sınıfın silinmesi sabiti
Sınıf veya metodun isminin
de÷iútirilmesi
Bir sınıfın baúka bir pakete taúınması
Görünürlük de÷iúimi
(public/private/protected)
Nitelik tipinin de÷iútirilmesi
Sınıfın türedi÷i sınıfların de÷iúimi
Gerçeklenen arayüzün de÷iútirilmesi
Metodun yerel de÷iúiklikleri sabiti
Metodun dönüú tipinin de÷iúmesi
Metodun parametre de÷iúimi
Metodun yerel operasyon ve kontrol
de÷iúiklikleri
Metoda nitelik eriúimi eklenmesi
Metoddan nitelik eriúimi silinmesi
Metodun eriúti÷i niteli÷in de÷iútirilmesi
Metoda metot ça÷rısı eklenmesi
Metoddan metot ça÷rısı silinmesi
Metodun ça÷ırdı÷ı metodun
de÷iútirilmesi

WMA
WMD
WFA
WFD
WCA
WCD
WR
WM
WMC
WFTC
WSCC
WIIC
WMLC
WMRTC
WMPC
WMLOC

K
A
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

C

WMAAF
WMDAF
WMCAF
WMACM
WMDCM
WMCCM

1
1
1
1
1
1

3.2. De÷iúimlerin Hesaplanması
Burada tanımlanan de÷iúim iúlemleri ve onlara verilen
a÷ırlıklar kullanılarak, nesneye dayalı yazılımların alt
bileúenlerinin de÷iúim maliyeti hesaplanır. Bu maliyetler:
Nitelik ekleme maliyeti (FAC), nitelik silme maliyeti (FDC),
nitelik de÷iúim maliyeti (FCC); metot ekleme maliyeti
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3.3. Sistem Mimarisi

(MAC), metot silme maliyeti (MDC), metot de÷iútirme
maliyeti (MCC), sınıf ekleme maliyeti (CAC), sınıf silme
maliyeti (CDC), sınıf de÷iútime maliyeti (CCC) olarak
tanımlanmıútır. De÷iúim maliyetlerinin hesaplanması ile ilgili
geliútirilen denklemler aúa÷ıda verilmiútir.

Sistem genel olarak, yazılımın ardıúıl sürümlerinden kaynak
kod analiz eden ve tersine mühendislik ile yapısal de÷iúimleri
çıkaran; verilen hesaplama yöntemlerine ve de÷iúimlere
verilen a÷ırlıkları dikkate alarak de÷iúim maliyetlerini çıkaran
alt modüllerden oluúmaktadır. Sistem mimarisi ùekil 1’de
gösterilmiútir.
Sürüm analiz modülü ardıúıl sürümlerindeki farkları çıkararak
de÷iúim veritabanına kayıt etmektedir. Burada yazılımdaki
tüm yapısal de÷iúimler çıkarılmakta ve kaydedilmektedir.
De÷iúim analizi modülü, yazılımın yaúam döngüsündeki tüm
farksal de÷iúimleri, kullanıcı tarafından verilen a÷ırlıklar ile
istenen hesaplama bilgilerini kullanarak istenen ölçüm
sonuçların elde edilmesini(4.3)
sa÷lamaktadır.

FDC = WFD
FAC = WFA
FCC = WMC + WFTC
MDC = WMD + ¦ WMDAF + ¦ WMDCM
MAC = WMA + ¦ WMAAF + ¦ WMACM
MCC = WMLC + WMLOCC + WR + WMC + WMRTC + WMPC
+ ¦ WMAAF + ¦ WMDAF + ¦ WMCAF
+ ¦ WMACM + ¦ WMDCM + ¦ WMCCM
CDC = WCD + ¦ FDC + ¦ MDC
CAC = WCA + ¦ FAC + ¦ MAC
CCC = ¦ FAC + ¦ FDC + ¦ FCC + ¦ MAC
+ ¦ MDC + ¦ MCC + WR + WM + WMC + WSCC + WIIC

Hesaplamalar sırasında, de÷iúim a÷ırlıkları sadece ilgili
de÷iúim varsa ve hesaplamaya katılması seçilmiúse
hesaplamaya katılmıútır. Bu çalıúmada de÷iúim maliyeti
hesaplanırken yapısal de÷iúim a÷ırlıkları MLC, MA, MD, CA
ve CD sabitleri hariç olmak üzere di÷erlerine “1” verilmiútir.
Metot ve sınıfların hesaplanmasında sabitlere de÷er atayarak
sadece onlar kullanılabildi÷i gibi, metot ve sınıfların sahip
oldukları veya eriútikleri nitelik ve metotların a÷ırlıkları
toplamı da dikkate alınabilir. østenirse metot ya da sınıf
ekleme, silme iúlemlerine ekstra a÷ırlık vermek için bu
sabitlere sıfırdan farklı a÷ırlık vererek de kullanılabilir.
De÷iúim maliyeti hesaplama, bu úekilde esnek yapıda
tutulmuútur. Metot ekleme, silme ve yerel de÷iúim için
sabitler kullanılması yerine metodun eriúti÷i nitelik ve
ça÷ırdı÷ı metotların a÷ırlıkları ile yerel de÷iúimler için
kontrol, döngü ve metot içi di÷er de÷iúikliklere verilen di÷er
a÷ırlıkların toplamı kullanılmıútır. Benzeri úekilde sınıflar için
de ekleme, silme ve de÷iúim maliyetleri hesaplanırken sahip
oldukları nitelik ve metotların de÷iúim maliyetleri toplamı
hesaba katılmıútır. O nedenle burada kullanılan sabitlerin
de÷erleri metot ve sınıflar için “0” olarak seçilmiútir. De÷iúim
zorlu÷unu hesaba katmak için metot de÷iúim maliyetleri
hesaplanırken metot ekleme, silme veya yerel de÷iúimine sabit
bir katsayı vermek yerine, eriúilen nitelikler ve ça÷rılan
metotların durumu dikkate alınmıútır. Benzer úekilde sınıf
silme maliyeti hesaplanırken, sabit bir katsayı yerine sınıf
içerisindeki niteliklerin ve metotların de÷iúim maliyetlerinin
toplamı kullanılmıútır. Sınıfların ilk büyüklüklerine, nitelik ve
metot maliyetleri toplamı, olan ba÷ımlılı÷ı ortadan kaldırmak
için sınıf ekleme maliyeti ihmal edilmiútir. Aksi halde de÷iúim
maliyetlerinin hesaplanması sınıfların ilk sahip oldukları
nitelik ve metot sayısına ba÷lı olacaktır.
Bu denklemler iki sürüm arasındaki de÷iúim maliyetlerinin
hesaplanması içindir. Yazılımın ardıúıl sürüm serisi analiz
edilirken, de÷iúim maliyetleri birbirini takip eden ardıúıl
sürüm çiftleri arasındaki de÷iúim maliyetlerinin kümülatif
toplamı olarak hesaplanmaktadır. De÷iúim maliyet analizi
sonrası sınıfların de÷iúim maliyetlerine göre sıralı bir liste
oluúturulmuútur.

ùekil 1: Sistem mimarisi.
De÷iúimlerin analizi kaynak kod üzerinden, soyut sentaks
a÷açları (AST) kullanılarak tersine mühendislik yöntemi ile
elde edilen yazılım modelleri üzerinden yapılmıútır. Öncelikli
olarak, kod analizi için kendi laboratuarımızda geliútirilen EQuality API’si [11] kullanılarak, yazılımların her bir sürümü
için kaynak kod soyut sentaks a÷acı ve yazılım modeli
çıkarılmıútır; daha sonra ardıúıl yazılım modelleri incelenerek
aralarındaki yapısal farklar elde edilmiútir. De÷iúimlere
verilen a÷ırlıklar ve kullanılacak denklemler göz önünde
bulundurularak, sınıfların de÷iúim maliyetleri hesaplanmıútır.

4. Deneysel Çalıúma
Deneysel çalıúmada açık kaynak kodlu JFreeChart yazılımının
ardıúıl sürümleri incelenmiútir. JFreeChart açık kaynak kodlu
güçlü bir çizim kütüphanesidir [12]. Uzun dönemli bir
projedir ve incelemek için yeteri kadar sürümü vardır. Bu
çalıúmada 07.06.2002 ile 10.09.2004 tarihleri arasında
yayınlanmıú 0.9.0 ile 0.9.21 arasındaki ardıúıl yirmi iki
sürümü incelenmiútir.
Projenin ardıúıl yirmi iki sürümü analiz edilerek sınıfların
kümülatif de÷iúim maliyetleri çıkarılmıútır. Sınıfların projenin
geliúim sürecindeki toplam de÷iúim maliyetleri büyükten
küçü÷e sıralı olarak aúa÷ıdaki ùekil 2’de verilmiútir.
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kadarlık bir de÷iúim yapıldı÷ı bu grafikten görülmektedir.
Ayrıca projede hangi sürümlerde en çok de÷iúim yapıldı÷ı
bilgisine de ulaúılabilmektedir. Bu sayede projenin
kullanılacak sürümleri arasında tercih yapılırken, sürümler
arasında ne kadarlık de÷iúimin yapıldı÷ı nicel olarak ifade
edilebilir ve bu dikkate alınarak karar verilebilir.

Sınıf De÷iúim Maliyeti

3000

De÷iúim Maliyeti

2500

2000

Sürüm Toplam De÷iúim Maliyeti
1500

De÷iúim
Maliyeti

10000
9000

1000

8000

500
De÷iúim Maliyeti

7000

0
1

107 213

319 425 531 637 743 849 955
Sınıf

6000
5000
4000
3000
2000

ùekil 2: Sınıfların de÷iúim maliyeti.

1000
0

Sınıfların de÷iúim maliyetleri incelendi÷inde en üstteski 19
sınıfın maliyetinin 500’den yüksek oldu÷u görülmektedir.
org.jfree paketi altında yer alan bu sınıfların de÷iúim
maliyetleri (DM) ve kaç sürümde de÷iúti÷ini gösteren de÷iúim
sayısı (DS) Tablo 2’de verilmiútir.
Bu sınıflar bu projenin birçok sürümünde de÷iúime u÷ramıú
ve üzerlerinde çok iúlem yapılmıú sınıflarıdır. Bu nedenle
yeniden yapılandırma sürecinde bu sınıflara öncelik
verilmelidir. Bu sınıflardan en üstteki 5 sınıfın de÷iúim
miktarlarının di÷erlerine göre oldukça yüksek oldu÷u
görülmektedir.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Sürüm

ùekil 3: Sürüm - sınıfların toplam de÷iúim maliyeti.
øncelenen projenin sürümleri arasında en çok de÷iúim
miktarına sahip olan 5 sınıf için her bir sürümde bir öncekine
göre de÷iúim maliyetini gösteren grafik ùekil 4’de verilmiútir.
Sürüm Sınıf De÷iúim Maliyeti
1000

Tablo 2: JFreeChart Sınıfların De÷iúim Maliyeti ve Sayısı

900

DM

DS

chart.plot.XYPlot
chart.plot.CategoryPlot
chart.plot.PiePlot
chart.renderer.AbstractRenderer
chart.demo.JFreeChartDemo
chart.axis.DateAxis
chart.axis.CategoryAxis
chart.demo.JFreeChartDemoBase
chart.axis.NumberAxis
chart.axis.ValueAxis
chart.plot.MeterPlot
chart.renderer.category.AbstractCategoryItemRender
er
data.time.TimeSeriesCollection
chart.StandardLegend
chart.renderer.category.BarRenderer
chart.renderer.xy.AbstractXYItemRenderer;
chart.JFreeChart;
chart.plot.ThermometerPlot;
chart.renderer.HorizontalBarRenderer3D;

2778
2119
1787
1303
1266
886
788
704
684
640
622

20
16
17
16
10
19
15
16
16
18
14

614
613
608
579
520
520
508
501

18
13
17
17
18
18
15
9

De÷iúim Maliyeti

800

Sınıf

700
A
B

600
500

C
D
E

400
300
200
100
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Sürüm

ùekil 4: Sürüm - sınıfların de÷iúim maliyeti.
Tablo 2’de en üstte yer alan ve de÷iúim maliyetleri 1200’den
yüksek olan bu 5 sınıfın gösterimi için harf kullanılmıútır. A
XYPlot, B CategoryPlot, C PiePlot, D AbstractRenderer ve E
JFreeChartDemo sınıflarını göstermektedir. Buradan
JFreeChartDemo sınıfının 0.9.2 ve 0.9.3 sürümüne geçiúte
çok de÷iúti÷i ancak ilerleye sürümlerde kararlı hale geldi÷ini
görmekteyiz. Bu sürümler arası geçiúte bu sınıf yeniden
yapılandırılmıútır. XYPlot, CategoryPlot ve PiePlot sınıfları
son sürümlerde de çok de÷iúime u÷ramıútır; ayrıca birçok
sürümünde bu sınıflar de÷iútirilmiútir. Bu sınıfların kararsız
oldu÷unu
ve
gelen
de÷iúim
isteklerinden
çok
etkilendirildiklerini dolayısı ile sınama, gözden geçirme ve
yeniden yapılandırma iúlemlerinde bu sınıflara öncelik
verilmesi gerekti÷i söylenebilir. Bu yöntem sayesinde
projedeki sınıfların tarihsel olarak de÷iúim miktarları
görülebilmekte ve sınıfların anlaúılırlı÷ının artırılması

Projenin geliúimi boyunca projedeki sınıfların toplam
de÷iúimini ifade etmek için ardıúıl iki sürüm arasındaki
toplam de÷iúim maliyetini gösteren grafik ùekil 3’de
verilmiútir. [0.9.0-0.9.21] arasındaki ardıúıl sürümler [1-22]
aralı÷ında gösterilmiútir. Bir sürümden di÷erine geçiúte ne
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sa÷lanmaktadır. Bir sınıfın çok de÷iúti÷i sürüm geçisi
incelenerek neden bu úekilde bir de÷iúikli÷e gidildi÷i
incelenebilir. Bu sayede yazılımlardaki önemli sınıflar ve
önemli de÷iúikliklerin yapıldı÷ı zamanlar daha kolay takip
edilebilir.

[7]

5. Sonuçlar

[8]

Bu çalıúmada, nesneye dayalı yazılımlarda sınıfların
de÷iúimleri yapısal olarak incelenmiú ve de÷iúim miktarını
ifade etmek için de÷iúim maliyeti tanımlanmıútır. Nesneye
dayalı yazılımlardaki olası yapısal de÷iúimler sınıflandırılmıú
ve de÷iúimlere etkilerine göre farklı a÷ırlık verilmesini ve
önerilen
denklemleri
kullanarak
bu
maliyetlerin
hesaplanmasına olanak sa÷layan bir program geliútirilmiútir.
Yazılım sürümleri arasında ne kadar de÷iúim yapıldı÷ı, en
çok hangi sınıflar de÷iúime u÷radı÷ı, hangi sınıfların kararlı
ve tekrar kullanılabilir, hangi kısımların kararsız ve çok
de÷iúen oldu÷u bilgilerine ulaúılabilir. Bununla birlikte
de÷iúim maliyeti çok yüksek olan ve yazılımın son
sürümlerine yakın kısımlarda da de÷iúime u÷rayan sınıflar
tehlikeli ve kritik sınıflar olarak ifade edilebilir. Bu sınıflara
sınama ve gözden geçirme iúlemlerinde öncelik verilmelidir.
Yazılımın geliúiminin anlaúılması, hangi sınıfların hangi
sürümlerde de÷iúime u÷radı÷ı bilgisine ulaúılabilmektedir. Bu
sayede geliútiriciler yazılımdaki temel sınıfları görme ve
onları geliúimini inceleme sahibi olurlar. Sürümler arası
geçiúte maliyetlerin ölçülmesi, bir önceki sürüme göre ne
kadar iú çıkarıldı÷ının bir ölçüsü olarak kullanılabilir.
øleriki çalıúmalarda yazılımların ilk sürümlerindeki de÷iúim
miktarının etkisini azaltmak, son sürümlere do÷ru yapılan
de÷iúimlerin etkisini artırmak için bir yaúlandırma yöntemi
geliútirilmesi
planlanmaktadır.
Ayrıca
yazılımlardaki
de÷iúimlerin niteliklerinin kullanıcıya sunulması için bir çatı
geliútirilmesi düúünülmektedir.

[9]
[10]

[11]

[12]
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mutasyonla sınama olumlu ve olumsuz sınamayı kapsayacak
şekilde genişletilebilir [6][7].
Model tabanlı sınama teknikleri birçok farklı tip modeli
kullanabilmektedir. Örnek olarak, sonlu durum devinirleri
(finite state automata) ve olay ardışım çizgeleri (event
sequence graphs) sık kullanılan çizge tabanlı modellerdir ve
sırasıyla sistemin durum ve olaylarına odaklanmaktadırlar.
Düzenli deyimler (regular expressions) de kullanılan cebirsel
modellere örnek gösterilebilir ve kimi zaman kullanımları bazı
ifadelerin daha sıkı veya anlaşılır bir şekilde gösterilmesine
olanak sağlar. Bahsedilen tüm bu modellerin ve kullanılan
diğer birçok modelin ortak noktası düzenli dilleri (regular
languages) ifade edebilmeleri bakımından denk olmalarıdır.
Fakat, bazı durumlarda bu tür modeller yetersiz kalabilir ve
gramer gibi genel anlamda daha güçlü ifade yeteneğine sahip
modellerin kullanımı gerekebilir. Farklı tip modellerin
kullanılmasının önemli faydalarından biri de seçilen modelin
doğası gereği farklı sınama örneği üretme algoritmalarının
kullanılması ve bu şekilde diğer algoritmalar yoluyla ortaya
çıkarılamayan hataların bulunmasıdır.
Bu bildiri mutasyonla sınama amacıyla gramerleri, daha
kesin bir ifadeyle özel bir biçimdeki düzenli gramerleri
(regular grammars), kullanmaktadır. Bu özel biçim olay
tabanlı sistem sınanması düşünülerek, sınama sırasındaki
süreçlerin etkinliğinin ve yaklaşımın ölçeklenebilirliğinin
yüksek tutulması amaçlanarak ve de kulanılan kavramların
ileride genişletilmesi gözetilerek belirlenen bir biçimdir. Bu
biçimdeki bir grameri sonlu durum devinirleri ve düzenli
gramerler arasındaki denkliği kullanarak daha üst düzeydeki
bir belirtimden elde etmek mümkün olabilmektedir. Kullanılan
gramer tipi sayesinde denk mutantların (equivalent mutants)
belirlenmesi problemi karara varılabilir (decidable) olmakta
ve öne sürülen algoritmalar sayesinde sınama ile ilgili
masraflar da düşük bir seviyede tutulabilmektedir. Ayrıca tek
mutasyon sonucu oluşan (1. derece) mutantların kullanılması
ve uygun kapsama tabanlı sınama kümesi üretme
yöntemlerinin seçilmesi de yaklaşımın etkinliğini ve
ölçeklenebilirliğini artırmaktadır.
Kısacası önerilen olay tabanlı sınama çatısı şu elemanları
barındırmaktadır [8]: Model (özel bir biçime sahip düzenli
gramer yapısı), mutasyon işleçleri (gramerin düzenliliğini
koruyan ve olay tabanlı sınama için hazırlanan basit ama etkin
ve etkili işleçler) ve kapsama ölçütleri ve sınama kümesi
üretme yöntemleri (farklı uzunluktaki olay ardışımlarının
kapsanmasını amaçlayan ölçütleri ve bu ölçütleri sağlayan
sınama örneklerinin üretilmesinde kullanılan yöntemler).
Bu bildiri [8]’den farklı olarak sınama çatısının etkinliğini
belirleyen bazı kavramlar (mutant sayıları vb.) tartışılmaktadır.
Ayrıca, bu çatının bir örnek çalışma üzerinde olumlu sınama
ve mutasyonla sınama için karşılaştırmalı olarak nasıl

Özetçe
Model (ya da belirtim (specification)) tabanlı biçimsel
yaklaşımlar basit ama aynı zamanda etkin kavramların çeşitli
sınama tekniklerinde kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Bu
bildiri verilen bir sistemin modellenmesi ve (olumlu veya
olumsuz) sınanması icin gramer (grammar) (daha dogrusu
düzenli gramer (regular grammar)) yapılarının kullanılışını
göstermektedir. Öne sürülen olay tabanlı (event-based)
sınama çatısı (testing framework) mutasyonla sınama
(mutation testing) için temel mutasyon işleçleri (mutation
operators) içermekte ve sınama kümesi (test set) üretimi için
belirli kapsama ölçütleri (coverage criteria) kullanmaktadır.
Ayrıca, bu çatı özel bir biçime sahip düzenli gramerleri
kullanarak mutant ve sınama örnekleri (test cases) üretimi gibi
aşamaların etkin bir biçimde gerçekleştirilebilmesini
sağlamaktadır. Ek olarak, bu özel biçim sayesinde mutant
modellerin de biçimi veya düzenliliği (regularity)
korunmaktadır. Bildiri yaklaşımı örnekler üzerinden
açıklamakta, ticari kullanımdan seçilen bir örnek sistem
üzerinde uygulanışını ve geçerliliğini göstermekte, ve çeşitli
kıstaslara göre karşılaştırmalar yapmaktadır.

1. Giriş
Günümüzde birçok sınama tekniği modelleri kullanılmakta ve
sınama örnekleri (test cases) üretimi için bu modeller üzerinde
çeşitli kapsama ölçütleri tanımlanmaktadır [1]. Sistem
modelinin kapsanması ardındaki temel fikir sınama
örneklerinin üretilmesini ve aralarından en uygun sayıda örnek
seçilerek sınama kümesinin (test set) oluşturulmasını
içermektedir. Bunun nedeni sınanan sistemdeki yapısal ya da
işlevsel sorunları daha az maliyetle ortaya çıkarmaktır. İyi bir
sınama kapsamı (test coverage) sistemin yapması gereken
şeyleri yaptığını göstermekte ve bu şekilde sisteme olan güveni
artırmaktadır (olumlu sınama (positive testing)) [2].
Model tabanlı yaklaşımlar hem uygulama yönelimli (ak
kutu) [3] hem de belirtim (specification) yönelimli (kara kutu)
[2] sınamada kullanılmaktadır. Ayrıca, verilen bir sistemin
model tabanlı sınanmasında, yalnızca sistem modelinin değil
aynı zamanda onun tümleyeninin (complement) de
kapsanmasını önerilmektedir. Bu şekilde sistemin yapmaması
gereken şeyleri yapmadığı da gösterilebilmektedir (olumsuz
sınama (negative testing)) [2].
Olumsuz sınamanın gerçekleştirilebilmesi icin kimi zaman
mutasyon (değişim) işleçlerinden faydalanılmaktadır. Bu
sebeple olumsuz sınama tekniğinin aslen ak kutu sınama
yöntemi olarak öne sürülen mutasyonla sınamayla [4][5]
bağlantılı olduğu söylenebilir. Aslında seçilen mutasyon
işleçleri ve sınama örneği üretme yöntemlerine bağlı olarak
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3.1. Model Tanımı

kullanılacağı gösterilmekte ve mutasyonla sınamada öne
sürülen süzme işleminin etkisi araştırılmaktadır.
Bildirinin geri kalan kısmı şöyle özetlenebilir: Kısım 2
konuyla ilgili calışmalardan genel olarak bahsetmektedir.
Kısım 3 bildiride kullanılan sınama çatısının elemanlarını daha
çok örnekler üzerinden anlatmaktadır. Kısım 4 gerçek hayattan
seçilen bir örnek çalışma üzerinde sınama çatısının
uygulamadaki kullanımı incelemekte ve Kısım 5 bildiriyi
sonuca bağlayarak planlanan çalışmaları özetlemektedir.

Bildirideki sınama çatısının temelini oluşturan Kuyruk-bijektif
k-ardışım sağ düzenli gramer (tail-bijective k-sequence right
regular grammar) modeli izleyen şekilde tanımlanmaktadır: G
= (E, N, P, S)
• E, uç simgeler (terminal symbols) kümesidir ve her bir uç
simge bir k-ardışımına (k≥1) (k uzunluğundaki olay
ardışımı) karşılık gelmektedir.
• N, ara simgeler (nonterminal symbols) kümesidir.

2. İlgili Çalışmalar

• P, kurallar (rules) kümesidir. Her bir kural izleyen
biçimlerden birinde bulunmaktadır:

Sınama sürecinin sistemli hale getirilmesi için varolan
teknikler farklı tip modeller kullanmaktadır. Örnek olarak,
sonlu durum devinirleri kontrol yapılarını [9], grafiksel
kullanıcı arayüzlerini [10] ve etkileşimli sistemleri [11]
doğrulamak ve sınamak için kullanılmaktadır. Olay ardışım
çizgeleri, sınama kümelerinin üretimi, ve eniyilenmesi veya
azaltımı için kullanılmaktadır [12]. Ayrıca, bu çizgeler, karar
tabloları (decision tables) gibi yapılarla birleştirilerek farklı tür
sınama kümelerinin üretilmesini sağlamaktadır [13]. Ek
olarak, görünüm çizgeleri (view graphs) [3] programların
çözümlenmesi ve sınanmasında faydalı olmaktadır. Aynı
zamanda, sonlu durum devinirlerine ifadesel kuvvet
bakımından denk olan düzenli deyimler de yazılım belirtimi
[14], sınma kümesi üretimi ve seçimi [15][16] ve devrelerdeki
hataların saptanması [17] gibi alanlarda kullanılmaktadır.
Mutasyonla sınama (mutation testing) yöntemi [4][5]
uygulamaların kaynak koduna hata aşılayarak (fault injection)
sınama kümelerininin değerlendirilmesi için geliştirilmiş bir ak
kutu sınama yöntemidir. Becerikli programcı önsavı
(competent programmer hypothesis) ve bağlaşım etkisi
(coupling effect) geçerli sayılmaktadır [18]. Bu yöntem
sonradan belirtimlerin sınanmasına da benzer şekilde
uygulanmış olup [19] günümüzde farkı şekillerde
kullanılabilmektedir: Uygulamalar üzerinden uygulamaların
sınanması [20][21][22], modeller üzerinden modellerin
sınanması [23][24][25] ya da modeller üzerinden
uygulamaların sınanması [6][7][8][26][27][28][29] amacıyla.
Bu bildiride sunulan yaklaşım yukarıda sözü edilen
çalışmalardan farklıdır: Olay tabanlı düzenli sistemlerin
sınanması incelenmekte ve bu nedenle özel bir biçime sahip
düzenli gramer modelleri kullanılmaktadır. Örneğin,
tanımlanan mutasyon işleçleri modelin düzenliliğine zarar
vermemektedir. Bu sayede, işleçlerin hem etkinliği (zaman
karmaşası vb.) hem de etkililiği (üretilen mutant sayıları, denk
mutantların saptanması vb.) yüksek olmaktadır. Ayrıca,
işleçler olay tabanlı sistemlerin sınanmasına uygundur, çünkü
sistemle ilgili olaylar ve onların ardışımları değişime
uğratılmaktadır. Böylece kapsama tabanlı olumlu veya
olumsuz sınama için basit fakat güçlü bir mutasyonla sınama
çatısı öne sürülmektedir. Bildiri bu yönlerden gramer tabanlı
sınamayla ilgili calışmalardan (örneğin [30]) da farklıdır.
Sunulan
yaklaşımın
diğer
tip
gramerlere
de
genişletilmesiyle sınama dışında diğer alanlara katkıda
bulunabilinileceği düşünülmektedir (derleyeci inşaası [31],
sınama üretimi [32][33], gramer sınanması [34] vb.).

Q→ε

veya

Q → r Rr.

Kuralın sol tarafına baş (head) ve sağ tarafına ise gövde
(body) ya da kuyruk (tail) denilmektedir
• S ∈ N başlangıç simgesidir (start symbol).
• r, bir k-ardışımıdır, yani r = r(1)…r(k) ∈ E, Q∈ N ve Rr∈
N\{S}.
• Fonksiyon nt(r) = Rr, E’den N\{S}’ye bijektif (birebir ve
örten) bir fonksiyondur.
• Eğer Rq∈ N\{S} için (Q → r Rr) = (Rq → r Rr) ise
q(2)…q(k) = r(1)…r(k-1).
• ε, boş dizgiyi (empty string) temsil etmektedir.
Ayrıca, gramerdeki her bir türetme adımı (derivation step)
xQy ⇒G xRy (x, y ∈ (E ∪ N)* ve Q → R ∈ P) şeklindedir. Bir
türetme (derivation), türetme adımlarının ardışımlarından
oluşmakta ve ⇒G* ile gösterilmektedir. Gramer G tarafından
betimlenen dil L(G) = {w ∈ E*| S ⇒* w} ile ifade edilmektedir.
Anlatımı basitleştirmek için bildirinin geri kalanında adı
geçen düzenli gramerlerin hepsi (aksi belirtilmedikçe) kuyrukbijektif k-ardışım sağ düzenli gramer (ya da kısaca kbkDG)
olarak kabul edilmelidir. Ayrıca, bir karışıklık yaratmadığı
sürece ⇒G ve ⇒G* yerine ⇒ ve ⇒* kullanılmaktadır.
Uygulamada verilen bir sistem modelinin ve içerdiği
öğelerin kullanışlı olması önem taşımaktadır ve sözkonusu
gramer modelleri için bu kavram izleyen şekilde
tanımlanmaktadır.
Verilen bir G grameri için bir k-ardışımı (ve onunla ilgili
ara simge) ancak ve ancak bu ardışım L(G) dilindeki
dizgilerinden en az biri içerisinde altdizgi olarak bulunuyorsa
kullanışlıdır. G’ye ait tüm k-ardışımları kullanışlı ise G de
kullanışlı olmaktadır.
kbkDGlerin en büyük farklarından biri birebir ve örten bir
fonksiyon aracılığı ile farklı bir olayın farklı bağlamlarda
(context) meydana gelişlerinin farklı olaylar gibi
modellenmesidir.
1. S → c nt(c)
2. S → x nt(x)
3. nt(c) → c nt(c)
4. nt(c) → x nt(x)
5. nt(c) → p1 nt(p1)
6. nt(c) → ε
7. nt(x) → c nt(c)
8. nt(x) → x nt(x)

3. Sınama Çatısı
Bu kısımda bildiride kullanılan mutasyonla sınama çatısı
sunulmaktadır. Okuyucu kullanılan kavram ve algoritmalar
için [8]’e bakmalıdır.

9. nt(x) → p2 nt(p2)
10. nt(x) → ε
11. nt(p1) → c nt(c)
12. nt(p1) → x nt(x)
13. nt(p1) → p1 nt(p1)
14. nt(p1) → ε
15. nt(p2) → ε

Şekil 1: Örnek kb1DG modeli – G1.
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Bildiri içerisinde tanıtılan kavramlar Şekil 1’deki örnek
kb1DG kullanılarak anlatılmaktadır. Ayrıca, bildirideki tüm
örneklerde bu gramere eklenen kurallar kalın yazı tipi ile ve
bu gramerden çıkarılan kurallar ise üzeri çizili olarak
gösterilmektedir.
Şekil 1’deki kb1DG modeli G1, bir kopyala(c) / kes(x) /
yapıştır(p) örneğidir. p iki farklı bağlamda yer alabildiğinden
p1 ve p2 şeklinde tekrarlanmaktadır. Gramerde S → s nt(s)
biçimindeki kurallar başlangıç olayları s’leri ve nt(f) → ε
biçimindeki kurallar ise bitiş olayları f’leri işaretlemektedir.
nt(a) → b nt(b) şeklindeki kurallar ise sistemdeki geçerli olay
ardışımları ab’lere denk gelmektedir.

• w(i)(2)…w(i)(k) = w(i+1)(1)…w(i+1)(k-1), burada w =
w(1)…w(l), ve her w(i) w’nin ayrık ve birbirini takip eden
sabit k uzunluğundaki alt dizgileridir.
Verilen herhangi bir s dizgisini yukarıdaki özellikleri
sağlayan bir s’ dizgisine dönüştürmek mümkündür (Bu
dönüşüm T(s) olarak adlandırılmaktadır). Doğal olarak, s’
dizgisini de s dizgisine geri dönüştürmek mümkündür (Bu
dönüşüm de T-1(s) olarak adlandırılmaktadır). Bu
dönüşümlerden T-1 sınama kümesi üretimi sırasında eldeki
kbkDG’den üretilen sınama örneklerinin her birini sistemde
işletilebilir hale dönüştürmek icin kullanılmaktadır [8].
1. S → c:c nt(c:c)
2. S → c:x nt(c:x)
3. S → c:p1 nt(c:p1)
4. S → x:c nt(x:c)
5. S → x:x nt(x:x)
6. S → x:p2 nt(x:p2)
7. nt(c:c) → c:c nt(c:c)
8. nt(c:c) → c:x nt(c:x)
9. nt(c:c) → c:p1 nt(c:p1)
10. nt(c:c) → ε
11. nt(c:x) → x:c nt(x:c)
12. nt(c:x) → x:x nt(x:x)
13. nt(c:x) → x:p2 nt(x:p2)
14. nt(c:x) → ε
15. nt(c:p1) → p1:c nt(p1:c)
16. nt(c:p1) → p1:x nt(p1:x)
17. nt(c:p1) → p1:p1 nt(p1:p1)
18. nt(c:p1) → ε
19. nt(x:c) → c:c nt(c:c)
20. nt(x:c) → c:x nt(c:x)

3.2. Kapsama
Kapsama ölçütleri sınama işleminin sonlanması gereken
koşulları belirleyen ölçütlerdir. Daha kuvvetli bir kapsam
ölçütü sistemin daha iyi sınandığının göstergesi olsa da kimi
zaman ölçeklenebilir veya uygulanabilir olmayabilir.
Bu kısımda iyi bilinen gramer tabanlı uç simge ve kural
kapsama ölçütleri [35] gramerler için genelleştirilerek kardışımların kapsanmasından söz edilmektedir.
3.2.1.

Kapsama Ölçütü

G = (N, E, P, S) gramerindeki bir k-ardışımı e1…ek (k ≥ 1)
için her zaman S ⇒* (N ∪ E)*e1…ek(N ∪ E)* ⇒* w (w ∈
L(G)) doğrudur. Buna bağlı olarak k-ardışım kapsaması
gramerler için izleyen şekilde tanımlanmaktadır.
Gramer G = (N, E, P, S) için, A ⊆ L(G) bir sınama kümesi
olsun. Eğer G gramerindeki bir k-ardışımı e1…ek (k ≥ 1) A
kümesindeki dizgilerden birinin altdizgisi ise, A e1…ek’yı
kapsıyor denir. A G’deki tüm k-ardışımlarını kapsıyorsa, A kardışım kapsamasını sağlıyor denir.
Bu konumda dikkat edilmesi gereken bir nokta şudur:
Genelde (k+1)-ardışım kapsaması k-ardışım kapsamasında
güçlü görünse de, (k+1)-ardışım kapsamasını sağlayan bir
küme k-ardışım kapsamasını sağlamıyor olabilir. Bunun
nedeni temelde bazı k-ardışımlarının herhagi bir (k+1)ardışımı içerisinde altdizgi olarak yer almamasıdır. Eğer tam
bir kapsama hiyerarşisi kurulmak istenirse bu tip kardışımlarını kapsayan dizgiler ek olarak üretilen kümelere
dahil edilmelidir. Ayrıca, bu çalışmada ölçeklenebilirliği
yüksek tutmak için k değeri küçük seçilerek k=2 alınmıştır.
3.2.2.

21. nt(x:c) → c:p1 nt(c:p1)
22. nt(x:c) → ε
23. nt(x:x) → x:c nt(x:c)
24. nt(x:x) → x:x nt(x:x)
25. nt(x:x) → x:p2 nt(x:p2)
26. nt(x:x) → ε
27. nt(x:p2) → ε
28. nt(p1:c) → c:c nt(c:c)
29. nt(p1:c) → c:x nt(c:x)
30. nt(p1:c) → c:p1 nt(c:p1)
31. nt(p1:c) → ε
32. nt(p1:x) → x:c nt(x:c)
33. nt(p1:x) → x:x nt(x:x)
34. nt(p1:x) → x:p2 nt(x:p2)
35. nt(p1:x) → ε
36. nt(p1:p1) → p1:c nt(p1:c)
37. nt(p1:p1) → p1:x nt(p1:x)
38. nt(p1:p1) → p1:p1 nt(p1:p1)
39. nt(p1:p1) → ε

Şekil 2: G1’den dönüşümle elde edilen kb2DG – G2.
Örnek olarak, w = c p1 p1 p1 p1 x, G2 (Şekil 2) tarafından
betimlenen dile aittir (Kural 3, 17, 37 ve 35 kullanılarak
üretilebilir). T-1(w) = c p1 p1 x incelendiğinde G1 (Şekil 1)
tarafından betimlenen dile ait olduğu görülmektedir. Aslında
bu örnekte G2’nin betimlediği dildeki dizgilerin hepsi aynı
zamanda G1’in betimlediği dilin içerisinde bulunmaktadır.
Fakat, bu durum genel geçer değildir. Bu yüzden T-1
dönüşümünü gerçekleştirmek gerekmektedir.
3.2.3.

Sınama Kümesi Üretimi

Verilen bir kb1DG modelini kullanarak k-ardışım kapsamasını
sağlayan sınama kümesi üretmek için aşağıdaki sonuç
kullanılabilir.
Sonuç 2. k-ardışım Kapsaması Koşulu. G = (N, E, P, S) bir
kb1DG, A bir sınama kümesi, Gk = (Nk, Ek, Pk, S) G’den k-1
dönüşüm sonucu elde edilen kbkDG ve T(A) = {T(s) | s ∈ A}
olsun.
• G için (k+1)-ardışım kapsamasını sağlamak ancak ve
ancak Gk tarafından betimlenen dil uzunluğu 2k’dan
büyük veya eşit bir dizgi içeriyorsa mümkündür.

Dönüşümler

k-ardışım kapsamasını sağlayan sınama kümeleri üretmek için
kb(k-1)DG modelinin kullanılması mümkündür. Bu sebeple,
asıl sistemi betimleyen kb1DG modelinin dönüşüme
uğratılması gerekmektedir.
G1’den (Şekil 1) dönüşüm sonucu elde edilen kb2DG
modeli Şekil 2’de verilmektedir. (Olayları ayırt etmek için “:”
kullanılmaktadır). Benzer şekilde herhangi bir kbkDG’yi
kb(k+1)DG’ye dönüştürmek mümkündür [8].
G2’nin (Şekil 2) kuralları incelendiğinde her bir kuralın G1
(Şekil 1) tarafından betimlenen sistemdeki geçerli 2ardışımları içerdigi görülmektedir. Bu gözlem aşağıdaki
şekilde genellenebilir.
Sonuç 1. Ardışım Dönüşümü: Gk-1 bir kb(k-1)DG (k ≥ 2)
ve Gk Gk-1’in dönüştürülmesiyle elde edilen kbkDG olsun. Bu
durumda ε ∉ L(Gk) ve tüm w ∈ L(Gk) için aşağıdakiler
geçerlidir.
• |w| = l k, herhangi bir tam sayı l ≥ 1 için.

• A G için (k+1)-ardışım kapsamasını, ancak ve ancak T(A)
Gk için 2-ardışım kapsamasını sağlarsa, sağlar.
Bir kbkDG’de 2-ardışım kapsamasını sağlamak için yeter
koşullardan biri gramerdeki tüm kuralları kullanarak (kural
kapsamasını sağlayarak) bir sınama kümesi üretmektir. Verilen
bir gramerdeki kuralları kapsamak için bir çok farklı algoritma
kullanılabillir [36][37][38][39].
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G1 (Şekil 1) kullanılarak 2-ardışım kapsamasını sağlayan
bir sınama kümesi üretmek için ardışım dönüşümü yapılması
gerekmemektedir. G1’deki tüm kurallar kapsanması tüm 2ardışımların kapsanması için yeterlidir. Somut olmak
gerekirse, {c x x p2, x, c p1, c c, c p1 x c p1 c p1 p1, c, x}
kümesi G1’deki tüm kuralları kapsayarak elde edilen bir
kümedir. İncelendiğinde mümkün olan 2-ardışımların hepsinin
bu kümede yer aldığı görülebilir.
G1’i kullanılarak 3-ardışım kapsamasını sağlayan bir
sınama kümesi üretmek için öncelikle G1 bir defa dönüşüme
uğratılmalı ve G2 (Şekil 2) elde edilmelidir. Daha sonra
G2’deki tüm kuralları kapsayarak {c c, x x, c p1 p1 p1 p1 c c
p1 p1 x x x x c c c c x, x p2, c x x x x p2, x c, c p1, c p1 p1 c, x
c c p1 p1 p1, p1 p1 p1 x, x c c x x p2, c p1 p1 p1, c x x c, c p1
p1 c c c c c c p1 p1 c c x, x x x x, c p1 p1 x x p2, c p1 p1 x x c,
c c} kümesi elde edilebilir. Geriye kalan, bu kümedeki sınama
örneklerini teker teker dönüşüme uğratarak artık kısımlarından
kurtulmaktır. Sonuçta elde edilen {c c, x x, c p1 p1 c p1 x x c c
x, x p2, c x x p2, x c, c p1, c p1 c, x c p1 p1 p1 x, x c x p2, c p1
p1, c x c, c p1 c c c p1 c x, x x x, c p1 x p2, c p1 x c, c c}
kümesi G1 için tüm 3-ardışımları kapsamaktadır.

Şekil 3’teki kb1DG, G1’e (Şekil 1) (p2, p1) ardışımının
eklenmesi sonucu elde edilebilir.
Verilen bir kb1DG G = (N, E, P, S) için |E|2-|P|+(s+f)
adet farklı ardışım ekleme işlemi gerçekleştirmek mümkündür.
Burada s ve f, S → T ve H → ε biçimindeki kuralların
sayılarıdır.
3.3.2.

Ardışım çıkarma işleci verilen kb1DG modelindeki iki
olay arasında bağlantıyı yok etmektedir. Uygulamada bu
sistem için eksik bir davranışı sergilemek için
kullanılabilmektedir. İşlecin uygulanması sonucu oluşan
gramerin kullanışlılığı zarar görebildiğinden bu grameri
kullanışlı bir kb1DG’ye çevirmek için diğer bazı kuralların
eklenmesi gerekebilmektedir.
G = (N, E, P, S) asıl kb1DG olma üzere, (a, b) ardışımının
G’den çıkarılması sonrasında ede edilen gramerin betimlediği
dilde {w ∈ L(G)| S ⇒* xRa ⇒ xbRb ⇒* w (x ∈ E*)}
kümesindeki dizgiler yer almamaktadır. Eğer çıkarma işlemi
sonucu a olayı kullanışlılığını kaybederse, gramere Ra → ε
kuralını eklenmesi gerektiğinden yeni dil içerisinde {xa∈ E*| S
⇒* xaRa (x∈ E*)} kümesindeki dizgiler de yer almaktadır.
Ayrıca, eğer b olayı kullanışlılığını kaybederse, gramere S → b
Rb kuralının eklenmesi gerekmektedir. Bu durumda {by∈ E*|
Rb ⇒* y (y∈ E*)} kümesindeki dizgiler de yeni dil içerisinde
yer almaktadır.

3.3. Mutasyon İşleçleri
Mutasyon işleçleri sistem modelini değişime (mutasyona)
uğratarak hatalı veya eksik modeller (mutantlar) üretmek için
kullanılmaktadır. kbkDG modelinin yapısı ve olay tabanlı
sınama amaç olarak düşünüldüğünde kullanılan mutasyon
işleçlerinin ardışım ve olay eklenip çıkarılması olarak
tasarlanması anlamlı olmaktadır.
Bunlar dışında gramerler için uç veya ara simge
değiştirilmesi, silinmesi, yinelenmesi gibi işleçler de
tanımlanmaktadır [35]. Fakat bu işleçler olay tabanlı sınama
için öne sürülülen kbkDG’lerin (ve genel olarak gramerlerin)
biçimini korumamakta ve olay ardışımlarının kontrollü olarak
değişime uğratılmasına imkan vermemektedir.
Bu kısmın geri kalanında kb1DG’ler için 4 temel
mutasyon işleci tanımlanmaktadır. Ölçeklenbilirliği yüksek
tutmak için üretilen mutant dereceleri 1 olarak sınırlanmıştır.
Karşılık gelen algoritmalar için [8]’e bakılmalıdır.
3.3.1.

1. S → c nt(c)
2. S → x nt(x)
3. nt(c) → c nt(c)
4. nt(c) → x nt(x)
5. nt(c) → p1 nt(p1)
6. nt(c) → ε
7. nt(x) → c nt(c)
8. nt(x) → x nt(x)

9. nt(x) → p2 nt(p2)
10. nt(x) → ε
11. nt(p1) → c nt(c)
12. nt(p1) → x nt(x)
13. nt(p1) → p1 nt(p1)
14. nt(p1) → ε
15. nt(p2) → ε

Şekil 4: Ça(G1, (p1, c)) mutantı.
Şekil 4’te G1’den (Şekil 1) (p1, c) ardışımının çıkarılması
sonucu elde eliden kb1DG verilmektedir. Çıkarma işlemi
sonucu ne p1 ne de c olayı kullanışlılığını kaybetmemektedir.
Verilen bir kb1DG G = (N, E, P, S) için |P|-(s+f) adet
farklı ardışım çıkarma işlemi gerçekleştirmek mümkündür.
Burada s ve f, S → T ve H → ε biçimindeki kuralların
sayılarıdır.

Ardışım Ekleme (Ea)

Ardışım ekleme işleci verilen kb1DG modelindeki iki olay
arasında bağlantı kurmaktadır. Uygulamada bu sistem için
olumsuz bir davranışı sergilemek için kullanılabilmektedir.
İşlecin uygulanması sonucu oluşan gramer de kb1DG
olduğundan biçim korunmaktadır.
Ardışım ekleme aslında iki olay arasında bağlantı kurarken
aynı zamanda kb1DG modeli G = (N, E, P, S)’nin betimlediği
dil L(G)’nin genişlemesine sebep olmaktadır. İşlem sonucu
ortaya çıkan kb1DG’nin betimlediği dil L(G) ∪ {xaby ∈ E*| S
⇒* xaRa (x ∈ E*) and Rb ⇒* y (y ∈ E*)} olmaktadır.
1. S → c nt(c)
2. S → x nt(x)
3. nt(c) → c nt(c)
4. nt(c) → x nt(x)
5. nt(c) → p1 nt(p1)
6. nt(c) → ε
7. nt(x) → c nt(c)
8. nt(x) → x nt(x)

Ardışım Çıkarma (Ça)

3.3.3.

Olay Ekleme (Eo)

Olay ekleme işleci verilen kb1DG modelinde bulunmayan
bir olayın ilgili ardışımlarla birlikte eklenmesine imkan verir.
Doğal olarak, eklenen olaya karşılık gelen yeni bir ara simge
ve ilgili ardışımlara karşılık gelen kurallar da gramere
eklenmelidir. Eğer ilgili ardışımlar eklenen olayın
kullanışılığını sağlamakta yetersizse, diğer bazı kuralların da
eklenmesi gerekmektedir. Sonuçta elde edilen gramer bir
kb1DG’dir.
G = (N, E, P, S) asıl kb1DG olma üzerek, e olayının ilgili
dışarı giden (outgoing) (e, ai), ai ∈ E ve i=1,...,s, biçimindeki
ardışımların ve içeri giden (ingoing) (bj, e), bj ∈ E∪{e},
j=1,...,t, biçimindeki ardışımların eklenmesi sonucunda L(G)
dili, her bir a = a1, …, as ve b = b1, …, bt için, {xaeby ∈ E*| S
⇒* xaRa (x ∈ E*) and Rb ⇒* y (y ∈ E*)} kümesindeki dizgileri
içine alır şekilde genişlemektedir. Ek olarak, eğer e olayı
kullanışlı değilse, Re → ε ve/veya S → e Re kurallarının da

9. nt(x) → p2 nt(p2)
10. nt(x) → ε
11. nt(p1) → c nt(c)
12. nt(p1) → x nt(x)
13. nt(p1) → p1 nt(p1)
14. nt(p1) → ε
15. nt(p2) → ε
16. nt(p2) → p1 nt(p1)

Şekil 3: Ea(G1, (p2, p1)) mutantı.

41

5. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'11

gramere dahil edilmesi gerekmektedir. Bu durumda L(G), e ile
biten ve/veya başlayan yeni dizgiler de içerebilir.
Şekil 5’teki kb1DG G1’e (Şekil 1) d olayının {(c, d), (x, d),
(p1, d)} ardışımlarıya beraber eklenmesi sonucu elde edilebilir.
Verilen tüm ardışımlar içeri giden ardışım oduğundan Kural
19 d’nin kullanışlılığını sağlamak için ayrıca eklenmektedir.
1. S → c nt(c)
2. S → x nt(x)
3. nt(c) → c nt(c)
4. nt(c) → x nt(x)
5. nt(c) → p1 nt(p1)
6. nt(c) → ε
7. nt(x) → c nt(c)
8. nt(x) → x nt(x)
9. nt(x) → p2 nt(p2)
10. nt(x) → ε

kullanımı
gösterilmekte ve
karşılaştırmalar yapılmaktadır.

göre

ISELTA (www.iselta.de) otel sahipleri ve seyahat acenteleri için
tasarlanmış turistik amaçlı ve ticari bir çevrimiçi yer ayırtma
sistemidir. ISIK Touristik Ltd. ile Paderborn Üniversitesi’nin
ortak çalışmasının bir ürünü olup PHP, Javascript ve SQL gibi
farklı teknolojiler kullanılarak geliştirilmektedir.
Örnek uygulama için ISELTA’nın ‘Specials’ modülü
seçilmistir. İlk bakışta basit görünse de bu modül birçok farklı
bağlam içerdiğinden yeterince karmaşıktır. Biçimsel model
cok büyük olduğundan burada sadece ana arayüzü
kullanılmaktadır.
‘Specials’ modülü tanımlanan oteller için bazı özel
olanakların
eklenmesine
imkan
vermektedir.
Bunu
gerçekleştirmek için oda tipi, oda sayısı, taban fiyat ve zaman
aralığı belirtirmeli ve eklenen özel olanak için bir ad
girilmelidir. Zorunlu olmamakla beraber fotoğraf eklenmesi ve
ek açıklamaların yapılabilmesi de mümkündür. Doğal olarak
bu modül aracılığıyla daha önce yaratılmış özel olanaklar
düzenlenebilmekte ve silinebilmektedir.

11. nt(p1) → c nt(c)
12. nt(p1) → x nt(x)
13. nt(p1) → p1 nt(p1)
14. nt(p1) → ε
15. nt(p2) → ε
16. nt(c) → d nt(d)
17. nt(x) → d nt(d)
18. nt(p1) → d nt(d)
19. nt(d) → ε

Verilen bir kb1DG G = (N, E, P, S) için bir tek olay bile
22|E|+1 farklı şekilde eklenebildiğinden, olay ekleme işlemini
çok fazla farklı şekilde gerçekleştirmek mümkündür.
Olay Çıkarma (Ço)

Olay çıkarma işleci verilen kb1DG modelinde bulunan bir
olayın çıkarılmasını sağlar. Çıkarılan olaya karşılık gelen ara
simge ve olayla ilgili ardışımlara karşılık gelen kurallar da
gramerden çıkarılır. Olay çıkarma işlemi sırasında daha önce
sözü geçen ardışım çıkarma işlemi kullanıldığından,
kullanışılığını kaybetme ihtimali olan olaylar için bazı
kuralların gramere eklenmesi gerekmektedir. Elde edilen
gramer bir kb1DG’dir.
G = (N, E, P, S) asıl kb1DG olma üzerek, e kendisine
bağlı dışarı giden (e, ai), ai ∈ E\{e} ve i=1,...,s, ve içeri giden
(bj, e), bj ∈ E, j=1,...,t, ardışımları ile çıkarılması sonrasında
gramer tarafından betimlenen yeni dil, {w ∈ L(G)| S ⇒* xeRe
⇒* w (w ∈ E*)} kümesindeki dizgileri artık içermemektedir.
Bu yeni dil kullanışlılığı sağlamak için eklenme ihtimali olan
kurallardan dolayı bazı ai’ler ile başlayan ve/veya bazı bj’ler
ile biten yeni dizgiler içerebilir.
1. S → c nt(c)
2. S → x nt(x)
3. nt(c) → c nt(c)
4. nt(c) → x nt(x)
5. nt(c) → p1 nt(p1)
6. nt(c) → ε
7. nt(x) → c nt(c)
8. nt(x) → x nt(x)

kıstaslara

4.1. Sınama Altındaki Sistem: ISELTA

Şekil 5: Eo(G1, d, {}, {(c, d), (x, d), (p1, d)}) mutantı.

3.3.4.

çesitli

Şekil 7: ISELTA ‘Specials’ modülü.

9. nt(x) → p2 nt(p2)
10. nt(x) → ε
11. nt(p1) → c nt(c)
12. nt(p1) → x nt(x)
13. nt(p1) → p1 nt(p1)
14. nt(p1) → ε
15. nt(p2) → ε

Şekil 7’de ISELTA ‘Specials’ modülünün ana arayüzü
görülmektedir. Listede sadece bir özel olanak bulunmakta ve
düzenleme (Edit) ve silme (Delete) işlemleri her özel olanağın
sağ tarafında kalem/kağıt ve çarpı simgesi olarak yer
almaktadır. Arabirimdeki alanlara veri girme tek bir olay
olarak düşünülmekte ve tam veri girme (DataC) ve eksik veri
girme (DataI) olarak ayrılmaktadır. Eksik veri girilmesi demek
zorunlu alanlardan en az birinin boş bırakılması demektir.
Ekleme (Add) işlemi arayüzün alt kısmında yer almakta ve
eksik veri girilip girimediğine göre farklı davranış
sergilemektedir (AddI ve AddC).
Listedeki özel olanakların sayısına (ve sistemde
gerçekleştirilen en son olaya) göre işletilebilecek olay
ardışımları değişiklik gösterdiğinden sonsuz sayıda bağlam
ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle model yaratılırken sistemin
tam sınanmasından fazla ödün vermemek için en önemli
bağlamlar düşünülerek bazı basitleştirmelere gidilmiş ve asıl
sistem davranışına yaklaşımda bulunulmuştur.
Yaratılan kb1DG modeli 40 olay, 41 ara simge ve 207
kural içermektedir. Bu kurallardan bazıları aşağıda
verilmektedir (nt: E → N\{S} bir bijektif fonksiyon olmak
üzere).

Şekil 6: Ço(G1, p2) mutantı.
Şekil 6’da G1’den (Şekil 1) p2 olayının çıkarılması sonucu
elde edilen kb1DG verilmektedir. Herhangi bir olayın
kullanışlılığı bozulmadığından ek kural eklemeye gerek
kalmamaktadır.
Verilen bir kb1DG G = (N, E, P, S) için |E| farklı olay
çıkarma işlemi yapılabilmektedir.

4. Örnek Çalışma
Bu kısımda ticari kullanımdan seçilen bir örnek sistem
üzerinde Kısım 3’de tanıtılan ve kbkDG’leri kullanan sınama
çatısının olumlu ve mutasyonla sınama yaklaşımları içerisinde
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çıkarıldıkça düzeltilmemektedir. Bu yüzden, her bir sınama
örneği hata gözlenene veya hatasız bir şekilde tamamlanana
kadar işletilmektedir.

S → DataC_0 nt(DataC_0)
S → DataI_0 nt(DataI_0)
S → Add_I_0 nt(Add_I_0)
S → <epsilon>
nt(DataC_0) → Add_C_0 nt(Add_C_0)
nt(DataC_0) → DataI_0 nt(DataI_0)
nt(Add_C_0) → DataC_1 nt(DataC_1)
nt(Add_C_0) → DataI_1 nt(DataI_1)
nt(Add_C_0) → Add_I_1 nt(Add_I_1)
nt(Add_C_0) → Delete_I_1 nt(Delete_I_1)
nt(Add_C_0) → Edit_1 nt(Edit_1)
nt(Add_C_0) → <epsilon>
nt(DataI_0) → DataC_0 nt(DataC_0)
nt(DataI_0) → Add_I_0 nt(Add_I_0)
nt(Add_I_0) → DataC_0 nt(DataC_0)
nt(Add_I_0) → DataI_0 nt(DataI_0)
nt(Add_I_0) → Add_I_0 nt(Add_I_0)

4.3. Sınama Çıktıları
Tablo 1 sınama örneklerinin üretilmesi ve sistemde işletilmesi
ile edilen sonuçları özetlemektedir. Tablo 2 ise bu sonuçları
her tip mutant için ayrıntılı olarak vermektedir.
Tablo 1: Sınama örneği üretim ve işletim sonuçları
Model
Tipi
Asıl
Mutant
Mutant

4.2. Sınama Yaklaşımları

Örnek
Seçimi
Tümü
Tümü
Süzmeli

2-ardışım
Kapsaması
%100.00
%100.00
%100.00

Örnek
Sayısı
64
320
235

Ortalama
Uzunuk
5.33
7.12
7.04

Hata
Saysı
5
7
7

Tablo 1 ve Tablo 2’nin açıklanması: Sütun 1 modelin
tipini belirtmektedir. Tablo 2’deki mutasyon operator
işleçlerinin adları bu işleçler kullanılarak üretilen mutant
tiplerine karşılık gelmektedir. Sütun 2 sınama örneklerinin
seçimi sırasında süzme işlemi uygulanıp uygulanmadığını
belirtmekte ve Sütun 2 seçilen örneklerinin sağladığı 2-ardışım
kapsama seviyesini göstermektedir. Sütun 3, 4 ve 5 sırasıyla
seçilen sınama örneklerinin sayısını, ortalama uzunluklarını ve
sistemde ortaya çıkardıkları hata sayılarını vermektedir.

Bu bildiride odaklanılan nokta sistemin sınanması için
beklenen (positive) veya beklenmeyen (negative) davranışlara
sebebiyet verebilecek olay ardışımları üretmektir. Sistemin
sınanmasında
iki
yaklaşım
kullanılmakta
ve
karşılaştırılmaktadır:
(1) Olumlu Sınama: Sınama örnekleri yalnızca asıl sistem
modeli kullanılarak üretilmektedir. Sistemin beklenen
davranışını yerine getirdiğinin sınanması için kullanılmaktadır.
(2) Mutasyonla Sınama: Mutasyon işleçlerinin (genelde tek
bir kez) uygulanması sonucu üretilen (1. derece) mutantlar
kullanılmaktadır. Bu mutantlardan elde eliden sınama
örnekleri sistemin hem olumsuz hem de olumlu sınamasında
kullanılabilmektedir.
Seçilen örnek çalışmada toplam 40 adet 1. derece mutant
kullanılmakta ve sınama örnekleri asıl ve mutant modellerden
2-ardışım kapsamasını sağlayacak şekilde üretilmektedir. Ek
olarak, mutasyonla sınamada kullanılan sınama örnekleri
mutasyon işleçlerini gözeterek tanımlanan süzgeçlerden
geçirilerek ek bir (alt) sınama kümesi elde edilmekte ve bu
süzme işleminin etkisi de tartışılmaktadır. Süzme işlemi farklı
mutantlardan üretilen sınama örnekleri için aşağıdaki
şekillerde gerçekleştirilmektedir.
Ardışım ekleme mutantları. Ea(G, (a, b)) mutantı için, bu
mutanttan üretilen sınama örneklerinden ab ardışımını
kapsayanlar kullanılmaktadır.
Ardışım çıkarma mutantları. Ça(G, (a, b)) mutantı için, bu
mutanttan üretilen sınama örneklerinden a veya b olayını
kapsayanlar kullanılmaktadır.
Olay ekleme mutantları. Eo(G, e, {(e, ai)| i=1,...,s}, {(bj,
e)| j=1,...,t}) mutantı için, bu mutanttan üretilen sınama
örneklerinden e olayını kapsayanlar kullanılmaktadır.
Olay çıkarma mutantları. Ço(G, e) mutantı için e olayının
dışarı giden ardışımları (e, ai), i=1,...,s, ve içeri giden
ardışımları (bj, e), j=1,...,t, olmak üzere, bu mutanttan üretilen
sınama örneklerinden ai olaylarından veya bj olaylarından en
az birini kapsayanlar kullanılmaktadır.
Açıkça belirtilmese de sistemden beklenen çıktılar kb1DG
modeline kolayca dahil edilebilir. Bunu için gramerdeki uç
simgeleri olaylar yerine olay ve beklenen çıktı ikilileri olarak
düşünmek yeterlidir. Sınama sırasında sistemin beklenen
davranışı ile gözlenen davranış karşılaştırılarak bir hata olup
olmadığı kararlaştırılabilir.
Hataların ortaya çıkarılmasındaki diğer bir önemli nokta
üretilen sınama örnekerinin ne şekilde işletildiğidir. Bu
bildiride, kara kutu yaklaşımı izlenerek hatalar sırasında ortaya

Tablo 2: Mutant tiplerine göre sonuçlar
Mutant
Tipi
Ea
Ça
Eo
Ço

Örnek
Seçimi
Tümü
Süzmeli
Tümü
Süzmeli
Tümü
Süzmeli
Tümü
Süzmeli

2-ardışım
Kapsaması
%100.00
%26.09
%100.00
%98.14
%100.00
%19.25
%100.00
%98.76

Örnek
Sayısı
149
10
155
114
128
10
180
160

Ortalama
Uzunuk
6.30
8.2
6.46
6.75
6.09
7.20
6.59
6.65

Hata
Saysı
5
4
5
5
7
3
5
5

Tablo 3’te ise bulunan hataların hangi bağlamda (Sütun 2)
ve hangi sınama kümesince (Sütun 3) gözlendikleri
açıklanmaktadır.
Sütun 3’te ‘Asıl’, asıl modelden üretilen sınama kümesini
ve ‘Ea’ gibi bir işleç adı da bu işlece karşılık gelen mutant
tiplerinden üretilen sınama kümesini simgelemektedir. Bir
işleç adından sonra ‘-Tüm’ veya ‘-Süzme’ kullanılırsa, bu tip
mutantlardan üretilen sınama örneklerininin süzülmüş olup
olmadığı ayırt edilmektedir. Ne ‘-Tüm’ ne de ‘-Süzme’
kullanıldığı durumlarda, sözkonusu hatayı hem süzülen hem
de süzülmeyen sınama örneklerinin bulduğu belirtilmektedir.
Örnek olarak, 7 numaralı hata için ‘Ço’ kullanımı bu hatanın
hem ‘Ço-Tüm’ hem de ‘Ço-Süzme’ sınama kümesince
bulunduğunu göstermektedir. ‘Eo-Tüm’ ise bu hatanın ‘EoSüzme’ sınama kümesince bulunamadığını belirtmektedir.
4.4. Sınama Sürecinin Özeti ve Çıktıların Yorumu
Sınama sürecinin sonunda şu gözlenmiştir: Kullanılan sınama
çatısı için, asıl modelden üretilen sınama örnekleriyle Ea
ve/veya Eo mutantlarından üretilen ve süzme işlemi sonucu
elde edilen sınama örneklerinin birlikte kullanılması daha çok
hatanın daha etkin bir biçimde bulunmasına imkan
vermektedir. Ayrıntılar şu şekilde özetlenebilir:
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Tablo 3: Bulunan hatalar
No.
1

2

3

4

5

6

7

Sınama
Kümesi

Açıklama
Listede 1 özel olanak varken, silmeye
tıklandıktan sonra veri girilebilmektedir.
Listede 2 veya daha fazla özel olanak varken,
bir özel olanak düzenlenirken bu özel olanağa
karşılık gelen silme simgesine tıklamak
mümkündür.
Listede 2 veya daha fazla özel olanak varken,
bir özel olanak düzenlenirken bu özel olanağa
karşılık gelen düzenleme simgesine tıklamak
mümkündür.
Listede 1 özel olanak varken, bir özel olanak
düzenlenirken bu özel olanağa karşılık gelen
düzenle simgesine tıklamak mümkündür.
Listede 2 veya daha fazla özel olanak varken,
silme ve iptal yapıldıktan sonra önceden
girilen veri kaybolmaktadır.
Listede 1 özel olanak varken, silme ve iptal
yapıldıktan sonra önceden girilen veri
kaybolmaktadır.
Listede 2 veya daha fazla özel olanak varken,
silme ve iptal bir özel olanağı düzenlerken
yapılırsa düzenleme işlemi iptal edilmektedir.

ortaya çıkarmıştır. ‘Eo-Süzme’ kümesi ise 2’si yeni olan 3
hatayı sadece 10 sınama örneği kullanarak bulabilmiştir.
Sınama Örneği İşletimi. Ardışım ekleme mutantları ve olay
ekleme mutantları aslında hata bulma bakımından hemen
hemen aynı yetiye sahip olsa bile Ea mutantları (Eo
muntantlarının aksine) ek bir hata bulunmasında faydalı
olamamıştır. Bunun nedeni her bir sınama örneğinin hata
bulunana (veya hatasız tamamlanana) kadar işletilmesidir. Bu
şekilde bazı hataların bulunması diğer bazı hataların ortaya
çıkarılmasını engelleyebilmektedir.

Eo
Asıl, Ea, Ça,
Eo, Ço

Asıl, Ea, Ça,
Eo-Tüm, Ço

4.5. Yaklaşımın Geçerliliğini Kısıtlayabilecek Tehditler
Örnek çalışmanın sonuçlarına göre önerilen sınama
çatısının bulunan hataların sayısını artırmada etkili olmaktadır.
Fakat, gözardı edilmemesi gerek bazı konular vardır.
Öncelikle, sınama altındaki sistemin düzenli bir sistem
veya kabul edilebilir düzenli gramer tabanlı bir yaklaşık
modeli kurulabilen bir sistem olduğu varsayılmaktadır.
Maliyetleri düşük tutmak için sadece 1. dereceden basit
mutantlar üretilmiş ve kullanılmıştır. Halbuki, uygulamdaki
hataların model seviyesinde betimlenmesi (veya tersi) için
basit mutasyonlar kimi durumlarda yetersiz olabilmektedir.
Ayrıca, kapsama tabanlı bir sınama yaklaşımı izlenmiştir.
Bu tür yaklaşımlar amaca göre fazla sayıda sınama örneği
üretebilmekte ve bazı sistemler için uygun olmayabilmektedir.

Eo
Asıl, Ea, Ça,
Eo-All, Ço
Asıl, EaTüm, Ça,
Eo-Tüm, Ço
Asıl, Ea, Ça,
Eo-Tüm, Ço

Olumu Sınama ve Mutasyonla Sınama. Tablo 1’de
görülebileceği gibi mutasyonla sınama kullanıldığında olumlu
sınama yoluyla bulunan hataların tümü ve ek bazı hatalar
bulunabilmektedir. 1. dereceden 40 mutant kullanarak 2
fazladan hata bulunmuş, fakat bunu için de 5 (tümü) - 3.7
(süzmeli) kez daha fazla sınama örneği kullanılmıştır.
Çıkarma Mutantları. Çıkarma mutantlarını temel amacı
bazı sistem kısımlarını görmezden gelerek ek olumlu sınama
örnekleri üretmek ve sistemin ayrı kısımlarınının birbirlerine
bağımlılığını gözeterek sınama işlemini geçekleştirmektir.
Tablo 3 incelendiğinde, çıkarma mutantları kullanılarak
asıl model ile ortaya çıkarılan hatalar bulunabilmiş, fakat ek
bir hata bulunamamıştır. Bunun farklı sebepleri olabilir.
Mesela, sistemde göreceli olarak kolay tespit edilen hatalar
bulunuyor olması mümkündür. Ayrıca, kullanılan kapsama
ölçütü ve sınama üretme yönteminin bu mutantlarla
kulanılması faydalı olmuyor olabilir.
Tablo 2’ye bakıldığında, dikkatli kullanılmazsa, çıkarma
mutantlarının sınama maliyetini ek bir hata ortaya çıkarmadan
büyük ölçüde artırdığı görülmektedir. Süzme işlemi uygularak
‘Ça’ ve ‘Ço’ sınama kümelerindeki örneklerin sayısı %26.45
ve %11.12 azaltılsa da bu sayı ‘Asıl’ kümesindeki örneklerin
sayısından 0.78 ve 1.5 kez daha fazladır.
Ekleme Mutantları. Ekleme mutantları hatalı davranışları
betimlemek için kullanılmaktadır. Bu örnek çalışmada,
sistemde bulunmayan bir olayı eklemek pek anlamlı
olmayacağından bu durum dikkate alınmamıştır. Olay ekleme
sırasında sadece sistemde bulunan bir olay farklı bir bağlam
içine konulmuştur. Bu şekilde, ardışım ve olay ekleme
mutantlarının sık sık benzer hatalı durumları kapsayabildiği
görülmüştür.
Tablo 2 ve Tablo 3’e göre, ‘Ea-Tüm’ kümesindeki sınama
örneklerinin ‘Asıl’ kümesindeki örneklerle tamamen aynı
hataları 3.39 kat sınama örneği kullanarak bulmuştur. Bu 5
hatanın 4’ü süzme işlemiyle elde edilen ‘Ea-Süzme’ kümesi
tarafından sadece 10 sınama örneği kullanarak bulunabilmiştir.
Diğer taraftan, süzülmemiş ‘Eo-Tüm’ kümesi 2 ek hatayı
‘Asıl’ kümesindeki örneklerin 2 katı sınama örneği kullanarak

5. Sonuç
Bu bildiride olay tabanlı sistem sınanması için öne sürülen
kapsama tabanlı sınama çatısındaki elemanlar ele alınmaktadır.
Özel bir forma sahip düzenli gramerlerin, düzenliliği koruyan
mutasyon işleçlerinin ve uygun k-ardışımı kapsama
ölçütlerinin kullanılması sayesinde sınama çatısı etkin ve etkili
olmaktadır. Ayrıca, küçük derece mutantların kullanılması ve
amaca uygun k değerinin seçilmesiyle ölçeklenebilirlik yüksek
tutulabilmektedir. Sınama çatısının kullanımı gerçek hayattan
seçilen bir örnek çalışma üzerinde somut olarak gösterilmekte
ve özellikleri incelenmektedir. Bu sırada sınama çatısı
kullanılarak gerçekleştirilen olumlu sınama ve mutasyonla
sınama yaklaşımları karşılaştırılmaktadır.
Deneysel olarak elde edilen gözlemler, bu bildirideki
sınama çatısı (Kısım 3) içerisinde Kısım 3.3.1 ve Kısım 3.3.3
işleçler kullanılarak üretilen ekleme mutantlarının asıl modelle
birlikte kullanımının hataların bulunması yönünden daha
faydalı olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, bu durumda,
Kısım 4.2’de bahsedilen süzme işlemi uygulayarak sınama
örneği seçme yaklaşımları da ekleme mutantları için gayet
etkili sonuçlar üretmektedir.
Yapılan örnek çalışmada Kısım 3.3.2 ve Kısım 3.3.4’teki
işleçler kullanılarak üretilen çıkarma mutantlarının etkisiz
olduğu gözlemlense de sınama çatısının daha farklı kapsama
ölçütleri ve/veya sınama örneği üretmek yöntemleriyle inşa
edilmesi ya da sınama sürecinde üretilen mutantların
derecelerinin artırılması bu çıkarma işleçlerinin kullanılmasını
daha faydalı kılabilir.
Ayrıca öne sürülen yaklaşımın benzer yaklaşımlarla (olay
sınama ardışımları ve karar tabloları vb.) farklı kıstaslar
(sınama maliyeti, hesaplanan güvenirlilik vb.) kullanarak
kıyaslanması uygulama açısından yararlı sonuçlar üretebilir.
Gözetilmesi gereken diğer bir nokta sınama sürecinde
üretilen mutantların dikkatli seçilmesidir. Bahsedildiği üzere
ardışım ve olay ekleme mutantları ile birbirine benzer veya
belli bir seviyeye kadar çakışan hatalı durumları
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betimlenebilmektedir. Sınamanın etkinliğinin artırmak için bu
tür mutantların üretilmesine yönelik farklı yöntemler saptamak
sınama çatısını uygulama açısından çok daha iyi bir konuma
getirebilir.
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kilitlenme (deadlock) olmaması, uyumlu ve tam olması gibi
temel ve önemli bazı özelliklerini kontrol edebilmektedirler
[2].

Özetçe
Bu bildiride emniyet kritik bir gömülü aviyonik sisteminin
içinde bulunan kritik bir yazılım bileşeninin gereksinimlerinin
sistem güvenlik gereksinimleri ile uyumluluğu incelenmiştir.
Bu inceleme sırasında otomatik bir doğrulama yöntemi olan
model denetleme teknikleri ile yapılabilirliği sınanmıştır. Bu
çalışmada sistem gereksinimleri zamansal mantık ile, yazılım
bileşeninin
gereksinimleri
ise
NuSMV
aracı
ile
modellenmiştir. Modelleme adımları ve sonuçları aktarıldıktan
sonra sonuçlar hakkında değerlendirmelerimiz bildirilmiştir.

Model denetleme yönteminin yazılımın güvenilirliğini
artırmak için özellikle emniyet kritik yazılım tanımlamalarına
efektif bir şekilde uygulanıp uygulanamayacağının
belirlenmesine ihtiyaç olduğu açıktır. Bu alanda yapılan
çalışmalar model denetleme yönteminin etkili bir şekilde
kullanılabildiğini gösterse de uygulanılan bileşen, seçilen
modelleme dili ve gereksinimlerin formatı büyük değişiklikler
göstermekte ve farklı çözüm önerileri getirmektedir. Örneğin
Miller et al. [3] NASA'nın aviyonik güvenlik programı
çerçevesinde güvenlik ve gizlilik kritik aviyonik projelerine
uygulanmak
üzere
bir
otomatik
çevrim
sistemi
geliştirmişlerdir. Bu sistem sayesinde çeşitli grafiksel
modelleme dilleri ile tanımlanmış modelleri otomatik olarak
model
denetleme
araçlarının
kullandıkları
dillere
çevirebilmektedirler. Bu çalışmanın getirisi Matlab Simulink
/Stateflow [4] ya da Esterel Teknolojilerinin geliştirdiği
SCADE [5] Suite/Safe State Machines formatındaki tasarım
modellerini NuSMV [6], Prover [7], PVS [8] gibi çeşitli
model denetleme ve teorem ispatlama araçlarının anlayacağı
dile otomatik olarak çevirebilmesi hatta bu tasarım
modellerinden C kaynak kodunu da otomatik olarak
üretebilmesidir. Ancak bu çalışma, tasarımın grafiksel
modelleme dilleri ile yapılmadığı projelere uygulanabilir
değildir. Yaygınlık kazanmakla birlikte bu grafiksel
modelleme dilleri bütün projelerde kullanılmamaktadır.
Heimdahl et al. [9] yine grafiksel modelleme dili üzerinden
SCADE aracında otomatik model denetleme yapan SCADE
Design Verifier aracını üretmiştir. Bu çalışmada ise tasarım
için doğal dilde yazılan yazılım gereksinimleri kullanılmıştır.
Model seçerken dikkat edilen parametreler Miller et al. [3]
çalışmasında da bahsedildiği gibi modellenecek yazılım
bileşeninin float değer aritmetiği içermemesi tersine boole ve
enum tiplerini içermesidir. Bunun nedeni float değerlerin
durum uzayını çok fazla büyütmesi ve hesaplama ağacı
mantığı kullanan bir model denetleyici ile denetlenmeye
uygun olmamasıdır. Miller et al. [3] çalışmasında bu tür
hesaplamalar içeren bir bileşen için Prover [7] aracı ve
manüel analizler kullanılması daha uygun görülmüştür.
Modellenecek yazılımın durum tabanlı olması ve durum
geçişlerinin
modellenmesi
NuSMV
ile
kolayca
uygulanabilmektedir. Bu nedenle yazılımın durum geçişleri
içeren bir bileşeni seçilmiştir.

1. Giriş
Aviyonik, hava araçlarında kullanılan elektronik sistemler için
kullanılan bir terimdir. Aviyonik yazılımlar, havacılık
alanında zorunlu olan bir takım emniyet ve güvenilirlik
kurallarına tabi olan gömülü yazılımlardır. Hava araçları pek
çok analog araç ve göstergelerden oluşan kokpitler yerine,
dijital göstergelerle pilota ara yüz sağlayacak şekilde
modernize edilmektedir. Ana Uçuş Ekranı (Primary Flight
Display diğer söylenişi ile PFD) ve Çok Amaçlı Ekranlar
(Multi Functional Displays diğer söylenişi ile MFD) modern
uçak ve helikopterlerin temel parçalarıdır. Bu ekranlar enlem,
boylam, uçağın yataydaki ve dikeydeki açıları gibi bilgileri
görüntüler ve herhangi bir tehlike anında görsel ve işitsel
uyarılar vererek pilotu uçuş hakkında bilgilendirir. Bu
ekranlar ayrıca pilota seyrüsefer rotasını, kayan haritayı, hava
durumunu, uçak çarpışmasını önleyen sistem bilgilerini ve
havaalanı bilgilerini gösterebilir. Genellikle ilgili bilgiler
gruplanarak sayfa denilen farklı ekran görüntüleri oluşturulur.
Böylece kullanıcı istediği sayfayı seçerek sadece ilgilendiği
bilgileri ekranda görebilmektedir.
Modernize edilen dijital ekranlar hava aracı kullanımını daha
basit ve daha güvenli hale getirmektedir. Ancak bu sistemler
emniyet kritik sistemler olup sistemdeki basit bir yuvarlama
hatası bile can ve mal kaybına yol açabilir. Emniyet Kritik
Sistemler herhangi bir hata ya da arıza durumunda can ve mal
kayıplarına yol açabilecek sistemler demektir. Bu nedenle bu
sistemlerin yazılımında kullanılan bütün algoritmalar
RTCA/DO-178B Standardı [1] gibi özel standartlara göre
doğrulanmalıdır.
Formel yöntemler emniyet kritik yazılımların doğrulanması
için uygun görünmekle birlikte yazılım tanımlamalarını
modelleme diline çevirmek özellikle yazılım isterleri grafiksel
modelleme dilleri yerine doğal dilde ifade edilmişse kolay bir
iş değildir. Mevcut çoğu modelleme tekniği büyük sistemlere
uyarlanamamakta ya da çok fazla elle yönlendirme
gerektirmektedir. Bunun yanında tasarlanan sistemde

Chan et al. [2] aviyonik yazılımdaki en karmaşık bileşenlerden
biri olan Trafik Uyarı ve Çarpışma Engelleme sistemi II
(Traffic Alert and Collision Avoidance Systems II diğer
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söylenişi ile TCAS II) bileşeninin sistem gereksinimlerini
NuSMV formatında modelleyerek, bu bileşene model
denetleme yöntemini başarıyla uygulamışlardır. TCAS II
çalışmasında sayısal hesaplamalar da modele dahil edilerek,
tasarlanan modelin istenildiği gibi çalışıp çalışmayacağı
kontrol edilmiş, herhangi bir alt seviye gereksinimle
uyumluluğu kontrol edilmemiştir. Bu çalışmada ise model
denetlemenin farklı seviye gereksinimlerin birbiri ile
uyumluluğunu ve tamlığını da kontrol etmek için uygun bir
yöntem olup olmadığı incelenmiştir. Đncelenen projenin
yazılım gereksinimleri yazılım tasarımını da içerecek detay
seviyesinde ancak formel bir dil yerine doğal dilde yazılmıştır.
Bu nedenle model denetleme aracının kullandığı dile çevrim
manüel olarak yapılmıştır. Bunun yanı sıra model denetleme
yöntemi sadece analiz amacı ile kullanılmış, otomatik olarak
kod üretmek gibi ikincil bir hedef bu çalışma kapsamında
değerlendirilmemiştir. Söz konusu emniyet kritik gerçek
zamanlı sistemler olduğunda araç kullanımı süreçleri
konusunda yaygın kullanımı olan RTCA/DO-178B Standardı
[1] ve IEEE 1175 araç dahili bağlantı standardı [15] akla
gelmelidir. RTCA/DO-178B Standardı analiz amaçlı
kullanılan araçlar için proje süreçlerine fazla bir yük
getirmemektedir ancak otomatik kod üretme gibi geliştirme
amaçlı kullanılan araçlar için doğrulama süreçlerinin
işletilmesi ve aracın hedeflendiği gibi çalışacağının
kanıtlanması beklenmektedir [1]. Bu çalışmada model
denetleme araçları hiç bir süreci otomatik olarak
gerçekleştirmediği ve sadece teste yardımcı bir ek doğrulama
getirdiği için araçların doğrulanması sürecine tabi olması
gerekmemektedir. IEEE 1175 araç dahili bağlantı standardında
kullanılan aracın projeye nasıl entegre edileceği anlatılmıştır
[15]. Bu standarda göre model denetleme araçları sistem
gereksinimlerinin neredeyse formel bir dilde yazılmasını ve
model
denetleme
konusunda
bilgi
ve
uzmanlık
gerektirmektedir. Bu nedenle model denetleme eğitimleri ve
dokümantasyonu gerektirmektedir. NuSMV aracı herhangi
standart bir bilgisayara kurulabilmekte ve ekstra bir altyapı
gerektirmemektedir. Bu araçlar projenin kodlama ve test
aşamalarında da kullanılabilir ancak yazılım projelerinde
hataların erken fazlarda fark edilmesi maliyeti düşürdüğünden
gereksinim analizi aşamasında kullanılmaya başlanması
tavsiye edilmektedir [3].

2. Model Denetleme
Model denetleme sonlu durum sistemlerinin özelliklerini
incelemek için kullanılan bir otomatik doğrulama tekniğidir.
Bu teknik için bir sistem tanımı ve bu sistemin sağlaması
istenen bir özellik verilir. Sistem tanımı çoğunlukla bir sonlu
durum makinesi türü olan Kripke yapısı olarak verilir ve
denetleme teknikleri bu yapı üzerinde çalışır. Bunun yanı sıra
çoğu model denetleyici sistem tanımını kendine özel bir dil ile
alarak kendisi verilen sistemi Kripke yapısına çevirir.
Sistem tanımı üzerinde doğrulanması istenen özellikler
zamansal mantık ile belirtilir. Zamansal mantık doğruluğu
zamana bağlı olan (her zaman sağlanmalı, gelecekte mutlaka
sağlanacaktır, gibi) önermeleri tanımlamak için kullanılır
[11]. Bu bildiride zamansal mantık olarak hesaplama ağacı
mantığı (CTL) kullanan bir denetleyici ile çalışılmıştır [12].
Bu bildiride AG ve AX operatörleri kullanılmıştır. AG alt
formülünün bütün durumlarda sağlanması gerektiğini ifade
eder. AX ise alt formülünün bütün bir sonraki durumlarda
sağlanması gerektiğini ifade eder. Belirtilen özelliklerin
doğruluğu ve eksiksizliğinden bunları tanımlayan kişi
sorumludur.
Model denetleyiciler sistem verilen bir özelliği sağlamadığı
durumda hatanın oluştuğu örnek bir yürütme izini raporlarlar.
Böylelikle sadece hatanın olup olmadığı değil, hatanın nasıl
oluşturulabileceği bilgisi de elde edilmiş olur. Bu durum, bu
teknikleri diğer biçimsel yöntemlerden ayıran bir özelliktir.
Sınama yöntemleri ise model denetlemeye tamamlayıcıdır.
Sınama ile yapılan doğrulamalarda, biçimsel yöntemlerin
aksine, bir sistemin verilen girdiler için doğru çalıştığı
gösterilmesine rağmen sistemin başka girdilerle yanlış
çalışmadığı iddia edilememektedir.
Modelleme sırasında en büyük zorluk durum uzayının çok
hızlı büyümesi ve patlamasından kaynaklanır. Durum uzayını
küçültmek için gerçek sistem üzerinde soyutlama teknikleri
kullanılarak model oluşturulur. Soyutlamanın model
denetlemeyi uygulanabilir yaparken doğrulama sonuçlarını
tehlikeye atmaması gerekmektedir [11].
2.1. NuSMV

Bu alandaki hemen her çalışma gibi bu çalışmanın da ana
kısıtlaması durum uzayının patlaması sorunudur. Valmari’nin
[10] de belirttiği gibi model denetleme anlamlı bütün
yazılımlar için zordur. Bilinen bütün algoritmalar, kontrol
edilen sistem çok büyük olmasa bile çok fazla yer ve zaman
harcamaktadır. Bunun nedeni durum uzayının çok genişlemesi
ve kontrol edilebilmesi için hem yere hem de zamana ihtiyaç
duyulmasıdır. Bu alandaki bir çok çalışma bu sorunu çözmeye
yöneliktir ve bu alandaki hiçbir çalışma da bu sorunu göz ardı
etmemelidir. Bu çalışmada durum uzayını küçük tutabilmek
için hava aracı yazılımının yalnızca kritik bir parçasına model
denetleme uygulanmıştır.

NuSMV, ilk ve popüler model denetleyicilerden biri olan
SMV [13] aracının yeniden gerçekleştirilmiş halidir.
Doğrulanacak özellikler CTL ile belirtilir. Bu çalışmada
NuSMV aracının seçilmesinin nedeni kontrol edilen sistemin
eşzamanlı yürütüm modeline yakın olması ve ifade şeklinin
sistem tanımlarına yakın olmasındandır.
NuSMV modelleme dilinin ilk kullanım alanı donanım
doğrulamasıdır. Bu NuSMV modelleme dilinin yapısına da
yansımıştır, karmaşık veri yapılarını, fonksiyon tanımlarını
doğrudan desteklememekte ancak boole ve enum tiplerini
desteklemektedir. Bu bölümde modelleme yapılırken
kullanılan temel NuSMV yapıları genel olarak anlatılacaktır.

Bu bildiriyle açıklanan çalışmada model denetleme yöntemi
endüstriyel bir gömülü aviyonik yazılımına NuSMV aracı
kullanılarak uygulanmıştır. Çalışmanın amacı doğal dilde
yazılmış yazılım ve sistem gereksinimlerini NuSMV diline ve
zamansal mantık özelliklerine çevirdikten sonra üst ve alt
seviye gereksinimlerin birbiriyle uyumluluğunu otomatik
olarak kontrol etmektir.

Temel olarak bir NuSMV modeli bir sonlu durum
makinesinin tanımlamasıdır. Ana makine "Module main"
olarak tanımlanır ve işletimi başlatır. NuSMV modeli farklı
modüllere bölünebilir ve her modül ana modül içerisinde
değişken tanımları ile aynı şekilde tanımlanır. Semantik
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olarak bu modüller paralel çalışır. Modüller parametre
alabilirler.

otomatik sayfa
modellenmiştir.

Var p1: process proc1();

geçişi

yönetimini

gerçekleyen

kısmı

Sistem tanımlarında alan uzmanları tarafından bu ekranlar
gösterge olarak ifade edilmektedir. Bu göstergeler beş farklı
gösterim yapmaktadırlar, diğer bir değişle göstergelerde
toplam beş farklı sayfa görüntülenebilmektedir. Normal
durumlarda sayfa geçişleri kullanıcı isteğine bağlıdır. Ancak
herhangi bir uyarı ya da ikaz oluştuğunda ya da herhangi bir
çarpışma tehdidi algılandığında güvenlik önlemi olarak
otomatik sayfa geçişleri sistem tarafından yapılmaktadır.

Her modül VAR ve ASSIGN kısımlarından oluşur. VAR
kısmında durum uzayını oluşturan boole ya da enum
değişkenlerin ya da sınırlandırılmış integer değişkenlerin
tanımı yapılır. Aşağıda üç ayrı değişken tanımı örnek olarak
verilmiştir.
VAR
b: boolean;

Kullanıcı arayüzünün modellenen kısmı sistemin diğer
bileşenlerinden iki tanesi ile ilişkide bulunmaktadır. Sistemde
bir uyarı veya ikaz olup olmadığı ve herhangi bir çarpışma
tehdidi olup olmadığı bilgisi bu iki farklı bileşenden
gelmektedir. Modellenen kısmın çevresinden ayrıştırılması
için bu iki bileşenin soyutlanması ve bu bileşenlerin
davranışlarını simüle edilmesi gereklidir.

e: {e1, e2};
i: -5..5;
ASSIGN kısmında ise init() ve next() ifadeleri kullanılarak
tanımlanan değişkenlerin değerleri atanır. init() değişkenlere
ilk değerlerini vermek için kullanılmaktadır. next() ifadesi ise
değişkenin bir sonraki durumda alacağı değeri belirleyen
kuralları ifade eder. Örneğin, aşağıdaki ASSIGN kısmı
yukarıda tanımlanan e ve b değişkenlerinin bir sonraki
durumda nasıl değer alacağını belirtmektedir [14]. Bu
belirtime göre b’nin değeri tersine çevrilecek, e'nin değeri e1
değerine eşitlenecek ve i'nin değeri rastgele olarak 0 ya da 1
değerine eşitlenecektir:

3.2. Yazılım gereksinimlerinin modellenmesi
Đncelenen alt bileşen pilot ve kopilotun kullandığı toplam dört
ekranın (göstergenin) acil durumlarda otomatik sayfa geçişini
yönetmektedir. Tasarladığımız NuSMV ile yapılan sistem
tanımında ilk olarak bu dört göstergenin çalışmasını temsil
etmek için eş zamanlı çalışacak dört modül tanımlanmıştır.
Her bir modül içinde yazılım gereksinim dokümanında
tanımlanmış olan ilgili göstergenin acil duruma geçiş şartları
ve prosedürü tanımlanmıştır. Aşağıda ilk olarak ana modül
içinde bulunan tanımlar açıklanmıştır. Đlerleyen kısımlarda bir
alt modül örnek olarak verilecektir.

ASSIGN
next(b) = !b & next(e) = e1 & (i=0 | i =1}
Daha büyük kural tanımlamaları için "case" ifadesi kullanılır
[14].
case
c1: e1;

c2: e2;

...

Acil durumlar modellendiği için göstergelerin hatalı veya
sağlıklı çalışıyor olma durumlarının ayırt edilmesi
gerekmektedir. Göstergelerin durumunu belirtmek için
modelimizde Sağlıklı ve Arızalı değerlerini alabilen gösterge
durum değişkenleri Şekil1 ile tanımlanmıştır.

cn: en;

esac;
Bu ifade aşağıdaki ifade ile aynıdır [14]:
(c1 -> e1) & (!c1 & c2 -> e2) &

VAR
MFD1_Durum :
MFD2_Durum :
MFD3_Durum :
MFD4_Durum :

... (!c1 & !... & cn -> en)
Sıralama önemli olduğu için sağlanan ilk koşuldaki kural
çalışacaktır. Tanımlamalarda genellikle bir varsayılan koşul
bulunur. Bu koşul 1 olarak ifade edilir ve tanımlanan hiçbir
koşul çalışmazsa bu koşul çalışacaktır anlamına gelir.

{Saglikli , Arizali};
{Saglikli , Arizali};
{Saglikli , Arizali};
{Saglikli , Arizali};

Şekil 1. Gösterge Durum Değişkenlerinin Tanımlanması

3. Yazılım ve Sistem Gereksinimlerinin
Modellenmesi

Modellenen birim, bölüm 3.1 içinde sözü geçtiği üzere,
sistemin iki farklı bileşeni tarafından etkilenmektedir. Bu
bileşenler modellemesini yaptığımız birime sistemin
genelinde herhangi bir arıza olduğunu veya ekranlardaki
bilgilerde hata oluştuğunu veya herhangi bir çarpışma tehdidi
olup olmadığı bilgisini iletmektedirler. Bu bilgi alındığında
ilgili uyarı ve ikazlar mutlaka pilotlara gösterilmelidir. Bu
sebeple bu bilgiler modellenen acil duruma geçiş koşullarını
doğrudan etkilemektedirler. Tasarladığımız modelde sözü
geçen iki bileşenin etkisi serbest Boole değişkenleri ile temsil
edilmiştir. Bu değişkenlere ilk değerler verilmeyerek ve değer
atamaları kısıtlanmayarak, kullandığımız model denetleyicinin
sistemi olası tüm kombinasyonlar için çalıştırması
sağlanmıştır. Bu şekilde dış bileşenlerin davranış ve etkileri
yukarı yaklaşım (overapproximation) ile simüle edilmiştir.

3.1. Örnek Sistem
Bu çalışmada kritik bir aviyonik sistemin bir alt parçası
modellenmiştir. Bu sistemde ana ve yedek olmak üzere iki
adet görev bilgisayarı ve bu görev bilgisayarlarının yönettiği 4
adet ekran bulunmaktadır. Bu ekranlar pilotların uçuş ile ilgili
bilgileri izlediği ekranlardır. Ekranlardan iki tanesi pilota, iki
tanesi de yardımcı pilota hizmet etmektedir. Görev
bilgisayarlarını yöneten yazılım seyrüsefer, haberleşme gibi
toplam 8 ana bileşenden oluşmaktadır. Bu bildiride 8
bileşenden, kullanıcı arayüzü bileşeninin acil durumlarda
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sistemde herhangi bir uyarı ya da ikaz mevcutken, üçüncü
gösterge arızalı durumda ise otomatik olarak uyarı ve
ikazların görüntülendiği Ana Uçuş Ekranı (Primary Flight
Display) sayfasına geçmelidir. Diğer bir kural ise üçüncü
gösterge sağlıklı iken herhangi bir çarpışma tehdidi algılanırsa
otomatik olarak tehditlerin gösterildiği sayfa olan NAV
(Seyrüsefer) sayfasına geçmelidir. Son olarak, birinci ve
üçüncü gösterge ya da ikinci ve üçüncü gösterge aynı anda
arızalı durumda iken herhangi bir çarpışma tehdidi algılanırsa
ve herhangi bir uyarı ya da ikaz yoksa yine otomatik olarak
NAV sayfasına geçilmelidir.

Dış bileşenlerden gelen etkiler uyarı ve ikaz sinyalleri olarak
modellenmiştir. Bu bilgiler tüm göstergeler tarafından
paylaşılan bilgi olduğu için evrensel değişken olarak
tanımlanmışlardır. Bunun yanı sıra kuralları yazarken
biçimsel kolaylık sağlaması açısından uyarı ve ikaz
sinyallerinin birleşimi bir birleşik kural tanımlanmıştır (bkz
Şekil 2).
VAR
Uyari_Sinyali :
Ikaz_Sinyali :

boolean;
boolean;

MODULE MFD_4(
Uyari_Ikaz_Sinyali,
Carpisma_Tehdit_Sinyali,
MFD1_Durum,
MFD2_Durum,
MFD3_Durum,
MFD4_Durum
)

DEFINE
Uyari_Ikaz_Sinyali:=Uyarı_Sinyali| Ikaz_Sinyali;
Şekil 2. Değişken Tanımları -1
Bir diğer dış etki de herhangi bir çarpışma tehdidi algılanıp
algılanmadığı bilgisinin iletilmesidir. Bunun için Şekil 3 ile
verilen tanımlama yapılmıştır.

VAR
Sayfa_Modu : {PFD, NAV,MAP, TAC, ...};

VAR
Carpisma_Tehdit_Sinyali: boolean;

ASSIGN
init (Sayfa_Modu) := PFD;
next(Sayfa_Modu) := case
(MFD3_Durum = Arizali) &
(MFD4_Durum=Saglikli)&
(Uyari_Ikaz_Sinyali = TRUE) : PFD;

Şekil 3. Değişken Tanımları -2
Bu değişken tanımlarından sonra gösterge değişkenleri
yaratılmış ve her biri kendine ait gösterge modülü tipinde
tanımlanmıştır. Bu tanım sırasında modüllere otomatik sayfa
geçişini etkileyecek parametreler gönderilmiştir. Otomatik
sayfa geçişlerini göstergelerin çalışır durumda mı yoksa arıza
durumunda mı olduğu, ikaz uyarı ve tehdit sinyallerinin
varlığı etkilemektedir. Buna göre ana modül içinde yapılan
gösterge değişkenlerinin tanımı Şekil 4 ile verilmiştir.

(MFD3_Durum = Saglikli) &
(MFD4_Durum = Saglikli) &
(Carpisma_Tehdit_Sinyali = TRUE) : NAV;
(MFD3_Durum = Arizali) &
(MFD2_Durum = Arizali) &
(MFD4_Durum = Saglikli) &
(Carpisma_Tehdit_Sinyali = TRUE) &
(Uyari_Ikaz_Sinyali = FALSE) : NAV;

VAR
MFD1:
MFD_1(Uyari_Ikaz_Sinyali,Carpisma_Tehdit_Sinyali,MFD1
_Durum,MFD2_Durum,MFD3_Durum,MFD4_Durum);
MFD2:
MFD_2(Uyari_Ikaz_Sinyali,Carpisma_Tehdit_Sinyali,MFD1
_Durum,MFD2_Durum,MFD3_Durum,MFD4_Durum);
MFD3:
MFD_3(Uyari_Ikaz_Sinyali,Carpisma_Tehdit_Sinyali,MFD1
_Durum,MFD2_Durum,MFD3_Durum,MFD4_Durum);
MFD4:
MFD_4(Uyari_Ikaz_Sinyali,Carpisma_Tehdit_Sinyali,MFD1
_Durum,MFD2_Durum,MFD3_Durum,MFD4_Durum);

(MFD3_Durum = Arizali) &
(MFD2_Durum = Saglikli) &
(MFD1_Durum = Arizali) &
(MFD4_Durum = Saglikli) &
(Carpisma_Tehdit_Sinyali = TRUE) &
(Uyari_Ikaz_Sinyali = FALSE) : NAV;
TRUE: Sayfa_Modu;
esac;

Şekil 4. Bütün göstergelerin parametreleri ile tanımlanması

Şekil 5: Gösterge sayfa geçiş kuralları modeli.

Hangi durumda hangi sayfaların otomatik olarak hangi
göstergede açılacağı yazılım gereksinimlerinde 64 satırlık bir
tabloda verilmiştir. Sistemde bulunan dört göstergenin her biri
için kurallar farklıdır. Yazılım gereksinimlerindeki bu geçiş
kuralları tablosuna göre her bir gösterge için sayfa geçişi birer
alt modül ile belirtilmiştir.

3.3. Sistem gereksinimlerinin modellenmesi
Sistem gereksinimleri, yazılım gereksinimlerinin bir üst
seviyesinde
bulunmaktadır.
Bu
çalışmada
sistem
gereksinimleri dokümanı içerisinde bulunan güvenlik kritik
gereksinimlerin yazılım gereksinimleri ile uyumluluğu
incelenmiştir. Bunun için güvenlik gereksinimleri bir zamansal
mantık olan CTL dili ile ifade edilmiştir. Toplam 28 CTL
cümlesi yazılmıştır. Daha sonra bu CTL cümlelerinin bölüm

Şekil 5 içerisinde bir alt modül tanımı örnek olarak
gösterilmiştir. Bu tanımlamada dördüncü göstergenin geçiş
kuralı ifade edilmiştir. Yazılım gereksinimlerine göre
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2.2 ile açıklanan yazılım gereksinim modeli üzerinde
geçerliliği NuSMV aracı ile sorgulanmıştır.

•

Burada örnek olarak bazı güvenlik gereksinimleri
sunulmuştur. Aşağıda liste olarak önce gereksinimin doküman
içerisinde ifade edilen şekli verilmiş, sonra bu ifadeye denk
gelen CTL cümlesi verilerek gerekli açıklama yapılmıştır. Bu
CTL cümlelerinde pilotun birinci ekranı birinci göstergeyi,
ikinci ekranı ikinci göstergeyi, kopilotun birinci ekranı üçüncü
göstergeyi, kopilotun ikinci ekranı dördüncü göstergeyi ifade
etmektedir.
•

AG (((Uyari_Ikaz_Sinyali = TRUE) &
(MFD1_Durum = Arizali) &
(MFD2_Durum = Saglikli)) ->
AX(MFD2.Sayfa_Modu = PFD) )
AG (((Uyari_Ikaz_Sinyali = TRUE) &
(MFD2_Durum = Arizali) &
(MFD1_Durum = Saglikli)) ->
AX(MFD1.Sayfa_Modu = PFD) )
AG (((Uyari_Ikaz_Sinyali = TRUE) &
(MFD3_Durum = Arizali) &
(MFD4_Durum = Saglikli)) ->
AX(MFD4.Sayfa_Modu = PFD) )
AG (((Uyari_Ikaz_Sinyali = TRUE) &
(MFD4_Durum = Arizali) &
(MFD3_Durum = Saglikli)) ->
AX(MFD3.Sayfa_Modu = PFD) )

“Sistemde herhangi bir uyarı ya da ikaz varken eğer
zaten açık değilse pilotun 1. ekranında (birinci
göstergede)
otomatik olarak PFD sayfası
açılacaktır.”
Bu gereksinim modellenirken birinci göstergenin
sağlıklı durumda olması koşulu da eklenmiştir. Aksi
takdirde arızalı bir gösterge için bu koşul
sağlanamayacağı için gereksiz karşı örnekler
oluşmaktadır.
•
AG (((Uyari_Ikaz_Sinyali = TRUE) &
(MFD1_Durum = Saglikli) &
(!(MFD1.Sayfa_Modu = PFD)) &
(!(MFD2.Sayfa_Modu = PFD))) ->
AX(MFD1.Sayfa_Modu = PFD) )

•

“Sistemde herhangi bir uyarı ya da ikaz varken eğer
zaten açık değilse kopilotun 1. ekranında (üçüncü
göstergede) otomatik olarak PFD sayfası
açılacaktır.”

“Sistemde herhangi bir çarpışma tehdidi varken eğer
zaten açık değilse pilotun 2. ekranında (ikinci
göstergede) otomatik olarak NAV sayfası açılacaktır.
“
Bu gereksinimin bir önceki gereksinimle
çelişmemesi için ve apaçık karşı örnekler
bulunmaması için bazı eklemeler yapılmıştır.
AG ((Carpisma_Tehdit_Sinyali = TRUE) &
(MFD1_Durum = Saglikli) &
(MFD2_Durum = Saglikli) ->
AX(MFD2.Sayfa_Modu =NAV) )

•

“Sistemde hem uyarı hem de çarpışma tehdidi
olduğu durumda birinci gösterge arızalı durumda
ise dördüncü göstergede otomatik olarak NAV
sayfası açılacaktır”
AG ((((Uyari_Ikaz_Sinyali = TRUE &
Carpisma _Tehdit_Sinyali = TRUE) &
MFD1_Durum = Arizali) &
MFD4_Durum = Saglikli) ->
AX MFD4.Sayfa_Modu = NAV)

AG (((Uyari_Ikaz_Sinyali = TRUE) &
(MFD3_Durum = Saglikli) &
(!(MFD3.Sayfa_Modu = PFD)) &
(!(MFD4.Sayfa_Modu = PFD))) ->
AX(MFD3.Sayfa_Modu = PFD) )
•

“Sistemde herhangi bir uyarı ya da ikaz varken
kullanıcı ekranlarından biri arıza durumunda ise
sağlıklı durumda olan ekranda otomatik olarak PFD
sayfası açılacaktır.”

“Sistemde herhangi bir çarpışma tehdidi varken
eğer zaten açık değilse kopilotun 2. ekranında
(dördüncü göstergede) otomatik olarak NAV sayfası
açılacaktır. “
AG ((Carpisma_Tehdit_Sinyali = TRUE) &
(MFD3_Durum = Saglikli) &
(MFD4_Durum = Saglikli) ->
AX(MFD4.Sayfa_Modu = NAV) )
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Bu derecede kritik bir bileşenin yazılım gereksinimlerinin
gözle inceleme yerine bu şekilde otomasyon ile kontrol
edilmesi sistemin güvenilirliğini artırmaktadır. 64 ayrı
durumun beklenen genel isterlerle uyuşup uyuşmadığını gözle
kontrol etmek hem hataya açık hem de herhangi bir değişiklik
yapıldığında tekrar kullanılabilir bir yöntem değildir.

4. Tartışma
Yaptığımız çalışmada bölüm 2 ile anlatılan NuSMV dilinde
yazılmış olan yazılım gereksinimleri, CTL ile modellenen
sistem güvenlik gereksinimlerine göre uyumluluğu NuSMV
aracı ile kontrol edilmiştir. Araç toplam dört hata durumu için
yürütüm izi oluşturmuştur. Bu hatalar yazılım ve sistem
gereksinimleri arasındaki uyuşmazlıkları ortaya çıkarmıştır.

Akla gelebilecek bir soru sınama ile bu uyuşmazlıkların
bulunup bulunamayacağıdır. Çoğu DO-178B projesinde
ancak yazılım seviyesinde yapılan sınamalar bütün koşulları
sınamakta sistem seviyesi sınamalarda bütün olasılıklar değil
genelde hiç bir arıza durumunun olmadığı senaryolar
sınanmaktadır. Yazılım sınamaları da sadece yazılım
gereksinimlerini kullandıkları, sistem seviyesi gereksinimlerle
ilgilenmedikleri için hata durumunda sistem seviyesi
gereksinimler ile yazılım gereksinimleri çelişiyorsa bu
durumları yakalamak epey zorlaşmaktadır. Örneğin yukarıda
bulunan hatanın sınamalar ile bulunabilmesi için ilgili testin
koşullarında birinci göstergeden hiç bahsedilmediği takdirde
birinci göstergenin durumu arızalı iken ve sağlıklı iken
durumları da denenmelidir. Aksi takdirde birinci gösterge
sağlıklı durumda ise test başarılı olacak ve uyumsuzluk hiç
fark edilmeyecektir.

Bu dört hatadan biri için oluşan yürütüm izi aşağıda
verilmiştir. Burada ihlal edilen güvenlik gereksinimi bölüm
2.3 içinde verilen sonuncu CTL cümlesidir. Diğer bir deyişle,
NuSMV sistemde hem uyarı hem de çarpışma tehdidi olduğu
durumda birinci gösterge arızalı durumda ise dördüncü
göstergede otomatik olarak NAV sayfasının açılmadığı durum
bulmuştur.
Trace Description: CTL Counterexample
Trace Type: Counterexample
-> State: 1.1 <Uyari_Sinyali = FALSE
Ikaz_Sinyali = FALSE
Carpisma _Tehdit_Sinyali = FALSE
MFD1_Durum = Arizali
MFD2_Durum = Arizali
MFD3_Durum = Arizali
MFD4_Durum = Arizali
MFD1.Sayfa_Modu = PFD
MFD2.Sayfa_Modu = PFD
MFD3.Sayfa_Modu = PFD
MFD4.Sayfa_Modu = PFD
Uyari_Ikaz_Sinyali = FALSE
-> State: 1.2 <Uyari_Sinyali = TRUE
Carpisma_Tehdit_Sinyali = TRUE
MFD2_Durum = Saglikli
MFD4_Durum = Saglikli
Uyari_Ikaz_Sinyali = TRUE
-> State: 1.3 <Uyari_Sinyali = FALSE
Carpisma _Tehdit_Sinyali = FALSE
MFD1_Durum = Saglikli
MFD3_Durum = Saglikli
Uyari_Ikaz_Sinyali = FALSE

NuSMV kullanarak tasarlanan sistemi kontrol etmenin iki ana
avantajı vardır. Birincisi gereksinimlerde belirtilmese bile
ortamdaki bütün değişkenlerin değerlerinin hepsinin
denenmesidir, böylece etkisi düşünülmeyen bir bileşenden
kaynaklanabilecek hatalar da bulunabilir. Đkinci avantajı ise
yeniden kullanılabilmesidir. Gereksinimler ya da model
değiştiğinde ufak düzeltmelerle kısa süre içinde tekrar
otomatik olarak kontroller gerçekleştirilebilir.
Bu çalışma sırasında yazılım gereksinimleri modellenmesi
aşamasında zorluk yaşanmamıştır. Sistemi tanımlamak için
kullanılan dil, özellikle değişkenlerin sıralama ya da Boole
olduğu ve gereksinimlerin sadece AND, OR, IF gibi ifadeler
içerdiği sistemler için oldukça uygundur. Bir kaç ana kural ile
bu tarz sistemleri tanımlamak oldukça basit olmakla beraber
zor olan kısım kontrol edilecek özellikleri belirlemektir.
Uyumluluk kontrol etmek yanında daha karmaşık kontroller
yapılması için güvenlikten sorumlu sistem mühendisleri ile
birlikte çalışılması gerekir.

5. Sonuç

Yürütüm izinde de görüldüğü gibi yazılım gereksinimlerinde
böyle bir durum oluştuğunda 3. göstergenin durumuna da
bakılmaktadır, eğer 3. gösterge hatalı durumda ise 4.
göstergede NAV sayfası yerine PFD sayfasına geçiş
yapılmaktadır. Bu durum için yazılım gereksinimlerindeki
tanımlara uygun olup sistem güvenlik gereksinimi eksik
tanımlanmıştır. Bulunan diğer üç hata da benzer şekilde
sistem seviyesinde tanımlanan güvenlik gereksinimlerinin
bütün durumları kapsamayışından kaynaklanmaktadır.
Burada, genel model denetleme pratiklerinden farklı olarak,
yazılım ve sistem gereksinimleri arasındaki uyuşmazlık üst
seviyede bulunan sistem gereksinimlerinin hatalı olmasından
ileri gelmektedir. Sistem gereksinimlerinde bulunan ifadeler
birbiriyle çelişen durumlar içermekte ve tüm durumları
kapsamamaktadır.

Bu bildiride güvenlik kritik aviyonik yazılımın içinde
bulunan ve acil durumlarda ilgili sayfaların otomatik
açılmasını sağlayan kritik bir bileşenin yazılım gereksinimleri
modellenerek
sistem
seviyesinde
istenen
genel
gereksinimlerle uyumluluğu açısından kontrolü yapılmıştır.
Otomasyon için NuSMV aracı kullanılmıştır. Bulunan dört
hata sistem seviyesindeki gereksinimlerin yetersiz olduğu
durumlarda yazılım tarafından alınan kararlar arasındaki
uyuşmazlıkları göstermiştir. Bu çalışmada bir genelleme
yapılması hedeflenmemiştir. Ancak genelleneme yapılmasa
da, model denetlemenin etkin olarak kullanabileceğine bir
örnek teşkil etmektedir.
NuSMV aracı ile model
denetlemenin doğal dilde yazılmış yazılım ve sistem
gereksinimlerine uygulanabildiği ve kritik kısımların kontrol
edilmesinde güvenilir bir yöntem olduğu örneklenmiştir.
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Özetçe

ve bütçesine uygun bir yol haritası çıkarmaktır [5]. Bu yol haritası, son ürün veya sonuçlar dışında bu neticelere ulaşmak
için tanımlanan ve yönetilen alt süreçlerin tanımlamalarından
oluşur. Tipik bir yazılım geliştirme süreci, bütçe ve plan
kısıtlarına uygun olarak tanımlanmış proje aşamaları sırasında
oluşabilecek problemlerin çözümlerine yönelik aşamaları içerir.
Bu bağlamda bir yazılım süreci, yazılım geliştirme sırasında
yönetim, üretim ve bakım gibi yapısal sosyal aktivitelerin koordinasyonu sağlanmalı ve bireylerin bu aktivitelerdeki rol ve
yetenekleri göz önüne alınmalıdır.

Yazılım geliştirme süreçleri bilgi ve insan tabanlı aktivitelerdir. Sosyal açıdan değerlendirildiğinde yazılım geliştiren bireylerin sosyal etkileşimi ve işbirliğine yatkınlığı takım ve organizasyon üretkenliğinin artırılmasını destekleyecek en önemli
unsurlar arasındadır. Bu sebeple, özellikle son zamanlarda,
yazılım mühendisliği konusunda yapılan birçok çalışma yazılım
geliştirme faaliyetlerinde insan faktörünün kritik rolünü vurgulamaktadır. Ekonomi ve sosyoloji bilimlerinde aktif olarak araştırılmakta olan sosyal ağ yapısı ve buna bağlı olarak incelenen davranış analizi kavramları yazılım mühendisliği
araştırmalarında henüz yaygın bir uygulama alanı bulamamıştır.
Özellikle sosyal ve ekonomik karar ve kişilik analizlerinde
sıkça kullanılan bu kavramların yazılım mühendisliğine uygulanması yazılım firmalarının üretkenliğini, dolayısı ile yatırım
karlılıklarının artırılmasını mümkün kılacaktır. Bu makalede,
ekonomi alanında birçok uygulaması bulunan oyun kuramının
bir alt dalı olan mekanizma tasarımı kullanılarak geliştirmekte
olduğumuz bir süreç mühendisliği yaklaşımı anlatılmaktadır.
Bu yaklaşım kullanılarak, yazılım geliştiren organizasyonların
yapısının iyileştirilmesi ve buna bağlı olarak üretkenliklerinin
artırılması hedeflenmektedir.

Yazılım mühendisliği ekonomisi, yazılım mühendisliğinin
önemli bir alt dalı olarak kabul edilir. Bu dal yazılım üretimi için fiyat tahmini, fiyatlandırma yöntemi belirleme ve
risk düşürme konuları ile sıkça ilgilenmiştir. Günümüzde, iktisadi bir perspektiften bakıldığında yazılım geliştirme süreci
sadece maliyet düşürme amaçlı yapılan bir iş olmaktan çıkıp
bir katma değer yaratma işi halini almıştır [6]. Yazılım
süreç mühendisliği konularında yapılan araştırma ve geliştirme
çalışmalarındaki yeni bulgular, yazılım mühendisliği ekonomisi alanında yapılan çalışmaların (özellikle değer yaratma
ve karar verme konularındaki) yetersizliğine ve azlığına işaret
etmektedir [7]. Diğer bir taraftan farklı araştırma disiplinlerinden elde edilen bilgilerin yazılım geliştirme alanında kullanılmasının faydalı sonuçlar doğuracağı açıktır. Ekonomi bilimi bireylerin veya şirketlerin sınırlı kaynakların verilen kararlar doğrultusunda nasıl daha verimli kullanılabileceğini
araştırır. Benzer bir şekilde, yazılım geliştirme sırasında bireyler ve takımlar yazılım ürününün gelişimini verdikleri kararlar
ile belirlerler. Bu sebeple, takımların ve bireylerin uyumlarını,
karar verme hızlarını ve verimlerini artırmak yazılım projesinin
ekonomik yaşayabilirliği ve yatırım gereksinimlerini gözetmek
için önemlidir.

1. Giriş
Yazılım süreçlerinin iyileştirilmesi yöntemleri yazılım
ürününün kalitesinin artırılmasını sağlayacak olan tüm
aktiviteleri kapsamalıdır [1]. Bu aktiviteler, yazılım
geliştirme süreçlerine etki eden insan faktörleri ve sosyal
etkileşim sorunları gibi etkenler göz önüne alınarak yeniden
değerlendirilmelidir [1, 2]. Yazılım geliştirme süreçleri genellikle bir takım çalışması gerektirdiğinden sosyal bir aktivite
olarak kabul edilebilir [3]. Yazılım takımı bireyleri çalışma
koşullarının ve genel kişilik özelliklerinin bir sonucu olarak
bireysellikleri, rasyonellikleri ve karşılıklı dayanışma gibi
karakteristikleri ile tanımlanırlar [4]. Bu anlayış ile birlikte
yazılım geliştirme süreçlerini etkileyen faktörlerin başında;
bireylerin etkileşimi, sosyal ilişkilerin karmaşıklığı ve iletişim
problemleri gelmektedir. Dolayısıyla, sosyal faktörlerin incelenmesi ve yazılımın sosyal yönünün araştırılması yazılım
mühendisliği araştırmalarında önemli bir yer teşkil etmektedir.
Yazılım süreç mühendisliğinin temel hedeflerinden birisi
yüksek kaliteli yazılım ürünleri elde etmek için proje planına

Bu makalenin devamı şu şekilde oluşturulmuştur. Bir
sonraki bölümde, oyun kuramı hakkında genel bilgi sunulacaktır. İkinci olarak mekanizma tasarımı kavramı ve bu
kavramın yazılım uygulamalarındaki yeri üzerinde durulacaktır. Daha sonra yazılım ekosistemi kavramı anlatılacaktır.
Üçüncü bölümde, yazılım mühendisliğinde oyun kuramı uygulamaları, dördüncü bölümde oyun kuramı kullanılarak
yazılım takımlarının modellenmesi üzerine yaptığımız yaklaşım
tanıtılacaktır. Beşinci kısımda ise araştırmamız sırasında
vardığımız bazı öncül sonuçlar sunularak, yapılması planlanan
çalışmalarımız ile ilgili genel bilgi verilecektir.
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2. Oyun Kuramı

reylerin sosyal etkileşimleri ve daha iyi bütünleşmesi sayesinde takım uyuşmasını artırmayı hedefler. Dolayısı ile gruplar, aktiviteler, roller ve kişiler arasında uyumu sağlamak oyun
kuramı gibi bir yaklaşım kullanılarak mümkün olabilecektir.
Son yıllarda, oyun kuramının yazılım mühendisliği uygulamaları ile nasıl bütünleştirilebileceği konusunda çeşitli çalışmalar
yapılmaya başlanmıştır. Deliller göstermektedir ki [14, 15],
yazılım geliştiren organizasyonlar yazılım yönetim aktivitelerinin yolgüdümsel (stratejik) doğasına uygun olarak hareket
ederler. Proje sırasında alınan yolgüdümsel kararlara örnek
olarak; paydaşların (stakeholders) belirlenmesi, bu bireylerin
veya kurumların aralarındaki pazarlıkların irdelenmesi verilebilir. Sonuç olarak oyun kuramı yazılım yönetim ekiplerinin
tanımladıkları birçok problemin çözümü için rahatlıkla kullanım alanı bulacaktır.

1930’ların sonunda ortaya çıkan oyun kuramı uygulamalı matematiğin, bireyler veya diğer çeşitli yapılar (örn: takımlar veya
kurumlar) arasındaki gözlenebilir etkileşimi incelemek üzere
geliştirilmiş analitik metotlara ve karar geliştirme araçlarına verilen genel ismidir. Bu kuram başta ekonomi, sosyoloji ve uluslararası ilişkiler olmak üzere sosyal bilimlerin ve daha sonra fen
bilimlerinin çeşitli alanlarına kullanım sahası bulmuştur. Son on
beş yıl içinde ise, oyun kuramı ekonomik analizlerin temel dili
haline gelmiş, şirketlerin veya çalışanlarının davranışlarını incelemek için sıkça kullanılmaya başlanmıştır.
Oyun kuramı bireylerin, kurumların veya ulusların birbirleri ile etkileşmesiyle ortaya çıkabilecek sonuçları matematiksel bir oyun biçiminde inceler. Oyun kuramı genellikle oyuncular (bireyler, takımlar veya katılımcılar), etkileşimleri için
belirlenmiş kurallar, oyuncuların yolgüdümsel kimlikleri (strateji profilleri) (örn: davranışları veya kararları), ve bu kararları
sonucunda elde edebilecekleri sonuçlarla ifade edilir [8]. Oyun
kuramında genel bir kabul, oyuncuların rasyonel olduğudur. Bu
rasyonellik oyuncuların oyun kurallarını takip ettiklerini, alternatif seçimlerin farkında olduklarını ve oyunu kazanmaya
çalıştıklarını gösterir [9].
Oyun kuramı kullanılarak, tanımlanmış kurallar
doğrultusunda etkileşen bireylerin davranış farklılıkları;
koalisyon, birleşme ve ayrılma davranışları ve bu davranışların
sebepleri ortaya çıkartılabilir. Son on yılda oyun kuramı
ekonomi bilimi yanında diğer bilim dallarında özellikle
dilbilimleri [10], biyoloji [11], psikoloji [12] ve bilgisayar
bilimleri [13] alanlarında kullanım alanı bulmuştur. Oyun kuramı ile ilgili çalışmalar iki ana dal ile sınıflandırılabilirler: (1)
Rekabetçi oyun kuramı, (2) İşbirlikçi oyun kuramı. Rekabetçi
oyun kuramı, seçimleri birbirilerinin çıkarlarını etkileyen belirli
bir miktar oyuncunun belli durumlar dâhilinde etkileşmesine
dayanır. Bu oyuncular genellikle bireysel çıkarlarını düşünmeleri durumunda daha karlı çıkmaktadırlar. Daha sonra Nash
dengesi diye anılacak olan, John Nash’in rasyonel oyuncuların
nasıl oynamaları gerektiği ile ilgili çözüm önerisi, fiziksel bir
sistemde denge durumunun oyuncuların yordam değiştirerek
bir kar sağlayamayacaklarını anlayana kadar devam edeceğini
öne sürer. Oyunun kuralları doğrultusunda tüm oyuncular
durumdan sağlayacakları kazançlarını en yükseğe çekmeye
çalışacaklardır.
İşbirlikçi oyun kuramı, rekabetçi oyun kuramından farklı
olarak oyuncuların iş birliği yapmasına olanak tanır. Bu durumda oyuncuların, çıkarları doğrultusunda istikrarlı işbirlikçi
birleşimler oluşturmaları sağlanır. Bu yaklaşım, kooperatif çözüm önerileri oluşumuna, dolayısı ile kolektif çıktı
oluşumuna izin verdiği için yazılım süreçlerinin, aktivitelerinin ve dolayısı ile ürünlerinin değerlendirilmesinde kullanılabilecektir. Yazılım takımlarının etkileşimlerinin analitik incelenmesi ve bu etkileşimlerin düzenlenerek bireylerin
ve takımların üretkenliğinin artırılması için gerek işbirlikçi
gerekse rekabetçi oyun kuramı kavramlarının kullanılması
mümkündür.
Yazılım geliştiren organizasyonlar tüm katılımcılarının
(takımlarının ve bireylerinin) iş birliği ile oluşturulan bir sosyal yapı merkezinde çalışmalarını ister. Bu doğrultuda, psikoloji ve sosyoloji bilimlerinde yapılan çeşitli araştırmalar bi-

2.1. Mekanizma Tasarımı
Oyun kuramının bir alt araştırma dalı olan mekanizma tasarımı özellikle organizasyonlar düzeyinde alınan sosyal kararların firma çıktıları veya örgütsel sonuçlar üzerindeki olumlu
etkisini artırma ilkesine dayanır [16]. Bu yapı, mekanizma
tasarımcısının veya sosyal planlayıcının organizasyonun sosyal yapısını tasarlaması ve böylelikle katılımcıların bireysel olarak teşvik edilmelerini hedefler. Dolayısı ile kişisel
amaçlar organizasyon kapsamlı amaçlara dönüştürülür. Başka
bir deyişle, mekanizma tasarımı bir organizasyonun sosyal kurgusunun değerlendirilmesi ile alakalıdır. Mekanizma tasarımı
kuramına göre, bir organizasyon içerdiği sosyal örüntülere ve
katılımcılarının verebileceği kararlar kümesine göre modellenebilir [16]. Ayrıca, oyun kuramı kullanılarak organizasyon parametreleri ve beklenen neticelerin ilişkisi hakkında tahminler
yürütülebilir.
Sosyoekonomik mekanizma tasarımı bir organizasyonu
eniyileyerek çalıştırma yordamıdır. Diğer bir deyişle, bu
yordam organizasyonu oluşturan bireylerden alınan birçok
girdi kullanılarak belli kurallar aracılığı ile istenen çıktı
kümesinin oluşturulması işidir. Bu doğrultuda amaç yazılım
takımlarını, kişilerden alınan belli bilgiler doğrultusunda
çıkarılan yolgüdümsel kimliklere (stratejik profillere) göre
oluşturmaktır. Ayrıca, organizasyon tabanlı üretimin organizasyonun yapısal kalitesi ile ilgileşim (korelasyon) içinde
olduğu [17] fikrinden yola çıkarak yazılım geliştiren organizasyonların yapısal iyileştirilmesinin önemi daha iyi anlaşılabilir.
Yazılım şirketleri bilgi işçilerinden oluşan entelektüel sermaye tabanlı bir organizasyon türü olduğundan, tüm yazılım
geliştirme basamaklarında takımlar ve bireyler arası işbirliğinin
yanında güçlü bir iletişim yapısının kurulması şarttır. Klasik
görüşün bir parçası olan merkeziyetçilik ilkesi yerini organizasyon tabanına sorumluluğun dağıtılması ilkesine bırakmıştır.
Bu değişim süreci sayesinde organizasyon birimleri kendini
geliştirme ve dolayısı ile daha kolay evrilme yetenekleri kazanmaya başlamışlardır.
Mekanizma tasarımı teorisi ve onun yazılım geliştiren organizasyonlar üzerindeki uygulaması şirketlerin sosyal yapısının
takım oluşturma yöntemleri ve dolayısıyla üretkenliği üzerindeki etkisini anlamamıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, bu uygulamanın organizasyonun bilgi iletim yapısının düzenlenmesine ve
iletişim kanallarının şekillendirilmesine faydalı olması da bek-
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lenmektedir.
Sosyoekonomik davranış, sosyal ve ekonomik faktörlerin kişiler veya organizasyonlar üzerindeki etkilerini inceleyen bir araştırma alanıdır. Dolayısı ile yazılım geliştiren
şirketler için tasarlanacak bir sosyoekonomik mekanizma,
yazılım geliştirirken kullanılan ekonomik ve sosyal aktivitelerin bireylerin etkileşimine katkısı üzerine kurulmalıdır. Bu
etkileşim modeli kişilerin seçimleri, davranışları ve tercihleri
doğrultusunda belirlenen model ve sosyal yapıya uygun olarak geliştirilen kurallar ile kurgulanabilir. Bu sayede bireylerin sosyal ve ekonomik istekleri ve güdülenmeleri şirketin verimliliğini geliştirmek hedefine yönelik olarak şekillenir. Böyle
bir mekanizma bireylerin seçimleri ile yazılım geliştiren organizasyonların sosyal görünüşü arasında bir köprü oluşturacaktır.
Bu bağ sayesinde yazılım takımlarının yapı ve etkileşim modelleri daha anlaşılır bir hal kazanacaktır. Bu çaba ile yazılım
geliştirme süreçlerinin verimliliği artırılarak şirketlerin sosyal
ve ekonomik çıktılarının en yükseğe çıkarması amaçlamaktadır.

çatışmalarının öngörülmesi ve çözülmesi temel amaçtır.
Yazılım mühendisliği alanında, oyun kuramının sınırlı
sayıda uygulamaları bulunmaktadır. Lagesse [23] yazılım projelerinde görev dağılımını sağlamak için işbirlikçi oyun kuramı
tabanlı bir model önermiştir. Grechanik ve Perry [4] yazılım
geliştirme süreçlerini rekabetçi oyun kuramı analizi kullanarak incelemiştir. Yaptıkları çalışmada yazılım geliştiren bireyler ile yazılım geliştiren organizasyonlar arasındaki çeşitli hedef (çıkar) çatışmaları ve bu konuda yapılmış olan çalışmaların
azlığına dikkat çekmişlerdir. Cockburn [24] yazılım geliştirme
süreçlerini proje kaynakları ve bireylerin komünikasyon ve
koordinasyon yeteneklerine dayalı bir oyun şeklinde ele
almıştır. Baskerville’e göre [25] yazılım geliştirme işi, hızlı
ve koordineli kaynak tüketimine ve dolayısı ile yazılım
geliştiren bireylerin ve takımların karar verme kabiliyetlerine
bağlıdır. Gerçek seçimler teorisi gibi çeşitli iktisadi kavramların yazılım mühendisliği alanına uygulanabilirliğini gösteren ve dolayısı ile yazılım tasarımı kararlarını sermaye yatırım
kararlarına benzeterek analiz eden bir çalışma Sullivan ve
arkadaşları [26] tarafından yapılmıştır. Bu çalışma yazılım
süreçlerinde alınan birçok kararın, iktisadi değerlendirme yaparak, önceden hazırlanan stratejik planlar doğrultusunda eniyileme edilebileceğini iddia etmektedir. Sazawal ve Sudan [27]
yaptıkları çalışmada yazılım geliştirici ile müşteri arasında
geçen bir yazılım tasarım evrilme oyunu geliştirmişlerdir. Bu
oyun sonucunda araştırmacılar basit oyun kuramı yaklaşımının
yazılım ile ilgili çeşitli durumların tanımında faydalı olacağına
kanaat getirmişlerdir.
Sosyal açmazlar genellikle kolektif ve kişisel çıkarlar
arasında çıkan çatışmalardan kaynaklanırlar. Bir başka deyişle,
oyuncular takım tabanlı kazançtan ziyade kişisel çıkarlarına
daha fazla hizmet eden bir yol veya yordam geliştirebilirler.
Mahkûmlar açmazı bu tür çıkar çatışması durumlarını analiz etmek için düşünülmüş bir oyun kurgusudur. Hazzan ve
Dubinsky [28] yazılım geliştirme süreçlerindeki sosyal durumlardan yola çıkarak bu süreçlerdeki çatışmaları mahkûmlar
açmazını kullanarak açıklamaya çalışmışlardır. Benzer bir
şekilde, Feijs [29] yazılım testlerindeki olası mahkûmlar açmazı
durumlarına dikkat çekmeye çalışmıştır. Bu çalışmada bir
programcı ile yazılım test personeli arasında oluşabilen bir
mahkûmlar açmazı modeli incelenmiştir. Bütün bu çalışmalar
göstermektedir ki oyun kuramı yazılım mühendisliği alanında
uygulama yeri bulabilmektedir. Bu tür yaklaşımlar, yazılım
mühendisliği takımlarının iş birliği yapması konusundaki sorunların tespit edilmesi için kullanılabilir. Bu analizin sonucunda, gerekli görülen önlemlerin alınması ve dolayısı ile
takımların ve bireylerin daha fazla işbirliği yapmaya yöneltilmesi yazılım ürününün kalitesinin ve takım üretkenliğin
arttırılması adına önemli bir etkendir.

2.2. Yazılım Ekosistemi
Günümüzde yazılım geliştiren organizasyonların, iş ve teknik kapasitelerini birlikte artırdıkları ve dolayısı ile beraber
evrimleştikleri gerçeği daha belirgin bir hal almıştır. Bu sebepledir ki, yazılım iş geliştirme görüşünde, “ürün geliştir ve
sat” mantığı, yerini bileşen tipi (mashup) ürün geliştirme kurgusuna bırakmıştır. Bu kurguda; yazılım ürün hattı, tek bir firmadan ziyade aralarında kar ve kazanç ilişkisi bulunan birçok
irili ufaklı firmanın etkileşmesinden oluşmaktadır. Bu ürün hattı
şekilsel olarak biyolojik bir ekosistem [18] modeline benzer.
Moore [19] yazılım ekosistemini yazılım ürününün üzerindeki
bir ekonomik katman olarak tanımlamıştır. Mitleton-Kelly [20]
sosyal organizasyon yapısını şirketlerin, müşterilerinin ve rakiplerinin ticari, teknik ve örgütsel ilişkilerden oluşan karmaşık
ve katmanlaşmış bir yapı üzerinde beraber evrilen sosyal
bir ekosisteme benzetmiştir. Bu tanımdan hareketle, endüstriyel bir yazılım ekosistemi birçok bilgi değişim ağ yapısı
ve bu yapıların etkileşimi doğrultusunda kurgulanmalıdır. Bu
kurgu birçok ticari yapının piyasa paylaşımı ilkesine bağlı
olarak kolektif bir çıktı uğruna beraber çalışması ve bu
varlıkların piyasadaki rolleri üzerinden incelenmelidir. Bu ticari ilişkiler parasal paylaşımlardan değil, proje ve yazılım
çıktıları üzerinden bilgi ve tecrübe değişimine dayanmalıdır.
Bu bağlamda yazılım ekosisteminin varlığının kabulü yazılım
geliştiren organizasyonlardaki bireylerin ve takımların sosyal
yapılarının (bağlanabilirlikleri, uyumları, etkileşimleri) ve bunların sonuçlarının araştırılması gereğini gündeme getirmektedir.

3. Yazılım Mühendisliğinde Oyun Kuramı
Uygulamaları

4. Yazılım Takımlarının Modellenmesi

Oyun kuramı uygulamaları yazılım mühendisliğindeki kökenini “Teori W”[21] ve “Spiral yazılım geliştirme” [22] modellerinde bulur. Bir proje yönetimi modeli olan Teori W,
ürün geliştirirken alınan kararların incelenmesi temeline dayalıdır. Bu kurama göre, proje yöneticisinin temel amacı
paydaşları olabildiğince kazan-kazan ilkesinde birleştirmektir.
Diğer bir deyişle, yazılım ürünü geliştirme süreçlerinde emek
ve yatırım sahibi kişiler arasında oluşabilecek potansiyel çıkar

Yazılım geliştirme işinin sistematik bir bilgi değişim ekonomisi
olduğunun kabulü ile birlikte, yazılım geliştirme süreçlerinde ve
buna bağlı örgütsel araştırmalara yapılabilecek olan katkılardan
birisi yazılım takımlarının ve yazılım geliştiren organizasyonların sosyoekonomik davranış biçimlerini anlamak ve modellemektir. Yazılım geliştiren organizasyonun sosyal yapısına bağlı
olarak, bir yazılım takımı farklı işler üstlenmiş değişik kişilik
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den faydalanarak (potansiyel olarak) üretkenlik katsayısı en
yüksek olacak yazılım takımları oluşturulmaya çalışılacaktır
(bkz: şekil 1).
Yazılım geliştirme süreçlerindeki bir takım oluşturma
çalışması Bayesyen (eksik bilgili) bir oyun olarak kurgulanabilir. Bu oyun temellerini sosyal planlayıcının takım oluştururken
oyuncuların kişilik tipleri hakkında eksik bilgiye sahip olduğu
kabülüne dayandırır. Diğer bir taraftan, Nash dengesinin en
önemli kabülü, oyuncuların biribirilerinin hareketleri konusunda eksiksiz ve tam bilgiye sahip olmalarıdır [8].
Yazılım geliştirme proje süreçlerinde kurgulanacak stratejik biçimli takım oluşturma oyununda; n sayıda katılımcının
bulunduğu bir oyuncular kümesinde, N = {1, .., i, ...n} bir
oyuncu kümesini, i herhangi bir oyuncuyu temsil etsin (si ∈
Si ). Bu oyuncular si kararını bir S strateji kümesinden seçsin.
Oluşacak strateji profili, S = S1 × S2 × S3 .... × Sn şeklinde
ifade edilir. Buna ek olarak, −i notasyonu i katılımcısı haricindeki diğer oyuncuları, S−i ise i oyuncusunun seçimleri dışında
kalan stratejileri göstersin. Bu durumda s−i ∈ S−i diğer oyuncuların seçimlerine göre şekillenecektir.
Bireylerin kazançları yazılım takımlarındaki diğer bireylerin karlarına dolayısı ile onların seçimlerine (davranış
biçimlerine) bağlı olacaktır. Ancak sosyal açmazların işaret
ettiği gibi bireyler sosyal etkileşimler sırasında farklı sosyal karakteristikler gösterebilirler. Mesela, bencil davranmalarından
ötürü daha karlı çıkacaklarını düşünebilirler. Tüm bu faktörlere
bağlı olarak, farklı sosyotiplerle oluşturulan takımların verimliliği değişkenlik gösterecektir. Bu durumu ifade etmek
için yazılım ekibinde yer alan tüm bireylerin etkileşimlerden
doğacak farklı sosyal türleri θ kişilik biçimi kümesinin elemanlarından biri olarak θi ile gösterelim. Potansiyel olarak tüm bireylerin karakteristiklerini, bu bireylerin etkileşimlerini gösteren fayda fonksiyonunu ise ui (si , s−i , θi ) ile gösterelim.
Bu koşullarda, sınırlı Bayesyen bir oyunda, sistemin statik
halini bir Nash dengesi olarak (karar kurallarından oluşan bir
eşitsizlikle) göstermek mümkündür;

özelliklerine sahip kişilerden oluşur. Bu kişiler tanımlanan
süreçler doğrultusunda stratejik etkileşim halindedir [8]. Bu
etkileşimin stratejik terimi ile tanımlanması katılımcıların,
yazılım takımlarında yer alan en az bir bireyin sosyal refahını
kararları veya seçimleri ile etkileyebilmesinden ileri gelmektedir.
Daha önceki çalışmalarımızda önerdiğimiz gibi [30, 31],
yazılım şirketlerinin verimliliğini artırmak için bireylerin ve
takımların etkileşimlerini ve davranış şekillerini inceleyerek en uygun şirket yapısı veya takım biçimlenimi kurgulanabilir. Sonuç olarak, bir yazılım proje yönetim biriminin
önemli görevlerinden birisi, yazılım geliştiren organizasyonların örgütlenme yapısını geliştirerek daha fazla üretkenlik
sağlamaktır.

Şekil 1: Takım oluşturma mekanizma modeli.

4.1. Yazılım Takımı Oluşturma Mekanizması
Yazılım geliştiren organizasyonların yönetim birimlerinin
önemli görevlerinden biri en etkin takımları oluşturma işidir.
Proje yöneticileri veya yazılım yönetim grupları, takımların
ve bireylerin refahlarını sağlama konusunda sosyal etkenlerin
farkına varmalı, dolayısı ile grup oluştururken bireylerin sadece teknik bilgi düzeylerini değil sosyal kişilik tiplerini de
(sosyotip) dikkate almalıdır. Bu karmaşık sosyo-teknik problem, yazılım geliştiren organizasyonların sosyoekonomik bir
mekanizma olarak algılanması ile çözümlenebilir. Geliştirilecek
bir mekanizma sayesinde sosyal planlayıcı (proje yöneticisi)
takımları oluşturacak potansiyel bireylerin uyumluluk katsayılarını bularak en uygun (sosyal) takım biçimleniminlerini
belirleyecektir.
Takım oluşturma mekanizması şu şekilde işleyecektir; bireylere ilk olarak daha önce belirlenmiş kişilik tipleri kümesinden hangisine ait oldukları sorulacaktır, ikinci olarak bu
kişilik tipleri ile geliştirdiğimiz oyun kuramsal kişilik analiz göstergesi birlikte kullanılarak yazılım takımlarının kişilik
(sosyo)tipleri belirlenecektir (kişilik analiz göstergesi yazılım
takımlarında bulunan bireylerin kişilik tiplerini ve sosyal uyum
olanaklarını belirleyen bir analiz aracıdır). Üçüncü olarak, bu
bilgilerin kıyaslanması sağlanacak ve daha önce başarılı olarak belirlenmiş yazılım takımlarında gözlenmiş kişilik tipleri
hakkında elde edilen bilgiler aracılığı ile hazırlanan örüntüler-

E[ui (si (.), s−i (.)), θi ] ≥ E[ui (s′i (.), s′−i (.)), θi ]

(1)

Takım oluşmasını sağlayan bir karar kuralı, (s1 (.)...sn (.)),
eşitsizlikteki fayda fonksyonuna: (si ,s−i ,θi ) bağlı olarak ifade
edilebilir. Takım oluşturma sürecinin dengeye ulaştığı anı ifade
etmek için belirlenen sosyotipleri, θ̄i kişilik profilini uygulayarak gerçekleştirdiğimizi kabul edebiliriz. Bu yöntemin en
uygun kişilik profillerinin oluşturulmasını sağladığını, başka
bir deyişle, mekanizmanın çalıştığını ve verimli takımları
oluşturduğumuz durumu ise şu şekilde tanımlayabiliriz.
E[ui (si (θ̄i ), s−i (θ̄i ))|θ̄i , ) ≥ E[ui (s′i (θ̄i ), s′−i (θ¯i ))|θ̄i ] (2)
Problemin çözümünden elde edilecek olan bilgiler
doğrultusunda oyuncuların belirlenen ve belirtilen sosyotipler
arasındaki bağlantı incelenerek takım konfigürasyon kuralları
güncellenecektir. Uyum içinde çalışabilecek olan sosyotipler
ve bu bilginin ışığında oluşturulacak olan takımların başarısı
irdelenecektir.
Özetle, önerdiğimiz yöntem yazılım projeleri için uygun
takımları oluşturarak, yazılım mühendisliği araştırmalarında ele
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Yazılım geliştirme süreçleri rasyonel bireylerin organizasyon amaçları doğrultusunda istekle çalışması koşulunu gerektirir. Yazılım geliştiren organizasyonların üretkenlikleri,
çalıştırdıkları bireylerin ürün geliştirme konularında yeterli
oranda isteklendirilmelerine bağlıdır. Oyun kuramı, organizasyonları bireysel ve rasyonel aktörlerin bakış açısı ile modellemeyi hedefler. Bu bakış açısı gerek örgütsel gerekse bireysel etkileşim ve buna bağlı sonuçları beraberinde getirir. Bu
sebeple, yazılım geliştiren organizasyonlar bir yandan kaynak
dağıtımı yapmak, bir yandan da verimli kaynak kullanımını
desteklemek amacı ile takım yapılandırmalarını daha iyi çalışır
hale getirme yöntemleri geliştirmek zorundadır.
Yazılım geliştirme, etkileşim halinde olan bireylerin entelektüel birikimleri ile müşterek olarak bir bilgi ve iletişim ağı
üzerinde çalışması sonucunda ürün geliştirme işidir [31]. Bununla beraber, sosyal üretkenlik kavramı sosyal etkileşim kalitesinin arttırılmasını yöntemi ile üretkenliğin ve verimin yükselmesini ifade eder. Ayrıca yazılım takımlarının sosyal yapısının
ve refah düzeyinin geliştirilmesi ile takım işbirliği ve takım
üretkenliğinin daha yüksek dereceye çıkarılması hedeflenmelidir.
Bu araştırma temel hipotezini yazılım geliştirme faaliyetlerinin sosyoekonomik aktiviteler olarak kabulüne dayandırır.
Bu kabul sayesinde, yazılım geliştiren organizasyonların kurgusu bir sosyoekonomik mekanizma tasarımı problemi olarak incelenebilecektir [31]. Bu makalede yazılım takımlarının
oyun kuramı kullanılarak örgütsel açıdan daha verimli kullanılmasını hedefleyen bir yaklaşımda bulunulmuş, kişilerden
ve organizasyonlardan beklenen çıktıların eşgüdümlü olarak en
çoğa yükseltgenmesi için geliştirilmiş bir yaklaşım anlatılmıştır.
Bir sonraki hedefimiz kurguladığımız modeli verimli takım
biçimlenimleri göz önünde bulundurarak endüstriyel ortamda
(orta ölçekli yazılım geliştiren organizasyonlarda) uygulayarak
yazılım takımlarının daha verimli kılınması için kullanmaktır.
Elde edilen bulgular ve kural kümeleri doğrultusunda, model
daha verimli takım dokuları oluşturmak için düzenlenecektir.

[6] B. Boehm, “Value-based software engineering: reinventing,” SIGSOFT Softw. Eng. Notes, vol. 28, no. 2, p. 3,
2003.
[7] R. Selby, Software engineering: Barry W. Boehm’s lifetime contributions to software development, management,
and research. Wiley-IEEE Computer Society Pr, 2007.
[8] E. Yılmaz, Oyun Teorisi. Literatür Yayıncılık, 2009.
[9] K. G. Binmore, Playing for real. Oxford University Press
US, 2007.
[10] S. Brams, Game Theory and the Humanities: Bridging
Two Worlds. Mit Pr, 2011.
[11] Z. Ernst, Game Theory in Evolutionary Biology. Princeton Univ Pr, 2009.
[12] C. Camerer, “Behavioural studies of strategic thinking in
games,” Trends in Cognitive Sciences, vol. 7, no. 5, pp.
225–231, 2003.
[13] N. Nisan, Algorithmic game theory. Cambridge Univ Pr,
2007.
[14] F. Deek, J. McHugh, and O. Eljabiri, Strategic software
engineering: an interdisciplinary approach. CRC Press,
2005.
[15] T. Dingsoyr, T. Dyba, and N. Moe, Agile Software Development: Current Research and Future Directions. Springer, Jun. 2010.
[16] L. Hurwicz and S. Reiter, Designing economic mechanisms. Cambridge Univ. Pr., May 2006.
[17] M. Conway, “How do committees invent,” Datamation,
vol. 14, no. 4, pp. 28–31, 1968.
[18] N. Madhavji, M. Lehman, D. Perry, and J. Ramil, Software
evolution and feedback. Wiley Online Library, 2006.
[19] J. Moore, The death of competition: leadership and strategy in the age of business ecosystems. HarperBusiness
New York, 1996.

6. Teşekkür
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[20] E. Mitleton-Kelly, Complex systems and evolutionary
perspectives on organisations. Emerald Group Publishing, Sep. 2003.
[21] B. Boehm and R. Ross, “Theory-W software project management principles and examples,” Software Engineering, IEEE Transactions on, vol. 15, no. 7, pp. 902–916,
1989.

7. Kaynakça
[1] R. Conradi and A. Fuggetta, “Improving software process
improvement,” IEEE Software, vol. 19, no. 4, pp. 92–99,
2002.

[22] B. Boehm, A. Egyed, J. Kwan, D. Port, A. Shah, and
R. Madachy, “Using the WinWin spiral model: A case
study,” Computer, vol. 31, no. 7, pp. 33–44, 1998.

57

5. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'11

[23] B. Lagesse, “A Game-Theoretical model for task assignment in project management,” in 2006 IEEE International
Conference on Management of Innovation and Technology, Singapore, 2006, pp. 678–680.

ware development methods: The case of the prisoner dilemma and extreme programming,” in Extreme Programming and Agile Processes in Software Engineering. Springer, 2005, pp. 74–81.

[24] A. Cockburn, Agile software development: the cooperative game. Addison-Wesley, 2007.

[29] L. Feijs, “Prisoner dilemma in software testing,” Computer Science Reports, vol. 1, pp. 65–80, 2001.

[25] R. L. Baskerville, L. Levine, B. Ramesh, and J. PriesHeje, “The high speed balancing game: How software
companies cope with internet speed,” Scandinavian Journal of Information Systems, vol. 16, no. 1, pp. 11–54,
2004.

[30] M. Yilmaz and R. V. O’Connor, “Maximizing the value
of the software development process by game theoretic
analysis,” in Proceedings of the 11th International Conference on Product Focused Software, ser. PROFES ’10.
New York, NY, USA: ACM, 2010, pp. 93–96.

[26] K. Sullivan, P. Chalasani, and S. Jha, “Software design
decisions as real options,” IEEE Transactions on Software
Engineering, 1997.

[31] M. Yilmaz, R. V. O’Connor, and J. Collins, “Improving
Software Development Process through Economic Mechanism Design,” ser. Communications in Computer and
Information Science, A. Riel, R. O’Connor, S. Tichkiewitch, and R. Messnarz, Eds., vol. 99. Springer Berlin
Heidelberg, 2010, pp. 177–188.

[27] V. Sazawal and N. Sudan, “Modeling software evolution
with game theory,” Trustworthy Software Development
Processes, vol. 5543, pp. 354–365, 2009.
[28] O. Hazzan and Y. Dubinsky, “Social perspective of soft-

58

5. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'11

İşlevsel Büyüklük Ölçümünde Yedi Efsane
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olarak adlandırılmıştır. Efsaneler, organizasyonları işlevsel
büyüklük ve İBÖden aşırı beklentiye ya da sağlayabileceği
faydayı azımsamaya götürmektedir. Bunun yanında, farklı
amaçlar ve ortamlar için uygun ve etkin olabilecek yazılım
büyüklük ölçütü seçiminde kargaşaya sebep olabilmektedir.

Özetçe
İşlevsel Büyüklük (İB), 1979 yılında işgücü üretkenlik
modelleri geliştirmek için önerilmiş Function Point Analysis
(FPA) tekniği ile beraber yazılım mühendisliğine tanıtılmış bir
yazılım büyüklüğüdür. Geçen 30 yıl boyunca, yazılım
mühendisliği araştırma ve uygulamalarındaki ilerlemeler ve
değişim ile birlikte İşlevsel Büyüklük Ölçümü (İBÖ)
yöntemleri çeşitlenmiş, üretkenlik ve kestirim modelleri
geliştirmenin ötesinde başka amaçlar ile de beraber anılmaya
başlanmıştır.

Bu çalışmada bu efsanelerden yaygın olan yedi tanesi
belirlenmiş ve değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sırasında
bu kanıların nasıl oluştuğu açıklanmış, kanıların giderilmesi
için gerekli olan kavramlar verilmiş ve kanıya sebep olan
duruma yönelik çözümler günümüz İBÖ yaklaşımı bakışından
verilmiştir.

Bu bildiride1, yazılım camiasında İB kavramının ve kullanım
biçimlerinin anlaşılmasında güçlük çıkaran yedi efsane
değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler ile kavramların güncel
İBÖ yöntemleri bakışından ayrıştırılıp netleştirilmesi, İB ve
ilişkili kavramların yeniden tanıtılması hedeflenmiştir.
Çalışmanın, yazılım organizasyonlarının İB ölçüm gereklerini
doğru belirlemesine ve etkin İBÖ gerçekleştirmelerine katkı
sunması beklenmektedir. Diğer bir beklenti, İBÖ
kavramlarının, bildiri ile verilen tanımlara uygun ve ortak
terimlerle kullanımı ile gerek organizasyon içinde gerek
organizasyonlar arasında konu ile ilgili iletişim kalitesini
arttırılmasıdır.

Çalışmadaki temel amacımız yazılım mühendisliği
araştırmacıları ve uygulamacılarına, İB ve İBÖ kavramlarını
etrafındaki belirsizliklerden arındırarak, güncel yöntemlerin
bakış açısı ile verebilmektir. Bu doğrultuda, bildiride, kötü
uygulama örneklerini irdelemek ve detaylandırmaktan daha
çok kavramların pekişmesi üzerine odaklanılmıştır.

2. Efsaneler
2.1. İşlevsel Büyüklük bir işgücü ölçüsüdür.

1. Giriş

ISO/IEC 14143-1 [4] standardı İşlevsel Büyüklüğü
İşlevsel Kullanıcı gereksinimlerinin nicelenmesiyle
türetilen bir yazılım büyüklüğü olarak tanımlar. Bu
tanıma bağlı olarak işlevsel büyüklük, işlevsel
gereksinimlerdeki temel işlevsel bileşenlerin (TİB)
belirlenmesi ve TİBlere sayısal değerler atanması ile
elde edilir. TİBlere atanan sayılar toplamı, yazılım
işlevsel büyüklüğünü ifade eder. Tanım olarak bir odanın
yüzeylerini boyayacak boyacının kullandığı metrekare
cinsinden oda büyüklüğüne benzeşmektedir. Öte yandan,
yazılım mühendisliği uygulamalarında İB yazılım
geliştirme ya da iyileştirme işgücü ölçüsü olarak
anılabilmektedir. Bu kanının temel sebebi ilk yöntem
olan FPAnın amacı ve tanımlanma şeklinde bulunabilir.

Albrecht’in [1] yazılım işlevselliğini ölçme fikrini Function
Point Analysis (FPA) tekniği ile beraber tanıtmasının
üzerinden 30 yıl geçmiştir. FPA tekniği tanıtıldığı zamanda
işgücü üretkenlik modeli geliştirmede oldukça popüler bir
teknik olarak kabul görmüştür. Günümüze dek yazılım
mühendisliği araştırmaları ve uygulamalarındaki ilerleme ve
değişim sonucu çıkan gereksinimleri karşılamak amacıyla
orjinal yöntem uyarlanmış, türevleri ve yeni İBÖ yöntemleri
geliştirilmiştir. Bunun yanında araştırmalar sonucu yazılım
ölçümü disiplininde, ölçüm teorisi temelleri geliştirilmiş, İBÖ
pragmatik bir yaklaşımdan öteye taşınmıştır. Günümüzde
İBÖ kavramlarını netleştirmek ve yöntemleri düzenlemek için
ISO geliştirilmiş 14143 çok parçalı standardı [2-6] ve bu
standarda uyumlu 5 İBÖ yöntemi vardır [7-11].

Albrecht yazılımla beraber sağlanan işlevsel değeri
ölçmeyi, yazılım üretkenliğini ölçebilmek için bir
yazılım ürünü ya da çıktısı belirlemek üzere önermiştir.
Yöntemdeki genel yaklaşım, işlevselliği temsil eden
kavramların (veri dosyaları, sorgular gibi) sayılması ve
denemeler ile saptanmış bazı ağırlık katsayıları ile
çarpılarak elde edilen toplam görece bir işlevsellik
değerinin elde edilmesiydi. Yönteme göre toplam
büyüklük, Değer Ayarlama Faktörleri de denilen ve
dönemin yazılım geliştirme ortamlarındaki üretkenlik
faktörlerini ifade eden kalite ve teknik gereksinimleri ile
ayarlanmaktaydı. Yöntem ve ayarlama faktörleri o günün
yazılım camiasınca kolayca benimsendi ve yöntemin

Günümüz yazılım camiasında, yazılım işlevsel büyüklüğü ve
ilgili kavramların, İBÖ yöntemlerinin ve uygulamalarının
anlaşılmasında güçlük çıkaran bazı yaygın kanılar
gözlemlenmektedir. İBÖ’nün geçirdiği tarihsel aşamaları
değerlendirilmesi ile yazılım geliştirme ve yönetimin de, ilgili
kavramların çözümlenmesindeki problemlerin sonucu olarak
oluşan bu kanılar, bu bildiride işlevsel büyüklük efsaneleri
1

Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.

59

5. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'11

tanıtımı ile beraber popülarite kazandı [12]. Özetle, FPA
yöntemi, kullanıcı gereksinimlerinden işlevsellikler
belirlemenin bütünleşik bir parçası olarak, üretkenlik
hesaplama amacı ile tasarlanmış ve yapılandırılmıştı.
Yöntemin üretkenlik problemine yönelik pragmatik
tasarımı sonucu, yöntem ve elde edilen ayarlanmış işlev
puan değerleri işgücü kestirimi uygulamalarında
kullanılmış, işlevsel büyüklük ve işgücü kestirimi
kavramlarını birbirinden ayırmayı gerektirmemiştir.
MARK II [13]gibi FPAyı takip eden diğer yöntemler de
aynı yaklaşımla işlevsel büyüklük ve işgücü arasındaki
ilişki üzerine odaklanarak, işgücü kestirimi niyeti ile
geliştirilmişlerdir.

bir ölçü olmasıdır. Benzer şekilde işlevsel büyüklüğün
nesne, kod ya da kütüphane tekrar kullanımını ya da
algoritma karmaşıklığını dikkate almadığı ve dolayısıyla
hatalı büyüklükler ürettiği kanısına varılabilmektedir. Bu
durumun temel açıklamasının yazılım büyüklüğünün tek
boyutlu bir öznitelik olarak düşünülmemesine
bağlamaktayız.
İşlevsel büyüklük elde etme için önerilen bir teknik,
yazılım satır kod sayısının (LOC) işlevsel büyüklük ile
orantılı olması kabulü temel alır ve koddan geriye doğru
(İng.back firing) işlevsel büyüklük kestirimi yapmak için
önerilmiştir [16]. Bu tekniğin geçerleme çalışmalarında
tekniğin kullanışsız olduğu gözlemlenmiştir [17, 18].
Problem uzayındaki aynı büyüklükteki gereksinimleri
karşılamak üzere çözüm uzayındaki birçok alternatif
tasarımda çok değişkenlik gösterebilen kod satırı
sayılabileceği, işlev puan/ LOC oranının seçilen bir dil
için ortamlar arası kritik değişkenlik gösterebileceği
unutulmamalıdır. Bununla beraber İşlevsel büyüklüğün,
problem ve çözüm uzayındaki diğer yazılım ölçüleri ile
ilişkisi güncel araştırma konusudur.

Yazılım yönetimi ve süreçlerinde, geliştirme yöntemleri
ve teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte var olan İBÖ
yöntemleri geliştirilmiş ve yenileri eklenmiştir.
Günümüzde ISO/IEC 14143 standartlarınım getirdiği
norm ve tanımlar sayesinde, işlevsel büyüklük ve işgücü
arasındaki karmaşıklar ve belirsizlikler tanımlanmış ve
giderilmiştir. Buna paralel olarak İB kullanımı işgücü
kestiriminin ötesine taşınmıştır. Tüm ISO uyumlu İBÖ
yöntemleri işlevsellik büyüklüğün yalnız işlevselliği
ifade eden bir yazılım özelliği olduğu konusunda
ortaklaşmıştır. Teknik gereksinimler, tasarım kısıtları ve
diğer ürün özellikleri işlevsellik ile işgücünü
ilişkilendirirken kullanabilecek kavramlar olarak kabul
edilmiş, İB bu faktörlerden izole etmişlerdir. Örneğin
COSMIC İBÖ yöntemi [14] işgücü ve büyüklük
kavramlarını kavram kargaşasına izin vermeyecek
şekilde ayrıştırmıştır. Benzer şekilde FPAnın devamını
temsil eden IFPUG yöntemi, son sürümünde [8] aradaki
farkı net şekilde vurgulamakta, ayarlanmış işgücü
büyüklüğü ile işlevsel büyüklüğü iki farklı ölçü olarak
tanımlamaktadır. Standart IFPUG İB ayarlanmasını
yöntemde işlevsel olmayan yazılım özelliklerine bağlı
gerçekleştirilen tercihli bir basamak olarak vermektedir.

Yazılım geliştirme her iki uzaydaki yazılım ürünlerini
oluşturmaya ait aktive ve işgücü ile ilgilidir. İşgücü
kestirimi için yazılım büyüklüğü öznitelikleri seçimi ve
seçilen niteliklerin etkinliği, İBÖ’den bağımsız bir
problemdir. İB, kod satır sayısı, paket sayısı, yeniden
kullanım oranı gibi ölçütler, işgücü-büyüklük ilişkisini
incelerken dikkate alınması gereken büyüklük
öznitelikleridir ve kestirim modellerinde de amaca uygun
şekilde birlikte de kullanılabilir.
2.3.
İşlevsel Büyüklük kestirimi ve işgücü kestirimi
aynı kavramı ifade eder.
İşlevsel büyüklük kestirimi (İng.estimation) ya da
yaklaştırması (İng.approximation) teknikleri İBü tam
olarak ölçmek için eksik ya da yeterince detayda
olmayan işlevsel gereksinimler olduğu durumlarda,
anlamlı bir büyüklük elde etmek için uygulanır. İşgücü
kestirimi ise kestirim anında belirlenebilen yazılım ürün
ve özelliklerine, ilgili geçmiş tecrübe ve verilere
dayanarak yazılım geliştirme, iyileştirme ya da bakım
için gerekli işgücü değeri elde etmek için
uygulanmaktadır. Bir kestirim tekniği ya da
aktivitesinde, işlevsel büyüklük, kestirim amacına göre
tam ya da yaklaşık değer olarak kullanılabilir.

Kavramların ayrı düşünülmesine karşın, yazılım
geliştirmenin erken aşamalarında ölçülebilen bir özellik
olması özelliği ile İB araştırma ve uygulamada
yoğunluklu olarak işgücü kestirim yöntemleri ve
üretkenlik modellerinde tercih edilen bir girdi olmayı
sürdürmektedir.
2.2. İşlev
ölçüdür.

puan

yazılım

çözüm

kümesinde

bir

Yazılım büyüklüğü, problem ve çözüm uzaylarında
tanımlı yazılım ürünlerinden elde edilebilen ölçütlerden
oluşan çok boyutlu bir değerdir [15]. İşlevsel büyüklük,
problem uzayında tanımlı olan yazılım işlevsel
gereksinimlerini niceler. Diğer bir deyişle İBÖ
yöntemleri yazılımın çözüm oluşturacağı problemin
işlevselliğini ölçer. Buna karşın pratikte İBün, kod satır
sayısı, algoritmik karmaşıklık gibi çözüm uzayında
tanımlı yazılım ölçütleri ya da problem uzayındaki diğer
ölçütlerle eşdeğer ve birebir değiştirilebilen bir ölçü gibi
değerlendirilmesine sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu
durum, İB ile ilgili kafa karışıklığı ya da önyargı
oluşmasına sebep verebilmektedir. Örneğin, İB ile işgücü
arasında güçlü bir ilişki gözlemlenmediğinde, öncül
değerlendirmelerden biri İB’ün kusurlu ya da geçersiz

Bu farklılığa karşın, büyüklük temelli işgücü kestirimi
konulu bir görüşmede ya da tartışmada “büyüklük
kestirimi” ile “işgücü kestirimi” kavramlarının anlamdaş
olarak kullanıldığına rastlanabilmektedir. Bu durumun
büyüklük ölçümü ile işgücü kestirimi kavramlarının
karıştırılması ile ilişki olduğunu düşünmekteyiz.
Kavramların netleştirilmesi, yazılım organizasyonlarında
ölçüm ve kestirim kavramlarının doğru anlaşılması,
ölçüm programlarının geliştirilmesinde temel bir
gereksinimdir. İşgücü ve işlevsel büyüklük kestirimi
arasındaki bu farkın vurgulanması ve kavramsal
ayrıştırmanın yapılması yazılım ölçümcüleri, yöneticileri
ve araştırmacıları arasındaki iletişim kalitesini arttırmada
katkı sunacaktır.
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2.4.

Albrecht’in üretkenlik için bir ürün çıktısı tanımlama
fikri devamında geliştirilmiş ve fikir adeta prosedürel bir
yaklaşım olarak kullanılagelmiştir. Bu yaklaşımla
geliştirilen teknikler tipik olarak kullanım amacına
uygun birkaç yazılım kavramı (İng.software artifact) ve
kavram tipleri (İng.artifact types) ile bir sayı atama
şeması tanımlarlar. Sınıflandırılmış kavramlara atanan
puanlar toplamında, puan birim cinsinden bir yazılım
büyüklüğü elde edilir. Bu türden büyüklük elde edilen
her teknik her ne kadarı birim cinsi andırsa da aslen
işlevselliği ölçmeyebilir. Örneğin, FPA yöntemine ek
olarak tasarlanan Web-Object Points yöntemi [20], web
uygulamaları geliştirme işgücünün hassas olduğu
gerekçesi ile bir dizi ek etkenleri hesaba katarak puan
birim cinsinden değer üretir. Yöntem sonuçları işlevsel
kullanıcı gereksinimlerinin bir parçası olmayan xml,
html, sorgu satır sayısı gibi çözüm kümesine ait fiziksel
yazılım ürünleri içerir. Benzer şekilde nesne yönelimli
analiz ya da tasarım şemalar için ölçü tanımlayan birçok
teknik puan birimi cinsinden sonuçlar üretir [21]. Bu
teknikler nesneler arası iletişim karmaşıklığını ve
kalıtımla yeniden kullanımı ölçer. Bu teknikler
önerilerini, yazılım işlevselliğinin nesne yönelimli
geliştirmelerdeki işgücünü belirleyebilmek için elzem bu
boyutları ihmal ettiği savına dayandırmaktadır (efsane 1
ve 2).

Tüm işlevsel büyüklük ölçüm birimleri aynıdır.

Halihazırda beş İBÖ yöntemi ISO ile uyumludur. Bunun
yanında ve yazılım camiasında kullanılan ya da
popülerlik kazanan diğer yöntemlerde bulunmaktadır.
Her ne kadar aralarında benzerlikler olsa da farklı İBÖ
yöntemleri kendi tanımlarınca belirlenebilen farklı
işlevsel kavramları ölçer.
Yazılım uygulamacılarında gözlemlenen bir yanlış
izlenim, farklı İBÖ yöntemleri uygulansa aynı sonucun
elde edileceğidir. Örneğin IFPUG ve COSMIC
yöntemlerince elde edilen ölçümlerin birimleri eşdeğer
bilinebilmektedir.
Tüm İBÖ yöntemlerinin ortak olarak dayandığı,
kullanılan yöntemden bağımsız yazılım işlevselliğini bir
yazılım özelliği olarak tanımlayan bir yazılım modeli
mevcut değildir. Her yöntemin farklı bir modeli baz
aldığı göz önüne alındığında, doğrudan çevrilebilir ve
aynı birimde tanımlı ölçüm sonuçlarının varlığından söz
edilemez.
Bir yazılım organizasyonu kullandığı İBÖ yöntemini
değiştirmek ya da başka yöntem birimi cinsine
dönüştürerek ifade etmek zorunda kalabilir. Tedarikçi
koşulları, bir yöntemin bir yazılım alanında kullanımının
daha uygun olması ya da farklı bir yöntemle ölçülmüş
proje verilerinden oluşan kıyaslama veri tabanlarını
kullanma gereksinimleri dönüştürme gerekçesi için örnek
verilebilir. Bu durumlarda çevirme formüllerine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu amaçla kullanılabilecek ortalama
değerler üzerinden yaklaşık sonuçlar veren sayısal
çevirme formülleri bulunmaktadır [19]. Formüller,
yöntem modelleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları
esas alan ve seçilmiş veri kümeleri üzerinde
geliştirilmiştir. Bir yazılımdan diğerine modellerdeki
farklılıklar benzerliklere oranla daha baskın olabileceği
için bu formüller dikkatli ve bilinçli kullanılmalıdır.
Diğer bir deyişle yazılım işlevsel gereksinimlerinin farklı
İBÖ modelleri üzerine izdüşümleri arası ilişkiler, çevrim
formüllerinin öngördüğü seviyeden kritik seviyelerde
uzaklaşabilmektedir.

Diğer bir örnek, çevik yazılım geliştirme ortamlarında
popüler olan ve proje planlama, geliştirme hızı ve diğer
uygulamalarda etkin olduğu ileri sürülen Story Point
puan birimidir. Var olan dağınık literatürden anlaşıldığı
üzere Story Points bir işlevsel gereksinim parçası olan
kullanıcı hikayesini geliştirmedeki görece zorluğu ifade
eden bir tanımdır. Aynı birimi benzer bağlamlarda
işgücü birimi ya da iş süresi olarak kullanımı görmek te
mümkündür.
Puan cinsinden değer üreten yazılım mühendisliği
yöntem ve teknikleri karşılaştırılırken, aynı kelime ile
yazılan ölçüm birimi dışında hiçbir ortaklığı ve
benzerliği olmayabileceği unutulmamalıdır. Biri yazılım
işlevselliğini ya da tasarım ile ilgili bir büyüklüğü
ölçebilmekteyken, diğeri başka bir ürün özelliğini
ölçebilmekte; bir başkası ise işgücü kestirimi sonucunu
ifade edebilmektedir.

Tanım, anlatım ve dokümantasyon eksikliği İşlevsel
büyüklük ölçme yöntemlerinin arasındaki farkların
karşılaştırılabilmesinde
ve
anlaşılmasında
sıkça
karşılaşılan
diğer
bir
problemdir.
Yazılım
organizasyonların hangi durumda hangi yöntemi
kullanmasının daha uygun olacağına dair çalışmalarda
yeterli sayıda değildir. Bu anlamda ISO 14143-3 [3]
yazılım organizasyonlarının bir İBÖ yönteminin amaca
uygunluğunu
değerlendirmesinde
ve
seçiminde
kılavuzluk ve destek sağlayan nitelikte bir standarttır.

2.6. İşlev puan ölçümleri tutarsızdır .
İBÖ yöntemleri, gereksinimlerin işlevsel bileşen ve
bileşen ilişkilerinden oluşan yazılım modeline
soyutlanmasını gerektirir. Pratikte eşleştirme sırasında
yorumlamaların gerekliliği ve ölçüm sonuçlarının bir
dereceye kadar öznel olabileceği tartışılmaktadır [22]
[23].

2.5. Tüm puan birimleri işlevselliği ifade eder.

İBÖ yöntemleri ile ilgili yaygın diğer bir kanı farklı
ölçümcülerin aynı yazılım için aynı yöntemle elde
ettikleri sonuçların aynı olamayacağı, dolayısıyla
yöntemlerin güvenilir olmadığıdır.

Yazılım ile ilgili herhangi bir kavramı ölçmede puan
(İng.point) birimi kullanımı en tanınan ve orijinal
yöntem olan FPA (ya da devamı olan IFPUG)
yönteminden esinlenilmiştir. ISO uyumlu İBÖ
yöntemlerinin
tümü,
işlevsel
gereksinimlerin
gözlemlenebilir en küçük kısmını temsil eden puan
birimi kullanmaktadır. Lakin tüm puan birim üreten
yöntemler yazılım işlevselliğini nicelememektedir.

Bu kanaatin oluşmasında en önemli etken Yazılım
Mühendisliği disiplininin kendine özgü koşullarında bir
tasarım bilimi olduğu ve genç bir disiplin olmasında
aramak gereklidir [24]. İşlevsel büyüklük ölçümünün
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aracı olan İBÖ yöntemleri de, idealde, günlük hayatta
kullanılan metre aracı kadar kişiden bağımsız, hassas,
doğru, tekrarlanabilir dolayısıyla güvenilir ölçümler
yapması beklenir. Lakin İBÖ de ölçümlerin doğruluğu ve
tutarlığı yalnız yönteme değil, ölçümcünün ölçüm
yöntemi ve yazılım alanındaki (finans, lojistik vb.)
tecrübesine, işlevsel gereksinimlerin kalitesine, ifade
ediliş biçimine ve içerdiği detaya bağlıdır. Güvenilirliği
kontrol edilebilir ölçüm sonuçları için ölçüm sonuçları
bu etkenlerle beraber değerlendirilmelidir.

bağımsız
çalışan
sertifikalı
ölçüm
uzmanları
kiralamaktır. İBÖ başarımının yazılım gereksinimlerine
bağımlılığı düşünüldüğünde, organizasyonlarda İBÖ
uygulamalarını gereksinim süreci ile bütünleşik
tasarlayarak işlerlik kazandırmanın ölçüm sonuçlarının
güvenirliğine ve verimliliğine katkı sağlayacağı beklenir.
2.7. İşlevsel Büyüklük ölçümü işgücü kestirimi içindir.
Yazılım işlevselliğin taşıdığı anlam yazılım ürünü ve
geliştirilmesi ile ilgili taraflar için farklı anlamlar
yüklenebilmektedir. Bu bağlamda farklı amaçlar
düşünüldükçe farklı kullanım örnekleri çeşitlendirilebilir.
Örneğin işlevsellik bir proje yöneticisi için belirli bir
süre ve bütçe içinde karşılanması gereken bir kapsamı,
alıcı için bir iş değerini, portföy yöneticisi için kurumsal
varlığı ifade edebilir [36]. İB, işlerin planlanmasında,
yönetiminde ve kontrolünde izledikleri nicel tekniklerin,
disiplinler ve süreçlerin gereği olarak farklı amaçlar için
kullanılabilir.

Araştırmalardaki konu ile yapılan deneysel çalışmalardan
elde edilen bulgular, gelişkin, iyi yapılandırılmış ve
belgelenmiş yöntemlerin doğru uygulanması ile kabul
edilebilir güvenirlik aralıklarında sonuçlar elde
edilebileceğini desteklemiştir [25-27].
Örneğin, bu
çalışmalarda IFPUG yöntemi için yaklaşık
%12
güvenirlik aralıkları raporlanmıştır. Daha düşük
güvenirlik aralıklarının (30%) raporlandığı çalışmalarda
[28-30] ise sonuçlardaki değişkenliğin önemli bir
kısmının gereksinimlerin kalitesi ve ölçümcünün
tecrübesi ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun
yanında farklılıkların önüne geçebilmek için kurum içine
ya da uygulama alanına has kontroller ile tutarlılığı
sağlamak üzere kılavuzlar geliştirilmiştir [31-35].

Hemen her yazılım ölçütünün popülaritesi, yaygınlığı ve
camiada kabulü, kestirimde kullanılabilmesi ve
başarımına bağlı olagelmiştir. Bu durum yazılım
organizasyonlarında işgücü kestiriminin oldukça baskın
bir problem olması ile ilgilidir. Bu durum, İBÖnün
tanınmışlığının kestirim literatürü ile beraber olması ve
İBÖnün geçirdiği tarihsel aşamalar düşünüldüğünde, ilk
efsanede anlatıldığı gibi, İBÖ için farklı olmamıştır.
Çok kısımlı ISO 14143 standardının yayınlanması,
işgücü kestirimi ve işlevsel büyüklük kavramlarının
ayrıştırılması için kayda değer bir çabadır. Standardın
yayınlanmasına paralel olarak tedarikçi ve alıcı
rollerindeki çeşitli yazılım ve BT organizasyonlarınca
İBÖnün kestirim dışı amaçlar için kullanımları
araştırmalar ve tecrübelerle raporlanmaktadır [36].
Bunlar arasında karşılaşılan uygulama işlevsel büyüklük
biriminin yazılım sözleşme yönetiminde ve de özellikle
uzun süreli anlaşmalarda, satın alma ya da teslimat birimi
olarak kullanımıdır. Diğer bir kullanım örneği, çok
paydaşlı birleşik projelerde, geliştirme maliyetlerinin
paydaşlarca kullanılan işlevsellik oranlarına göre
dağıtılmasıdır.

Ölçüm sonuçlarında tutarsızlığın altında yatan diğer bir
faktör yöntemlerin standardizasyon, teorik dayanak,
dokümantasyon ve sahiplilik kriterlerine göre
olgunluğudur.
Yöntemler
bu
kriterlere
göre
olgunlaştıkça, kişiler, ekipler ve organizasyonlar arası
tutarlığı artırmada başarı artacağı ve İBÖ yöntemlerinin
güvenilirliği ile ilgili efsanelerin gelişmesine olanak
veren boşlukların doldurularak, başka efsanelerin
önünün kesileceği beklenebilir.
Yöntemin tüzel sahipliği, yönteme dair araştırma ve
pratik uygulamalardan elde edilen bulguların önerilerin
yönteme yansıtılmasını, dolayısıyla iyileştirilmesini
desteklemektedir.
IFPUG
FSM
ve
COSMIC
standartlarının sahipliğini yapan organizasyonlar
tarafından yayınlanan ve bu şekilde geliştirilen
kılavuzlar, yöntemlerin kullanışlılığının artırılmasını ve
yeni sürümlerine kolay erişilmesini desteklemektedir.

İBün yazılım geliştirme çevrimlerinin başında ölçülebilir
olması ve aynı zamanda her çevrim ve aşama sonunda
teslim edilen yazılımın bir özelliği olması, FS yi çoğu
yazılım geliştirme aktivitesini normalize eden dolayısıyla
yazılım süreç ölçümü ve kontrolünü destekleyen
kullanışlı bir metrik adayı yapmaktadır. Bu şekliyle
birçok süreç metriğindeki kesirli ifadelerde payda olarak
yer alır. Örneğin, Şekil 1‘deki gibi kalite yönetiminde
kullanılan
bir
kontrol
çizelgesinde,
yazılım
bileşenlerindeki hata yoğunluğu metriğinde bölen birim
olarak kullanılabilir.

IFPUG ve COSMIC gibi ISO uyumlu yöntemler, ölçüm
prensiplerinin, kurallarını ve örneklerini verildiği
kapsamlı yayınlar ile beraber kullanıma sunulmaktadır.
Yöntem üzerinde hâkimiyet sağlamak için bu yayınların
okunması, anlaşılması ve değişik alanlardaki (gerçek
zamanlı sistemler, bilgi sistemi, bilimsel uygulamalar
gibi) ya mimarilerdeki yazılım tiplerine uygulama
tecrübesi
gerektirdiği
konusu
yöntem
sahibi
organizasyonlarca da belirtilmektedir.
İBÖ yöntemi değerlendirilmesini destekleyen ISO
14143-3 standardı [3], yöntemin kurum için
doğrulanmasında uzman ölçümcülerin anahtar rol
üstlendiğini öngörmektedir. Ölçümlerde doğruluğu ve
tutarlığı artırmak üzere düzenlenmiş sertifikasyon
programları ölçüm uzmanlığını sağlamak üzere takip
edilmektedir. Ölçüm konusunda henüz yetkinlik
kazanmak isteyen ya da ölçümlerdeki nesnelliği kontrol
altına almak isteyen yazılım organizasyonlarımda, İBÖ
yöntemleri ile ölçüm elde etmek için yapılan bir tercih
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5.

6.

7.

Şekil 1-Gösterimsel kontrol çizelgesi örneği
8.

3. Yorum
İşlevsel büyüklük ve ölçümü, araştırma ve uygulamanın
güncel konularından biridir. Teori ve pratikte İB ve
ölçümü ile ilgili problemler belirlense de, bir ölçüm
problemine yönelik bir tasarım olan İşlevsel Büyüklük
Yöntemleri, yazılım ölçüm disiplininde standartlaşma,
sahiplilik, dokümantasyon, teorik destek ve güncel
yazılım mühendisliği ortamlarına uygunlukta yol almış,
diğer birçok yazılım ölçütüne göre bir teorik ve pratik
bilgi biriktirmiştir.

9.

10.

Bildiride, İşlevsel Büyüklük ve ölçüm yöntemleri ile
ilgili tanımların doğru anlaşılmasına engel gördüğümüz
efsaneler
bağlamında
değerlendirilerek
tanımlar
keskinleştirmeye çalışılmıştır.Yapılan değerlendirmelerin
yazılım organizasyonlarında işlevsellik ölçümlerinin
amaçlara uygunluğunun doğru değerlendirmesine,
işlevsel büyüklüğün kullanım olanaklarının artmasına ve
geliştirilecek yada devam etmekte olan ölçüm
programlarına ışık tutacağı inancındayız.
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olan bir pilot çalışma ve anket çalışmasının sonuçları
sunulacak ve sorunlara çözüm önerileri sunulacaktır.

Özetçe
Yazılım projelerinde efor verisi, proje yönetimi sürecinde
büyük öneme sahiptir. Bu veri, proje planlama için gerekli efor
kestirimlerinin yapılması, karşılaştırma çalışmaları için gerekli
veri kümelerinin oluşturulması ve proje takip ve denetim
alanlarında ana girdilerden birini oluşturmaktadır. Ancak bu
efor verisi, kurumlarda sağlıklı olarak toplanamamaktadır. Bu
makalede, yazılım sektöründe efor verisi oluşturmanın
zorlukları ve yaygınlığı tartışılmaktadır. Bu kapsamda bir pilot
çalışma yapılarak sorunlar saptanmış ve bir anket çalışması
yapılarak elde edilen sorunların sektördeki varlığı
sorgulanmıştır. Makalede, pilot çalışma ve anket
değerlendirmesinden elde edilen veriler, bulgular ve olası
problem çözümleri sunulmaktadır.

Çalışmanın 2. bölümünde ilgili çalışmalar, 3. bölümünde
çalışma planı ve çalışmanın uygulanması, 4. bölümünde
bulgular, bu bulgulara ait yorumlar ve çözüm önerileri, 5.
bölümde çalışmanın kısıtları, 6. bölümde ise sonuçlar
verilecektir.

2. İlgili Çalışmalar
Yazılım proje planlaması için pek çok aşamada kullanılan efor
verisini toplama yöntemleri ve bu alandaki zorluklar ile ilgili
doğrudan yapılmış çalışmalar ve anketlerin sayısı oldukça
azdır. Çalışmaların ve anketlerin çoğu efor kestirim modelleri
ve efor kestirimlerindeki hataların üzerine yoğunlaşmıştır [2,
7]. Ancak tüm bu çalışmaların temelinde efor verisi
bulunmaktadır. Hatalı toplanan veriler üzerinden uygulanan
modeller hatalı sonuçlar üretmektedir.

1. Giriş
Yazılım projelerinin zamanında ve istenen şekilde
tamamlanması, başarılı bir proje planı ve proje yönetim
sürecine, dolayısıyla kaynakların iyi yönetilmesine bağlıdır.
Proje planı iyi yapılmamış bir yazılım projesinin başarılı olma
olasılığı çok düşüktür [1]. Araştırmalara göre, yazılım
projelerinin ortalama %60’ı tahmin edilen proje eforunu ve
zamanını aşmaktadır [2]. Pek çok yazılım projesi, proje planı
eksikliği nedeniyle tamamlanamamakta [3], yazılım
projelerinin sadece %30-%35’lik bir kısmı istenen zamanda ve
istenen şekilde bitmektedir [4].

Efor verisi toplama genellikle, diğer çalışmaların içinde yer
alan bir bölüm olarak kalmıştır. 2005 yılında Chris Mann ve
Frank Maurer’in [8] 2 yıl boyunca yürüttükleri çalışmada,
seçilen organizasyonun efor verileri toplanarak, kişinin toplam
çalışması gereken süreyle kıyaslanmıştır. Bu veriler,
geliştirdikleri bir süreçte kullanılmış, bunun sonucunda
organizasyonda daha verimli çalışmanın sağlandığı
savunulmuştur.

Yazılım sektöründe proje planı yapılırken yazılım
büyüklüğünün ölçümü ile buna bağlı maliyet ve zaman
kestirimleri büyük önem taşımaktadır [5]. Bu kestirimlerin ana
hedefi ise yazılım projelerinde temel kaynak olan gerekli
insan kaynağını doğru kestirmektir. Bu kestirimler yapılırken,
geçmiş efor bilgileri temel alınmaktadır.

3. Yöntem

Bu çalışmanın bir parçası olarak gerçekleştirilen
pilot
çalışmada da benzer bir araştırma yapılmış ve efor verilerinde
hata olduğu, benzer bir yöntemle saptanmıştır.

Yazılım sektöründe toplanan efor verilerindeki sorunları
gözlemlemek
amacıyla, öncelikle bir pilot çalışma
gerçekleştirilmiştir. Pilot çalışmayı takiben yapılan anket ile
de pilot çalışma sonucunda elde edilen problemlerin
sektördeki yaygınlığını araştırılmıştır. Ankette çoktan seçmeli
soruların dışında açık uçlu sorular yoluyla, sektörde bu konuda
var olan diğer problemlerin de belirlenmesi amacıyla,
katılımcıların görüş ve önerilerine de başvurulmuştur.

Yazılım veri kümeleri, karşılaştırma çalışmaları, efor kestirim
modelleri ve proje planlama gibi pek çok önemli alanda temel
girdi olan efor verisinin hatalı toplanması, yanlış veri
kümelerinin oluşturulmasına ve yanlış efor kestirimlerinin
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda yanlış
verilere dayanan proje planları yapılmakta ve yazılım
projelerinin
büyük
bir
çoğunluğu
başarısızlıkla
sonuçlanmaktadır [6].

3.1. Çalışma Planı
Pilot Çalışma: Pilot çalışma için Ankara’da orta ölçekli bir
yazılım firmasının seçilmesi planlanmıştır. Bu çalışma
kapsamında, seçilen organizasyonun geçmiş efor verisi
bilgilerine ulaşılmış ve bu veriler, kişilerin şirkette görevli
geçirdikleri süre ile kıyaslanmıştır. Efor verisindeki

Bu çalışmanın amacı, yazılım sektöründe efor verisinin
sağlıklı bir şekilde toplanamadığını göstermek ve bunun
nedenlerini ortaya koymaktır. Bu çerçevede, gerçekleştirilmiş
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sapmaların nedenleri, yine girilen efor verileri incelenerek
olası problemler olarak görülmüştür.

Anketin ilk bölümünde, organizasyonun adı, faaliyet
gösterdiği sektör, sahip olduğu kalite olgunluk belgeleri,
katılımcının organizasyondaki görevi ve kaç yıldır bu
organizasyonda çalıştığı sorulmuştur. Bu bilgi ile kaç farklı
organizasyondan ve sektörden katılımcı olduğu tespit edilerek
sorunların tüm yazılım alanındaki yaygınlığı gösterilmiştir.
Ankete; proje personeli, proje destek personeli, proje
yöneticisi ve idari yönetici olmak üzere her pozisyondan
katılımcının katılması sağlanmıştır. Ayrıca katılımcıların
deneyim süreleri de farklıdır. Böylece deneyim süresinin
sonuçlar üzerinde bir etki yaratmasının önüne geçilmiştir.

Anket Çalışması: Pilot çalışma sonucu elde edilen
problemlerin yazılım sektöründeki varlığını sorgulamak
amacıyla bir anket çalışması planlanmıştır. Bu anket çalışması
kapsamında, pilot çalışma ile bulunan problemlere karşılık
gelen sorular hazırlanmıştır. Pilot çalışma kapsamında elde
edilemeyen problemleri bulmak amacıyla da, açık uçlu sorular
hazırlanmıştır. Anketin, katılımcılara yüz yüze uygulanması
planlanmıştır.
Anket Değerlendirmesi: Elde edilen anket sonuçlarının,
yazarlar
tarafından
değerlendirilmesi
planlanmıştır.
Değerlendirme kapsamında, pilot çalışma ile bulunan
problemler anket sonuçlarıyla karşılaştırılacak ve varsa anket
ile elde edilen yeni problemler üzerinde düşünülmüştür.

Anketin ilk bölümünden elde edilen veriler Tablo-1, Şekil-1 ve
Şekil-2’de gösterilmiştir.
Katılımcı Sayısı

Organizasyonun Faaliyet
Gösterdiği Alanlar
Bankacılık / finans
Savunma sanayi
Telekomünikasyon
Kurumsal yazılımlar
Tüketici elektroniği
Kamu
Sigortacılık
Çevre-Enerji -Bilişim
Arge
Diğer
Toplam

Çalışma Analizi: Pilot çalışma ve anket ile elde edilen
problemlere olası çözümler üretilecek ve bu kapsamda anket
katılımcılarının görüş ve önerileri de dikkate alınmıştır.
3.2. Uygulama
Sektörde efor verilerinin toplanmasıyla ilgili sorunlar
olduğunu daha net bir şekilde ortaya koyabilmek ve anket
çalışmasına girdi oluşturabilmek amacıyla ilk olarak bir pilot
çalışma gerçekleştirilmiştir. Ankara’da yer alan orta
büyüklükte ve ISO-9001 kalite belgesine sahip bir yazılım
firmasında uygulanan pilot çalışmada, son 3 yılın efor verileri
incelenmiştir.
Veri
incelemesinde,
seçilen
yazılım
modüllerinin geliştirilmesinde kaç yazılımcı çalıştığı ve bu
yazılımcıların modüllere ne kadar zaman harcadıklarını
hesaplanmıştır. Öncelikle, çalışanların organizasyonda göreve
başladıklarından bu yana çalışarak geçirmeleri beklenen gün
sayısı, günlük çalışmaları gereken toplam mesai saatiyle
çarpılmıştır. Elde edilen bu süreyle, kendileri tarafından efor
verisi olarak belirtilen süre arasındaki fark, efor verisindeki
sapma miktarını vermiştir.

5
15
4
12
1
1
1
1
1
1
42

Tablo-1: Katılımcı Sayısına Göre Organizasyonların Faaliyet
Gösterdiği Alanlar

Proje personeli (Tasarım Mühendisi, yazılım
geliştirici vb.) (%79)
Proje seviyesi yönetici (Proje yöneticisi, lider vb.)
(%12)

Belirtilen efor miktarları ile gerçekleşen miktarlar arasında
fark olduğu tespit edildikten sonra, bu problemin nedenleri
üzerine tartışılmıştır. Proje yöneticisi ve çalışanlarla
görüşmeler de yapılarak, çalışanların eksik veya yanlış
belirttikleri eforlar belirlenmiş, bu yanlışlıkların nedenleri
tartışılmıştır.

Proje destek personeli (Kalite sorumlusu,
konfigürasyon yöneticisi vb.) (%7)
İdari Yönetici (Şef, Müdür vb.) (%2)

2%

Pilot çalışmayla elde edilen problemlerin sektördeki varlığını
ve yaygınlığını tespit etmek amacıyla bir anket hazırlanmıştır.
Bu anket, Ankara’nın önde gelen yazılım organizasyonları
dahil 22 ismini açıklayan ve 11 ismini açıklamayan farklı
organizasyondan toplam 42 kişiye uygulanmıştır.

7%
12%

İlk yapılan plan çerçevesinde, anketin katılımcılara yüz yüze
uygulanması düşünülmüştür. Bu plan kapsamında, ilk 20 anket
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü Yazılım
Mühendisliği öğrencilerine uygulanmıştır. Anketin diğer yarısı
ise, insanların yüz yüze cevap vermekten kaçınması ve zaman
kısıtı gibi nedenlerden dolayı internet üzerinden uygulanmıştır.
Organizasyon adı vermeyen veya anketi internet üzerinden
cevaplayan katılımcıların, kurumlarındaki sorunları çok daha
açıklıkla ifade ettiği gözlenmiştir.

79%

Şekil–1: Katılımcıların Organizasyondaki Pozisyonları
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Gün Sonu (%44)

5 yıl ve üzeri

14

Hafta Sonu (%22)
İş Bittikten Sonra (%12)

3 yıl-5 yıl arası

Ay Sonu (%10)

24

Hafta içinde herhangi bir zaman (%10)

1 yıl-3 yıl arası

Saat Başı (%2)

38

2%
0-1 yıl arası

10%

24
10%
0

10

20

30

44%

40
12%

Katılımcıların Organizasyonlarındaki Deneyimi

22%

Şekil–2: Katılımcıların Organizasyondaki Deneyim Süreleri
Anketin ikinci bölümünde, organizasyonların kullandığı efor
takip araçları, bu aracı hangi sıklıkta kullandıkları ve hangi
amaçla kullandıkları bilgisine ulaşılmıştır. Aynı aracı farklı
sıklıkta kullanan organizasyonların bulunduğu saptanmıştır.
Aracı kullanma düzeni, organizasyonun ve çalışanlarının efor
verisi toplama bilinci ile ilgilidir. Bu bölümde elde edilen
bilgiler Şekil-3 ve Şekil-4’de gösterilmiştir.

Şekil–4: Çalışanların Efor Verisi Girme Sıklığı
Anketin üçüncü ve dördüncü bölümünde, gözlem ve
deneyimlerimizde tespit ettiğimiz ve daha önceki çalışmalarda
belirlenen sorunlar ele alınmıştır. Bu bölümlerde, efor verisi
oluşturmanın zorlukları ve efor verisi toplamada sık görülen
hatalarla ilgili sorular yer almıştır.
Anketin 3. bölümünde, pilot çalışmaya yönelik sorular
sorulmuştur. 4. bölümünde ise katılımcıların kurumlarında
belirttikleri efor verilerinde sapma olup olmadığı ve bunların
nedenleri üzerinde durulmuştur.

İş Takibi (%53)
Performans Değerlendirme (İnsan Kaynakları)(%28)
Planlama (Proje,zaman,maliyet tahmini) (%19)

Son bölümde ise katılımcıların görüşleri ve önerileri
sorulmuştur. Bu bölümü cevaplamak istemeyen veya fikri
olmayan katılımcılar olduğu gibi, sorunları tartışan ve ciddi
öneriler sunan katılımcılar da olmuştur. Bu öneriler, hem
hedeflediğimiz sonuçlara ulaşmamızı, hem de ankette yer
almayan konulara da değinmemizi sağlamış ve çözüm
önerilerimiz kapsamında kullanılmıştır.

19%

4. Bulgular

53%

Pilot Çalışma Bulguları: Yapılan pilot çalışma sonrası,
toplanan efor verilerindeki eksiklikler saptanmıştır. Sağlıklı
efor verisi toplamanın karşısındaki en önemli engeller aşağıda
sunulmuştur.

28%

1.
2.
3.
4.
5.

Şekil–3: Organizasyonda Efor Toplamanın Amacı

6.
7.
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Girilen iş paketlerinin tanımlanma düzeylerinin
farklılığı
Fazla mesailerin efor verilerinin girilmemesi
Planda olmayan işlerin efor verilerinin girilmemesi
Acil çıkan işlerin efor verilerinin girilmemesi
Telefon, toplantı, e-posta gibi işlere harcanan efor
verilerinin girilmemesi
Çalışanlarının belli bir düzende efor verisi girmeye
zorlanmaması
Çalışanların sadece yaptıkları işleri değil onlardan
beklenen işlerin de efor verilerini girmeleri
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8.
9.

Organizasyon ve çalışanlardaki bilinç eksikliği
Çalışanların efor verisi girmek istememesi veya
ciddiye almaması gibi sosyal nedenler

90
80
70

Anket Çalışması Bulguları: Pilot çalışma çerçevesinde elde
edilen bulgular, anket kapsamında ele alınmış ve katılımcıların
cevaplarıyla, yukarıda yer alan tüm sorunların sektördeki
varlığı ispatlanmıştır.

60
50

Örneklem
içinde,
hiçbir
kalite
belgesi
olmayan
organizasyonlar bulunduğu gibi, en üst seviye kalite sertifikası
olan organizasyonlar da bulunmaktadır. Organizasyon kalite
olgunluk seviyesi arttıkça, verilen cevaplar toplanan efor
verilerinin daha sağlıklı olduğunu belirtmektedir. Ancak
organizasyon hangi seviyede olursa olsun, belli başlı
değişmeyen sorunlar olduğu da saptanmıştır.

40

Katılıyorum

30

Katılmıyorum

20
10
0
Soru Soru Soru Soru Soru
1
2
3
4
5

Katılımcıların %60’ı iş kalemlerinin farklı soyutlanma
seviyelerinde tanımlandığını belirtmişlerdir. Bu farklılık, hem
efor verisi girerken sorun çıkarmakta hem de toplanan bu
verileri amaçsızlaştırmaktadır. Örneğin 8 haftalık bir işle 1
saatlik bir iş aynı soyutluk seviyesinde gösterilmekte, bu da
düzenli efor verisi girişini engellemektedir.

Şekil – 5: Efor Verisi Toplamada Sık Görülen Hatalar
Sorular:
1. Birden çok işle aynı anda uğraştığım için, her bir işe
gerekli efor verisini sağlıklı giremeyebiliyorum.
2. Çok sayıda küçük işle uğraştığım zaman, bunlara
harcadığım eforu, iş tanımlarına tam olarak uymasa da, toplam
olarak tek bir iş kalemine girebiliyorum.
3. Bir iş için planlanan efordan çok fazla veya çok az efor
harcanmışsa, sorun yaşanmaması için efor verisi girerken bu
verileri bir miktar değiştirerek girmem gerekebiliyor.
4. Efor bilgilerimin performansımın değerlendirilmesinde
kullanıldığını düşündüğüm için, efor bilgilerimi girerken
performansımın kötü görünmemesi için bazı değişiklikler
yapabilirim.
5. Bazı durumlarda (proje teslimi, kilometre taşı, hakediş
alınması, denetleme vb.) bir iş için harcadığım eforu farklı
belirtmem veya başka bir iş için harcanmış gibi girmem
beklenebiliyor.

Katılımcıların %53’ü fazla mesaileri, %40’ı planda olmayan
işleri, %50’si ise acil çıkan işlere ait efor verilerini
girmediklerini belirtmişlerdir. Yazılım sektöründeki fazla
mesailer, planda olmayan işler ve acil çıkan işlerin oranı
dikkate alındığında [8] kaybolan efor verisi çok fazladır.
Katılımcıların %66’sının telefon, toplantı, e-posta gibi işler
için efor verisi girmediklerini saptanmıştır. Bu işlerdeki efor
verisi kaybının da dikkate değer miktarda olduğu
öngörülmektedir.
Anket sonucunda, 20 farklı efor verisi toplama aracı hakkında
bilgiye ulaşılmıştır. Sektörde var olan efor verisi toplama
araçlarını kullanan organizasyonlar olduğu gibi, kendi efor
verisi toplama araçlarını geliştiren ve kullanan organizasyonlar
da bulunmaktadır. Aynı araca farklı düzenlerde efor verisi
girildiği görülmüştür. Hafta sonunda, gün sonunda, saat başı,
ay sonunda, iş bittikten sonra gibi cevaplar aynı araç içerisinde
de farklılık göstermiştir. Elde edilen efor verisi toplama
araçlarının %35’ine, farklı düzende efor verisi girildiği
görülmüştür.

Sonuçlar:
Katılımcıların %69’u organizasyonları tarafından efor verisi
toplama aracı hakkında bilgi ve eğitim verildiğini
belirtmişlerdir. Ancak açık uçlu sorularda bu eğitimlerin aracı
kullanmaya yönelik olduğunu, çalışanlarını efor verisinin
önemi ve amacı hakkında bilinçlendirmeye yönelik olmadığını
vurgulamışlardır. Genel olarak organizasyonların ve
çalışanların yeterli bilince sahip olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır.

Katılımcıların %62’si performans, proje teslimi, denetleme
v.b. gibi nedenlerden dolayı belirttikleri efor verilerinde
değişiklik yapabildiklerini, %83’ü efor verisini iş tanımlarına
tam olarak uymasa da, tek bir iş kalemine girebildiklerini,
%71’i ise birden çok işle uğraştıkları için sağlıklı efor verisi
giremediklerini belirtmişlerdir.

Açık uçlu sorularda, katılımcıların görüş ve önerilerine yer
verilmiştir. Katılımcılara, yazılım sektöründe efor verisi
toplamanın zorlukları, daha sağlıklı efor verisi toplamak için
önerileri ve efor verisi toplanırken yaptıkları işle ilgili ne gibi
bilgilerin toplanmasını önerdikleri sorulmuştur.

Bu değerler, sektörde toplanan efor verilerinin oldukça
sağlıksız bir şekilde toplanabildiğini göstermektedir. Aşağıda
anketin bahsedilen bölümüne ait sorular ve katılımcı cevapları
yer almaktadır.

Katılımcılar, yazılım sektöründe, proje yönetiminin genel
sorunlarına değinmiş ve bu sorunların harcadıkları efor
miktarını ve belirttikleri efor verilerini etkilediğini
belirtmişlerdir. Katılımcılara göre, efor verisi toplamanın en
önemli zorlukları aşağıda listelenmiştir.
•
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Efor verisi girmenin ciddi bir efor gerektirmesi,
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Efor verisi girme işinin yazılımcılar tarafından
gereksiz bir iş olarak görülmesi,
Kişinin yetenekleri ve geliştirme hızı dikkate
alınmadan efor tahmini yapılması,
Yazılımcının her dakikasını çalışarak geçirmesinin zor
olması,
Analiz aşamasında çizilen çerçeve ile işin sonunda
ortaya konulan isteklerin farklılık göstermesi sonucu
işlerin plana uymaması, plana uymak için yanlış efor
verisi girilmesi,
Şirketlerde efor verisi toplama ile ilgili kültürün
oluşmamış olması,
Yöneticilerin yazılım ve teknoloji konusunda yetersiz
olması sonucu yanlış efor tahminleri yapılması,
Efor toplama araçlarına girilen verilerin, önceden
yapılan tahminlerle uyum sağlaması amacıyla
girilmesi,
Özellikle AR-GE projelerinde birim işin gerektirdiği
eforun işten işe değişmesi sebebiyle gerçekçi kayıtlar
üretilememesi,
Üst yönetimin baskısı olmaması ve yaptırım
uygulanmaması,
Efor bilgisini kullanıcıların elle
giriyor olması,
yeterince otomatik olarak
efor verisi toplama
araçlarının bulunmaması,

•
•
•
•

Özetle, katılımcılar genel olarak efor verisi girmeyi de bir iş
olarak gördüklerini ve kullanımı daha kolay, kullandıkları
programlara entegre olabilecek araçlar istediklerini
vurgulamışlardır. Efor verisi girmeyi zorunlu kılacak, ancak
sıkıcı olmayan ve çok zaman almayacak araçlar istemişlerdir.
Kullanılan efor verisi toplama araçlarının işin tahmini süresini
de içerdiği ve çalışanların da efor verilerini bu tahmini süreye
eşitlemeye çalıştıkları çıkan sonuçlar arasındadır. Buradaki
sapma ise işlerin karışıklık seviyesinin iyi belirlenememesine
ve çalışanı iyi tanımayan yöneticilerin bulunmasına
bağlanmıştır.

Katılımcıların efor verisi toplamada gözlemledikleri
problemleri belirtmelerinin ardından, diğer soruda çözüm
önerisi sunmaları beklenmiştir. Katılımcılardan gelen çözüm
önerileri aşağıda listelenmiştir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5. Çalışmanın Kısıtları
Yapılan çalışma kapsamında, cevapları gruplamak amacıyla,
tercihe bağlı olarak da olsa, organizasyon adı da sorulmuştur.
Katılımcıların organizasyonları hakkında kötü bilgiler vermek
istememiş olmaları mümkündür. Bu bağlamda, bazı hatalar
çalışmaya dahil edilememiş olabilir.

Şirket yöneticilerinin efor verisi toplamanın
faydalarını
görmelerinin
sağlanması,
gerekli
bilinçlendirmenin yapılması,
Girilen efor verilerinin, liderler tarafından haftalık
toplantılarla kontrol edilmesi,
Yapılan işlerin genel başlıklar yerine küçük birimlere
ayrılması,
Efor verisine toplantılar, raporlar, inceleme &
araştırma süreleri, vb. gibi bir çok parametre eklenerek
sapmaların önlenmesi,
Diğer araçlarda toplanan verilerin var olan efor
araçları ile entegre olmasının sağlanması,
Efor toplama araçlarının belirli aralıkla uyarı ve rapor
e-postaları göndermesi,
Efor değerlendirme sonuçlarının efor tahmini, eğitim,
personel kariyer planı v.b. için kaynak olarak
kullanıldığının personele anlatılması,
Eforu düzgün giren kişiler için ödüllendirme
yapılması,
Üst yönetimden başlayarak bu bilincin yerleşmesi,
Kullanımı kolay, esnek efor verisi toplama araçları
kullanılması,

Katılımcılar, bu konuda yeterli bilince sahip olmadıkları için,
efor verisi toplama aracı ve yöntemi ile ilgili bazı sorunları
olağan veya engellenemez olarak algılamış olabilirler. Bu
durum ankette bazı sorunların gözden kaçmış olmasına neden
olabilir.
Katılımcıların yaklaşık %35’i organizasyonlarında 5 yıl ve
üzeri deneyime sahiptir. Katılımcı sayısı ve katılımcıların
organizasyonlarındaki tecrübelerinin azlığı, bazı sonuçları ve
önerileri elde edemememize sebep olmuş olabilir.

6. Sonuç
Yapılan çalışmalar sonucu yazılım sektöründe efor verilerinin
toplanmasında ciddi sorunlar bulunduğu tespit edilmiş ve buna
bağlı olarak toplanan efor verilerinin sağlıklı olamayacağı
sonucuna varılmıştır. Pilot çalışma ile bulunan sorunların
tümünün sektör genelinde de bulunduğu görülmüştür.

Katılımcıların problem ve çözüm önerilerini sunmalarının
ardından, efor verisi toplama araçlarına işle ilgili hangi
bilgileri girmek istedikleri sorulmuştur. Sonuçlar aşağıda
listelenmiştir.
•
•

doküman eksikliği, altyapı hatası, veritabanı hatası, vb.
gibi)
Modül ve alt parçalarının neler olduğu ve her modülün
nasıl çözüldüğü, ne kadar zaman aldığı girilmelidir.
Efor verisi toplama sırasında personelin vaktini alacak
yazı yazılacak bölümler yerine, çoktan seçmeli
bölümler artırılmalı ve detaylandırılmalıdır.
Yapılan işi parçacıklara bölerek yazılımcının kendine
bir yol haritası çıkarabileceği alanlar olmalıdır.
Yapılan işin karmaşıklık derecesini ifade eden bir
kriter konmalıdır. Ayrıca yapılan işin rutin olup
olmadığı, ilk kez yapılıp yapılmadığı, deneyimli
olunan bir iş olup olmadığı gibi belirgin
sınıflandırmalar/gruplandırmalar için derecelendirme
olmalıdır.

Efor verilerinin gerçeği yansıtmamasının nedenlerini bilinçli
ve bilinçsiz hatalar olarak ikiye ayırabilmekteyiz.
Bilinçsiz hatalar, efor verisi oluşturmanın doğasından
kaynaklanan zorluklar ve veri girişlerindeki hatalar şeklinde
açıklanabilir. Efor verisi oluşturulurken, belirli bir süre
içindeki çalışmalarının ne kadarının gerçek efor olduğunu
tespit etmek güçtür. Proje iş kırılımlarında, iş paketlerinin her
zaman birbirine tam olarak ayrışması ve farklı zamanlarda

Efor verisi toplama aracı, diğer araçlarla entegre
çalışmalı, bu bilgileri içeren tüm alanlar olmalıdır.
Hataları sınıflandıracak bilgiler bulunmalıdır. (Sorun
kaynağı gibi; derleme hatası, yazılım bilgisi eksikliği,
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gerçekleştirilmesi mümkün olmayabilir. Bu gibi zorluklar bire
bir gerçek efor verisi oluşturmayı zorlaştırmakta ve verilerde
hatalara neden olmaktadır.

Kjetil Moløkken - Magne Jørgensen, A Review of
Surveys on Software Effort Estimation, Simula
Research Laboratory, 2003.
3. Lorin J. May , Major Causes of Software Project
Failures, 1998.
4.
The Standish Group, CHAOS Report 2009.
http://standishgroup.eom/newsroom/chaos
_
2009.php
5. Agrawal, M.,Chari, K., Software Effort, Quality, and
Cycle Time: A Study of CMM Level 5 Projects,2007.
6. Iman Attarzadeh and Siew Hock Ow, Project
Management Practices: Success versus Failure,
University of Malaya,2008.
7. The Conundrum Software Estimation Models,
Daniel V. Ferens Air Force Research Laboratory
(AFRL/IFSD), 1999.
8. Chris Mann - Frank Maurer, A Case Study on the
Impact of Scrum on Overtime and Customer
Satisfaction, University Of Calgary, 2005.
9. http://cubit.ii.metu.edu.tr/cubit
10. Özkaya, A., Ungan E., Demirörs O., Yazılım
Sektöründe Efor Verisi Toplamanın Zorlukları ve
Yaygınlığı, Teknik Rapor. Enformatik Enstitüsü,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2011.
2.

Ayrıca, efor verisi toplama araçlarının kullanışlı olmaması,
kullanılan diğer programlara yeterince entegre çalışamaması
da efor verisi toplamayı sorunlu hale getirmektedir.
Çalışmada gerçekleştirilen anketin 2. ve 3. bölümündeki
sorular bu tip hataları hedeflemektedir [10].
Bilinçli hatalar olarak adlandırabileceğimiz etmenler ise,
kişilerin ve kurumların yaklaşımlarındaki ve anlayışlarındaki
sorunlar olarak açıklanabilir. Bu sorunlar, efor verisi ile proje
yönetimi etkinlikleri arasındaki ilişki hakkında yeterince
bilince sahip olmamak ve efor verisinin gerçek amacı dışında
veya hatalı kullanılması olarak özetlenebilir. Efor verisi
üzerinden performans kaygısına neden olmak, efor verisinin
müşteri ile ilişkilerde kullanılması ve bu nedenle çarpıtılması
gibi durumlar efor verisinin bilinçli bir şekilde yanlış
oluşturulmasına neden olmaktadır.
Çalışmada gerçekleştirilen anketin 4. bölümündeki sorular bu
tip hataları hedeflemektedir [10].
Kurumsal ve kişisel seviyedeki bilinçsizlik, organizasyonların
proje yönetimi konusundaki eğitim eksiklikleriyle veya
organizasyonların politikalarıyla ilişkilendirilebilir. Proje
yönetimi için düzgün efor tahmini yapılamaması ve gelecek
projeler için ya da var olan projenin gelecek evreleri için veri
kümesi oluşturulmaması, yazılım projelerinin hedeflenen
sürelerde bitmesine engel olmaktadır.
Çalışmada ayrıca çalışanların çoğunun efor verilerini,
kendilerine atanan işlerin efor tahminine eşitlemeye çalıştıkları
gözlenmiştir. Bu durumda yanlış efor tahmini üzerine yanlış
efor verisi girişi gerçekleşmektedir.
Yanlış efor verisi toplanması, iç veya dış karşılaştırma
çalışmaları için hatalı veri kümelerinin oluşmasına neden olur.
Bu hatalı veri kümeleri kullanılarak yeni projeler için efor
kestirimi yapılır. Çalışanlar, değişik kaygılarla, gerçek verileri
çarpıtarak bu kestirimlere uygun veriler girerler. Bu şekilde bir
kısır döngü oluşmakta ve kurumlarda proje yönetimi
etkinliklerinin başarısını olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu kapsamda devam eden çalışmalarımızda, var olan yazılım
veri kümesi oluşturma projemiz ve işlevsel yazılım büyüklük
ölçüm aracımız CUBIT’e [9], efor verisi toplama eklentileri
geliştirilmektedir. Kullanımı kolay ve bir çok programla
entegre olabilecek bu araç ile efor veri girişini daha kolay hale
getirmeyi planlamaktayız. Geliştirilen aracı kullanıma sunup,
önceki efor verileriyle kıyaslayarak, yeni efor kestirimlerinin
daha tutarlı olduğunu ispatlamayı ve bunun organizasyonlara
kazandırdıklarını da göstererek, hem bu konudaki bilinci
arttırmayı, hem de yazılım projelerinin başarısını arttırmayı
hedeflemekteyiz.

7. Kaynakça
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Annie I. Antón, Successful Software Projects Need
Requirements Planning, North Carolina State
University, 2003.
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verilerden oluşan ve daha doğru iş gücü kestirimleri ve alıcı
kurumlar için güvenilir performans analizi yapmaya olanak
sağlayacak, ulusal bir referans veri kümesi oluşturma ihtiyacını
doğurmuştur. Bu ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla her
araştırmacı ve organizasyona açık, “ulusal” nitelikte bir
referans veri kümesi olan YPRVK 1 yı ve veri toplama araç
seti, CUBIT’i geliştirdik.
Bu
makalede
referans
veri
kümelerinin
yazılım
organizasyonları için önemi, var olan veri kümelerinde
bulunan problemler ve geliştirdiğimiz referans veri kümesi
YPRVK’nın özellikleri, diğer veri kümelerine olan
üstünlükleri ve veri toplama aracı, CUBIT’in özellikleri
anlatılmaktadır.

Özetçe
Referans veri kümeleri, kestirim modellerinin oluşturulması,
yazılım performans göstergelerinin karşılaştırılması, süreç
iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi gibi yazılım mühendisliği
süreçlerinde kritik bir öneme sahiptir. Mevcut referans veri
kümelerinde karşılaşılan problemler, bu sorunlardan
arındırılmış ulusal bir referans veri kümesi oluşturma
ihtiyacını doğurmuştur. Bu çalışmada referans veri
kümelerinin yazılım organizasyonları için önemi, var olan veri
kümelerinde bulunan problemler ve geliştirdiğimiz referans
veri kümesi YPRVK’nın özellikleri, diğer veri kümelerine
olan üstünlükleri ve veri toplama aracı, CUBIT’in özellikleri
anlatılmaktadır.

2. Literatür Araştırması

1. Giriş

Referans veri kümeleri kıyaslama; planlama, izleme, kontrol;
kalite yönetimi ve performans yönetimi süreçlerinde
kullanılmak üzere organizasyonlar, bağımsız gruplar ya da
araştırmacılar tarafından oluşturulmaktadır. Bağımsız gruplar
tarafından oluşturulan referans veri kümeleri; ISBSG
[15](International Software Benchmarking Standards Group),
CSBSG [7](Chinese Software Benchmarking Standards
Group), IPA/SEC [17](Information Technology Promotion
Agency), China [11], Finnish [19], NASA [29] ve
COCOMO_SDR [22] veri kümeleridir. Araştırmacılar
tarafından oluşturulan ve yayınlanan referans veri kümeleri ise
Albrecht [21], Desharnais [9], Maxwell [35], Kemerer [21],
Miyazaki [1], COCOMO_81 [3] ve COCOMO_NASA93 [28]
olarak isimlendirilmektedir.

Yazılım referans veri kümeleri yazılım projelerinin
başlangıcından sonuna kadar pek çok süreçte proje
yöneticilerinin karşılaştırma, değerlendirme, tahmin ve model
oluşturma için gerek duyduğu gerçek proje verilerini
barındırmaktadır. Projenin başlangıç aşamasında güvenilir
kestirim
modelleri
oluşturarak
gerekli
kaynakları
belirleyebilmek, işgücü ve maliyet kestirimleri yapmak;
yürütme aşamasında kalite, zaman, maliyet, işgücü açısından
projenin performansını belirlemek için doğru, güvenilir ve
yeterli sayıda geçmiş proje verisine ihtiyaç vardır.
• Yeni yazılım organizasyonlarının yeterli sayıda proje
verisine sahip olmaması
• Geçmişte toplanmış olan proje verilerinin
geliştirilecek yazılımın koşulları ile örtüşmemesi

yeni

Bu veri kümeleri verilerin ulaşılabilirliklerine göre açık, yarıaçık ve kapalı olarak üç şekilde sınıflandırılabilir. ISBSG,
NASA, COCOMO_SDR, China, Finnish, Albrecht,
Desharnais, Maxwell, Miyazaki, Kemerer, COCOMO_81,
COCOMO_NASA93 “açık” nitelikte referans veri kümeleri
olup veriler düşük bir ücret karşılığı ya da ücretsiz olarak
kullanıma açılmıştır. IPA/SEC yarı açık bir niteliğe sahip olup
verileri değil; verilerden elde edilen detaylı analiz sonuçları
ücretsiz olarak kullanıma açmıştır. CSBSG veri kümesinin ise
kapalı nitelikte olup verilerine ulaşmak mümkün olmamıştır.

• Organizasyonun veri toplama, geçerleme ve sürekliliği
sağlama süreçlerini uygulayamaması
• Organizasyonun veri toplama gerekliliğini göz ardı
etmesi
Bu nedenlerden ötürü ulusal ya da uluslararası düzeyde
yazılım proje verisi toplayan, derleyen ve bu verileri paylaşan
gruplar ve bireysel araştırmacılar bulunmaktadır. ISBSG
(International Software Benchmarking Standards Group),
CSBSG (Chinese Software Benchmarking Standards Group),
ve IPA/SEC (Information Technology Promotion Agency) bu
gruplardan bilinirliği en yüksek olanlardır.

Literatürde organizasyon-içi ve organizasyon-dışı veriler
içeren refererans veri kümelerinin iş gücü kestiriminde
kullanılabilirliklerini inceleyen çalışmalar bulunmaktadır.
1

Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBĐTAK)
tarafından
109E020
projesi
kapsamında
desteklenmektedir.

Mevcut referans veri kümelerinde verilerin doğruluğu ve
niteliği ile ilgili olarak karşılaşılan problemler; güvenilir
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Çalışmalar Tablo 1’de verilmiştir. Bu çalışmalarda hem
organizasyon dışı veriler içeren referans veri kümeleri hem de
sadece organizasyona ait projeler içeren veri kümeleri
kullanılarak iş gücü kestirim modelleri oluşturulmuştur.
[1][5][25][29][32] numaralı çalışmalarda organizasyon dışı ve
organizasyon içi verilerle elde edilen modellerle yapılan
kestirim sonuçları arasında önemli farklar bulunmadığı
belirtilmiştir. Diğer taraftan [18][19][23][26] numaralı
çalışmalarda organizasyon içi verilerin kullanıldığı modellerle
daha başarılı sonuçlar elde edildiği belirtilmektedir. Bu
farklılıklar verilerin kalitesi ile birlikte model oluşturma
aşamasında verilerin seçimi ile de yakından ilişkilidir. Model
oluştururken model oluşturulacak yazılım organizasyonun ve
yazılımın karakteristikleriyle en uygun(homojen) proje
verilerini seçmek modelin doğruluğu açısından hayati önem
taşımaktadır.

Premraj ve Zimmerman [31] bu Tablo 1’de belirtilen
belirsizliği netleştirmek amacıyla “Experience” veri
kümesindeki organizasyon içi ve dışı verileri kullanarak iş
gücü kestirim modelleri geliştirdiler. Sektör değişkeni
açısından homojen olan bir veri kümesi üzerinden geliştirilen
modellerden elde edilen sonuçlar arasında önemli bir fark
çıkmamakla birlikte, homojen verilerle oluşturulan modellerin
daha iyi sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte
hangi yaklaşımın daha iyi olduğu sorusu hâlâ net olarak
cevaplanamamıştır.
Literatürde referans veri kümeleri kullanarak yazılım işgücü
kestirim modeli oluşturma ya da oluşturulan modelleri

Çalışma Sonucu Tercih Çalışma Ref. Kullanılan Veri Kümeleri Org.-dışı proje sayısı Org.-içi proje sayısı
[1]
Experience Data Set
206
63
[5]
European Software Agency
166
28
Organizasyon dışı veriler
[32]
Experience Data Set
206
63,13,12,11,10,10
[25]
ISBSG
672
184
[29]
Tukutuku
40
13
[23]
ISBSG
89
12
[18]
ISBSG R.5 ve MegaTech
145
18
Organizasyon içi veriler
[19]
ISBSG R.6
189
12
[26]
Tukutuku
67
14
Tablo 1: Organizasyon içi ve dışı verilerin kullanılımı- Önceki çalışmalar
geçerleme odaklı deneysel yazılım mühendisliği çalışmaları
bulunmaktadır.

tahmin yapmanın yazılım büyüklüğü üzerinden tahmin
yapmaya oranla daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. Bununla
birlikte, modeli kullanacak kişilerin sadece bu modelle bağlı
kalmaması diğer modellerle tahmin edilen sürenin
doğrulanması önerilmektedir.

Angelis [1] ISBSG referans veri kümesindeki nominal ve
ordinal ölçekteki değişkenleri kullanarak bir efor kestirim
modeli geliştirmiştir. Bu çalışmada amaç veri kümesindeki
sayısal ölçekte olmayan bilgileri de model geliştirirken
kullanabilmektir. Bu problemi aşabilmek için kategorisel
regresyon yöntemi kullanılmıştır. Yeni modelin lineer
regresyon modeline oranla daha başarılı sonuçlar verdiği
gözlenmiştir.

Bir referans veri kümesinin kalitesi, veri tabanındaki verilerin
kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Literatürde veri kalitesi yedi
özelliğe değerlendirilmektedir: verilerin kullanım amacına
uygunluğu, doğruluğu, zamansızlığı, karşılaştırılabilirliği,
ulaşılabilirliği, tutarlılığı ve bütünlüğü [14]. Yazılım referans
veri kümelerinin kalitesinin değerlendirilmesi üzerine
araştırmacılar tarafından aşağıdaki çalışmalar yürütülmüştür:

Başka bir çalışmada Lokan, Wright, Hill ve Stringer [24]
ISBSG veri kümesi üzerinden organizasyon dışı projeler
içeren referans veri kümelerinin kıyaslama ve yazılım işgücü
kestiriminde kullanımlarını değerlendirmişlerdir. Çalışma
deneysel olmayıp ISBSG veri kümesinin özelliklerini tanımlar
niteliktedir. ISBSG, programlama dili, yazılım geliştirme
platformu, yazılım geliştirme metodolojisi, işgücü ve büyüklük
gibi değişkenleri barındırdığı için kıyaslama ve işgücü
kestirimine uygun olduğu belirtilmiştir. Fakat çalışma
ISBSG’nin problemli olduğu alanlara değinmemekte ve
sayısal analiz içermemektedir.

Liebchen ve Sheppred [23] referans veri kümelerindeki
“verilerin kirliliğini” (data noise) literatürdeki deneysel
yazılım mühendisliği çalışmalarını sistematik bir bakış
açısıyla inceleyerek değerlendirmiştir. Kirlilik, verinin hatalı
olması olarak tanımlanmıştır. Değerlendirdikleri makalelerin
%73’ünde veri kirliliği önemli bir sorun olarak karşılarına
çıkmıştır. Disney ve Johnson [9] veri kalitesi sorunlarını
Kişisel Yazılım Süreci (KYS/PSP) verilerinden yola çıkarak
değerlendirmişlerdir. 89 projede yaptıkları araştırmada 1589
hatayla karşılaşmışlardır. Temel hata tipleri ve ağırlıkları şu
şekilde verilmiştir: Hesaplama hataları (%46), eksik veri
(%18), verinin projeler arasında taşınırken hatalı girilmesi
(%14), veri alanına girilecek veri tipinin yanlış
anlaşılmasından kaynaklanan hatalar (%9). Çalışmanın
sonuçlarına göre bu hataların %44’ü LOC/Hour gibi tek
değerde hataya neden olurken; %13’ü birden fazla verinin
yanlış
türetilmesine
yol

Bourque, Oligny, Abran, ve Fournier [3] çalışmalarında
ISBSG verilerini kullanarak iş gücü ve proje büyüklüğünden
yola çıkıp proje süresini tahmin etmeye olanak sağlayan bir
model önermektedirler. Model 396 projeden oluşan bir
örneklem üzerinden regresyon yaklaşımı kullanarak
oluşturulmuştur. Đşgücü ve proje süresi arasında üstel bir ilişki
olduğu saptanmıştır. Yazılım geliştirme platformuna bağlı
olarak proje süresinin değişiklik gösterdiği, işgücü üzerinden
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proje verileri de bu homojen kümenin oluştrulması için
gereklidir. Özetlemek gerekirse sadece küçük ölçekli
projelerin işgücü verilerinden yola çıkarak büyük ölçekte bir
projenin işgücü kestirimini yapmak çok doğru sonuçlar
vermeyecektir.

açmıştır.
Literatürde veri kalitesindeki sorunlarla nasıl baş edilmesi
gerektiğini araştıran çalışmalar da bulunmaktadır. Strike,
Emam ve Madhavji [32] çalışmalarında yazılım işgücü/maliyet
kestirim modeli geliştirirken eksik verilerle mücadele
yöntemlerini belirtmektedir. De Veaux ve Hand [8] veri
kalitesinin nasıl düştüğünü, kötü verilerin neler olabileceğini,
bu kötü verileri nasıl belirlemek gerektiğini ve önceden
toplanmış olan verilerin kalitesinin nasıl geliştirilebileceğini
açıklamışlardır.

Refereans veri kümeleri gerçekleşen iş gücü verileri açısından
değerlendirildiğinde ISBSG ve IPA/SEC dışındaki veri
kümelerinin sadece projenin toplam işgücünü verdiğini
bununla birlikte veri kümelerinde işgücünün toplanma şekli
ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmadığını belirledik. Toplam
işgücünden yola çıkarak yazılım gereksinim, tasarım,
kodlama, test gibi yazılım geliştirme aşamaları için gerekli
işgücünü belirli oranlar dahilinde belirlemek bir yaklaşım
olmakla birlikte (bütünden parçaya); her aşama için ayrı ayrı
gerekli işgücünü belirleyip toplam işgücünü bulmak daha
doğru sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Đkinci yaklaşıma
göre proje işgücünü belirleyebilmek içinse geçmiş projelerin
yazılım geliştirme aşamalarına bölünmüş gerçekleşen iş gücü
verilerine ihtiyaç vardır.

Günümüzde toplanacak verilerin seçimi, veri toplama
yöntemleri ve verilerin sürdürülebilirliğinin sağlanması
konuları üzerine bir yazılım proje verisi kıyaslama standardı
bulunmamakla birlikte ISBSG tarafından standart oluşturma
ile ilgili çalışmalar 2008 yılında başlatılmıştır [16].
Konuyla ilgili yürüttüğümüz literatür araştırması güvenilir,
doğru ve kolay erişilebilir bir referans veri kümesine ihtiyaç
olduğunu göstermiştir [12][13][18]. Mevcut referans veri
kümelerinin kalite sorunlarının temelinde verilerin kirli ve
eksik
olması
yatmaktadır.
Veriler
yeterli
detayı
içermemektedir ve veri kümelerindeki verilerin güvenilirlikleri
sorgulanmamaktadır. Bir kestirim modelinin başarısı onu
oluştururken kullanılan veri kümesinin doğruluğu ve
güvenirliliği ile yakından ilişkilidir. Referans veri kümelerini
iyileştirmek için veri toplama ve bakım süreçlerinin
standartlaştırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması
gerekmektedir.

3.2. Veri Toplama ve Geçerleme Nitelikleri
Veri toplama süreçlerini değerlendirdiğimizde ISBSG,
IPA/SEC ve CSBSG veri kümelerindeki verilerin tamamen ya
da kısmi olarak tanımlanmış veri toplama süreçleri
kapsamında elde edildiğini görmekteyiz. Fakat diğer referans
veri kümelerindeki verilerin nasıl toplandığına dair herhangi
bir bilgi bulunmamaktadır.
Bir veri kümesindeki verilerin kalitesi
verilerin hem
doğruluğu, hem tamlığı, hem de kullanıma uygunluğu ile
karakterize olmaktadır. Veri geçerleme, veri doğruluğunun
çapraz hesaplamalar, gözden geçirmeler, karşılaştırmalar ya
da tekrar ölçümler yoluyla belirlenmesi sürecidir. Bu nedenle
veri geçerleme verilerin kalitesinin belirlenmesinde önemli bir
aşamadır. Referans veri kümelerinin analizi aşamasında
gözlemlerimiz ISBSG ve CSBSG veri kümelerinin geçerleme
sürecinden geçmediğini, IPA/SEC dışında kalan diğer veri
kümeleri içinse kesin bir şey söylenemeyeceğini göstermiştir.

3. Mevcut Referans Veri Kümelerinin
Özellikleri
Mevcut referans veri kümelerinin niteliklerini anlamak,
geliştireceğimiz referans veri kümesinin özelliklerini
belirleme açısından önem taşımaktaydı. Bu nedenle daha
önceki
çalışmamızda[31];
ISBSG[15],
CSBSG[7],
IPA/SEC[17],
China[11],
Finnish[21],
NASA[29],
COCOMO_SDR[22],
Albrecht[21],
Desharnais[9],
Maxwell[35], Kemerer[21], Miyazaki[1], COCOMO_81[3]
ve COCOMO_NASA93[28] veri kümelerini değerlendirdik
ve aşağıdaki sonuçlara ulaştık:

3.3. Proje Nitelikleri
Đş gücü kestiriminde programlama dili, yazılım geliştirme
takımının büyüklüğü ve tecrübeleri, yazılım geliştirme
platformu, yazılımın alanı ve kullanılan standartlar da
gerçekleşen işgücü ve yazılım büyüklüğü kadar önemlidir.
Veri
kümeleri
bu
veri
niteliklerini
barındırıp
barındırmadıkları açısından değerlendirildiğinde tüm veri
kümelerinin gerçekleşen iş gücü ve büyüklük verilerini belirli
bir seviyede verdikleri görülmüştür. Diğer taraftan homojen
veriler elde edebilmek için gerekli olan yazılım alanı ve
programlama dili bilgilerinin çoğu veri kümesinde yer
almadığı gözlenmiştir. Seçilmiş veri niteliklerinin veri
kümelerinde var olup olmadığına dair bilgiler aşağıdaki
tabloda verilmiştir.

3.1. Proje Büyüklüğü ve ĐşGücü
Bu veri kümelerinden sadece ISBSG uluslararası seviyede
proje verisine sahip olup; diğer veri kümeleri ulusal ya da
organizasyon seviyesinde proje verisi barındırmaktadır.
Referans veri kümelerinde bulunan proje ve proje niteliği
sayısı ile proje büyüklüklerinin aralıkları, ortalama üretkenlik
ile üretkenlikteki standart sapma değerleri Tablo 2’de
verilmektedir. Tüm veri kümelerinin proje büyüklükleri
incelendiğinde proje büyüklüklerinin 0 FP ila 20000 FP
arasında olduğu, ağırlıklı olarak da Şekil 1’de gösterildiği gibi
0 ila 3000 FP arasında değiştiği gözlenmiştir. ISBSG,
Kemerer, Cocomo_81, Nasa, CocomoSDR, Miyazaki, ve
Cocomo_Nasa referans veri kümelerinde az sayıda olmakla
birlikte büyüklüğü 100KSLOC üzerinde olan projelere ait
veriler de bulunmaktadır. Analoji modeli ile işgücü kestirimi
yaparken benzer nitelikte projelerden bir alt küme oluşturulur
ve yeni projenin iş gücü bu homojen alt kümeye göre
belirlenir. Küçük, orta ve büyük ölçekli projelere ait nitelikli

Önceki çalışmamızda [31] veri kümelerinin nitelikleri ile ilgili
daha detaylı bilgiye yer verilmektedir.
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Çalışma süresince mevcut referans veri kümelerinde
gördüğümüz veri niteliği, veri toplama yöntemleri ve veri
seviyeleri ile ilgili problemlerin önüne geçecek, güvenilir
verilerden oluşan ve sürdürülebilir bir veri kümesi oluşturmak
ana hedeflerimizden biri olmuştur.

4. Yazılım Proje Referans Veri Kümesi
(YPRVK)
Yazılım Proje Referans Veri Kümesi (YPRVK) Türkiye’nin
tüm araştımacı ve organizasyonlara açık ilk referans veri
kümesidir. Veri kümesini oluşturmaya yönelik çalışmalar 2009
yılının sonlarında Tübitak’ın desteği ile başlamıştır.

Veri Kümesi
FP
Albrecht Veri Kümesi
China Veri Kümesi
Desharnais Veri Kümesi
Finnish Veri Kümesi
Maxwell Veri Kümesi
Kemerer Veri Kümesi(1)
ISBSG-Yeni geliştirme
IPA/SEC-Yeni geliştirme
LOC
Kemerer Veri Kümesi(2)
COCOMO81
NASA
cocomo_sdr
Miyazaki94
cocomo_nasa
IPA SEC – Yeni geliştirme

Bu bakış açısıyla geliştirilen YPRVK, proje işgücü kestirimi
ve kıyaslamaya olanak sağlayan proje veri nitelikleri ile bu

Proje Büyüklük Aralığı

Veri
Özniteliği
Sayısı

24
499
81
38
62
15
1272
340

199-1902 FP
9-17518 FP
62-1116 FP
65-1814FP
48-3643 FP
99-2306 FP
3-20000 FP
NA

8
17
12
8
27
7
106
NA

0.06 FP/kişi saat
0.21 FP/kişi saat
0.08 FP/kişi saat
0.18 FP/kişi saat
0.1 FP/kişi saat
0.01 FP/kişi saat
0.23 FP/kişi saat
0,149 FP/kişi saat

0.08
0.27
0.07
0.15
0.06
0.69
0.4
0,13

15
63
101
12
48
60
280

39000-450.000 SLOC
1980-1150000
2200-423000 LOC
1369-114280 LOC
6900-417600
900-980000 LOC
NA

7
18
24
24
8
17
NA

41 SLOC/kişi saat
2 SLOC/kişi saat
2 SLOC/kişi saat
20 SLOC/kişi saat
8 SLOC/kişi saat
0,002 LOC/kişi saat
7.5 SLOC/kişi saat

3.72
0.29
0.23
2.12
0.66
0.1
6.4

Proje
Sayısı

Ortalama
Üretkenlik

Üretkenlikteki
Standart
Sapma

Tablo 2: Referans Veri Kümelerinin Özellikleri

Şekil 1: Proje büyüklüklerinin 0-6000 FP arasındaki dağılımlar
nitelikleri tanımlayıcı verileri içeren bir veri tanım kümesi;
verilerin tutarlı, doğru ve amaca uygun toplanmasında
rehberlik edecek bir veri toplama kılavuzu; verilerin girişini,
bakımını ve analizini web tabanlı bir ortamda yapmaya olanak
sağlayacak CUBIT aracından oluşmaktadır.

olanak sağlayacak Proje Öznitelikleri, Ürün Öznitelikleri ve
Üretkenlik Faktörleri hakkında veriler toplanmaktadır.
Aşağıda bu seviyelerin ve özniteliklerin açıklamaları
verilmiştir:
A. Đlgili Kişi Bilgileri: Gerekli görülen durumlarda proje
verilerinin alındığı yazılım organizasyonundan iletişime
geçilecek kişinin bilgileri tutulmaktadır. Bu bilgiler gizli
nitelikte olup sadece veri kümesi yöneticileri tarafından
görülebilir.

YPRVK’da 6 seviyede 43 adet özniteliğe ait veri
tutulmaktadır. Đlgili Kişi Bilgileri, Proje Büyüklüğü ve Đşgücü
temel verilerinin yanısıra projeleri kendi bağlamında
değerlendirmeye ve homojen veri alt kümeleri oluşturmaya
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Seviye B: Yazılım geliştirme aktiviteleri doğrudan 12207
süreçleri ile uyuşmuyordur fakat düzenli olarak toplanıyor
ve istendiğinde 12207 süreçlerine ayrıştırılabiliyordur.
Seviye C: Đşgücü, proje yöneticisi tarafından en iyi tahmin
yöntemi ile yaklaşık olarak belirlenebiliyordur. Proje
süresinde işgücünün düzenli kaydı tutulmamıştır.

B. Proje Öznitelikleri: Projeye özgü bilgilerin tutulduğu
bölümdür. Bu bölümde tutulan öznitelikler şunlardır:
“Projenin Adı”, “Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri”,
“Proje Tipi (yeni geliştirme, bakım...)”, “Sektör Tipi
(Finans, Üretim...)”, “Đşlevsel Alan Tipi” (Bilgi
sistemleri, Gerçek zamanlı yazılımlar...), “Yazılım
geliştirme metodolojisi (şelale metodolojisi, çevik
yazılım...)”, “Süreci destekleyecek araç kullanımı bilgisi
(IDE, CVS...)”, “projede çalışan sayısı”, “proje süresince
değişen çalışan sayısı”, “projenin süreç iyileştirme
standardı kapsamında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği
bilgisi”.

F. Üretkenlik Faktörleri: Đşgücü üzerinde etkisi olan
üretkenlik
faktörleri
güvenilirlik
(reliability),
kullanılabilirlik
(usability),
sürdürülebilirlik
(maintainability), etkinlik (efficiency) ve taşınabilik
(portability) olarak belirlenmiştir. Bu faktörler ordinal
ölçekte belirlenmekte olup yazılımdaki önemine göre 1
ila 5 arasında bir değer almaktadır.

Bu öz niteliklerden “Proje Adı” gizli olup veri yöneticisi
tarafından değiştirildikten sonra herkesin kullanımına
açılmaktadır.

Bu çalışmanın yapıldığı gün itibariyle YPRVK’da 4 farklı
yazılım organizasyonundan 41 projeye ait veriler yer
almaktadır. Projeler; Bankacılık/Finans, Savunma Sanayii
ve e-Devlet sektörlerine dağılmış durumdadır. En çok
proje 27 proje ile bir Savunma Sanayii firmasına aittir.
Proje büyüklükleri 110 FP ile 1500 FP arasında
değişmektedir.

C. Ürün Öznitelikleri: Ürün öznitelikleri kapsamında
tutulan veriler şunlardır: “Programlama dili (Java, C...)”,
“Veri tabanı yönetim sistemi (Oracle...)”, “Mimari
(Client-Sever...)”, “Standart Kullanımı (Mlt Std, IEEE
Std...)”, “Platform (Lunix, Unix...)”.

5. YPRVK Veri Toplama Aracı: CUBIT

D. Projelerin Büyüklüğü: Yazılım projelerin büyüklüğü
ISO/IEC tarafından uluslararası bir standart olarak kabul
edilen COSMIC Đşlevsel Büyüklük Ölçüm yönetemi
kullanılarak
ölçülmektedir.
YPRVK’da
bulunan
projelerin büyüklükleri COSMIC sertifikası olan uzman
kişiler tarafından ölçülmüştür. Diğer referans veri
kümelerinin aksine işlevsel büyüklük ile ilgili bilgi
sayısal bir ifadeden öte işlevsel kullanıcı gereksinimleri,
işlevsel süreçler, veri grupları, veri öznitelikleri ve veri
hareketleri detay seviyesinde tutulmaktadır.Bu detay
seviyesi hem ölçüm sonuçlarının geçerlenebilir olmasına
hem de büyüklük üzerinden daha detaylı analizlerin
(işlevsel benzerliklerin bulunması gibi) yapılabilmesine
olanak sağlamaktadır.

Daha
önceki
çalışmalarımızda
yazılımın
işlevsel
büyüklüğünün bir araç yardımıyla ölçülmesinin hata yapma
olasılığını azaltacağını, tekrarlayan işlerde hızlı ölçüm
yapmaya olanak sağlayacağını, ölçüm verilerinin güvenli bir
yerde saklanmasının daha sonraki çalışmalar için avantaj
oluşturacağını deneyimlemiş ve ölçüm verilerini toplamaya ve
kayıt altına almaya olanak sağlayan CUBIT aracını
geliştirmiştik [31].
CUBIT temel olarak yazılımın işlevsel büyüklüğünü
COSMIC, IFPUG, UniFSM yöntemlerine uygun olarak
ölçmeye olanak sağlamaktadır. Bu yöntemlerin işlevsel
bileşenleri ve bu bileşenler arasındaki ilişkiler daha özet bir
seviyede bütünleştirilmiş; yazılımın işlevselliğini temsil
edebilen tek bir genelleştirilmiş model (UniFSM)
geliştirilmiştir.
Böylelikle
yöntemlerin
birbirine
dönüştürülebilirliği mümkün hale gelmiştir.

E. Đşgücü: Projelere ait işgücü “ISO 12207 – Yazılım
Yaşam Döngüsü Süreçleri” standardı ile uyumlu olarak
toplanmaktadır. YPRVK’da yazılım işgücü üst seviyede
şu kırılıma sahiptir:
a. Proje Yönetim, b. Gereksinim, c. Tasarım, d.
Kodlama, e. Entegrasyon, f. Test, g. Kurulum, h.
Operasyon, i. Kalite Güvence, j. Kalite Yönetim, k.
Bakım
Mevcut işgücünü en doğru şekilde tanımlı hale
getirebilmek için bu üst seviye aktiviteler daha alt
seviyelere kırılmışlardır. Örneğin Proje Yönetim
Aktivitesi, Planlama, Kontrol-Đzleme, Risk Yönetim,
Konfigurasyon yönetim gibi alt seviye aktivitelerden
oluşmaktadır.

CUBIT, ölçüm detaylarının temel fonksiyonel bileşenler
düzeyinde oluşturulmasına olanak sağlar. COSMIC bakış
açısıyla belirtmek gerekirse; bir projeye ait temel bilgilerin;
ölçüm bilgilerinin (ölçümün amacı, kapsamı; uygulamaya ait
işlevsel süreçler, ilgi nesneleri, veri grupları, veri hareketleri,
ve veri öznitelikleri) saklanması CUBIT’in ilk verisyonu
çerçevesinde geliştirilen özelliklerdir.
Bunlara ek olarak CUBIT; projelerin, ölçümlerin ve ölçüm
bilgilerinin versiyonlanmasına; proje süresince gerçekleşen
işlevsel değişikliklerin büyüklüklerinin ölçümüne ve
karşılaştırmasına olanak sağlamaktadır.

Đşgücü verilerinin kalitesi verilerin organizasyonda nasıl
ve hangi sıklıkla toplandığı ile yakından ilişkilidir.
YPRVK’da işgücü verilerinin kalitesi 3 seviye altında
belirlenir.

Đşlevsel benzerliklerin doğru iş gücü kestirimi üzerindeki etkisi
daha önceki çalışmalarımızda gösterilmişti. CUBIT, işlevsel
benzerliklerin veri öznitelikler düzeyinde otomatik olarak
hesaplanmasını mümkün kılmıştır.

Seviye A: Organizasyonda işgücü verileri, 12207 süreçleri
ile uyumlu olarak, bir iş gücü toplama aracı yardımı ile
günlük ya da haftalık sıklıkla toplanmıştır.
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Đkinci versiyonu ile CUBIT, ulusal seviyede yazılım
organizasyonlarının kıyaslama, işgücü/maliyet kestirimi için
kullanabileceği, verileri uzmanlar tarafından geçerlenmiş
kamuya açık ilk yazılım proje referans veri kümesi olma
niteliği taşımaktadır.
CUBIT’i diğer referans veri kümelerinden ayıran en temel
özellikler: veri toplama sürecini araç desteği ile bütünleştirmiş
olması, projelerin işlevsel büyüklüklerine ilişkin çok detaylı
veri içeriyor olması, ölçüm detaylarından yola çıkarak işlevsel
benzerliklerin hesaplanabiliyor olması ve böylelikle çok daha
güvenilir ve doğru işgücü kestirimi yapmaya olanak sağlıyor
olması sayılabilir.
CUBIT’e http://cubit.ii.metu.edu.tr/cubit/ adresinden ulaşıp
organizasyonlar ve projeler arasında kıyaslama yapabilmek ve
yazılım proje verileri ile veri kümesine katkıda bulunmak
mümkündür.

6. Sonuçlar
Şimdiye kadar gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalar mevcut
referans veri kümelerinin yazılım organizasyonları tarafından
iş gücü kestiriminde kolaylıkla ve güvenle kullanılabilir
olmadığını göstermiştir.
2009 yılında başlayan çalışmalar ile Ulusal Yazılım Proje
Referans Veri Kümesi oluşturma yolunda çok önemli adımlar
atılmış; gelinen nokta ile veri kümesinin ilk sürümü 4 yazılım
organizasyonundan 41 proje ile kullanıma açılmıştır.
YPRVK sayesinde aynı sektörde olup benzer projeleri
gerçekleştiren organizasyonlar benzer değişkenlere maruz
kaldıkları için üretkenlik kıyaslaması yapıp sektördeki
yerlerini görebileceklerdir. Proje tipi ve sektör bazlı
performans ve üretkenlik kıyaslamaları, süreç iyileştirme
çalışmalarına
yön
verebilecektir.
YPRVK
bileşeni
kullanılarak, geliştirilmesi düşünülen bir yazılım projesi için
gerekli işgücü; veri kümesinde bulunan projelerle benzeşim
temelli karşılaştırmalar ile, iş kırılım ağacı detay seviyesinde
kestirilebilecektir.
YPRVD’da bulunan her veri özniteliği için veri tanım sözlüğü
oluşturulmuştur. Bu sözlükte verilerin ölçütü, ne sıklıkla ve
nasıl toplanması gerektiği, verilerin birimleri bilgileri yer
almaktadır. Bu kavramların tanımlı hale getirilmiş olması
toplanan her verinin aynı standarda bağlı olmasına dolayısıyla
tutarlı olmasına olanak sağlayacaktır. Bununla birlikte
YPRVK verilerinin aynı amaç için toplanmış olması ve proje
büyüklüklerinin uzman kişiler tarafından ölçülmüş olması da
verilerinin tutarlılığını ve doğruluğunu artıran çok önemli
faktörlerdir.
Bu aşamadan sonra veri kümesini geliştirmek için farklı
sektördeki organizasyonlardan farklı proje tiplerindeki verileri
toplamaya devam edeceğiz. Bununla birlikte veri kümesi
üzerinde işgücü ve süre kestirimi üzerine deneysel çalışmalar
yürütüp çalışma sonuçlarını yayınlayacağız.
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Yazılım Gereksinim Dokümanı Kalitesinin İşlevsel Büyüklük Ölçümüne Etkisi
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Bu amaçlar doğrultusunda COSMIC İBÖ yöntemi
kullanılarak
iki
basamaklı
bir
durum
çalışması
gerçekleştirilmiştir [13]. ISO/IEC [14] tarafından onaylanmış
bir yöntem olması ve farklı yazılım alanlarında yöntem ve
örneklere sahip olması nedeni ile İBÖ metodu olarak COSMIC
seçilmiştir [15].
Durum çalışmasının birinci bölümünde, bir grup katılımcı
belirli bir yazılım problemi için yazılım gereksinimlerini
araştırarak, yazılım gereksinim dokümanlarını oluşturmuştur.
İkinci kısmında ise başka bir grup katılımcı oluşturulan bu
yazılım dokümanlarını temel alarak yazılımın işlevsel
büyüklüğünü ölçmüşlerdir. Daha sonra bu ölçüm sonuçları
değerlendirilmiş ve analiz fazındaki hataların ölçüm sonuçları
üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
Bir sonraki bölüm İBÖ hakkında geçmiş araştırmaları
özetlemektedir. Üçüncü kısımda, çalışmanın hedeflerinden
bahsedilmiş dördüncü kısımda ise çalışmanın amaçlarını
gerçekleştirmek üzere yapılmış olan durum çalışmasının
detayları anlatılmıştır. Durum çalışmasının tasarımı,
gerçekleştirilmesi ve sonuçları bu bölümde anlatılmıştır.
Beşinci bölümde ise çıkarımlar ve sonuçlar verilmiştir.

Özetçe
İşlevsel yazılım büyüklüğü, iş gücü ve maliyet kestirimi gibi
yazılım proje yönetimi aktivitelerinin en önemli girdisini
oluşturmaktadır. Bu nedenle işlevsel büyüklük ölçümlerinin
doğruluğu ve güvenilirliği büyük önem taşımaktadır.
Ölçümlerin doğruluğu ölçücülerin deneyim seviyesine ve
yazılım dokümanlarının niteliğine doğrudan bağlıdır. Bu
çalışmada; çoklu bir durum çalışması yaparak ölçümlerde
sıklıkla karşılaşılan hataları irdeledik. Bu hatalara neden olan
etmenleri inceleyerek, hataları bu etmenlere göre sınıflandırdık.
Bu etmenlerin İşlevsel Büyüklük Ölçümlerine (İBÖ) etkilerini
araştırdık ve bu etkileri en aza indirmek için bir gözden
geçirme yöntemi oluşturduk.

1. Giriş
Yazılım Büyüklük Ölçümü iş gücü ve maliyet kestirimi,
planlama, proje takip ve izleme ve süreç iyileştirme gibi
yazılım proje yönetimi aktiviteleri için temel oluşturmaktadır.
İşlevsellik kavramı, 1970’lerin sonunda Albrecht tarafından
yazılımların büyüklüğünü ölçmek amacı ile ortaya atıldığından
beri yazılım uygulamalarının büyüklüğünü ölçmek amacıyla
kullanılan bir yöntem olarak popülerlik kazanmıştır [1].
İş gücü ve maliyet kestirimlerinin doğru yapılabilmesi için,
işlevsel büyüklük ölçümlerinin doğruluğu çok önemlidir.
Yazılım büyüklük ölçümleri, belirli standartlara göre
yapılmasına rağmen ölçümlerin doğruluğu ölçücülerin kalitesi,
yazılım dokümanlarının kalitesi ve ölçüm sürecinin kalitesi
gibi etmenlere bağlıdır.
İşlevsel yazılım büyüklük ölçümü yazılım gereksinim
dokümanları temel alınarak gerçekleştirilirler. Ancak yapılan
çalışmalarda, aynı doküman için farklı ölçücüler tarafından
bulunan
ölçüm
sonuçlarının
farklılık gösterebildiği
görülmüştür [5][7][8]. Bu farklılık İBÖ yönteminin, yazılım
büyüklüğünü temsil etmesinde sorunlara neden olmaktadır.
Ancak, işlevsel büyüklüğü girdi olarak kullanan yazılım
yönetimi aktivitelerinin başarılı olabilmesi için yazılım
büyüklük ölçümünün tekrarlanabilir ve doğru yapılmış olması
gerekmektedir. Bu nedenle işlevsel büyüklük ölçümünün
güvenilirliği çok önemlidir.
Araştırma grubumuzda, işlevsel büyüklük ölçümlerinde
sıklıkla yapılan hataları bulmak ve ölçümlerin doğruluğunu
arttırmak için daha önce bir dizi çalışma gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmalarda temel odak noktası ölçüm yöntemlerinin
yazılım dokümanlarına uygulandığı ölçüm fazı olmuştur. Bu
çalışmada da işlevsel büyüklük ölçümlerinde meydana gelen
hatalara etki eden faktörler araştırılmaktadır. Ancak, bu sefer,
diğer yazılım mühendisliği aktivitelerinin, ölçümlerin
doğruluğu üzerindeki etkisi de araştırılmıştır. Çalışmada,
işlevsel büyüklük ölçümünün temel girdisi olan yazılım
gereksinimlerinin oluşturduğu analiz fazı ve onun çıktılarına
odaklanılmıştır.
Çalışmada, sıklıkla yapılan hatalar ve bu hataların
kaynakları araştırılmıştır. Çalışma sonunda, ölçümlerin
doğruluğunu arttırmak için hata önleme ve hata tespit etme
olmak üzere iyi boyutta öneriler sunulmuştur.

2. İlgili Çalışmalar
Yazılım büyüklük ölçümü araştırmalarının geçmişi boyunca
kolay uygulanabilir, tekrarlanabilir, güvenilir, nesnel ve
anlamlı bir yazılım ölçüm yöntemi geliştirmek ana hedef
olmuştur. Yaygın olarak kullanılan ilk büyüklük ölçümü Kod
Satır sayısıdır. Kod Satır sayısı yöntemi ile ölçmek kolay ve
nesnel olmasına rağmen, ölçülen büyüklük yazılımın
geliştirildiği teknolojiye göre (geliştirme ortamı, kullanılan dil
vb.) değişiklik göstermektedir. Bu durum farklı yazılımların
büyüklüklerinin karşılaştırılmasında sorun yaratmaktadır [12].
Ayrıca, Kod Satır Sayısı yöntemi ile ölçüm yapabilmek için
yazılımın kaynak koduna ihtiyaç duyulmaktadır. Kaynak kod
yazılım geliştirildikten sonra ortaya çıktığından Kod Satır
sayısı ölçümü yazılım projesinin erken aşamalarındaki yazılım
yönetimi gereksinimlerini karşılayamamaktadır.
İkinci en çok kullanılan ölçüm yöntemi ise Fonksiyon
Nokta
Analizidir(FNA).
FNA,
işlevsel
kullanıcı
gereksinimlerinin sayısal bir değer ile ifade edilmesini
sağlar[11]. FNA ilk olarak 1979 yılında IBM araştırmacısı olan
Allan Albrecht tarafından kullanılmıştır [1]. FNA, yazılım
proje yaşam döngüsünde daha erken fazlarda kullanılabilmesi
nedeni ile Kod Satır Sayısı yönteminden daha popüler bir hale
gelmiştir. Ancak FNA, Kod Satır Sayısı yöntemine göre
uygulaması daha zor olduğu ve daha az nesnel olduğu için
eleştirilmiştir.
Herhangi bir ölçüm yönteminin en önemli özelliği
güvenilir olmasıdır. İBÖ yöntemini kullanarak ölçülen yazılım
büyüklük ölçümlerinin güvenilirliğini arttırmak üzerine birçok
araştırma yapılmıştır.
1992 yılında; Kemerer ve Porter yazılım büyüklüğü
ölçümlerinin güvenirliliğini arttırmak amacı ile bir durum
çalışması yapmışlardır. Bu durum çalışmasının sonunda az
sayıdaki etmenin bile ölçüm sonuçlarını büyük oranda
etkilediği görülmüştür. Sonuç olarak Kemerer, yazılım
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büyüklük ölçümünün güvenilirliğini arttırmak için bir prosedür
tanımlamıştır [2].
1993 yılında Kemerer, E-R yaklaşımı ile işlevsel büyüklük
ölçme ve standart IFPUG FSA yöntemi ile işlevsel büyüklük
ölçme tekniklerini karşılaştıran bir çalışma yapmıştır.
Çalışmanın sonucunda standart IFSUG FSA yaklaşımı, E-R
yaklaşımı ile desteklenirse ölçücüler için daha güçlü bir ölçüm
yöntemi yaratılmış olacaktır kanısına varılmıştır [3].
2004 yılında Abrahao, nesne yönelimli yazılım sistemlerini
İBÖ yöntemi ile ölçmeye yönelik araştırmalar yapmıştır.
Standart IFPUG yöntemi ve nesne yönelimli FN yöntemi, ISO
14413-3’te [18] bahsedilen tekrar edilebilirlik ve doğruluk
kriterlerine göre karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda
Nesne yönelimli FN yönteminin, standart IFPUG yöntemine
göre daha güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır [6].
O. Turetken 2008 yılında IFPUG ve COSMIC
yöntemlerinin benzer ve farklı yönlerini karşılaştırmak amacı
ile çoklu durum çalışması gerçekleştirmiştir. Bu çalışmanın
sonucuna göre aynı yazılım uygulaması için farklı grup temel
işlevsel bileşenler belirlenebilmektedir [4]. O.Turetken’in
başka bir çalışmasında ise 3 farklı grup aynı yazılım
gereksinim dokümanını ve farklı standartları (COSMIC,
IFSUG ve MkII) kullanarak yazılım uygulamasının
büyüklüğünü ölçmüşlerdir. Çalışmanın sonucunda ölçüm
sonuçları birbirinden farklı olduğu gözlenmiş, bu nedenle
farklı yaklaşımların ölçüm sonuçlarında farklılıklara yol
açabildiği belirlenmiştir [5].
2009 yılında Ö.Ö. Top, yazılım endüstrisinde sıklıkla
karşılaşılan hataları tespit etmek ve ölçümlerin güvenilirliğini
arttırmak için endüstriyel projelerden faydalanarak çoklu bir
durum çalışması gerçekleştirmiştir [7]. Ayrıca, E.Ungan farklı
ölçücülerin İBÖ sonuçları arasındaki farklılıkları ortaya
koyduğu bir çalışma gerçekleştirmiştir [8].
2010 yılında E. Ungan bir önceki çalışmasının devamı
olarak ölçümlerde sıklıkla yapılan hataları tespit etmiş ve İBÖ
sonuçlarının farklılaşmasına sebep olan etmenleri tespit
etmiştir. İBÖ sonuçlarında iyileşme sağlamak için önerilerde
bulunmuştur. Çalışmada yapılan önerileri başka bir durum
çalışması ile geçerlemiş ve COSMIC ölçümlerinin
doğruluğunda ilerleme kaydetmiştir[19]. Ayrıca 2010 yılında
Common Software Measurement International Consortium
(COSMIC), “Guideline for Assuring the Accuracy of
Measurements” adlı bir standart yayınlanmıştır. Bu standart
ölçüm hatalarına sebep olan temel faktörleri vurgulamaktadır.
Ayrıca ölçücülerin hata yapmalarını önleyici bazı önemli
bilgiler içermektedir [10].
Bütün bu çalışmalar, daha güvenilir ve yararlı ölçüm
yöntemleri ortaya çıkarmak ve İBÖ metotlarının daha objektif
olmasını
sağlamak
amacı
ile
gerçekleştirilmiştir.
Önceki çalışmalarımızda bulduğumuz ölçüm hataları ve

bireylerin ölçüm sonuçlarındaki farklılıkların kaynaklarını;
Ölçüm metotlarını uygulamadaki hatalar ve Yazılım
dokümanlarından kaynaklanan hatalar olmak üzere ikiye
ayırabiliriz. Bu çalışmada bu iki etkinin ayrı ayrı
gözlemlenebilmesi hedeflenmiştir.

3. Çalışmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı üç bölüm altında toplanabilir:
•
Yazılım gereksinim analizinin işlevsel büyüklü
ölçümünün verimliliği üzerindeki etkisini araştırmak,
•
COSMIC ölçümleri sırasında meydana gelen ortak
hataları saptamak,
•
Ölçüm hatalarının oluşmasını önlemek ve
ölçümlerdeki hataları bulmaya yardımcı olmak üzere
bir kontrol listesi hazırlamak.
3.1. Analiz Aktiviteleri Kalitesinin İBÖ Verimliliğine etkisi
Yazılım büyüklük ölçüm yöntemlerinin ana hedefi, yazılım
büyüklüğünün nicel olarak ifade edilmesidir. Farklı ölçüm
yöntemleri, yazılım büyüklüğünü temsil etmek için farklı
yazılım yaşam döngüsü kavramlarını kullanmaktadır.
Örneğin, kod satır sayısı tabanlı ölçümler, yazılım kaynak
kodunu, Nesne Puan ve benzeri tasarım büyüklük ölçümleri ise
tasarım verilerini (UML grafikleri, iş modelleri vb.) temel
almaktadır.
İBÖ yöntemlerinde ise genellikle yazılım
gereksinim dokümanı (YGD) temel alınarak yapılmaktadır.
Başka bir deyişle, yazılım gereksinim dokümanının
büyüklüğü, yazılım probleminin büyüklüğü olarak tanımlanır.
Ancak, gereksinim dokümanı, gereksinim belirleme ve veri
analizi gibi aktivitelerin sonucunda oluşturulmaktadır. Bu
aktivitelerin yetersiz olması ölçüm sonuçlarını olumsuz yönde
etkilemektedir. Yazılım problemi ile yazılım modeli arasındaki
bu boşluk İBÖ yönteminin yazılım büyüklüğünü ölçmedeki
etkinliğini azaltabilmektedir.
Bu durumlardan ayrı olarak; ölçüm kurallarının yazılım
gereksinim dokümanına uygulanması sırasında da hatalar
meydana gelmektedir. Bu; hatalar gereksinim tanımlama ve
büyüklük ölçümü arasında başka bir boşluk oluşturmaktadır.
Şekil 1, işlevsel büyüklük ölçüm sürecindeki bu kavramsal
boşlukları göstermektedir.
Bu çalışmada, gereksinim dokümanındaki hataların
işlevsel büyüklük ölçümü üzerindeki etkilerini araştırıyoruz.
Analiz fazından kaynaklanan ölçüm hataları (Boşluk1) ve
ölçüm fazından kaynaklanan ölçüm hatalarını (Boşluk2)
karşılaştırmayı hedefliyoruz.

Hedeflenen Nicel Karşılık

Gereksinim Oluşturma
Boşluk 1

YGD

Yazılım Problemi

Boşluk 1

Veri Analizi

Şekil 1 İşlevsel Büyüklük Ölçümü Genel Bakış
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4.1. Durum Çalışmasının Tasarımı

3.2. COSMIC Ölçümlerinde Yapılan Ortak Hatalar

Gereksinim analiz aktivitesinin kalitesinin COSMIC ölçümüne
etkisini araştırmak üzere; ölçüm sürecine müşteri
gereksinimlerinden yola çıkarak başlanmış ve gereksinim
analizini başka bir adım olarak durum çalışmasına eklenmiştir.
Bölüm 3,1’de anlatıldığı üzere analiz fazındaki hataların
(Boşluk1) ve ölçüm fazındaki hataların (Boşluk2) belirlenmesi
hedeflenmiştir. Bunun için, katılımcı ölçümlerinin iki farklı
referans cevap anahtarı ile karşılaştırması planlanmıştır.
Öncelikle ölçüm uzmanlarından oluşan bir grup, adım 1’in
sonunda oluşturulmuş gereksinim dokümanını ölçerek bir
cevap anahtarı oluşturmuştur (Cevap Anahtarı 2).
Katılımcıların ölçüm sonuçları bu cevap anahtarı referans
alınarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede ölçüm
fazında meydana gelen hatalar (Boşluk 2) tespit edilmiştir.
Bunun yanı sıra,
aynı ölçüm uzmanları,
müşteri
gereksinimlerinden başlayarak bütün süreci yeniden işletmiş
ve aynı müşteri gereksinimlerinden kendi yazılım gereksinim
dokümanlarını oluşturmuştur. Daha sonra bir kez de bu
dokümana göre ölçüm gerçekleştirmiş ve ayrı bir cevap
anahtarı oluşturmuşlardır (Cevap anahtarı 1).
Katılımcıların ölçümlerinin doğruluğu bir kez de bu
değerlendirilmiştir.
Bu,
anahtar
referans
alınarak
değerlendirme, sürecin en başından itibaren geçilen aşamaları
içeren bir kıyaslama olduğundan, hem analiz fazında (Boşluk
1) hem de ölçüm fazında (Boşluk 2) oluşan hatalar tespit
edilmiştir.
Analiz ve ölçüm fazında oluşan hataların etkilerini
ayrıştırabilmek ve karşılaştırabilmek amacı ile bu iki
değerlendirmede ortaya çıkan hata oranları karşılaştırılmıştır.
Şekil 2, çalışmanın akışını ve sonuçlar için kullanılan
değerlendirme temellerini göstermektedir.

Önceki çalışmalarımızda [7][8], ölçüm sonuçlarında gözlenen
farklılıklar aşağıdaki gibi kategorize edilmiştir:
• Ölçüm yöntemi hakkında eksik bilgi,
• Gereksinim dokümanı oluşturulurken yapılan
varsayımlar,
• Basit hatalar.
Benzer olarak, yeni yayınlanmış olan COSMIC Guideline
for Assuring the Accuracy of Measurements [10] dokümanında
COSMIC ölçüm doğruluğunu etkileyen faktörler üç ana başlık
altında tanımlanmaktadır:
•
Ölçücünün kalitesi,
•
Yazılım dokümanlarının kalitesi,
•
Ölçüm sürecinin kalitesi.
Bu çalışmada, bu faktörlere dayanan hatalar bulunmaya
çalışılmıştır. Bu hatalar Şekil 1 de gösterilen gereksinim
dokümanı ile işlevsel büyüklük ölçümü arasındaki boşluğu
oluşturmaktadır.
3.3. Ölçüm hatalarını önlemek ve tespit etmek için kontrol
listesi
COSMIC Guideline for Assuring the Accuracy of
Measurements [10] yazılım büyüklük ölçümlerinin kalitesini
arttırmak için bazı güvence etkinlikleri içermektedir. Kalite
güvence etkinlikleri Hata- Tespiti ve Hata-Önleme olmak
üzere ikiye ayrılır.
Bu kontrol mekanizmalarının her ikisi için de birer kontrol
listesi hazırlanmıştır. Hata–Önleme kontrol listesi COSMIC
metodunun [13] önemli noktalarını özetleyip, ölçülecek
dokümanların içermesi gereken bilgileri vurgulamaktadır.
Hata-Tespiti kontrol listesi, COSMIC ölçümleri sırasında
sıklıkla yapılan hataları önlemek amacı ile oluşturulmuştur.
Bu çalışmanın amaçlarından biri de, endüstride
uygulanacak yazılım büyüklük ölçümleri için hızlı çözümler
sunabilecek detaylı bir kontrol listesi oluşturmaktır. Kontrol
listeleri oluşturulurken COSMIC Guideline for Assuring the
Accuracy of Measurements [10] standardı referans olarak
alınmıştır.
Hata-Tespiti konusunda otomasyon fırsatları ise ilerideki
çalışmalarda incelenecektir.

4.2. Durum Çalışmasının Yürütmesi
4.2.1. Adım 1: Gereksinim Dokümanının Hazırlanması
Durum çalışmasının birinci basamağında; müşteri gereksinimi
olarak gerçek bir yazılım problemi betimlenmiştir.
Katılımcılara bir gereksinim taslağı verilmiştir. Problemi
analiz etmeleri ve kullanım durumlarını da içeren bir yazılım
gereksinim dokümanı oluşturmaları istenmiştir.
Sözü geçen yazılım, web tabanlı bir İnsan Kaynakları ve İş
Emri Yönetim Sistemi’dir. Sistem 4 kullanıcı tipini
desteklemekte ve çalışan bilgilerini, iş emirlerini, iş gücü
kayıtlarını, eğitim ve seminerleri, duyuruları yönetmekte ve
raporlamaktadır.
Katılımcılar Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik
Enstitüsü Bilişim Sistemleri yüksek lisans programı
öğrencileridir. Katılımcıların en iyi performanslarını
gösterdiklerinden emin olmak için bu alıştırma aynı zamanda
notlandırılmıştır. Katılımcılar 4’er kişilik 5 grup
oluşturmuşlardır. Daha sonra katılımcılara, İnsan Kaynakları
ve İş Emri Yönetim Sistemi hakkında temel bilgiler içeren
teknik olmayan bir müşteri gereksinim taslağı verilmiştir.
Taslak, kullanıcı bakış açısından gerekli işlevsellikleri
içermektedir. Bu taslağa göre, katılımcılardan analiz
gerçekleştirerek yazılım gereksinim dokümanı hazırlamaları
beklenmiştir. Gerçek bir yazılım yaşam döngüsü adımlarını
takip etmek için, her YGD başka bir grup tarafından
denetlenmiş ve bulgular sonucunda gerekli değişiklikler
dokümanlara yansıtılmıştır.
Oluşturulan bu YGD’ler COSMIC ölçüm uzmanları
tarafından karşılaştırılmış ve en güvenilir ve tutarlı olan
doküman büyüklük ölçümü için seçilmiştir. Karışıklığı
önlemek amacı ile bu YGD, bu çalışmada Üretilmiş YGD (ÜYGD) olarak adlandırılmıştır.

4. Durum Çalışması
Çalışmada gerçekleştirilen durum çalışması iki basamaktan
oluşmaktadır. Birinci basamakta, bir grup katılımcıya müşteri
gereksinimleri verilmiştir. Bu katılımcılardan, müşteri
gereksinimlerine göre yazılım gereksinim dokümanını
hazırlamaları istenmiştir.
Çalışmanın ikinci basamağında; ilk basamakta oluşturulan
gereksinim dokümanlarından en iyisi,
ikinci bir grup
katılımcıya verilmiştir. Bu katılımcılardan yazılım gereksinim
dokümanına göre COSMIC metodunu kullanarak yazılımın
işlevsel büyüklüğünün ölçmeleri istenmiştir.
Bu bölüm durum çalışmasının tasarım, hazırlık, yürütme
ve değerlendirme gibi detaylarını içermektedir. Ancak ana
vurgu çalışmanın hedeflerine uygun olarak, durum
çalışmasının ikinci basamağına olacaktır. Çalışmanın amacı
yazılım analizindeki hataları tespit etmekten ziyade, büyüklük
ölçümündeki hataları tespit etmek olduğundan, yazılım
gereksinim dokümanının hazırlanışı ve seçme sürecinin
detayları bu bildiri için kapsam dışında bırakılmıştır.
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Şekil 2 Durum Çalışmasının Akışı
Daha sonra, aynı İnsan Kaynakları ve İş Emri
Yönetim Sistemi gereksinim taslağından yola çıkarak
yazarların ve COSMIC ölçüm uzmanlarının da içinde
bulunduğu bir grup uzman ikinci bir YGD
oluşturmuştur. Bu YGD bu çalışmada Referans YGD (RYGD) olarak isimlendirilmiştir.
Ü-YGD işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimleri
içermektedir. Dokümanda kullanıcı ara yüzleri, UML
sınıf diyagramı şeklinde oluşturulmuş basit bir veri
analizi ve kullanım durumları bulunmaktadır.
R-YGD, kullanım durumu ve kullanıcı ara yüzlerinin
yanında daha detaylı bir veri analizi içermektedir. ÜYGD ana iş nesnelerini gösteren bir sınıf diyagramı
içerirken R-YGD 3. Normal Formda bulunan bir varlık
ilişki (E-R) diyagramı içermektedir. Ek olarak kullanılan
Ü-YGD üretilenleri arasında en iyisi olmasına rağmen,
sınıf diyagramı ve kullanım durumları arasında çelişkiler
bulunmaktadır. R-YGD, Ü-YGD’ye göre daha net ve
daha tutarlıdır.
R-YGD’de belirtilmiş olan bazı işlevselliklerin ÜYGD’de bulunmadığını tespit edilmiş, farklı bir deyiş ile
Ü-YGD’de bahsedilen işlevselliklerin R-YGD’dekilerin
bir alt kümesi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Ü-YGD’de
geçen kullanım durumları R-YGD’de geçenlerden daha
az detaylıdır.
4.2.2.

olmasına gayret edilmiştir. İkinci adımı gerçekleştiren
katılımcılar aynı üniversite ve bölümden bir başka dersin
öğrencileri arasından seçilmiştir. İki gurubun endüstri ve
akademik
bilgi
birikim
seviyeleri
çalışmayı
etkilemeyecek derecede yakındır.
Ölçümden önce, Ü-YGD ve R-YGD’nin her ikisi de
COSMIC ölçüm uzmanları tarafından tartışılmış ve
ölçülmüştür. Bu sonuçlar yazarlar tarafından gözden
geçirilmiştir.
Ü-YGD ve R-YGD’nin uzmanlar tarafından
ölçümlerine sırasıyla Cevap anahtarı 1 ve Cevap
Anahtarı 2 adları verilmiştir ve bunlar katılımcıların
ölçümlerini değerlendirirken temel oluşturmuşlardır.
Uzmanlarca yapılan ölçümlere göre, R-YGD ölçümü
83 fonksiyonel süreç ve 366 veri hareketi içerirken, ÜYGD 55 fonksiyonel süreç ve 259 veri hareketi
içermektedir.
Cevap anahtarı 1 ve Cevap Anahtarı 2 arasındaki
Fonksiyonel Süreç (FS) ve Veri Hareketi (VH) farkları
sırası ile 28 ve 107’dir. Bu farkların çoğu Ü-YGD’de
belirtilmeyen işlevselliklerden kaynaklanmaktadır.
Ölçümden önce; katılımcılara 3 saatlik ders ve
etkileşimli bir çalıştay içeren COSMIC eğitimi
verilmiştir. Çalıştay sonunda katılımcılara ölçmeleri için
küçük bir pilot proje verilmiştir. Bu ölçümler sonucunda
%60’ın üzerinde başarı gösteren öğrenciler katılımcı
olarak seçilmiştir. Katılımcılar 3’er kişilik 2 grup
oluşturmuşlardır.
Daha sonra her iki gruba da aynı İnsan Kaynakları ve
İş emri Yönetim Sistemi’nin Ü-YGD’si ölçüm için
verilmiştir.
COSMIC
yöntemi
kullanılarak
katılımcılardan sitemin ölçülmesi istenmiştir. Ölçümler;
COSMIC ve IFPUG yöntemleri ile ölçüm
gerçekleştirmeyi kolaylaştıran CUBIT adlı program
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. [16]
Katılımcıları zaman baskısından kurtarmak amacı ile
ölçüm için bir hafta verilmiştir ve katılımcılar bir hafta
sonunda CUBIT ölçüm raporlarını teslim etmişlerdir.
İkinci adım da katılımcıların tam katılımını sağlamak
amacı ile notlandırılmıştır.
Ölçüm raporlarının toplanmasından sonra, her ölçüm
öncelikle Ü-YGD’nin cevap anahtarına (Cevap

Adım 2: Ölçüm

Durum çalışmasının ikinci basamağında; çalışmanın
birinci basamağında elde edilmiş olan Ü-YGD bir grup
katılımcı tarafından ölçülmüştür. Ortak hataları bulmak
amacı ile bu ölçümler toplanmış ve değerlendirilmiştir.
Ü-YGD’de belirtilmemiş bir özelliğin ölçümde
kullanılmasını engellemek amacı ile çalışmanın ikinci
adımı için birinci adımdaki katılımcılardan farklı
katılımcılar seçilmiştir. Bu durum yazılım gereksinim
dokümanlarının
ölçüm
üzerindeki
etkilerinin
incelenebilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca,
endüstride analiz çalışması ve büyüklük ölçümü farklı
kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.
Çalışmanın
ikinci
basamağında,
ölçümü
gerçekleştiren kişilerin, analizi yapan kişilerden farklı
seçilmesine rağmen, katılımcı profillerinin yakın
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•

Anahtarı 1) göre daha sonra da R-YGD’nin cevap
anahtarına (Cevap Anahtarı 2) göre değerlendirilmiştir.
Her katılımcının ölçüm rapor, Ü-YGD cevap
anahtarına göre birden fazla kez kontrol edilmiştir. Her
bir ölçüm dokümanında öncelikle Fonksiyonel Süreç,
daha sonra da Veri Hareketleri kontrol edilmiştir.
İkincil olarak ilgi nesneleri kontrol edilmiş ve son olarak
da sıklıkla yapılan hatalar tespit edilmeye çalışılmıştır. .
Aynı adımlar, R-YGD cevap anahtarı (Cevap
anahtarı 1) kullanılarak da gerçekleştirilmiştir.
Ölçüm raporlarını bu şekilde tekrar tekrar gözden
geçirmek hataların sınıflandırılmasına yardımcı olmuş ve
hataların oluşumundaki olası benzerliklerin görülmesini
sağlamıştır.

•

VH’nin ilgisi olmayan bir ilgi nesnesi (OOI) ile
ilişkilendirilmesi,
Fazladan varsayılan işlevsellikler.

Yazılım Dokümanlarının Kalitesi
•
Bir ilgi nesnesinin özniteliği olmayan veriler
kullanılması,
•
İlgi nesnelerinin alt varlıklarının unutulması,
•
Veri analizinde ve İlgi Nesnesi belirlenmesinde
hatalar.

Yukarıda bahsedilen hatalar, COSMIC Guideline for
Assuring the Accuracy of Measurements [10]
standardında bahsedilen hata sebeplerine dayanarak
kategorize edilmiştir.

Ölçüm Sürecinin Kalitesi
• Güncelleme/Silme öncesi Listeleme işlevsel
süreçlerinin unutulması,
• Güncelleme Öncesi Detaylı sorgulama işlevsel
sürecinin unutulması,
• Listeleme işlevsel sürecini Güncelleme/Silme
işlevsel sürecinin bir parçası olarak tanımlama.

Ölçücünün Kalitesi
•
Sayılmış bir FS’nin tekrar sayılması,
•
Ölçülmüş bir Veri Hareketinin birden fazla
kullanımı,
•
Seç, Ara, Kaydet, Bul gibi operasyonların farklı
bir FS olarak tanımlanması,
•
Aynı VH’nin birden fazla kez sayılması,
•
Sistem sınırları içerisindeki veri hareketlerinin
de ölçülmesi,
•
CRUDL (Create-Retrieve-Update-Delete-List)
(Oluştur, Getir, Güncelle, Sil, Listele)
operasyonlarının birleştirilmesi,
•
Açılır listenin düzgün kullanılmaması,
•
Kullanıcı ara yüzü parçalarının ve sistem
kullanıcılarının ilgi nesnesi (OOI) olarak
değerlendirilmesi,
•
Aynı Kullanıcı Gereksinimine ait birleştirilmiş
FS’ler,

Her faktör için hataların COSMIC büyüklük
karşılıkları toplanmış ve toplam hatalar içindeki yüzdelik
dilimleri hesaplanmıştır.
Tablo 1 hataların COSMIC büyüklüklerini ve bölüm
3,1’de anlatılan iki bilgi boşluğundan kaynaklanan hata
sebeplerini özetlemektedir. Aşağıdaki Tablo 1,
katılımcının toplam hatalı VH sayılarını göstermektedir.
Cevap Anahtarı 1, uzmanlarca yazılmış Gereksinim
Dokümanı üzerinden uzmanlarca yapılmış ölçüme göre
hazırlanmıştır. Cevap Anahtarı 2 ise, katılımcıların
hazırladığı Gereksinim Dokümanı üzerinden uzmanlarca
yapılmış ölçüme göre hazırlanmıştır.
Bu nedenle, Cevap Anahtarı 2’ye göre yapılan
değerlendirmeler, Boşluk 2’den kaynaklanan hataları,
Cevap Anahtarı 1’e göre yapılan değerlendirmeler ise
hem Boşluk 1 hem de Boşluk 2’den kaynaklanan hataları
göstermektedir. Bu yüzden, bu iki cevap anahtarına göre
bulunan hatalar arasındaki farklılık, Boşluk 1’den
kaynaklanan hataları yani, yazılım probleminden yazılım
gereksinimlerini
oluşturma
sırasındaki
hataları
vermektedir.

5. Bulgular

Hata Sebebi
Ölçücünün Kalitesi

Cevap Anahtarı 2
Tüm Hatalar
CFP Karşılığı
İçindeki Oranı
964
60,44%

Cevap Anahtarı 1
Tüm Hatalar
CFP Karşılığı
İçindeki Oranı
964
34,68%

Yazılım Dokümanının Kalitesi

314

19,69%

1499

53,92%

Ölçüm Sürecinin Kalitesi
Toplam

317
1595

19,87%
100,00%

317
2780

11,40%
100,00%

Tablo 1 Hata büyüklüğü ve hata sebepleri
Verilerden de görülebileceği gibi, Cevap Anahtarı
1’e göre yapılan değerlendirmede çok daha fazla hata
bulunmuştur. Bu fark katılımcılar tarafından hazırlanan
Gereksinim
Dokümanındaki
eksikliklerden
kaynaklanmaktadır. Dikkat çekici bir diğer nokta da,
katılımcıların hazırladığı Gereksinim dokümanı temel
alınarak yapılan ölçümlerde dokümandan kaynaklanan
hatalar %20 seviyesindeyken, uzmanların hazırladığı
Gereksinim Dokümanı ile yapılan karşılaştırmada bu
hataların oranı %50’yi geçmektedir. Bu durum,
Gereksinim Dokümanlarının kalitesini yükseltmenin,

ölçüm doğruluğunu arttırmakta diğer bütün etmenlerden
daha önemli olduğunu göstermektedir.

6. Çalışmanın Kısıtları
Çalışma tek bir yazılım gereksinim dokümanı üzerinde
gerçekleştirildiğinden, sonuçların daha büyük veya farklı
projelere
genelleştirilip
genelleştirilemeyeceği
araştırılmalıdır. Ancak bulunan sonuçlar diğer
çalışmalarımızda elde edilen sonuçlar ile benzerlik
göstermektedir.
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Çalışmada uzman ölçücüler yerine, deneyimsiz
ölçücüler kullanılmıştır. Bu durum, deneyimli ölçücülere
kıyasla daha büyük oranda hata oluşmasına neden olmuş
olabilir.
Uzmanlar tarafından oluşturulan yazılım gereksinim
dokümanında (R-YGD) ve bu dokümana göre yapılmış
olan büyüklük ölçümünde de (Cevap Anahtarı 1) hatalar
bulunabilir. Çalışmada, bu gereksinim dokümanı ve
cevap anahtarı hatasız ve referans olarak kabul
edilmiştir.
Büyüklük ölçümü yapılmadan önce katılımcılara
verilen
COSMIC
eğitiminin
süresi
yeterli
görülmeyebilir. Ancak endüstride benzeri hizmet içi
eğitimler benzeri sürelerde verilmektedir bu nedenle
verilen eğitimin çalışmanın amacını kısıtlayıcı bir etmen
olduğu düşünülmemektedir.

Kontrol Listesi:
Hata Önleme:
1. Yazılım dokümanı yazılımın amacını içeriyor
mu?
2. Fonksiyonel kullanıcılar yazılım dokümanında
belirtilmiş mi?
3. Bütün fonksiyonel gereksinimler belirtilmiş
midir? Bu gereksinimler anlaşılır ve nesnel
midir?
4. Kullanım durumları gereksinimleri tam olarak
yansıtıyor mu?
a. Eksik kullanım durumu bulunuyor
mu?
b. Kullanım durumları anlaşılır mı?
5. E-R (Varlık ilişkileri) diyagramı kontrol edildi
mi? (3. Normal Form’da mı?)
6. E-R diyagramı ile kullanım durumlarında
belirtilen varlıklar arasında herhangi bir
tutarsızlık bulunuyor mu?
7. Ölçümü yapacak kişiler COSMIC (veya
kullanılan diğer bir ölçüm yöntemi) eğitimi
aldılar mı? (Ölçüm deneyimleri var mı?)
8. Ölçüm amacı net olarak belirlendi mi?
9. Ölçümün kapsam ve katmanları net bir şekilde
tanımlandı mı?

7. Sonuç
Durum çalışmasının sonuçlarına göre katılımcıların
ölçümlerindeki Veri Hareketi ve İşlevsel süreçler Cevap
anahtarı 1 ve Cevap anahtarı 2’ye karşılaştırıldığında
aralarında büyük farklar bulunmaktadır. Bu farkın sebebi
yazılım gereksinim dokümanlarının yetersiz olmasıdır.
Sektörde geliştirilen çoğu uygulamanın yazılım
dokümanlarının durumu durum çalışmasındaki gibidir.
Genellikle, yazılım dokümanları işlevsel büyüklük
ölçümü hakkında bilgi seviyesi yetersiz kişilerce
hazırlanmaktadır ve bu durum ölçüm sonuçlarını
olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Hazırlanan yazılım dokümanları, büyüklüğü ölçülen
sistemi gerektiği şekilde yansıtmazsa, sistemin
büyüklüğü sağlıklı bir şekilde belirlenemez. Bu durumu
ortadan kaldırmak için yazılım dokümanları, işlevsel
büyüklük hakkında bilgi sahibi olan kişiler tarafından
oluşturulursa ölçüm sonuçları daha güvenilir olarak
bulunabilir.
Durum çalışmasında belirtilen sıklıkla yapılan
hataların yapılmaması için ölçüm yapan kişilerin ölçüm
yönteminde iyi eğitilmiş olmaları da ayrıca önemlidir.
Bazı ölçüm örnekleri COSMIC Guideline for Sizing
Business Application Software kılavuzunda belirtilmiştir
[17].
Çalışma sonunda, ölçüm sürecinin sonunda daha
güvenilir ve daha doğru ölçümler elde etmek amacı ile
bu çalışma ve önceki çalışmalarda bulunan ve COSMIC
güvenilirlik kavuzunda belirtilen en sık yapılan hataları
birleştirerek bir kontrol listesi oluşturulmuştur. Ölçüm
sürecinden önce ve sonra kullanmak koşulu ile bu
yöntemler Hata-Tespiti ve Hata-Önleme olarak ikiye
ayrılmıştır.
Hata Önleme: Ölçüm sırasında hata meydana
gelmemesi için, yazılım dokümanlarının, ölçücülerin ve
ölçüm sürecinin kalitesinin arttırılması gerekmektedir.
Ölçümü yapan kişiler yazılım dokümanlarının
anlaşılırlığından doğan hataları engellemek amacı ile
Yazılım Gereksinim Dokümanını ölçüm amaçlarına
uygunluğu açısından gözden geçirmelidir. Ölçüm yapan
kişilerin kalitesi ise COSMIC eğitimleri ile ve ölçme
konusunda deneyim kazanmaları ile arttırılabilir. Son
olarak, ölçüm sürecinin kalitesi, ölçüm için hazırlanmış
bir araç kullanarak, arttırılabilir.
Hata-Tespiti: Bu yöntem ile sıklıkla karşılaşılan
hataların ölçüm sonuçlarındaki varlığı kontrol edilir ve
bu sayede ölçüm gerçekleştikten sonra ölçümün
doğruluğu arttırılır.

Hata-Tespiti:
Bulgular bölümünde; Ölçücünün Kalitesi, Yazılım
dokümanının kalitesi, Ölçüm sürecinin kalitesi başlıkları
altında vurgulanan faktörlerin varlığı kontrol edilmelidir.
(Örn. “Seç, Ara, Kaydet, Bul gibi operasyonların farklı
bir FS olarak tanımlanmış mıdır?”)
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yazılım geliştirme araştırmacıları tarafından anlaşılmış ve bu
konu etmen tabanlı yazılım mühendisliğinin belli başlı
araştırma konularından biri haline gelmiştir. Bu çalışmalarda
birçok ÇES geliştirme metodolojisi ve çeşitli etmen üst
modelleri (meta-model) önerilmiştir. Literatürde; Bernon'un
[2], Zambonelli'nin [3] ve Cossentino'nun [4] ÇES üst
modelleri tanımladıkları, ayrıca Ferber'in [5], Bauer'in [6] ve
Cervenka'nın [7] da ÇES metodolojileri için genel amaçlı üst
model tanımladıkları görülmektedir. Ancak bu çalışmalarda
her ne kadar MGG sürecine ait yaklaşımlar sunulmuş olsa da
Anlamsal Web yapıları ile etmen sistemlerinin birlikte
işlerliğinin önerilen süreçlerde yer almadığı gözlenmektedir.
Tanımlanan üst modellerin ve geliştirme metodolojilerinin bir
kısmında alan kavramlarının ontolojik olarak tutulmasını
sağlayan model elemanlarının bulunmasına rağmen bu
çalışmaların Anlamsal Web ile tümleşimi sağlamak amacıyla
yapılmadıkları görülmektedir. Bu tümleşimin tam olarak
gerçekleştirilebilmesi için etmenlerin çalışma zamanında
kullandığı
parametrelerin
de
ontolojik
kavramlarla
desteklenmesi gerekmektedir. Yapmış olduğumuz çalışmada
bu şekilde bir kullanımla etmen sistemlerinin Anlamsal Web
içerikli bir şekilde geliştirilebileceği örneklendirilmiştir.
Tanımlamış olduğumuz tümleşim, literatürde oldukça fazla
kullanılmış model uzaylarının (modeling space) tek bir teknik
uzayda (technical space) birleştirilmesi yöntemiyle
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda; Parreiras ve Staab'ın [15]
nesne ve mantık tabanlı paradigmaları, Walter'ın [16],
Zivkovic'in [17] ve Miksa'nın [18] alana özgü dillerle ontoloji
dillerini tek bir teknik uzay altında birleştirdikleri
görülmektedir. Bu tür çalışmalarda, kullanılan alanlar her ne
kadar ÇES alanına ait olmasalar da, Anlamsal Web Model
Uzayı’na
referans
verilerek
tümleşim
yapılmıştır.
Gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmamızda benzer bir yöntemle
etmen sistemlerinin tanımlandığı model uzayıyla ontoloji
model uzayını birleştirilmesi ve bu sistemin tümleşik olarak
çalıştırılması sağlanmıştır. Ayrıca MGG ile gerçekleştirilen
SEAGENT ÇES geliştirme ortamındaki editörlerle etmen
sistemlerinin ontolojik kavramlarla tümleşik olarak
modellenmesi desteklenmiştir. Bununla birlikte tanımlanan
modeller, geliştirilen model dönüşüm motoru dönüşümleriyle
üretilen OWL (Web Ontology Language) ontolojileri ÇES
geliştiricilerinin kullanımına sunulmuştur.
Bildirinin ilerleyen bölümleri şu şekilde düzenlenmiştir.
Bölüm 2’de MGG teknik uzaylarının kullanımıyla
oluşturulmuş Anlamsal Web tabanlı etmen sistemleri
mimarimiz anlatılmaktadır. Bölüm 3’te SEAGENT ÇES’leri
için oluşturulmuş çoklu etmen sistemlerinin Anlamsal Web
dilleriyle tümleşimini sağlayan çalışmamız tanıtılmaktadır.
Bölüm 4’te durum çalışması olarak tanımladığımız elektronik
ticaret senaryosuyla araçlarımızın kullanımı anlatılmıştır.

Özetçe
Yeni nesil Web olarak nitelendirilen Anlamsal Web çalışma
alanı, internet ortamında dağıtık ve ontolojilere dayalı olarak
geliştirilen etmen (agent) sistemleri için eşsiz bir ortam
sağlamaktadır.
Web sayfası içerikleri, ontoloji tanımlama dilleri kullanılarak
yazılım etmenleri tarafından okunup yorumlanabilmektedir.
Ancak bu tümleşim, geliştirimleri için oldukça fazla uzman
bilgisine gereksinim duyulan Çoklu Etmen Sistemleri (ÇES)
(Multi Agent Systems) ve Anlamsal Web alanlarındaki
çalışmaları daha da zor ve karmaşık bir hale getirmektedir. Bu
bildiride, ÇES'lerin Anlamsal Web ile tümleşimiyle gelen
zorlu geliştirim sorununa çözüm olacak, farklı soyutlama
seviyelerindeki modelleri kullanarak yazılım geliştirmedeki
karmaşıklığı azaltmayı hedefleyen Model Güdümlü
Geliştirme'ye (MGG) (Model Driven Development) dayalı bir
yöntem önerilmekte ve bir mimari sunulmaktadır. Belirtilen
MGG teknikleriyle geliştirilmiş ve ÇES'lerin Anlamsal Web
kavramlarıyla tümleşiminin sağlandığı SEAGENT Çalışma
Çerçevesi1 ve model dönüşümleri tanıtılmaktadır.

1. Giriş
Anlamsal Web'in hızla gelişmesi, belirli bir ortam içinde
çevresini algılayarak otonom davranışlar sunabilen ÇES'ler
için oldukça elverişli bir ortam sunmaktadır. Ancak Anlamsal
Web ortamından faydalanabilmek için ÇES'lerin Anlamsal
Web
ontoloji
dilleriyle
tümleşiminin
sağlanması
gerekmektedir. Bu tümleşim için etmen sistemlerinin temel
yapıtaşlarının bağlı oldukları ontolojilerle bir arada
geliştirilmesi gerekmektedir. Hem etmen sistemleri hem de
ontoloji tanımlama dillerinin alan kavramlarının çok fazla
olması ve geliştirimde her iki alanın uzman bilgisine
gereksinim duyulması bu sistemlerin mevcut etmen geliştirim
araçlarıyla oluşturulmalarını oldukça zor bir hale
getirmektedir.
MGG yaklaşımı ile yazılım geliştirme odağı koddan modele
çevrilmekte ve farklı soyutlama seviyelerindeki modeller
kullanılarak yazılım geliştirmedeki karmaşıklığın azaltılması
hedeflenmektedir. Bu çalışma kapsamında, MGG'nin belirtilen
özellikleri kullanılarak, Anlamsal Web tabanlı ÇES'lerin
geliştirme zorluklarına çözüm getiren bir alternatif
sunulmuştur.
MGG ile yazılım geliştirmede soyutlama seviyesi
artırılmakta, bu sayede sorunların çözümü daha açık bir
şekilde ifade edilebilmektedir. Bu tür özelliklerinden dolayı
MGG'nin ÇES geliştirimlerindeki önemi, etmen tabanlı
1

http://seagent.ege.edu.tr/, son erişim: Mayıs 2011
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Bölüm 5'te literatürde bulunan, amacımıza paralel olarak
yapılmış ilgili çalışmalar tartışılmıştır. Bölüm 6'da ise
yaptığımız çalışmalar değerlendirilmiştir.

bulunmaktadır. Bu modelde Eclipse ortamında MGM'ye
(Model Güdümlü Mimari) uygun olarak tasarlanan modellerde
nesnelerin, özelliklerinin ve nesneler arasındaki ilişkilerin
tanımlanmasına olanak sağlayan kavramlar bulunmaktadır. Bu
kavramlar
kullanılarak
SEAGENT
üst
modelleri
tanımlanmıştır.
ÇES'lere ve ontoloji tanımlama dillerine ait kavramlarının
tanımlandığı üst modeller mimarinin M2 katmanında
bulunmaktadır. Bu üst modellerden Organizasyon, Plan ve
Protokol üst modelleri etmen sistemlerinin geliştirimi için
gerekli temel model elemanlarını içerirken Alan Ontolojisi üst
modeli etmen sistemlerinin Anlamsal Web yetenekli olmasını
sağlayacak ve web sayfası içeriklerinin etmenler tarafından
okunup yorumlanmasını sağlayacak ontolojik model
elemanlarını içermektedir. Organizasyon ve plan modelleri
doğrudan, protokol modeli ise dolaylı olarak alan ontolojisi
modeliyle ilişkilendirilmiştir. Organizasyon modelindeki
etmenlerin gerçekleştireceği hedeflerin parametreleri ile plan
modelindeki etmenlerin işleteceği görevlerdeki veriler Alan
Ontolojisi modelinde tanımlanan OWL sınıfı tipindedirler. Bu
model elemanlarının birbirlerine bağlanması yöntemiyle ÇES
modellerinin ontolojik modelle tümleşik olarak tanımlanması
sağlanmıştır. SEAGENT ÇES modellerinden ontolojilerin
üretilmesini sağlayan dönüşüm kuralları M2 katmanında
bulunan
model
kavramları
arasındaki
eşlemelerle
tanımlanmıştır.
Alan Ontolojisi üst modeli etmen modellerimizin Anlamsal
Web kavramlarını içermesinde bir köprü görevi görmektedir.

2. Ontoloji Tabanlı ÇES'lerin Model
Güdümlü Geliştirimi
Etmen
sistemlerinin
ontoloji
tabanlı
olarak
geliştirilebilmelerini sağlayan mimarimiz; SEAGENT ÇES
modellerinin tanımlandığı ÇES Model Uzayı ile Anlamsal
Web'in ontoloji tanımlama dillerinin modellerini içeren
RDF(S) Model Uzayı'nın birleştirildiği teknik uzaydan
oluşmaktadır. Ontoloji tabanlı çoklu etmen sistemlerinin MGG
ile geliştirilmesini sağlayacak süreçlerin [21] ve platform
bağımsız üst modellerin tanımlandığı [22] çalışmalarımıza
Alan Ontolojisi Üst Modeli ve buna uyumlu olarak
geliştirilmiş editör eklenerek SEAGENT ÇES üst modelleri,
RDF(S) model uzayında bulunan ontoloji tanımlama
kavramlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu iç içe tanımlanmış üst
modellerden üretilen editörler, kullanıcılarının Anlamsal Web
tabanlı etmen sistemlerini MGG ile geliştirilmesini
sağlamaktadır. Oluşturulan modeller
üç aşamalı model
dönüşümünü içeren dönüşüm motoruna verilerek model
kodları ve OWL alan ontolojileri üretilir. Bu niteliklerle
kullanıcıya hızlı ve hatasız olarak çalışan bir ortam sunulur.
Model Güdümlü SEAGENT ÇES geliştirim ortamı, Şekil
1'de gösterildiği üzere, MGG'nin dört katmanlı mimarisi
üzerine kurulmuştur. M3 katmanında MOF’un bir
gerçekleştirimi olan ECORE üst üst modeli (meta meta-model)

Şekil 1 SEAGENT Model Mimarisi
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Bu model, RDF(S) Model uzayında bulunan ve RDF(S) üst
üst modeline uyumlu olarak üretilmiş, OWL üst modeline
birebir denk olarak oluşturulmuştur. Alan Ontolojisi üst
modeli ECORE üst üst modeline, OWL üst modeli ise RDFS
üst üst modeline uygun olarak tanımlanmışlardır. Birbirlerine
denk olarak oluşturulan bu üst modeller arasında birebir
eşleme kurallarının tanımlandığı dönüşümlerle Alan Ontolojisi
modellerinden
OWL
ontolojilerine
dönüşüm
yapılabilmektedir. Bu şekilde bir kullanım ile RDF(S) ve MOF
model uzayları arasında bir bağın kurulması sağlanmıştır.
Mimarinin M1 seviyesinde bulunan modeller, M2
seviyesindeki üst model kavramlarına uyumlu olarak
tanımlanır. Bu model kavramlarının görsel olarak yaratılmasını
destekleyen editörlerimiz Eclipse'in MGG'yi destekleyen GMF
ve EMF çalışma çerçeveleriyle üretilmişlerdir. Bu editörler
etmen sistemlerinin farklı bakış açılarından geliştirilmesine
yardımcı olmaktadır. Grafiksel ve ağaç görünümlü editörlerde
(graphical and tree view editors) model kavramları ve bu
kavramlar arasındaki ilişkiler görsel olarak tasarlanır, çeşitli
menü araçlarının yardımıyla model kodları ve ontolojileri
üretilir.
Üretilen ontolojiler, üç farklı model dönüşümünün sırayla
çalıştırıldığı dönüşüm motoru ile oluşturulmaktadır. İlerleyen
bölümlerde daha ayrıntılı olarak anlatacağımız, ATL dönüşüm
dili ve modelden metin üreten sınıfımızı kullanılarak
geliştirdiğimiz bu dönüşüm motoru mimarisinde, etmen
sistemi geliştiricisinin tasarladığı organizasyon, plan, protokol
ve alan ontolojisi modellerinden mimarinin M0 seviyesinde
bulunan OWL ontolojileri üretilmektedir. Dönüşüm sonunda
yaratılan ontolojiler, etmenlerin bilgi tabanında (knowledge
base) tutulmakta ve etmen sistemi geliştiricisi tarafından
sistemin geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca üretilen
taslak halindeki atomik görev (action) sınıflarının gerekli
kısımları doldurularak, programcıların daha hızlı ve etkin
çalışması desteklenmektedir.

OMG'nin tanımladığı ontoloji kavramlarının tanımlanmasını
sağlayan ODM’den 2 (Ontology Definition Metamodel)
uyarlanarak oluşturulmuş bir üst model olan Alan Ontolojisi
Modeli ile OWL ontolojileri, sınıfları (OWL class), özellikleri
(object ve data type property), kısıtları (all values from, some
values from, minimum cardinality restriction ve maximum
cardinality restriction), örnekleri (individual) ve bu ontoloji
kavramları
arasındaki
ilişkiler
tanımlanabilmektedir.
Organizasyon Modeli’nde organizasyon ve ona ait roller
(role), hedefler (goal), rollerin hedefler üzerindeki
sorumlulukları, etmenler, etmenlerin uzlaştığı roller gibi temel
kavramlar ve bu kavramlara ait özellikler tanımlanmıştır. Öte
yandan Plan Modeli SEAGENT etmenlerinin Hiyerarşik
Görev Ağı (Hierarchical Task Network - HTN) [1]
paradigmasına dayanan içsel etmen planlarının nasıl olacağını
modellemektedir. Son olarak Protokol Modeli, SEAGENT
etmenleri
arasındaki
etkileşimlere
ait
protokolleri
içermektedir. Protokol tanımları, mesaj (protocol message),
argüman, sıra (message order), seçim (choice) gibi protokol
etkileşim kavramları ve bunlar arasındaki ilişkiler Protokol
Modeli ile tasarlanmaktadır.
Tümleşik olarak geliştirilen SEAGENT modellerinden
etmen sistemi kavramlarını içeren modeller, OWL ontoloji dili
kavramlarını içeren Alan Ontolojisi modeline bağlı olarak
tanımlanmıştır. Bu modellerden Organizasyon Modeli,
kullanılacak alanın ontolojik kavramlarının tanımlandığı Alan
Ontolojisi Modeli'ne doğrudan bağlanmıştır. Bu ilişki ile
sistemde tanımlanacak alan ontolojilerinin organizasyon
içerisinde tutulması sağlanmıştır. Diğer bir Alan Ontolojisi
Modeli bağlantısı sistemdeki parametreler ile OWL sınıfları
arasında tanımlanmıştır. Bu bağlantı ile organizasyon
hedeflerinin ve plan görevlerinin parametreleri (semantic
input, semantic output, semantic provision, semantic outcome)
Alan
Ontolojisi
Modeli'ndeki
OWL
sınıflarıyla
yaratılabilmektedir. Böylece parametre alışverişlerinin
Anlamsal Web'teki ontolojik
kavramlarla yapılması
sağlanmıştır.
Tanımlamış olduğumuz bu modeller, ÇES tasarımına farklı
bakış açılarından bakmayı ve bu bakış açılarının
birleştirilmesiyle tümleşik olarak çalışmayı sağlamaktadır.
Belirtilen ilişkilerle tümleştirilen modellerden, Eclipse’in
MGG geliştirimini destekleyen araçlarının yardımıyla görsel
model editörleri geliştirilmiştir. Bu editörlerden biri olan Alan
Ontolojisi Editörü ve ontolojilerin üretimini sağlayan model
dönüşümleri ilerleyen bölümlerde detaylı olarak anlatılacaktır.

3. Çoklu Etmen Sistemleri'nin Anlamsal Web
ile Bütünleştirilmesi
Etmen sistemi uygulamalarındaki kavramların fazla olması,
ÇES
geliştirimini
ve
ilişkilerinin
tanımlanmasını
zorlaştırmaktadır. Bu soruna çözüm olarak, SEAGENT
çalışma çerçevesinde, geliştiricilere, etmen sistemleri
kavramlarını farklı model editörleriyle tümleşik olarak
tasarlayabileceği bir ortam sunulmaktadır. Birbirlerine bağlı ve
aynı zamanda ayrık olarak tanımlanabilen organizasyon, plan
ve protokol modellerindeki kavramlar bir Anlamsal Web dili
olan OWL kavramlarının içerildiği alan ontolojisi modelleriyle
tümleşik olarak tasarlanabilmektedir. Aynı zamanda, bu
modeller,
model
dönüşümlerinin
yardımıyla
OWL
ontolojilerine dönüştürülmektedir. Bu ontolojik etmen sistemi
kavramları etmenlerin çalıştırılması sırasında kullanılmaktadır.
Böylece etmen sistemlerinin Anlamsal Web tabanlı olarak
geliştirilmesi desteklenmektedir.
SEAGENT ÇES’lerinin geliştirilmesi 4 temel modele
dayandırılmıştır. Bunlar Organizasyon, Plan, Protokol ve Alan
Ontolojisi modelleridir. Alan Ontolojisi Modeli, MGG ile
ilgili standartların (MDA, MOF, XMI gibi) tanımlandığı
Nesne Yönetim Grubu'nun (Object Management Group OMG) 1 çalışmalarından yararlanılarak oluşturulmuştur.

3.1. Alan Ontolojisi Editörü
ÇES'lerin Anlamsal Web kavramlarını kullanabilmeleri
amacıyla geliştirilen Alan Ontolojisi Editörü, tümleşik olarak
tanımlanan SEAGENT üst modellerinden Alan Ontolojisi üst
modeli temel alınarak oluşturulmuştur. Bu editör yardımıyla
etmen sistemlerinde kullanılan alan kavramları OWL
Schema'ya uygun olarak üretilir. Aynı zamanda modellenen bu
kavramlar diğer editörlerde de kullanılarak ÇES'lerin
Anlamsal Web tanımlama dilleriyle tanımlanmış verilerin
kullanılması desteklenmektedir.
2
ODM (Ontology Definition Metamodel),
http://www.omg.org/spec/ODM/, son erişim: Mayıs 2011

1

OMG (Object Management Group), http://www.omg.org/, son
erişim: Mayıs 2011
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Şekil 2 Alan Ontolojisi Editörü'nün tümleşik olarak kullanımı
yönetilebilmekte ve model
dönüştürülebilmektedirler.

Alan Ontolojisi Editörü'nün kavramlarını içeren üst model,
Eclipse'in temel eklentileri arasında yer alan ve OMG'nin
MOF standardını kullanarak üst model tanımlamayı
destekleyen EMF'nin 1 (Eclipse Modeling Framework)
yardımıyla tanımlanmıştır. Bu üst model, ÇES'lerin OWL
modelleriyle tümleşimini sağlamak üzere OMG tarafından
yayınlanmış olan ODM’den uyarlanarak oluşturulmuştur.
Tümleşik olarak tanımlanan SEAGENT üst modellerinde
ontoloji üst modelinde tanımlanan OWL Class model
elemanına referans verilmektedir. Böylece hedeflerin (goal) ve
görevlerin (task) mesaj alışverişlerinin OWL verileriyle
yapılması sağlanmıştır.
Editör kullanıcıları, tanımladıkları, Alan Ontolojisi
modellerinden OWL ontolojileri üretebildiği gibi önceden
tanımlanmış OWL ontolojilerini de projelerinde içeri
aktarabilmekte, bu ontolojileri ayrık olarak kullanabildiği gibi
SEAGENT etmen sistemlerine bağlayabilmektedirler. Ontoloji
modellerini parametre alışverişinde kullanan etmen modelleri
ontoloji model dosyalarındaki model elemanlarını referans
etmektedirler. Bu sayede, Şekil 2'de gösterildiği üzere, 1 ve
3'teki organizasyon hedeflerinin ve plan görevlerinin
parametreleri, alan ontolojisi modellerinde oluşturulmuş OWL
sınıflarını 2 ve 4'teki gibi kullanarak ontoloji tabanlı olarak
yaratılabilmektedirler. Böylece, birden fazla model hem
tümleşik hem de ayrık olarak kullanılabilmekte, birlikte

dönüşümleriyle

ontolojilere

3.2. Model Dönüşüm Motoru Mimarisi
SEAGENT MGG ortamında, etmen sistemlerinin Anlamsal
Web tabanlı olarak geliştirilebilmeleri amacıyla etmenlerin
çalışma zamanında kullanacağı yapılar ontolojilerde
tutulmaktadır. Bu ontolojiler geliştiricilerin kullandığı görsel
editörlerde tasarlanan modellerden üretilir. ÇES'lerin farklı
bakış açılarından tasarlandığı bu modeller, üç adımlı model
dönüşümlerinin sırayla çalıştırılmasından oluşan dönüşüm
motoruna verilerek OWL ontolojileri üretilir. Daha sonra
dönüşüm motorunun ürünü olan bu OWL ontolojileri,
SEAGENT
kullanıcısı
tarafından
uygulama
alanın
gereksinimleri doğrultusunda çoklu etmen sisteminin
gerçekleştiriminde kullanılır.
Geliştirim sırasında kullanılan alan ontolojileri ve ÇES
ontolojileri öncelikle MOF model uzayında modellenir. Bu
modeller ilk etapta ODM modellerine dönüştürülür. ÇES
modelleri etmen sisteminin örneklerini (individual) içeren
ODM modellerine dönüştürülürken, alan ontolojisi modelleri
OWL Schema'ya uygun olarak tasarlandıkları için şema
ontolojisi kavramlarını içeren ODM modellerine dönüştürülür.
Dönüşüm motorunun ikinci aşamasında tüm ODM modelleri
XML üst modeline uygun XML modellerine dönüştürülür.
Son dönüşümde ise XML modelleri, XML dökümanlarında
tutulan OWL ontolojilerine çevrilir.

1

EMF, Eclipse, http://www.eclipse.org/modeling/emf/, son erişim:
Mayıs 2011
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Şekil 3 Model Dönüşüm Motoru Mimarisi
Model Dönüşüm Motoru, MGG'de önerilen model
dönüşümlerinin
yeniden
kullanılması
mantığıyla
oluşturulmuştur. Daha önceden ATL çalışmalarında
hazırlanmış, ODM modellerinden XML modeli oluşturan ATL
dönüşümü 1 ile XML üst modeline uygun üretilmiş
modellerden XML metini üreten XMLExtractor sınıfı 2 model
mimarimizde kullanılmıştır. Ancak bu dönüşümler genel
amaçlı olarak tanımlandıkları için mimarimizde eksiksiz olarak
çalıştırılmaları amacıyla bir kısım değişiklik yapılarak
mimariye eklenmişlerdir. Daha sonra bu dönüşüm zincirinin
ilk halkası olan SEAGENT modellerinden ODM modeli
oluşturan dönüşümler mimariye eklenilerek dönüşüm motoru
tamamlandırılmıştır. Bu tekniği kullanmamızdaki amaç;
oldukça fazla kavrama sahip modeller arasındaki dönüşümün
bir adımda yapılması yerine küçük parçalara bölünerek hızlı
bir dönüşüm haline getirilmesidir. Bu sayede ontoloji üst
modelindeki kavramların herbiri için metine dönüşüm kuralı
yazmak yerine, adım adım geçişlerle daha etkin bir dönüşüm
zinciri oluşturulmuştur.
Dönüşüm motorunun ilk adımında, GMF ve EMF ile
üretilmiş grafiksel ve ağaç görünümlü editörlerde
(Organizasyon, Plan, Protokol veya Alan Ontolojisi editörleri)
SEAGENT modelleri, MGG ile tasarlanır. Bu modeller aynı
zamanda Şekil 3’ün sol alt köşesinde gösterildiği gibi metin
formatında tutulmaktadır. Editörlerde bulunan menü
araçlarının yardımıyla dönüşüm motoru çalıştırılır. Böylece
kullanıcının oluşturduğu SEAGENT üst modeline uygun
olarak üretilmiş model ATL dönüşümüne verilir. Bu dönüşüm

sonucunda modelin ODM üst modeline uygun olarak
dönüştürülmüş hedef ODM modeli üretilir.
Tüm dönüşümlerin sonucunda SEAGENT modelleri, OWL
ontolojilerini metinsel olarak gösteren XML söz dizimine
uygun üretilmiş XML dökümanlarına dönüştürülür. Bu
nedenle birinci dönüşümde oluşan ODM ontoloji modellerinin
XML dökümanlarına yazılmaları için ikinci dönüşümde XML
üst modeline uygun XML modellerine dönüştürülürler.
En son dönüşümde, XML üst modeline uyumlu modeller,
Şekil 3'ün sağ alt köşesinde de gösterildiği üzere, metin
halindeki “.owl” uzantılı dosyalara yazılmaktadırlar. Bu
dönüşümün tipi modelden metine dönüşümdür. Kaynak olarak
verilen
XML
modeli
SEAGENTXMLExtractor
dönüştürücüsüne verilerek, dönüşüm motorunun ilk girdi
modeli olan SEAGENT modelinin OWL ontolojisi üretilir.

4. Durum Çalışması
Bu bölümde durum çalışması olarak tasarlanan elektronik
ticaret senaryosu, SEAGENT Çoklu Etmen Geliştirme
Çerçevesi ile gerçekleştirilmiştir. Alan Ontolojisi Editörü'nün
kullanımın örneklendirildiği sistem dört farklı SEAGENT
editörüyle modellenmiştir. Geliştirilen sistemde Şirket ve
Sistem Yöneticisi rolleri arasında gerçekleşen şirket kaydetme
senaryosu tanımlanmaktadır. Bu roller arasındaki mesaj
alışverişleri Şirket Kayıt Protokolü'nde; alan kavramları, Alan
Ontolojisi Editörü ile geliştirilmiş Ticaret Ontolojisinde;
Şirket rolünün kayıt isteme hedefini gerçekleştirme planı Kayıt
İsteme Planı'nda ve Sistem Yöneticisi rolünün istenilen kaydı
yanıtlaması hedefininin gerçekleştirme planı ise Kayıt İsteğini
Yanıtlama Planı'nda modellenmektedir. Tanımlanan bu model
elemanlarının
tümü
E-Ticaret
Organizasyonu'nda
tutulmaktadır. Bu modellerin geliştirildiği editörlerden çekilen
resim, Şekil 4'te gösterilmektedir.

1

http://www.eclipse.org/m2m/atl/usecases/ODMImplementation/#ack
nowledgement, son erişim: Mayıs 2011
2
http://dev.eclipse.org/viewsvn/viewvc.cgi/plugins/trunk/org.eclipse.m
2m.atl.projectors.xml/src/org/eclipse/m2m/atl/projectors/xml/XMLExt
ractor.java?view=markup&revision=156&root=Modeling_AM3&path
rev=156, son erişim: Mayıs 2011
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Şekil 4 SEAGENT Editörlerinde Geliştirilmiş Elektronik Takas Sistemi
Elektronik Ticaret Sistemi'nin tasarımı, organizasyonun
modellenmesiyle
başlar.
Organizasyonda,
sistemde
kullanılacak alan ontolojisi (Ticaret Ontolojisi), ilklendirici
(initiator) ve yanıtlayıcı (participant) roller, bu roller arasında
gerçekleştirilecek protokol, rollerin gerçekleştirmesi gereken
hedefler ve uygulanacak planlar modellenir.
Sistemin Anlamsal Web tabanlı olmasını destekleyen
modeli Ticaret Ontolojisi modelidir. Organizasyon editöründe
yaratılan ontoloji elemanı, Alan Ontoloji Editörü ile detaylı
olarak tanımlanır. Bu ontolojide 3 çeşit kavram
bulunmaktadır: şirket, ürün ve müşteri. OWL Class tipinde
tanımlanan bu kavramlar arasındaki ilişkiler Şekil 4'ün sol üst
köşesinde gösterildiği gibi, OWL Property'leri ile modellenir.
Organizasyon editöründe yaratılan protokol ve planlar,
Protokol ve Plan editörlerinin yardımıyla detaylandırılır.
Şirket Kayıt Protokolü'nde ilklendirici ve yanıtlayıcı roller

arasındaki mesajlar modellenir. Daha sonra planlar karmaşık
(behavior) ve atomik (action) görevleriyle birlikte tasarlanır.
Protokol modelinde tanımlanan mesajlar, plan görevlerinin
gönderdiği ya da aldığı mesajlarda iletişimsel edim
(communicative act) olarak tümleşik olarak kullanılır.
SEAGENT geliştirim çerçevesinde, Ticaret Ontolojisi gibi
alan ontolojisi model elemanları etmen modellerinde
kullanılarak sistemin ontoloji tabanlı olması sağlanmaktadır.
Şekil 4'te işaretlenmiş kısımlarda, bu durum çalışmasındaki
örnek kullanım gösterilmektedir. Ticaret Ontolojisi'ndeki
Şirket OWL Class'ı, organizasyon hedeflerindeki ve plan
görevlerindeki şirket ile ilgili olan anlamsal parametrelerde
kullanılmaktadır. Bu sayede, kullanılacak ve oluşturulacak
veriler ontoloji model elemanlarıyla tasarlanır.
Bu beş model SEAGENT Editörleri ile tasarlandıktan sonra
menü araçlarının yardımıyla OWL ontolojileri ve model
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kodları üretilir. İlerleyen adımlarda, üretilen ontoloji ve
kodların kullanımıyla etmen hedeflerinin gerçekleştirilmesi
için gerekli kodlama yapılır. Daha sonra uygulama alanının
gereksinimleri doğrultusunda çoklu etmen sisteminin ve uygun
rolleri oynayan etmenlerin ilklendirilmesi için gerçekleştirim
tamamlanır.
Senaryoda görüldüğü üzere, programcının uygulamasını
geliştirebilmesi için bazı görevleri yerine getirmesi
gerekmektedir. Bu görevler şu şekilde sıralanabilir: etmen
sistemi kavramlarını eksiksiz olarak geliştirme, bilgi tabanında
kullanacağı kavramları tanımlama, ilgili sistemin alan
ontolojisini, bir ontoloji geliştirme diline uygun olarak
tanımlama ve sistemin bu yapıtaşlarıyla kodlanması.
Geliştiricinin bu tür bir sistemi SEAGENT gibi bir yardımcı
geliştirme ortamı olmadan geliştirebilmesi oldukça zor
olacaktır. Çünkü hem etmen sistemleri konusunda hem de
Anlamsal Web konusunda belirli bir tecrübeye sahip olması
gerekmektedir. Ayrıca her iki çalışma alanının kavramlarının
fazla olması, geliştirmede yanlış yapma olasılığını
artırmaktadır. Yanlış ya da eksik tanımlanmış model
kavramlarının olması durumunda, kullanıcı model kısıtlarının
yardımıyla uyarılmaktadır. Geliştirilen editörler, bu sistemin
parçalarının farklı bakış açılarından modellenmesinde
yardımcı olmaktadır. Böylelikle, sistem kavramları tek bir
büyük modelde değil; küçük ve her biri farklı amaç için
tasarlanan ÇES editörlerinde modellenebilmektedir.
Etmen
sistemi
kavramlarının
ontolojik
olarak
modellenebilmesi ve Anlamsal Web tabanlı olarak
çalıştırılabilmesi kullanıcıya yardımcı olmaktadır. Bu tür bir
sistemin kodlanarak geliştirilmesi durumunda, etmen ve
ontoloji kavramlarının ayrı ayrı kodlanması ve birleştirilmesi
gerekmektedir. Bu işlem zaman alıcı ve dikkat gerektiren bir
iştir. Ancak model güdümlü geliştirilen editörler bu işlemi
kullanıcılarının yerine otomatik olarak yapmaktadır.

tümleşiminin amaçlanmadığı, çalışmaların ürünlerinde bu
içeriği destekleyecek araçların bulunmadığı görülmektedir.
Literatürde ÇES çalışma alanı dışındaki bazı alanlar ile
Anlamsal Web model uzayının bir arada kullanıldığı MGG ile
oluşturulmuş bazı çalışmaların yürütüldüğü görülmektedir.
TwoUse projesi [15] nesneye yönelik programlamayla mantık
tabanlı programlamanın birarada kullanımını mümkün
kılmaktadır. Benzer yaklaşımları Walter’ın [16], Zivkovic’in
[17] ve Miksa’nın [18] çalışmalarında da görmekteyiz. Adı
geçen bu çalışmalar farklı çalışma alanlarında anlamsal web
tümleşimine gereksinim duyulduğunu ve bu gereksinimin
MGG’ye dayalı olarak giderilmesini destekledikleri
görülmektedir. Nesneye yönelik mimarilerle Anlamsal Web'in
tümleştirilmesinde kullanılan bu yöntem, etmen sistemlerinin
Anlamsal Web ile tümleştirilmesi için örnek olmaktadır.
Amacımıza en yakın çalışma olan, web servislerinin birlikte
çalışabilme gereksinimini etmen sistemlerini kullanarak
çözümleyen ALIVE Projesi'nde [19] organizasyonel birimler
ve servislerin iletişimi ontolojilerin kullanımıyla ve MGG'ye
dayalı olarak sağlanmaktadır. Ancak çalışmalarında, etmen
sistemlerinin Anlamsal Web tabanlı olması için MGG'ye
dayalı bir geliştirimin amaçlanmadığı görülmektedir.
Literatürdeki çalışmaların tümünü değerlendirdiğimizde,
ÇES geliştirimi için MGG paradigmasına uygun çalışmaların
oldukça fazla olduğu gözlenmektedir. Ancak, bu ETYM
çalışmalarının Anlamsal Web ile tümleşim gereksinimi üzerine
odaklanmadıkları açıktır. Farklı çalışma alanlarında Anlamsal
Web ile tümleşimin avantajları fark edilmiş, çözüm olarak
MGG ve teknik uzayların modellenmesi teknikleriyle kendi
alanlarını Anlamsal Web ile tümleşik çalıştırmayı
örneklendirmişlerdir. ÇES'lerin de bu tür bir yöntem
kullanılarak ontoloji dilleriyle birlikte çalıştırılması
gereksinimi kaçınılmazdır. Bu bildiride tanımlamış olduğumuz
yöntem ve model mimarileriyle ÇES'lerin ontoloji dilleriyle
tümleşik olarak çalıştırılabilmesi ve bunun MGG
yöntemleriyle daha kolay ve hızlı bir şekilde geliştirilebileceği
vurgulanmıştır.

5. İlgili Çalışmalar
ETYM araştırmaları bünyesinde bir çok ÇES geliştirme
metodolojisi ve bunlara ait çeşitli etmen üst modelleri
önerilmiştir. Örneğin Bernon vd. ADELFE için [2],
Zambonelli vd. GAIA [3] için ve Cossentino vd. PASSI [4]
için ÇES metodolojilerinin üst modellerini tanıtmışlardır.
Ayrıca ÇES’ler için literatürde yer alan genel amaçlı
üstmodellerin AALAADIN [5], AUML [6] ve AML [7]
olduğu söylenebilir. Ancak bu çalışmalarda alan kavramlarının
tutulduğu ontoloji model elemanlarının olduğu gözlense de
etmen kavramlarının ontolojik model elemanlarıyla
tanımlanamadığı, bu nedenle Anlamsal Web yetenekli
olmadıkları görülmektedir. Bu çalışmaların yanında Dikenelli
ve Erdur'un SABPO metodolojisinde [20], dinamik ortamlarda
çalıştırılan etmen sistemlerinde, sürekli değişen bilgilerin
tutulması ve yönetilebilmesi amacıyla ontoloji etmenleri ve
servisleri kullanılmaktadır. Bu durum ÇES'lerin geliştiriminin
ontoloji tabanlı olması gereksinimini vurgulamaktadır.
ÇES'ler için tanımlanmış üst modellerin yanında Model
güdümlü etmen geliştirim çalışmaları da bulunmaktadır ve
bunlara, Bauer ve Odell’in [8], Gracanin’in [9], Amor’un [10],
Jayatilleke’nin [11], Hahn’ın [12], Zinnikus’un [13] ve
Pavon’un [14] çalışmaları örnek olarak verilebilir. Bu
çalışmalardaki amaç varolan ÇES geliştirme metodolojilerini
MGG paradigmasına uygun olarak yeniden düzenlemeyi
kapsamaktadır ve etmen sistemlerinin Anlamsal Web ile

6. Sonuç
Bu bildiride ÇES'lerin Anlamsal Web kavramlarıyla birlikte
çalışabilmesini sağlayan MGG'ye dayalı olarak geliştirilmiş
Alan Ontolojisi Editörü'nün, etmen sistemlerinin farklı bakış
açılarından modellenmesini sağlayan SEAGENT çalışma
çerçevesi ile tümleştirilmesi tanıtılmıştır. MGG'nin dört
katmanlı mimarisi temel alınarak tanımlanan model
mimarimizle Anlamsal Web kavramları ile etmen sistemlerinin
tanımlandığı SEAGENT modelleri tek bir teknik uzay altında
tümleştirilmiştir. Her iki uzayın bir arada kullanılmasıyla
oluşturulan
tümleşik
modellerle,
SEAGENT
ÇES
editörlerinin, Alan Ontolojisi Editörü ile birarada çalıştırılması
sağlanmıştır. Bu sayede geliştirici editörleri kullanarak ÇES
kavramlarıyla Anlamsal Web kavramlarını tümleşik olarak
modelleyebilmektedir. Ayrıca geliştirmiş olduğumuz üç
aşamalı model dönüşüm mimarisiyle bu modellerden
ontolojiler üretilmekte ve bu ontolojilerle etmen geliştiricisine
etmenlerin bilgi tabanlarında kullanacağı bir ortam
hazırlanmaktadır.
Çalışma kapsamında gerçekleştirilen Alan Ontolojisi
Editörü ile desteklenen SEAGENT
ÇES geliştirim
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çerçevesinin indirilebilir sürümü bağlantıda 1 bulunmaktadır.
Bu araç ile endüstriyel bir takas projesi gerçekleştirilmeye
devam edilmektedir.
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bilgileri işleyip uygun sonuçlar döndürebilir. Özerk etmenler
aynı zamanda anlamsal verileri değerlendirebilir ve içerik
dillerini kullanarak Anlamsal Web‟in anlamsal web servisleri
gibi anlamsal olarak tanımlanmış varlıklarıyla işbirliği
yapabilir [3].

Özetçe
Etmen tabanlı yazılım sistemlerinin geliştirilmesi etmenlerin
özerk, reaktif ve proaktif özelliklerinin yanında Anlamsal
Web gibi yeni etmen ortamları göz önüne alındığında giderek
daha zor bir hal almaktadır. Alana Özgü Modelleme Dilleri
(“Domain Spesific Modeling Language”) (DSML) Çok
Etmenli Sistemler‟in (“Multi Agent Systems”) (MAS) hayata
geçirilmesinde karşılaşılan bu zorlukları gidermede uygun bir
alternatif olabilir. Diğer birçok uygulama alanında olduğu
gibi MAS geliştiriminde DSML kullanımı üst modeller
aracılığıyla ihtiyaç duyulan soyutlamayı geliştiricilere
sunmakta ve model dönüşümleri ile entegre edilen bir model
güdümlü yazılım geliştirme yöntemi içerisinde bu tip
sistemlerin
daha
kolay ve
etkin
geliştirilmesini
sağlayabilmektedir. Bu bildiride Anlamsal Web yetenekli
etmen sistemleri için oluşturulan bir üst modele dayalı
DSML‟e ait sözdizim tanıtılmaktadır. Önerilen sözdizimin
kullanımı görsel modelleme araçları ile desteklenmekte ve
etmen içyapısından MAS organizasyon seviyesine kadar farklı
bakışaçıları için sistem tasarımları hazırlanabilmektedir.

[4]‟ te, Alana özgü mühendisliğin Anlamsal web yetenekli
MAS‟ların yapısını nasıl hızlı ve kolay bir şekilde sağladığı
tartışılmış ve bu tip etmen sistemlerinin geliştirimi için
SEA_ML (“Semantic web Enabled Agent Modeling
Language”) isimli bir MAS DSML (“Domain Spesific
Language”)‟inin tanıtımı yapılmıştır. Bir Alana Özgü Dil
(“Domain Spesific Language”) (DSL) olarak SEA_ML MAS
geliştirimi için soyut sözdizimi, somut sözdizimi ve formal
anlamsallığı (“semantics”) içermektedir.
Bilindiği gibi bir dilin soyut sözdizimi dildeki kavramlara ait
bir sözlüktür ve kavramların modeller ve programlar
oluşturmak için nasıl birleştirilmesi gerektiğini tarif eder. Var
olan kavramlar ve bu kavramların diğer kavramlarla ilişkilerini
içerir [5]. Bir dildeki kavramların sunum ve anlamlarını
gözetmeksizin sadece şekilleri ve yapısı ile ilgilenir. Diğer
yandan somut sözdizim, bir dile ait yapıların inşa edilmesini
ve sunulmasını kolaylaştıran gösterimlerin bir kümesi olarak
tanımlanabilir. Bu gösterimler kümesi görsel veya metinsel
biçimde verilebilir. Bir soyut sözdizim dilin kavramlarını ve
ilişkilerini içerirken somut sözdizim bunların görsel ya da
metinsel gösterim ile eşlemelerini sağlamaktadır. Belli bir
alana özgü üst varlıkları ve bunların ilişkilerini tanımlayan bir
üstmodel hem soyut sözdizim hem de somut sözdizim
tanımlamaları için bir temel oluşturur. Bu noktadan hareketle
[6]‟ daki çalışmamızda Anlamsal Web üzerinde çalışan etmen
sistemleri için, alana özgü bir üst model tanıtılmış ve bu
üstmodelin çalışmalar kapsamında geliştirilen modelleme dili
SEA_ML‟in soyut sözdizimi ve görsel somut sözdizimi
tanımları için nasıl bir zemin hazırladığı anlatılmıştır. Bu
bildiride, bu zemin üzerinde bu tip bir DSML‟ e ait üst
modelin soyut ve somut sözdizim tanımlarına yer verilmiştir.
Soyut sözdizim için oluşturulan üst model revize edilmiş ve
farklı bakışaçılarıyla sunulmuştur. Daha sonrasında somut
sözdizimin Eclipse GMF tabanlı görsel modelleme aracının
nasıl oluşturulduğu anlatılmıştır. Bu aracın kullanımı, bir
durum çalışması ile örneklendirilmiştir.

1. Giriş
Yazılım etmenleri, tasarım amaçlarını karşılamak amacıyla bir
ortamda özerk eylemlerde bulunma yeteneğine sahip bilgisayar
sistemleridir. Etmen Tabanlı Yazılım Mühendisliği (“Agentorinted Software Engineering”) (AOSE) bünyesinde yapılan
çalışmalarda, yazılım etmenlerinin tasarlanması ve hayata
geçirilmesi hedeflenmektedir. Birden fazla etmenin bir arada
bulunduğu, etmenlerin kendi aralarında etkileşim halinde
olduğu Çok-etmenli Sistemler (“Multi-agent System”) (MAS)
için yazılım geliştirme yapılabilmesi amacıyla çeşitli iletişim
dilleri, etkileşim protokolleri, etmen mimarileri ve etmen
yazılımı geliştirme metodolojileri tanımlanmıştır.
Etmen sistemlerin özerk, reaktif ve proaktif yapılarından
dolayı uygulamaya geçirilmesi, diğer yazılım sistemlerine göre
daha zordur. Bununla birlikte, Anlamsal Web gibi yeni etmen
çevreleri dikkate alındığında, bir etmenin içyapısı ve diğer
etmenlerle etkileşimi daha karmaşık bir hal almaktadır.
Anlamsal Web [1] evrimi şüphesiz etmen araştırmalarına yeni
bir vizyon getirmiştir. İnternet ortamında dağıtık olarak çalışan
etmenlerin bilgi paylaşımı problemi Anlamsal Web araştırma
alanı ile kesişmektedir. Bu yeni nesil Web, Dünya Geneli Ağ‟ı
web
sayfası
içeriklerinin
ontolojiler
kullanılarak
yorumlanabileceği bir seviyeye taşımayı hedeflemektedir [2].
Etmenlerin aktif ve etkili çalışabilecekleri uygun yaşam
alanlarından biri anlamsal ortamlardır. Bu ortamlarda, yazılım
etmenleri kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda dağıtık
kaynaklardan Web içeriklerini toplayabilir ve elde edilen

Bildirinin geriye kalan kısmı şu şekilde devam etmektedir:
Bölüm 2‟ de üst model ile elemanlarının tanımı ve soyut söz
dizimi için gereksinimler bulunmaktadır. Bölüm 3‟ te
SEA_ML dilinin soyut dizimi, Bölüm 4‟ te ise somut
sözdizimi anlatılmıştır. Bölüm 5‟ te SEA_ML sözdiziminin
etmen tabanlı bir takas sisteminin geliştirilmesinde kullanımını
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örnekleyen bir durum çalışması verilmiştir. Bölüm 6‟ da ise
sonuç ve ileriye yönelik çalışmalar yer almaktadır.

soyut sözdiziminin dayandığı üstmodelin içerdiği bu
bakışaçıları alt bölümlerde anlatılmıştır. Alan kısıtı nedeniyle
bakışaçılarından ancak Anlamsal Web Etmeni İçsel Bakışaçısı
ile Etmen-Anlamsal Web Servis Etkileşim Bakışaçısının kısmi
üstmodellerinin şekillerine yer verilebilmiştir. Üstvarlıklar
metin içerisinde italik olarak geçmektedir.

2. SEA_ML Üst Modeli
Bu çalışma kapsamında geliştirilen modelleme dili, Anlamsal
Web yetenekli MAS‟ ların geliştirilmesini sağlamaktadır.
Anlamsal Web yetenekli MAS ile belirtilmek istenen ortam
yazılım etmenlerinin Web içeriğini farklı kaynaklardan elde
edebildiği, bilgiyi işleyebildiği ve sonuçları gerektiğinde diğer
etmenlere gönderip bilgi alışverişinde bulunduğu bir ortamdır.
Bu MAS‟lar kapsamında özerk etmenler anlamsal bilgiyi
değerlendirebilirler ve içerik dilleri aracılığıyla anlamsal web
servisleri gibi fonksiyonları anlamsal olarak tanımlanmış
varlıklar ile beraber çalışabilirler. Anlamsal Web yetenekli
etmenler için MAS geliştirmenin davranışsal, organizasyonel
ve protokol gibi çeşitli bakışaçılarını içeren bir üst model
geliştirilmiştir. Bu üst modelde yer alan temel elemanlardan
biri Anlamsal Web Etmeni (“Semantic Web Agent”) (SWA)
olarak tanımlanmıştır. Bir Anlamsal Web Etmeni bir anlamsal
organizasyonda çalışır ve çeşitli servislerle etkileşime
geçebilir.

3.1. Anlamsal Web Etmeni İçsel Bakışaçısı:
Şekil 1‟ de resmedilen bu bakışaçısı bir MAS‟ ta yer alan her
bir etmenin içsel yapısına odaklanmaktadır. SWA rolleri
kapsamında içsel bilgilerini yönetmek ve bildikleri gerçeklere
dayalı olarak ortam hakkında çıkarsama yapmak amacıyla
ontolojileri kullanır. Bir SWA birden fazla Rol ile
ilişkilendirilebilir ve zamanla rolünü değiştirebilir. Bir etmen
farklı durumlarda ve ortamlarda rol oynayabilir ve çalışması
sırasında birçok durumda Etmen Durumu (“Agent State”)
olabilir. Ayrıca her bir etmenin bulunduğu organizasyona göre
değişkenlik gösteren bir Etmen Tipi (“Agent Type”) vardır.
Karşıt-eylemli etmenler dışında Kanı – İstek – Hedef (“Belief
– Desire - Intention”) (BDI) mimarisine sahip etmenlerin de
hem tasarım hem de çalışma zamanı bileşenlerinin
modellenmesi için gerekli elemanlar SEA_ML sözdiziminde
mevcuttur. BDI ilk olarak Bratman [7] tarafından önerilen bir
etmen mimarisidir. Bu mimariye sahip bir etmen hangi
Amaçları (“Goal”) elde etmek istediğine ve bu amaçlara
ulaşmak için nasıl hareket etmesi gerektiğine karar verebilir.
İnançlar (Kanılar) (“Belief”) bir etmenin içinde bulunduğu
ortam ile ilgili bildiklerini temsil etmektedir. İstekler
(“Desire”) ise bir etmenin elde etmek istediklerine karşılık
gelmektedir. Son olarak Hedefler (“Intention”) etmenin
üzerinde bilinçli tutumları olup etmenin amaçlarına ulaşmak
için uygulamaya koyacağı planlama mekanizmasını
içermektedir.

Modelde mevcut üst varlıklardan bir diğeri Anlamsal Web
Servis (“Semantic Web Service”) (SWS) kavramıdır. Bir SWS
üstvarlığı etmen servisi hariç olmakla birlikte yetenekleri ve
etkileşimleri mevcut sistem içerisinde anlamsal olarak
tanımlanmış herhangi bir servisi temsil etmektedir. Bir SWS
bir ya da daha fazla Servis varlığını içermektedir. Her servis
bir web servisi ya da gerçek hayat uygulamasında önceden
tanımlı başka özel bir etkileşim protokolüne sahip bir servis
olabilir. Ancak mutlaka ilgili servisin platformun etmenleri
tarafından kullanılabilecek bir anlamsal arayüzünün olması
gerekmektedir.
Etmenler servis yeteneklerini keşfetmek amacıyla bir servis
kayıtçısı ile iletişime geçme ihtiyacı duyarlar. Bu nedenle,
SEA_ML üstmodeli Anlamsal Servis Arabulucu Etmeni
(“Semantic Service (SS) Matchmaker Agent”) isimli
özelleşmiş bir SWA uzantısını içermektedir. Bu üstvarlık
anlamsal web servislerinin yetenek ilanlarını bir MAS
içerisinde depolayan ve diğer etmenler tarafından yollanan
servis arama mesajları sonucunda ihtiyaç duyulan servis
yetenekleri ile ilan edilenleri karşılaştıran arabulucu etmenleri
temsil etmektedir.

Somut BDI çerçeveleri de göz önüne alınarak (örneğin
JADEX 1 ve JACK 2 ) her etmenin Amaçlarını, Planlarını ve
ortam ile ilgili İnançlarını ihtiva eden Yetenekler
(“Capabilities”) üstvarlığı da SEA_ML üstmodelinde
bulunmaktadır. Her bir İnanç bir ya da birden fazla Gerçekten
(“Fact”) oluşmaktadır. Ortam Gerçekleri birer ontolojik
varlıktır ve bu nedenle modelde ODM 3 ‟nin OWL Sınıfı’nın
(“OWLClass”) birer uzantısı olarak yer almaktadır.

Bir Anlamsal Web Organizasyonu (“Semantic Web
Organization”) (SWO), anlamsal web etmenlerinin
organizasyonel rollerine dayalı olarak oluşturdukları bir
yapıdır. Anlamsal Web yetenekli etmen ortamlarında oynanan
roller için de aynısı geçerlidir.

Anlamsal Web Etmenleri görevlerini yerine getirmek için
Planlar (“Plans”) uygulamaktadırlar. Her bir Plan bir ya da
birden fazla Davranış’ı (“Behaviour”) işletir ve bu işletimi
sırasında Amaç(lar)’ın elde edilmesi sağlanır.

Anlamsal Web yetenekli etmen sistemlerinin modellenmesi
için kullanılacak SEA_ML üstmodeli etmen içyapısı, etmenler
arası etkileşim ve Anlamsal Web yapıları ile etmenlerin
etkileşimlerini temel almalıdır. Bu yetilere sahip bir DSML‟ in
sözdizimini oluşturacak üst modelin sistem karmaşıklığını
soyut seviyede gözlemlerken etkili bir şekilde tanımlanması
gerekmektedir.

Bu bakışaçısı bir MAS‟ daki etmenlerin etkileşimleri ve
iletişimlerine odaklanmaktadır. Herhangi bir Rol içerisindeki
bir Protokol gerçekleştirilmesi gereken bir ya da birden fazla
Etkileşim’i (“Interaction”) kullanmaktadır. Her bir Etkileşim
etmen
davranışları
tarafından
tetiklenen
bazı

3.2. Protokol Bakışaçısı

3. SEA_ML Soyut Sözdizimi
1

JADEX BDI Agent, www.jadex-agents.informatik.uni-hamburg.de/
JACK Autonomous Software, www.agent-software.com.au/
3
Object Management Group, Ontology Definition Metamodel,
www.omg.org/spec/ODM/1.0/

SEA_ML‟in dayandığı üst model aynı zamanda SEA_ML
soyut sözdizimini tanımlamaktadır ve farklı gereksinimlere
göre toplam altı adet bakışaçısını içermektedir. SEA_ML

2
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Şekil1: Anlamsal Web Etmeni İçsel Bakışaçısını gösteren kısmi üstmodel
Mesaj (“Message”) gönderimlerinden oluşmaktadır. Her bir
Mesaj‟ ın örneğin bilgilendirme, istek, vb. gibi bir Mesaj Tipi
(“Message Type”) vardır. Bir Davranış kapsamında bir etmen
herhangi bir Mesaj Tipi’ nde mesaj gönderebilir ya da alabilir.

kaynakları kullanmaktadırlar. Etmenler aynı anda birden fazla
rol ile ilişkilendirilebilir ve aynı rol bir sistem içerisinde
birden fazla etmen tarafından oynanabilir. Etmenler zaman
içerisinde rollerini de değiştirebilirler. Etmenlerin Görev
(“Task”) tanımları ve görev işletim süreçleri Davranış yapıları
üzerinden modellenmektedir.

SEA_ML
sözdiziminin
bu
bakışaçısı
çok-etmenli
sistemlerdeki etkileşimlerin ve mesajlaşmaların soyut bir
gösterimini sağlamaktadır. Örneğin Anlaşma Ağı Protokolü
(“Contract Net Protocol”)‟ nü [8] uygulayan etmenlerin
etkileşimleri soyut bir şekilde bu üstmodel ile gösterilebilir.
Benzer şekilde FIPA‟nın Etmen İletişim Dili (“Agent
Communication Language”) (ACL)1 mesajları ve mesaj tipleri
de yine burada tanımlanan varlıklar ile üst düzeyde
gösterilebilir.

Ancak oldukça genel bir anlama sahip bu üstmodel varlığının
mimari ve iş alanı tabanlı rollerin görev tanımlarına bağlı
olarak model içerisinde özelleşmesinin gerektiğine inanılmış
ve üstmodelde bu varlığın iki alt varlığı da yer almıştır:
Mimari Rol (“Architecture Role”) ve Alan Rolü (“Domain
Role”). Bir Mimari Rol, organizasyonun içeriğinden bağımsız
olarak platform içerisinde en az bir etmen tarafından
üstlenilmesi gereken anlamsal web yetenekli çok-etmenli
sistemler için zorunlu bir rolü tanımlamaktadır. Buna karşılık
Alan Rolü etmen organizasyonu içeriğine özgü olup tamamıyla
spesifik bir iş alanı için oluşturulmuş SWO‟ nun ihtiyaçlarına
ve görev tanımlamalarına dayalıdır. Alan Rolü‟ nü oynayan bir
etmen bir ya da birden fazla Rol Ontoloji’ sini (“Role
Ontology”) kullanarak sistem ve iş alanı kavramlarından
haberdar olur. Organizasyonda yer alan bir kısım etmenin
organizasyona özgü bazı servisleri sağlamak amacıyla ortaya
konan rolleri oynaması gerekir. Bu nedenle üstmodelde
Mimari Rol‟ ün iki özelleşmiş alt model elemanı da yer
almaktadır: Kayıt Rolü (“Registration Role”) ve Ontoloji
Arabulucu Rol (“Ontology Mediator Role”). Kayıt Rolü
organizasyondaki etmenler için sarı sayfa servisi sunan bir ya
da daha fazla Anlamsal Web Etmeni tarafından oynanmaktadır.
Üstlendiği rolün kapsamına göre söz konusu bu etmenler
anlamsal web etmenlerinin ya da anlamsal web servislerinin
yetenek ilanlarını saklayabilirler.

3.3. MAS ve Organizasyon Bakışaçısı
Bu bakışaçısında MAS yapısı ve organizasyon görüntüsü ile
ilgilenilmektedir. Herhangi bir anlamsal web etmeni belli bir
amaca ulaşmak için bir SWO içerisinde bir ya da birden fazla
etmen ile işbirliği yapabilir. Ayrıca bir etmen aynı zamanda
birden fazla SWO‟ da bulunabilir. Bir SWO herhangi bir
zamanda birden fazla etmeni içerebilir. Bunların yanı sıra bir
organizasyon bir ya da birden fazla alt organizasyonun
birleşiminden meydana gelebilir.
Bir ontoloji bir etmen organizasyonu üyesi için herhangi bir
bilgi toplama ve akıl yürütme kaynağını temsil eder. Alan
bilgisini ve ortam gerçeklerini organizasyon üyesi etmenlere
sağlayan ontolojiler üstmodelde Organizasyon Ontolojisi
(“Organization Ontology”) ile temsil edilmektedir.
3.4. Rol ve Davranış Bakışaçısı
Etmenlerin oynadıkları rolleri ve planları dâhilinde
üsteleneceği görevleri ve davranışları göz önüne alan
SEA_ML bakışaçısı Rol ve Davranış bakışaçısıdır.
Anlamsal web etmenleri içinde bulundukları sistem içerisinde
bazı rolleri oynamakta ve hem içsel bilgilerini (“knowledge”)
yönetmek için hem de ortam hakkında bildikleri gerçeklere
göre çıkarsama yapabilmek için ontolojiler gibi anlamsal

Bir etmen oynadığı rol üzerinden bir etkileşim ya da görev
Senaryosu’ na (“Scenario”) dâhil olur. Böylece birçok
protokolü gerçekleştirebilir. Daha önce belirtildiği gibi etmen
davranışları üstmodelde Davranış varlığı ile temsil
edilmektedir. Her bir Davranış bir dizi Görev‟ in
birleşiminden oluşmaktadır. Her bir Görev de kendi içerisinde
bir ya da birden fazla Eylem’ i (“Action”) içermektedir. Bir
Eylem başka bir etmene mesaj gönderme, ontoloji sorgulama,
vb. atomik eylemlerin temsilini oluşturmaktadır.

1

FIPA Agent Communication Language Message Structure
Specification, www.fipa.org/specs/fipa00061/
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Grounding”). Servis Arayüzü bir servisin yeteneklerini
göstermektedir. Süreç Modeli ise servisin iç birleşimini ve
servis çalıştırma dinamiklerini tanımlamaktadır. Son olarak,
Fiziksel Altyapı bir servisin çalıştırma protokolünü
tanımlamaktadır.
SWS üstvarlığına ait bu bileşenler üstmodelde Arayüz
(“Interface”), Süreç (“Process”) ve Altyapı (“Grounding”)
isimli varlıklar ile verilmiştir. Bu bileşenlerin Girdi (“Input”),
Çıktı (“Output”), Önkoşul (“Precondition”) ve Etki
(“Effect”) tanımları da yine üstmodelde bulunmaktadır. Bu
bileşen yapısı üstmodelin eski sürümünde [3] de yer
almaktaydı. Ancak gerçekleştirilen revizyon sonucu bu model
elemanları üstmodelin eski sürümündeki Ontoloji Sınıfı
(“OntClass”) yerine OMG‟nin ODM‟sinde bulunan OWL
sınıfını (“OWLClass”) uzatmaktadır. Anlamsal web etmenleri
görevlerini yerine getirmek için Plan‟ lar uygulamaktadırlar.
Anlamsal Web Servislerini dinamik olarak keşfetmek, onlarla
anlaşmak ve onları çalıştırmak için Plan üstvarlığının üç
uzantısı yine üstmodelde tanımlanmıştır. Anlamsal Servis
Bulucu Plan (“SS Finder Plan”) aday anlamsal web
servislerinin keşfedilmesini kapsayan bir plandır. Anlamsal
Servis Anlaşma Planı (“SS Agreement Plan”) servis kalitesi
metrikleri (örneğin servis çalıştırma maliyeti, çalışma zamanı,
servisin yeri, vb.) üzerine anlaşmayı ve anlaşmanın
hazırlanmasını içermektedir. Servisin keşfi ve servisle anlaşma
tamamlandıktan sonra etmen uygun anlamsal web servisini
çalıştırmak amacıyla Anlamsal Servis Çalıştırıcı Planı (“SS
Executor Plan”) uygulamaya geçirir. Söz konusu Plan
uzantıları Şekil 2‟de sağ üstte gösterilmiştir. Anlamsal web
servisler bileşenleri ile bu planların ilişkileri de yine uygun
öznitelik tanımlamaları ile Şekil 2‟ de resmedilmiştir.

3.5. Çevre ve Servis Bakışaçısı
Etmenlerin kaynak kullanımı ve çevre etkileşimleri bu
bakışaçısında ele alınmaktadır. SEA_ML üstmodelinin bu
bakışaçısını temsil eden kısmında Çevre ("Environment"),
Kaynak ("Resource"), İzin Tablosu ("Permission Table"),
Servis ("Service"), SWS, Servis Ontoloji ("Service Ontology")
ve Rol ve Davranış bakışaçısından dâhil edilen Rol birinci
sınıf üst-varlıkları ve ilişkileri modellenmiştir.
Bir etmen oynadığı roller gereği birden fazla Çevre‟ ye
erişebilir ve bir ortam birçok Kaynak‟ ı (örneğin bir veritabanı,
ağ cihazı, vb.), İzin Tabloları‟nda tutulan bu kaynaklara erişim
haklarını ve Anlamsal Web Servislerini içerebilir. Burada
dikkat edilmesi gereken modelde Anlamsal Web Etmenler‟ i
ile SWS‟ler arasındaki ilişkinin Rol varlığı üzerinden
sağlanmış olmasıdır. Çünkü etmenler organizasyon içerisinde
tanımlanmış olan rollerine dayalı olarak SWS’ ler ile
etkileşimde bulunurlar.
3.6. Etmen-Anlamsal Web Servis Etkileşim Bakışaçısı
SEA_ML üstmodelinin belki de en önemli bakışaçısı Etmen –
Anlamsal Web Etkileşim bakışaçısıdır. Anlamsal Web
Etmenlerinin Anlamsal Web Servisleri ile nasıl etkileşime
gireceği bu bakışaçısı ile modellenir [4]. Uygun servisin
bulunması, servis ile anlaşılması ve anlaşılan servisin
çalıştırılması ile ilgili varlıkların tanımı bu bakışaçısında yer
alır. Aynı zamanda anlamsal web servislerinin içsel yapısı da
bu bakışaçısı ile modellenir.
Şekil 2‟ de Etmen – Anlamsal Web Etkileşim bakışaçısı
resmedilmiştir. Anlamsal Web Etmeni, Rol, Kayıt Rolü, Plan,
Davranış ve Anlamsal Servis Eşleyici Etmeni üstmodelin diğer
bakışaçılarında dâhil edilen üstvarlıklar olup tanıtımları önceki
altbölümlerde verildiğinden burada sadece yeri geldiğince bu
bakışaçısının doğrudan elemanı olan üstvarlıklar ile olan
ilişkileri anlatılmaktadır.

Daha önce de belirtildiği gibi etmenler servis yeteneklerini
keşfetmek amacıyla bir servis kayıtçısı ile iletişime geçme
ihtiyacı duyarlar. SWS’ lerin yetenek ilanlarını bir MAS
içerisinde depolayan ve diğer etmenler tarafından yollanan
servis arama mesajları sonucunda ihtiyaç duyulan servis
yetenekleri ile ilan edilenleri karşılaştıran aracı etmenler.
Anlamsal Servis Aracı Etmen ile modelde temsil edilmektedir.
Bu etmenlerin söz konusu iş için uygulamaya koydukları
planlar yine Plan varlığının bir uzantısı olan Anlamsal Servis

Anlamsal web servisi modelleme yaklaşımları (örneğin OWLS) bir servisi genellikle üç anlamsal doküman ile
tanımlamaktadır: Servis Arayüzü (“Service Interface”), Süreç

Modeli (“Process Model”) ve Fiziksel Altyapı (“Physical
Kayıt Planı (“SS Register Plan”) adını almaktadır.
Şekil2: Etmen-Anlamsal Web Servis Etkileşim Bakışaçısını gösteren kısmi üstmodel
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Çalışmalarımız sonucunda etmen yazılımı geliştiricilerin
Anlamsal Web yetenekli MAS‟lari SEA_ML'in görsel somut
sözdizimine uygun bir biçimde tasarlayabilecekleri bir
modelleme aracı geliştirilmiştir. Bu araç sözü edilen tüm
bakışaçılarını desteklemektedir. SEA_ML sözdiziminin
içerdiği kısıtlar Eclipse GMF tabanlı araçla sağlanmıştır.
Aracın bir yararı da Ecore uyumlu metinsel modeli de sağlıyor
olmasıdır. Tüm elemanlar ve ilişkileri, ilişkilerin bazı kısıtları
Ecore modelde tanımlanabilmektedir.

4. SEA_ML Somut Sözdizimi
SEA_ML'e ait kavramlar ve ilişkiler soyut sözdizim ile
belirlendikten sonra ATL 1 ortamında oluşturulmuş SEA_ML
üstmodel varlıkları ile bunların grafiksel gösterimleri
arasındaki eşlemeler sağlanmış ve görsel somut sözdizim GMF
üzerinde oluşturulmuştur.
Somut sözdizim sayesinde örnek modelin SEA_ML
kullanılarak oluşturulan MAS üstmodeline göre geçerliliği
sağlanmaktadır. Sözdizim tanımı görsel ve metinsel olmak
üzere iki şekilde yapılabilir. Bu çalışmada bildirinin üçüncü
bölümünde verilen bakışaçılarına dayanan görsel bir somut
sözdizim hazırlanmıştır.

kavram
Anlamsal Web Etmeni
Anlamsal Servis Arabulucu Etmeni

SEA_ML
kavramlarının
grafiksel
notasyonları
da
belirlendikten sonra ihtiyaç duyulan görsel somut sözdizim
bileşenleri elde edilmiştir. Bakışçılarına ait kavramların
belirlenen gösterimleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Tablo
(1-5). MAS ve Organizasyon bakışaçısına ait tüm elemanlar
diğer bakışaçılarında da mevcut olduğundan yer kısıtı
bakımından ayrıca tablo ile gösterilmemiştir. Her tabloda
birinci sütun SEA_ML kavramlarını, ikinci sütun ise
kavramların gösterimlerini listelemektedir.

Anlamsal Servis Kayıt Planı
Anlamsal Servis Bulucu Plan
Anlamsal Servis Anlaşma Planı
Anlamsal Servis Çalıştırıcı Plan
Rol

Modele ait elemanlardan yakın türde olanlar veya birbirinden
türeyen elemanlar benzer gösterimlere sahiptir. Örneğin,
“Etmen - Anlamsal Web Servis Etkileşim” bakışaçısına ait
somut sözdizim elemanlarını ele alırsak; Plan elemanından
kalıtım yoluyla türeyen Anlamsal Servis Kayıt Planı, Anlamsal
Servis Bulucu Planı, Anlamsal Servis Anlaşma Planı ve
Anlamsal Servis Çalıştırıcı Plan için Plan zeminine ait
gösterim kullanılmıştır ve ne tür bir plan olduklarını ifade
eden kelimelerin baş harfleri bu zemine eklenmiştir. Benzer
şekilde ontoloji kavramının temel şekli belirlenmiş, farklı
amaçlara hizmet eden ontolojilerde benzer yol izlenmiştir.
kavram

gösterim

Kayıt Rolü
Rol Ontolojisi
Servis Ontolojisi
Anlamsal Web Servis
Tablo 2: Etmen - Anlamsal Web Servis Etkileşim bakışaçısına ait somut sözdizim elemanları ve gösterimleri
kavram

gösterim

gösterim

Senaryo

İnanç

Davranış

Gerçek

Anlamsal Web Etmeni

Amaç

Alan Rolü

Yetenekler

Görev

Plan
Eylem

Davranış

Kayıt Rolü

Anlamsal Web Organizasyonu
Etmen Durumu

Rol Ontolojisi

Etmen Tipi
Rol

Tablo 3: Rol ve Davranış bakışaçısına ait somut
sözdizim elemanları

Anlamsal Web Etmeni

GMF tabanlı araç geliştirme gerçekleştirimi sırasında
oluşturulan Ecore modellerdeki kısıtlar örnek modeller
üzerinde sağlanmıştır. Araç gösterimlerle desteklenmiş ve
ikonların oluşumu gerçekleştirilmiştir. Her bakışaçısına ait üst
elemanların örnek modellerde oluşturdukları kısıtlar şöyle
sıralanabilir:

Tablo 1: Anlamsal Web Etmeninin İçsel bakışaçısına
ait somut sözdizim elemanları

1

ATL: A model transformation technology, www.eclipse.org/atl/
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Hücre (“Compartment”) kısıtı: Üst modelde oluşturulan
elemanlar arasındaki bütünleştirme ilişkisi örnek model
seviyesinde birbirini içeren iki elemana dönüşmesini
gerçekler. Bu ilişki türüne sahip olmayan iki eleman iç içe
hücre şeklinde modellenemez. Örneğin Etmen İçsel
Bakışaçısına ait üst elemanlar arasında İnanç, Gerçek
elemanlarından oluşur. Üst modeldeki ilişkileri bütünleştirme
olarak tanımlandığından Gerçek, İnanç‟ ın bir hücresi
olacaktır. Aynı bakışaçısında Anlamsal Web Etmeni ve Rol
elemanları arasında ise böyle bir ilişki ve modelleme
uygulanamaz.

kavram
Rol
Davranış
Protokol
Mesaj
Etkileşim/ Anlaşma Ağı
Mesaj Tipi

İlişki sayısı kısıtı: İki eleman arasındaki bire bir, bire çok,
çoktan çoğa gibi ilişkiler Ecore aşamasında belirlendikten
sonra, örnek modelde bu kısıtlar iki eleman arasındaki
ilişkileri sınırlar. Örneğin bir Anlamsal Web Etmeni birden
fazla Rol oynayabilirken tek bir Etmen Tipine sahip olabilir.

Tablo 5: Protokol Bakışaçısına ait somut sözdizim
elemanları ve gösterimleri.

5. Takas Sistemi Durum Çalışması
Önerdiğimiz SEA_ML sözdiziminin etmen tabanlı sistemlerin
geliştirilmesinde kullanımını örneklemek amacıyla bir Takas
sistemi durum çalışması bu bölümde anlatılmaktadır. Bir
takas sistemi bir mal veya hizmetin alıcısı veya satıcılarının
herhangi bir para kullanımı olmadan alışveriş yapmasını
sağlayan alternatif bir ticaret yaklaşımını içerir. Takas
pazaryerlerinde adı üzerinde mal veya hizmetlerin takası söz
konusudur. Etmen temelli bir elektronik takas sistemi
kullanıcıları adına ve kullanıcıların tercihleri doğrultusunda
takas işlemini yürüten etmenleri içermektedir. Müşteri
(“Customer”) etmenleri takas önerisi sunmak veya
değerlendirmekten sorumludurlar. Takas Yöneticisi (“Barter
Manager”) etmeni ise sistemdeki tüm takas işlemlerini
yönetmektedir. Bu etmen takas önerilerini toplamaktan,
uygun takas önerilerini eşlemekten ve alıcı ve satıcı etmenler
arasındaki alışverişin gözlenmesinden sorumludur [4].

İlişki kaynağı ve hedefi kısıtı: Bir ilişkinin hangi elemandan
hangi elemana doğru olduğu, o ilişkinin kaynağını ve hedefini
belirler. Bu kısıt Ecore seviyesinde tanımlanmaya başlanır.
Örneğin Plan ve Amaç arasındaki bir ilişki Plan‟ dan Amaç‟ a
doğru olmadığı sürece örnek modelde tanımlanamaz.
Kalıtım ilişkisi kısıtı: Üst seviyede tanımlanan kalıtım
ilişkileri, örnek modeller yaratılırken kalıtımın doğası gereği
bazı kısıtlar getirmektedir. Örnek modeldeki bir alt sınıf üst
sınıfının tüm özniteliklerini ve ilişkilerini içerir. Bu örneği en
iyi Etmen - Anlamsal Web Servis Etkileşim bakışaçısında
verebiliriz. Plan üst elemanının Bölüm 3„ te verildiği üzere
dört tane alt sınıfı mevcuttur. Plan elemanının diğer
elemanlarla direk olarak ilişkileri var olsa bile, oluşturulan
araçta alt sınıflar yer almış, planın tüm ilişkileri kalıtım
yoluyla bu alt sınıflardan türeyen örneklere aktarılmıştır.

Alıcı satıcı rolündeki Müşteri etmenler arasında belirli kısıt
değerleri ile alışveriş gerçekleşmektedir. Bu değerler her
etmenin kendine ait İnanç Tabanı’ nda bulunan üst ve alt
sınırlarla, bazı fonksiyon değerlerine bağlı olarak belli bir
aralıkta bulunmaktadır. Bu aralıkta istediği fiyata ulaşamayan
müşteriler alışverişi başarılı bir şekilde sonlandıramaz ve
Takas Yöneticisi etmenine haber verir. Etmen tabanlı Takas
Sisteminin işleyişi daha ayrıntılı olarak [9]‟ da yer almaktadır.
Bu sistemin Anlamsal Web Etmeninin İçsel ve Etmen Anlamsal Web Servis Etkileşim bakışaçılarına göre
modellerinin SEA_ML sözdizimi ile gösterimler Şekil 3 ve
Şekil 4‟ te verilmiştir.

İlişki eleman bütünlüğü: Örnek modelde oluşturulan bir
elemanın kaldırılmasıyla, ona ait tüm ilişkiler de modelden
silinmektedir.
kavram

gösterim

gösterim

Web Servis
Kaynak
Semantic web Service

Ortam

Şekil 3‟ teki ekran görüntüsü, bir Takas Yöneticisi etmeninin
içsel yapısının Anlamsal Web Etmeninin İçsel bakışaçısına
göre nasıl modellenebileceğini örneklemektedir. Sağ taraftaki
palette SEA_ML'in ilgili bakışaçısına ait tüm elemanları yer
almaktadır. Örnek diyagramda bir Takas Yöneticisi BDI
mimarisine göre modellenmiştir ve Anlamsal Web etmeninin
bir örneğidir. İşletimi için ihtiyaç duyulan Amaç, Rol,
Yetenek gibi bileşenlerin SEA_ML somut sözdizim
elemanlarından Plan, Yetenekler, Amaç, Anlamsal Web
Organizasyon, Rol ve İnanç ile temsilleri ve ilişkileri
hazırlanmıştır.

Rol
Servis Ontolojisi
İzin Tablosu
Tablo 4: Çevre ve Servis Bakışaçısına ait somut
sözdizim elemanları ve gösterimleri
Hücre kısıtı Protokol bakışaçısı hariç tüm bakışaçılarında
kullanılmıştır. İlişki sayısı kısıtı, ilişkinin kaynak-hedef yönleri
ve ilişki eleman bütünlüğü modellemenin en temel kısıtları
olduğundan tüm bakışaçılarında mevcuttur. Kalıtım kısıtları
ise MAS ve Organizasyon bakışaçısı hariç tüm bakışaçılarında
bulunmaktadır.

Sözü edilen kısıtlara örnek verilecek olursa, Takas Yöneticisi
bir Takas Rolüne (“Barter Role”) sahiptir ve bir Takas
Yeteneği (“Barter”), En İyi Eşleme (“Best Matching”) gibi bir
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amacı içinde
barındıramaz.

barındırabilirken,

bir

Takas

Rolü‟nü

Şekil 3‟ e benzer şekilde sağdaki palette tüm üstmodel
elemanları yer alırken, takas sisteminin modellenmesi
sırasında, SWA, Anlamsal Servis Bulucu Plan, Anlamsal
Servis Çalıştırıcı Plan, Rol, Arayüz, Süreç, Altyapı ve SWS
elemanları kullanılmıştır.
Örneğin Takas Yöneticisi bir Anlamsal Web Etmeni örneğidir.
Bu etmen, Servis Bulucu Plan örneği olan Takas Sistemini Bul
(“Discover Barter Service”) ve Anlamsal Servis Çalıştırıcı
Plan örneği olan Takas Servisini Çağır (“Invoke Barter
Service”) planlarını, Plan üst sınıfının tüm ilişkileriyle
çalıştırmaktadır.

Şekil 4‟ te ise Takas Yöneticisi’ nin görevlerini yerine
getirmek için sistemde yer alan SWSler ile olan etkileşiminin
sunulan araç ile Etmen - Anlamsal Web Servis Etkileşim
bakışaçısına uygun bir biçimde nasıl modellenebileceği
gösterilmiştir. Söz konusu takas sisteminde Takas Yöneticisi
etmeni takas için önerilen malların eşlenmesi ve değerinin
belirlenmesi amacıyla bir anlamsal web servisi ile etkileşime
geçmektedir.

Şekil3: Etmen tabanlı elektronik takas sistemindeki Takas Yöneticisi‟nin içsel BDI yapısının Anlamsal Web Etmeninin
İçsel bakışaçısına göre GMF-tabanlı editörde modellenmesi

Şekil 4: Etmen tabanlı elektronik takas sistemindeki Takas Yönetici etmeni ile Takas Servisi isimli anlamsal web servisi
arasındaki ilişkinin Etmen - Anlamsal Web Servis Etkileşim bakışaçısına göre GMF-tabanlı editörde modellenmesi
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Takas Yöneticisi etmeni işletimi sırasında da Takas Rolü‟nü
oynamaktadır. Takas işlemleri için kullandığı anlamsal web
servis Takas Servisi’dir (“Barter Service") ve bu servisi
kullanmak için servisin anlamsal arayüzünü ve çalıştırma
mekanizmasını kullanır. Sözü edilen tüm etkileşim öne
sürdüğümüz SEA_ML in görsel somut sözdizimi ile
modellenmiştir.

8. Teşekkür
Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma
Grubu (EEEAG) tarafından 109E125 no‟ lu proje kapsamında
desteklenmektedir.
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Etmen sistemlerinin üstmodelleri ile ilgili güncel çalışmalarda
çoğunlukla MAS geliştirme metodolojilerine özgü üstmodel
tanımları ya da platform bağımsız etmen üstmodellerinin
üretilmesi üzerinde durulmuştur. Örnek olarak, [10]‟ da MAS
geliştirme metodolojilerinden ADELFE, Gaia ve Passi için
üstmodel tanımları verilmiştir. Benzer şekilde, [11] ile
belirtilen çalışmada SODA etmen geliştirme metodolojisi için
bir üstmodel tanıtılmıştır. Bu çalışma SODA‟nın sosyal
bakışaçıları (“aspect”) ve model etkileşimini amaçlar ve bu
bakışaçıları üzerine bir üst model tanımlar. Ancak bununla
beraber, bu üst modeller sadece ilgili metodolojilerin
kavramları için biçimsel gösterim sunarlar ve genel MAS
modellemesi için uygun değillerdir.
[12]‟ de verilen FAML üstmodeli etmen sistemleri için
önerilen mevcut üstmodellerin bir sentezi olarak
tanımlanmıştır. MAS‟lar için tasarım süresi ve çalışma süresi
kavramları belirtilmiş ve bu kavramların geçerliliği çeşitli
MAS geliştirme metodolojileri kullanılarak sağlanmıştır. [12]‟
den farklı olarak bizim çalışmamızda MAS geliştirimi için
soyut ve somut sözdizimi, anlamsallığı ve kod üretimini
sağlayan araçlarla tam bir DSML geliştirimi amaçlanmaktadır
[5]‟ te önerilen sözdizimi, çalışmamız ile en ilgili çalışma
olarak düşünülebilir. Bu çalışmada ilk olarak, MAS için bir
DSML‟in soyut sözdizimi platform bağımsız bir üstmodel
kullanılarak üretilmiş ve daha sonra, belirlenen kavramlar ve
gösterimler kullanılarak dilin görsel somut sözdizimi
tanımlanmıştır. Ancak üretilen sözdizim Anlamsal Web
etmenlerini ve Anlamsal Web yetenekli etmenlerin çevreleriyle
etkileşimini desteklememektedir.

7. Sonuçlar ve İleriye Yönelik Çalışmalar
Bu çalışmada anlamsal web ortamında çalışan çok etmenli
sistemlere ait SEA_ML adı verilen bir DSML‟ in üst modeli,
farklı bakışaçılarıyla soyut sözdizimi ve sonrasında somut
sözdizimi tanımlanmıştır. Görsel somut sözdizimin dayandığı
üstmodelin içerdiği alan kısıtlarının kontrol edilebilidiği ve
sözdizimin kullanılabildiği bir araç seti hazırlanmış ve
kullanımı örneklenmitştir.
Bir sonraki aşamada, SEA_ML‟ e dayalı örnek MAS
modellerinin metinsel geçerliliği Xtext1 ile yapılandırılacaktır.
Hemen ardından SEA_ML‟ in anlamsallığı dinamik ve statik
olarak sağlanıp formal gösteriminin Object Z [13] ya da
alternatifi ile tanımlanması amaçlanmaktadır. Tanımlanan bu
DSML‟in Model Güdümlü Geliştirme (“Model Driven
Development”) (MDD) sürecinde model dönüşümleri
sonucunda sistem tasarımından otomatik olarak yazılım
kodlarının elde edilmesi amacıyla kullanılması ve
anlamsallığın kontrol edilmesi hedeflenmektedir.
1

Xtext: Language Development Framework, www.eclipse.org/Xtext
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olmaktadır. Bu problemi çözmek için, ARINC 653
modellerini UML modellerine dönüştüren bir modelden
modele çevirim tanımlanmıştır. UML birçok araç tarafından
desteklenen standart bir modelleme dili olduğu için araç
destek problemi bu şekilde aşılabilmektedir.

Özetçe
ARINC 653, güvenlik kritik, gerçek zamanlı işletim sistemleri
için zaman ve hafıza bölütlemesine ilişkin bir yazılım
spesifikasyonudur. Standart, farklı kritiklik seviyesindeki
birçok uygulamanın aynı donanım üzerinde koşmasına olanak
sağlar. Uygulamaların zaman ve hafıza bölütleme
yapılandırmaları, standart tarafından tanımlanan ortak XML
şemasına uyumlu XML dosyaları kullanılarak sağlanmaktadır.
Sistemin karmaşıklığı arttıkça, XML yapılandırma
dosyalarının anlaşılabilirliği düşmekte, yönetimi zorlaşmakta
ve giderek daha hataya yatkın bir hale gelmektedir. Bu
çalışma sözü edilen entegrasyon problemine, XML diline göre
daha anlaşılabilir ve yönetilebilir olan alana özgü bir dil
kullanılarak model güdümlü bir çözüm önermektedir.

Ayrıca, model-dokuman senkronizasyonunu sağlamak
amacıyla, ARINC 653 modellerinden HTML dokümantasyon
oluşturmak için gerekli modelden metine çevirim de
tanımlanmıştır.
Bu makalenin geri kalanı şöyle organize edilmiştir: Bölüm
2’de ARINC 653 alanı ve terimleri açıklanmaktadır. ARINC
653 kavramlarına uygun bir somut sözdizimi (abstract syntax)
Ecore meta-meta modeli kullanılarak tanımlanmıştır. Somut
sözdizimi (concrete syntax), Xtext kullanılarak geliştirilmiştir.
Ayrıca XML/XSD seviyesinde kontrolü mümkün olmayan
bazı kısıtlar için statik semantik kuralları da tanımlanmıştır.
Dilin MOF bazlı meta-modeli, somut sözdizimi ve örnek
modeller Bölüm 3’te verilmiştir. Bölüm 4’te ise, ARINC 653
meta-modelinin UML profilleme yöntemleri kullanılarak
geliştirilişi sunulmuştur. Bölüm 5 modelden modele, Bölüm 6
ise modelden metine çevirim sürecini anlatmaktadır. Bölüm
7’de benzer çalışmalara değinilmiştir. Bölüm 8 ve 9 ise alınan
sonuçları ve ilgili tartışmayı içermektedir.

1. Giriş
Aviyonik yazılım geliştirme, sert gerçek zaman ve
sertifikasyon gereksinimleri gibi bir takım zorluklar içerir.
ARINC 653 [1], güvenlik kritik, gerçek zamanlı işletim
sistemleri için zaman ve hafıza bölütlemesine ilişkin bir
yazılım spesifikasyonudur. Standart, kritiklik seviyesi farklı
uygulamaların aynı donanım üzerinde çalıştırılmasına olanak
sağlar.
Böylece sistemin nihai ağırlık ve boyut
gereksinimlerinin düşürülmesiyle birlikte, sertifikasyon
çabalarının da en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Bu
standarda uyumlu olan aviyonik sistemler entegre modüler
aviyonik (EMA) sistemler, geleneksel mimariye uygun olarak
geliştirilmiş olan sistemler ise birleşik aviyonik sistemler
olarak adlandırılırlar. Birleşik aviyonik sistemler ayrı
uygulamaların ayrı donanımlar üzerinde koştuğu ve
uygulamalar arasındaki iletişimin çeşitli veri yolu standartları
ile sağlandığı geleneksel mimariye göre geliştirilirler.

2. ARINC 653 Standardı ve EMA Sistemler
EMA sistemler ile daha düşük boyut ve ağırlığın yanı sıra,
düşük sertifikasyon maliyetleri de hedeflenmektedir. Modern
aviyonik sistemlerin çoğu, farklı emniyet kritiklik seviyeleri
için birçok amaç belirleyen DO-178B (uçan sistemler ve cihaz
sertifikasyonunda yazılım hususları) [2] standardına göre
serfitikasyona tabidirler. DO-178B, uygulamaları A’dan E’ye
kadar değişen farklı emniyet seviyelerine ayırmaktadır.
Emniyet seviyesi A olan bir uygulama DO-178B tarafından
tanımlanan 66 amacı karşılamalıdır. Öte yandan emniyet
seviyesi D olan bir uygulamanın bunlardan yalnızca 28’ini
karşılaması yeterlidir. Bir sistemdeki bütün uygulamaları
seviye A olarak sertifikasyona tabi tutmak sertifikasyon
maliyetinin artmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden bazı
uygulamaların emniyet kritiklik analizi yapıldıktan sonra
emniyet seviyeleri uygun olarak ayarlanmalı ve emniyet ile
maliyet arasında optimum bir çözüme gidilmelidir. Buna göre
hata yapması veya çökmesi durumunda son derece önemli
sorunlara yol açacak uygulamalar seviye A olarak
değerlendirilirken, kabin eğlence sistemi uygulamaları gibi
hata yapması sonucunda emniyet açısından etkisi olmayan
uygulamalar seviye E olarak değerlendirilebilir. Bu noktada

Sistem entegrasyonunu belirtmek amacıyla, ARINC 653 ortak
bir XML şeması tanımlar. EMA sistemin büyüklüğü arttıkça,
XML yapılandırma dosyalarının idamesi zorlaşmakta ve
sistem entegratörü tarafından yapılan hatalar artmaktadır. Bu
çalışma, yapılandırma dosyalarının model güdümlü
geliştirilmesine yönelik bir yöntem önermektedir. ARINC 653
sistemlerini tanımlamak için, XML yaklaşımından daha
kullanışlı olabilecek bir “alana özgü dil” (Domain Specific
Language) geliştirilmiştir. Bu alan için kullanılacak olan,
sıfırdan geliştirilen meta-model alana özgü kavramların
kolayca ve anlaşılır biçimde ifade edilmesini sağlamaktadır.
Öte yandan, yeni meta-model için araç desteği problemli
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Şekil 1 – Entegre Modüler Aviyonik (üstte) ve Birleşik Aviyonik (altta) Sistemler

ARINC 653 önemli bir rol oynamaktadır: aynı donanım
üzerinde çalışan farklı uygulamalar hafıza ve zaman olarak
birbirlerinden izole edildikleri için, daha sonra herhangi
birinde yapılan değişiklikler bütün sistemin yeniden
sertifikasyon sürecinden geçmesini gerektirmeyecektir.
ARINC 653 sayesinde yalnızca değişen uygulamalar tekrar
sertifikasyona tabi tutularak toplam maliyet önemli ölçüde
azaltılabilir.

3.1. Soyut Sözdizimi
Birinci yöntemle yeni bir meta-model oluşturmak için ilk
olarak soyut sözdizimi (abstract syntax) tanımlanır. Đlgili
alandaki kavramlar, kavramların özellikleri ve kavramlar
arasındaki ilişkiler soyut sözdiziminde tanımlanır. ARINC
653 meta-modeli M2 seviyesinde yer almaktadır. M3
seviyesinde ise Ecore meta-meta-modeli kullanılmıştır. Ecore,
temel olarak bir MOF (Meta Object Facility) uygulamasıdır.

ARINC 653’ün bir başka avantajı da platformdan bağımsız ve
taşınabilir olmasıdır. ARINC 653 uyumlu geliştirilip
entegrasyonu sağlanmış bir sistem, standartla uyumlu olan
herhangi bir platform üzerine kolayca taşınabilmektedir.
ARINC 653, aynı işlemci üzerinde koşan uygulamalara
“bölüt” ismini vermektedir. Platform bağımsızlığını ve
taşınabilirliği sağlamak amacıyla sağlanan entegrasyon
dosyaları bölütlerin çalıştırma sıraları, çalışma süreleri,
gereken hafıza alanlarını ve aralarında iletişimi sağlamak için
kullanılan veri kapıları gibi entegrasyon parametrelerini ortak
bir XML formatında belirtmektedir. Bu nedenle standart
kapsamında modüllerin birleşiminden oluşan Arinc653System,
bölütlerin birleşiminden oluşan Arinc653Module veya bölütler
arasında
haberleşme
sağlamak
için
kullanılan
ConnectionTableType vb. gibi bir dizi kavram tanımlanmıştır.
Bir sonraki bölümde, bu kavramları kullanarak bir ARINC 653
sistemini modellemek için kullanılacak olan meta-model
tanımlanmıştır.

ARINC 653 meta-modelinin soyut sözdizimini gösteren
Ecore çizeneği Şekil 2’de gösterilmiştir. Bölüm 2’de
tanımlanan ARINC 653 alanındaki kavramlar kutularla,
kavramlar arasındaki ilişkiler de çizgilerle gösterilmektedir.
Örneğin “ARINC 653 Sistemi” (Arinc653System) ve
“ARINC 653 Modülü” (Arinc653ModuleType) kavramları
kutularla gösterilmektedir. Đki kavram arasında kullanılan
çizgi bir “ARINC 653 Sistemi”nin bir veya daha çok
“ARINC 653 Modülü”nden oluştuğunu göstermektedir.
Kavramlar Ecore meta-meta-modelindeki sınıflarla (Class)
eşleştirilmiştir. Kavramların özellikleri ise kutuların içinde
gösterilmiştir ve Ecore meta-meta-modelindeki özelliklere
(Feature)
karşılık
gelmektedir.
Kritiklik
Seviyesi
(CriticalityType) ve Yön (DirectionType) ise birer
sıralamadır (Enumeration).
3.2. Somut Sözdizimi
Soyut sözdizimi tanımlandıktan sonra somut sözdizimi
(concrete syntax) tanımlanır. Somut sözdizimini tanımlamak
için Xtext [3] aracını kullandık. Xtext aracı EBNF [4] diline
benzer bir dil kullanılarak alana özgü dilin tanımlanmasını
sağlar.

3. Sıfırdan ARINC 653 Meta-modelinin
Geliştirilmesi
Yeni bir meta-model oluşturmak için temel olarak iki yöntem
kullanılabilir: (1) sıfırdan yeni bir meta-model yaratmak, (2)
var olan bir meta-modeli, örneğin UML meta-modelini
genişletmek. Bu bölümde, ARINC 653 meta-modelinin
birinci yöntem kullanılarak oluşturulması anlatılmaktadır.
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Gramer kurallarına göre bir kavram bir blok olarak
gösterilmektedir. Bir blok başlarken ve bitirilirken süslü
parantezler kullanılmaktadır. Bir bloğun içinde o bloğun
karşılık geldiği kavramın özellikleri bulunmaktadır. Eğer
özelliğin tipi basit bir tip ise, örneğin tam sayı bir değer ise,
özellik adı – değeri çifti olarak belirtilmektedir. Eğer özelliğin
tipi basit olmayan bir tip ise, örneğin içinde başka özellikler
bulunan bir kavram tipi ise, blok olarak gösterilmektedir.
Başka bir deyişle, kompozisyon ilişkileri iç içe bloklar olarak
üretilmiştir. Liste olarak belirtilen özellikler ise virgül ile
birbirlerinden ayrılmaktadır. Bazı özelliklerin tipi ise diğer
kavramların referanslarıdır. Referans olan özellikler referans
gösterdikleri kavramın ismini belirtmektedir. Örneğin
PortType türünde olan kavramlar ait oldukları bölüte
(PartitionType)
bölütün
ismini
belirterek
referans
vermektedir. Benzer şekilde PortMappingType türünde olan
kavramlar ise eşleştirdikleri kapılara (PortType) isimlerini
belirterek referans vermektedir.

Şekil 2: ARINC 653 meta-modeli.

Şekil 3: ARINC 653 modeli.

Xtext aracı ile tanımladığımız soyut sözdiziminden otomatik
olarak somut sözdizimi oluşturuldu. Xtext ile üretilen gramer
dosyasının bir bölümü aşağıda verilmiştir.

Xtext ile üretilen gramer dosyasını kullanarak Eclipse için bir
plugin projesi oluşturduk. Bu plugin, üretilen gramer
dosyasındaki kurallara uygun olarak ARINC 653 modellerinin
geliştirilmesi için bir editör sağlamaktadır. ARINC 653
modellerinin geliştirilmesini sağlayan editörün otomatik
olarak tamamlama, sözdizimi hatalarının kontrol edilmesi ve
bulunan hataların kullanıcıya gösterilmesi gibi önemli
özellikleri bulunmaktadır. Bu editör ile geliştirilen örnek bir
ARINC 653 modeli Şekil 3’de gösterilmektedir.

Arinc653System returns Arinc653System:
'Arinc653System'
name=EString
'{'
'arinc653Modules' '{' arinc653Modules+=
Arinc653ModuleType ( "," arinc653Modules+=
Arinc653ModuleType)* '}'
'}';

3.3. Statik Semantik

PortType returns PortType:
QueuingPortType | SamplingPortType;

Soyut sözdizimi ile ifade edilemeyen kısıtlar Object
Constraint Language (OCL) ile ifade edilebilir. OCL ile metamodelin statik semantik (well-formedness rules) adı verilen
kısıtları tanımlanır ve bu kısıtlara uyulup-uyulmadığı kontrol
edilir. OCL ifadeleri meta-modele iki yöntem ile eklenebilir:

Arinc653ModuleType returns Arinc653ModuleType:
'Arinc653ModuleType'
'{'
('moduleName' moduleName=EString)?
('moduleVersion' moduleVersion=EString)?
'partitions' '{' partitions+=
PartitionType ( "," partitions+=
PartitionType)* '}'
'partitionMemory' '{' partitionMemory+=
PartitionMemoryType ( "," partitionMemory+=
PartitionMemoryType)* '}'
'moduleSchedule' moduleSchedule=
ModuleScheduleType
'connectionTable' connectionTable=
ConnectionTableType
'}';

1.
2.

OCL ifadeleri ilgili oldukları kavramlara açıklama
(annotation) olarak eklenebilir.
OCL ifadeleri ayrı bir OCL dosyasında tutulabilir
ve meta-model ile OCL dosyası birleştirilebilir.

Biz ikinci yöntemi uyguladık ve EMF Validation
Framework’u kullandık. ARINC 653 modellerinin uyması
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Şekil 4 –UML 2.* Profili bazlı meta-model
gereken kısıtlar
tanımlanmıştır.
•

OCL

ifadeleri

ile

beraber

aşağıda

•

context ChannelType
inv source_constraint:
source.port.direction = DirectionType::SOURCE

Toplam süre kısıtı: Bütün bölütlerin toplam çalışma
süresi “major frame” olarak tanımlanan süreden uzun
olamaz.

•

context ModuleScheduleType
inv total_time_constraint:
partitionSchedule.periodSeconds->sum()<=
majorFrameSeconds

•

Kaynak port uyumu kısıtı: Kaynak port’un yönü
SOURCE olmalıdır.

Hedef port uyumu kısıtı: Hedef port’un yönü
DESTINATION olmalıdır.
context ChannelType
inv destination_constraint:
destination.port.direction->forAll(p | p =
DirectionType::DESTINATION)

Farklı kaynak ve hedef bölüt kısıtı: Bir kanalın
(ChannelType) kaynak ve hedef bölüt olarak belirttiği
bölütler aynı olamaz.

•

context ChannelType
inv source_destination_constraint:
destination.port.parentPartition->forAll(p | p
<> source.port.parentPartition)

Mesaj boyutu uyumu kısıtı: Kaynak ve hedef
kanalındaki kapıların (ChannelType) maksimum mesaj
boyutu aynı olmalıdır.
context ChannelType
inv max_size_constraint:
destination.port->forAll(p | p.maxMessageSize =
source.port.maxMessageSize)
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4. UML ile ARINC 653 Meta-modelinin
Geliştirilmesi

ARINC 653 modellerinin UML modellerine çevrilmesi için
Atlas Transformation Language (ATL) [6] kullandık. ATL
çevirim programı ARINC 653 model elemanlarının UML
model elemanlarına nasıl dönüştürüleceğini belirten çevirim
kurallarından oluşur. ATL programının bir bölümü aşağıda
verilmiştir. Bu kod parçasında örnek iki tane çevirim kuralı
gösterilmektedir. Birinci kuralda ARINC 653 modüllerinin
UML bileşenlerine çevrileceği ve çevirimin nasıl yapılacağı
belirtilmektedir. ARINC 653 Port Mapping tipindeki model
elemanlarının UML ConnectorEnd model elemanlarına nasıl
dönüştürüleceğini ise ikinci kural tanımlamaktadır.

Bu bölümde, ARINC 653 meta-modelinin UML meta-model
kullanılarak geliştirilmesi anlatılmaktadır. UML metamodelinin eklenti mekanizması ile genişletilmesi UML
1.*’den bu yana desteklenmektedir. UML 2.*’da yer alan
profil desteği ile eklenti mekanizması meta-modelin bir
parçası olmuştur. Sık kullanılan alanlar için bazı profiller
OMG tarafından önceden tanımlı olarak sunulmuştur.
Örneğin, MARTE [5] profili, gerçek zamanlı uygulamaları
modellemek amacıyla geliştirilmiştir. ARINC 653
kavramlarını barındıran özel bir profil, ARINC 653 alanı için
daha kullanışlı olacaktır.

rule Module2Component {
from
amodule: Arinc653!Arinc653ModuleType
to
component: UML!Component (
name <amodule.moduleName,
packagedElement <amodule.partitions,
ownedConnector <amodule.connectionTable.channel
)
}

Bu amaçla, bir ARINC 653 sistemini tanımlamak için gerekli
olan kalıpları (stereotype) ve sıralama tiplerini (enumeration)
içeren “Arinc653” isminde, [8]’de geliştirilene benzer bir
profil Eclipse ortamında geliştirilmiştir. (Şekil 5) Şekilde
görüldüğü gibi, bazı kavramlar “Class”, bazı kavramlar
“Property”, bazıları da “Dependency” kavramlarından
türetilmiştir.

5. Modelden Modele Çevirim

rule PortMappingType2ConnectorEnd {
from
portMapping: Arinc653!PortMappingType
to
connectorEnd: UML!ConnectorEnd (
role <- thisModule.
resolveTemp(portMapping.port, 'port')
)
}

Bu bölümde, ARINC 653 meta-modeline uygun olarak
geliştirilen modellerin UML modellerine dönüştürülmesi
anlatılmaktadır. Bölüm 3’de belirtildiği gibi ARINC 653
standardı için sıfırdan yeni bir meta-model geliştirildi. Baştan
yeni bir meta-model tanımlamanın standartlaşmış metamodelleri kullanmak ile kıyaslandığında birtakım avantajları
ile beraber bazı dezavantajlarının da olduğu görülmektedir.
En önemli dezavantajının ise yeni geliştirilen meta-modelin
araçlar tarafından desteklenmiyor olmasıdır. Bunu ortadan
kaldırmak için yeni tanımlanan meta-modele uyumlu olarak
geliştirilen modeller standart meta-modellere uyumlu
modellere çevrilebilir.

Çevirim süreci şu şekilde özetlenebilir: ARINC 653 sistem
model elemanları UML paket (package) model elemanlarına
dönüştürüldü. ARINC 653 modülleri UML bileşenlerine
dönüştürüldü ve bu bileşenler içinde oldukları ARINC 653
sistem için yaratılan paketin içine yerleştirildi. ARINC 653
bölütleri de ilgili oldukları modüller için yaratılan
bileşenlerin birer alt-bileşeni olarak çevrildi. Bölütlerin diğer
bölütler ile haberleşmek için kullandıkları PortType model
elemanları da UML bileşen çizeneklerinde benzer bir kavram
olan UML Port’larına çevrildi. ARINC 653 meta-modelinde
bileşenler arasındaki bağlantıları gösteren PortMappingType
model elemanları da UML ConnectorEnd ve UML Connector
model elemanlarına dönüştürüldü. UML Connector kaynak
ve hedef belirten bir çift UML ConnectorEnd model
elemanından oluşmaktadır.

Bu çalışma kapsamında ARINC 653 meta-modeline uyumlu
olarak geliştirilen modelleri en yaygın standart metamodellerden biri olan UML meta-modeline çevirdik. UML
birçok açık kaynak kodlu veya ticari araç tarafından
desteklenmektedir. ARINC 653 modellerinin UML
modellerine çevrilmesinin getireceği bir diğer önemli avantaj
ise UML ile geliştirilen bölütlerin ARINC 653 sistemi ile
entegrasyonunu kolaylaştırmasıdır. ARINC 653 metamodeline uyumlu olarak geliştirilen ARINC 653 modeli
UML modeline dönüştürüldükten sonra UML ile geliştirilen
bölütler ile kolayca birleştirilebilir.
Bu çalışmada, ARINC 653 meta-modeline uygun olarak
geliştirilen modeller UML bileşen çizeneklerine (component
diagrams) çevrildi. UML bileşen çizeneklerinde bileşenler,
bileşen hiyerarşisi ve bileşenler arasındaki bağlantılar
gösterilir. Bileşen hiyerarşisi, bileşik bileşenler (composite
components) ve alt-bileşenler (sub-components) kullanılır.
Bileşik bileşenler alt-bileşenlerden oluşur. Bir bileşen diğer
bileşenler ile kapı (port) adı verilen bağlantılar üzerinden
haberleşir. Kapılar üzerinde bileşenin sağladığı (provided) ve
gerek duyduğu (required) arayüzler bulunur. Bir bileşenin
sağladığı bir arayüze başka bir bileşen gerek duyuyorsa bu iki
bileşenin haberleşmesi için bu arayüzün üzerinde bulunduğu
kapılarının birleştirilmesi yeterlidir.

Şekil 5: ARINC 653 UML bileşen modeli.
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Tanımladığımız ATL programı ile çevirmek için ARINC 653
meta-modeline uygun örnek bir model geliştirdik. Bu
modelde iki tane ARINC 653 modülü bulunmaktadır: Görev
Modülü
(MissionModule)
ve
Grafik
Modülü
(GraphicsModule). Görev Modülü Sistem Kontrolü (Sys:
System Controller), Seyrüsefer Yönetimi (Nav: Navigation
Management), Aygıt Yöneticisi (Dmg: Device Manager),
Haberleşme Yönetimi (Com: Communication Management)
ve Silah Yönetimi (Wpn: Weapon Management)
bölütlerinden oluşmaktadır. Grafik Modülünde ise Grafik
Yönetimi (Gra: Graphics Management), Kullanıcı Arayüzü
Yönetimi (Uim: User Interface Management) ve Sayısal
Harita Yönetimi (Dmp: Digital Map Management) bölütleri
bulunmaktadır. Şekil 5’de örnek ARINC 653 modelinin ATL
ile dönüştürüldüğü UML bileşen çizeneği gösterilmektedir.

şablonlarında belirtilen yerlere aktarılır. Örnek şablon dosyası
parçası aşağıdaki gibidir:
«IMPORT Arinc653»
«DEFINE main FOR Arinc653::Arinc653System»
«FILE "arinc653.html"»
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0
Transitional//TR">
<HTML>
...
«FOREACH arinc653Modules AS e»
<h1>MODULE: «e.moduleName» </h1>
<h3>VERSION: «e.moduleVersion» </h3>
<h2>Partition Info for «e.moduleName» </h2>
«FOREACH e.partitions AS f»
<P ALIGN=LEFT><FONT FACE="Arial"></FONT></P>
<P ALIGN=LEFT><FONT FACE="Arial">
<B>Partition Type: «f.name» <B></FONT></P>
...
</HTML>

6. Model’den Yazıya Çevirim
Modeli yazıya çevirmek için Xpand [7] aracı kullanıldı. Bu
araç aslında bir şablon makinesidir. Bu aracı, sadece modeli
XML, HTML gibi yazı şekillerine çevirmek için ya da
otomatik kod üretmek için değil aynı zamanda
dokümantasyon aracı olarak kullanmak da mümkündür.
Modelden dokümantasyon elde etme süreci sadece zaman
tasarrufu sağlamakla kalmaz aynı zamanda modeller ile
dokümantasyonun %100 uyumlu olmasını garanti eder.

Son olarak, yukarıdaki şablon dosyası ve XMI model
kullanılarak HTML dosyası elde edilir. . Elde edilen dosyada
modelin detayları HTML şeklinde gösterilir. Model değiştikçe
güncellenmiş dokümantasyon kolayca üretilebilir. Öte yandan,
değişik şablonları aynı anda kullanarak, aynı modelin farklı
özelliklerini farklı dosyalarda istenilen detayda üretmek de
mümkündür. Bir şablon HTML dokümantasyonu üretmek için
kullanılırken diğer bir şablon, model mimarisini XML
şeklinde yazmak için kullanılabilir. Modelin yazıya
dönüştürülmesi ile elde edilen HTML dosyası Şekil 7’de
verilmiştir.

Bu çalışmada modelimiz, dokümantasyon elde etmek amacı
ile HTML’e dönüştürülmüştür. HTML’e dönüştürülen model
kolaylıkla MS Word, PDF vb biçimlere de dönüştürülebilir.
Xpand
aracı
kullanılarak
modelin
HTML
dokümantasyonunun oluşturulabilmesi için öncelikle XMI
tabanlı kaynak modelin oluşturulması gerekir. Bu çalışmada
kullanılan kaynak model Şekil 6’de verilmiştir.

Şekil 6 – Kaynak Model
Modeli yazıya dönüştürebilmek için öncelikle şablon dosyası
hazırlanır. Bu şablonlar verinin HTML gösterimini içerirler.
Bu, Java Sunucu Sayfalarında (Java Server Pages - JSP)
kullanılan tekniğe benzer bir yöntemdir. Veri HTML

Şekil 7 – HTML Şeklinde Dokümantasyon
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ve manüel olarak elde edilmiş bölütler kolayca entegre
edilebilir. Bölütler ve iletişimleri ARINC 653 modellerinde
tanımlanır. Bölütler genellikle UML ile geliştirilir. Elle
geliştirilmiş bölütler, otomatik üretilmiş bileşenlerin içinde
olacak şekilde bölütler ve ARINC 653 modeli entegre
edilerek çevirim süreci tamamlanır.

7. Benzer Çalışmalar
ARINC 653 yapılandırma dosyalarının model güdümlü
geliştirmesine yönelik yayınlanmış sadece birkaç çalışma
bulunmaktadır. Yazarların bir önceki çalışmasında [8],
ARINC 653 yapılandırma tablolarını modellemek için gerekli
alana özgü dil, “IBM Rational Rhapsody” [10] modelleme
ortamında UML 2.0 profilleri kullanılarak geliştirilmiştir.
Üretilen modellerden yapılandırma dosyalarının geliştirilmesi
ise, özel olarak geliştirilen ve standart olmayan kod üretim
araçları ile sağlanmıştır. Bu çalışmada ise, UML 2.0 profilleri
kullanarak geliştirmenin yanı sıra, meta-modeli baştan
geliştirme alternatifi de sunulmaktadır. Ayrıca bu çalışma,
ARINC 653 modellerinden yapılandırma dosyalarının
üretilmesi için standart modelleme araçları kullanması
açısından da bir önceki çalışmanın üzerine bir geliştirme
olarak görülebilir.

Modelden yazıya çevirme süreci ile modelin HTML
dokümantasyonu elde edildi. Modelden yazıya çevirim ile
dokümantasyon elde edildiği gibi kaynak kod da üretilebilir.
Bu
süreç
zaman
tasarrufu
sağlamakla
birlikte
dokümantasyonun modeller ile senkronize olduğunu garanti
eder. Farklı şablon dosyaları kullanarak modelin istenilen
programlama diline çevrilmesi de mümkündür.

9. Sonuçlar
Bu makale, ARINC 653 yapılandırma dosyalarının
geliştirilmesi için Model-Güdümlü bir yaklaşım önerir. Bu
çalışmada ilk olarak, alana özgü meta-model geliştirilmesi
için iki adet yöntem gösterilmiştir. Sonra modelden modele
çevirim ve modelden yazıya çevirim süreçleri izah edilmiştir.
Đlk yaklaşım meta-modeli sıfırdan oluşturmaktır. Diğer
yaklaşım, UML 2.0 profillerini kullanarak, mevcut metamodeli yeniden kullanmak ve ARINC 653 alanında
kavramlar tanımlama esasına dayanır. ARINC 653
modellerini UML’e çevirmek için ATL, HTML
dokümantasyonu elde etmek için de Xpand aracı
kullanılmıştır.

Bir başka çalışma, ARINC 653 yapılandırma dosyalarını
model güdümlü olarak üst seviye modellerden platforma özgü
modellere çevrim yaparak üretmeyi hedeflemektedir [9]. Bu
çalışmada, platform bağımsız modellerden platforma özgü
modellere geçiş üzerinde durulmakla birlikte, ARINC 653 için
alana özgü geliştirilen dilin hangi teknik kullanılarak
geliştirildiği (ör. meta-modeli baştan geliştirme veya
genişleterek kullanma) ayrıntılı olarak açıklanmamıştır.

8. Tartışma
ARINC 653 standardı, ARINC bölütlerini ve bölüt
gereksinimlerini tanımlamak için XML yapılandırma
dosyaları kullanır. ARINC 653 sisteminin boyutu büyüdükçe
XML dosyalarının idamesi zorlaşır. Çalışmamızda bu
problemi çözebilmek için bir alana özgü dil geliştirdik.

ARINC 653 alanı için geliştirilmiş alana özgü dilin ve
yukarıda tanımlanan model çevirimlerinin kullanılmasıyla,
karmaşık olan ARINC 653 uyumlu sistem geliştirme
sürecinin daha kolay ve hatasız yürütülebileceğine
inanıyoruz. Modelden modele çevirim ayrı ayrı geliştirilmiş
yazılım bileşenlerinin kolay entegrasyonunu sağlamaktadır.
Ayrıca modelden yazıya çevirim dokümantasyon sürecini
otomatikleştirerek dokümantasyonun model ile senkronize
olmasını garanti etmektedir. Bu çalışmada yer verilmemiş
olsa da, ARINC 653 alana özgü modellerinden XML
yapılandırma dosyalarının otomatik olarak üretilmesi de basit
Xpand şablonları kullanılarak kolayca başarılabilir.

Meta-modelin sıfırdan geliştirilmesi hızlı ve kolay bir
yöntemdir. Bu çalışmada soyut sözdizimi Ecore meta-modeli
kullanılarak, somut sözdizimi ise Xtext çatısı kullanılarak
geliştirildi. Öte yandan, aynı meta-model için grafiksel somut
sözdizimi oluşturulmasının zor olacağını belirtmek isteriz.
Mevcut meta-model editörleri bu amaçla kullanılamadığı için
GMF bazlı özel bir plugin geliştirilerek ARINC 653
modellerinin grafiksel olarak işlenebilir olması sağlanmalıdır.

10. Teşekkür

Diğer yandan, UML ekleri bu açıdan avantajlıdır. Çünkü
somut sözdizimi, UML ekleri ile kolayca elde edilebilir.
UML hafif-ekleri (Lightweight Extension) kolay ve iyi
anlaşılabilir bir yöntem olmakla beraber UML 2.* eklentiler
için yeni bir kavram getirir. Profil seviyesinde bir değişiklik
gerektiğinde profilin yeniden tanımlanması ve ilgili paketlere
uygulanması ile modeller kolayca güncellenebilir.

Bu çalışmada bizi yönlendiren Yrd. Doç. Dr. Bedir
TEKĐNERDOĞAN’a ve destekleyen Aselsan MGEO’ya
teşekkür ederiz.
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çalışmada bir veri yönetim sistemi hem klasik geliştirme
yöntemi olan elle kodlama ile hem de oluşturulan AÖM
çözümü ile geliştirilmiştir. İki yaklaşım daha sonra geliştirme
süresi ve kod satır sayısı ölçütleri ile karşılaştırılmıştır.
Bölüm 2’de alana özgü modelleme yaklaşımı ve alana
özgü modelleme çözümü oluşturmak için gerekli bileşenler
anlatılmıştır. Bölüm 3’de çalışmada üretilen alana özgü
modelleme dilinin problem tanımı yapılmıştır. Bölüm 4’te
modelleme dilinin geliştirilmesi, üst model, model dönüşümü
ve teknik detaylara yer verilmiştir. Sonraki bölümde
modelleme dilinin uygulanması ve elde edilen sonuçlardan
bahsedilmiştir. Son bölümde ise sonuç ve değerlendirmelere
yer verilmiştir.

Özetçe
Alana özgü modelleme (AÖM) model güdümlü bir yazılım
geliştirme yöntemidir ve çözümü doğrudan problem alanının
kavramları üzerinde tanımlamak suretiyle soyutlama seviyesini
mevcut programlama dillerinin üstüne yükseltir. Nihai ürün
daha sonra bu yüksek seviye tanımlamalar kullanılarak üretilir.
Hem dilin hem de kod üreticilerin sadece tek bir alanın
gereksinimlerine uymak durumunda olmaları böyle bir
otomasyonu mümkün kılmaktadır. Bu çalışmada alana özgü
modelleme yaklaşımı detaylı olarak incelenmiş ve bu yaklaşım
kullanılarak web tabanlı veri yönetim uygulamaları için alana
özgü bir modelleme dili geliştirilmiştir. Modelleme dili
deneysel olarak uygulanarak yaklaşımın yazılım geliştirmede
üretkenliğe
katkısı
klasik
geliştirme
yöntemi
ile
karşılaştırılmıştır.

2. Alana Özgü Modelleme
Alana özgü modelleme çözümü doğrudan problem alanının
kavramları üzerinde tanımlamak suretiyle soyutlama seviyesini
mevcut programlama dillerinin sağladığı soyutlama
seviyesinin üstüne yükseltir. Nihai ürün daha sonra bu yüksek
seviye tanımlamalar kullanılarak üretilir. Hem dilin hem de
kod üreticilerin sadece tek bir alan veya şirketin
gereksinimlerine uymak durumunda olmaları bu şekilde bir
otomasyonu mümkün kılmaktadır. Problem alanı teknik bir
alan olabileceği gibi, fonksiyonel bir iş alanı da (business
domain) olabilmektedir. Pratikte her AÖM çözümü daha iyi
otomasyon imkanı sağlaması ve tanımlanması daha kolay
olması nedeniyle mümkün mertebe daha dar bir alana
odaklanır. AÖM çözümleri genelde belirli bir ürün, ürün hattı,
ortam veya platform ile ilişkili olarak kullanılır.

1. Giriş
Yazılım geliştirme tarihi boyunca yazılım mühendisleri
yazılımda üretkenliğin artırılmasını her zaman soyutlama
(abstraction) seviyesinin artırılmasında aramışlardır. Bulunan
her yeni soyutlama daha sonra otomatik olarak bir öncekilere
dönüştürülmüştür. Günümüzde ise geleneksel programlama ve
modelleme dillerindeki gelişmelerin söz gelimi assembly
dilinden üçüncü nesil dillere (3GLs) geçişte elde edilen
üretkenlik artışı ile karşılaştırıldığında göreceli olarak
üretkenliğe daha az katkı sağladığı görülmektedir.
Geliştiriciler artık tek bir satır kod ile daha önce birçok satır
kod ile sağlanabilen işlevselliği elde edebilmektedirler. Benzer
bir üretkenlik kazanımının örneğin UML veya Java ile
sağlanabildiğini söylemek ise oldukça güçtür.
Yazılım geliştirmede soyutlama seviyesini artırmak için
literatürde çeşitli yaklaşımlar önerilmiştir. Bunlardan biri de
alana özgü modelleme yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın temel
hedefi alan modellerinden çalışabilen yazılımın kodunu
üretmektir. Bu hedefi gerçekleştirmek için alana özgü bir
modelleme dili, alana özgü kod üretici ve bazı durumlarda da
ek olarak bir alan çerçevesi veya hedef ortam kullanılarak bir
AÖM çözümü oluşturulur [1].
Bu çalışmada AÖM yaklaşımının özellikleri ve getirileri
araştırılmış ve web tabanlı veri yönetim uygulamaları için
alana özgü bir modelleme dili ve alana özgü kod üretici
geliştirilmiştir. Kullanımı yaygın olan web tabanlı veri
yönetim uygulamaları genelde katmanlı mimari kullanılarak ve
tam
otomatik
olmayan
yöntemler
kullanılarak
geliştirilmektedir. Bu tür uygulamaların geliştirilmesi için
kullanılan mevcut yöntemlerin verimliliği ise tartışma
konusudur. Yapılan çalışmada yüksek seviye modellerden
program koduna dönüşüm yapan bir AÖM çözümü
oluşturularak bu tür uygulamaların geliştirilme sürecini
basitleştirmek ve hızlandırmak hedeflenmiştir. Deneysel

2.1. Kod-Model İlişki Türleri
Programcılar genellikle modelleme ile kodlamayı birbirinden
ayırırlar. Modeller sistem tasarlamak ve sistemi daha iyi
anlayabilmek, ihtiyaç duyulan işlevselliği belirleyebilmek ve
dokümantasyon oluşturabilmek için kullanılırlar. Daha sonra
tasarımları gerçeklemek için de kod yazılır. Hata ayıklama, test
etme ve bakım işlemleri de aynı şekilde kod seviyesinde
yapılır. Model ve kod sıklıkla birbiri ile bağlantısız olarak
varsayılsa da bu iki süreci birbiriyle bağlantılı hale getiren
farklı yöntemler de mevcuttur. Şekil 1’de bu farklı yaklaşımlar
görülmektedir.
En temel yöntem herhangi bir model üretmeden tüm
işlevselliğin doğrudan kodda belirtildiği yöntemdir. Eğer
geliştirilen özellik küçükse ve işlevsellik direkt olarak kod
içinde ifade edilebiliyor ise bu yaklaşım işe yaramaktadır.
Çünkü programlama ortamları bir programlama dili ile
yapılmış kodu çalıştırılabilir programa veya başka bir ürüne
çevirebilmektedirler. Kod daha sonra test edilebilir ve hatalar
ayıklanabilir, değişiklik ihtiyacı doğması durumunda da,
çalıştırılabilir program değil kod değiştirilir.
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artırmamakta ve bilgi saklama işlevini tam olarak
gerçekleştirememektedir.
Model güdümlü geliştirmede ise modeller birincil
kaynaktır, kaynak kod yerine kaynak modeller kullanılır.
Model bir defa oluşturulduğunda hedef kodlar otomatik olarak
üretilebilir, daha sonra çalıştırmak için derlenebilir veya
yorumlanabilir.
Bir
modelleyicinin
perspektifinden
bakıldığında üretilmiş kod tamdır ve üretildikten sonra
herhangi bir nedenle değiştirilmesine gerek yoktur. Burada
sadece modelin değil, kod üretici ve alan uygulama çatısının
da bu otomatikleştirilmiş süreci desteklemesi gerekmektedir.
Aksi takdirde soyutlama seviyesi yükseltilmiş olmayacaktır
[4].
Model güdümlü geliştirmede soyutlama seviyesini
artırmak için hem modelleme dili hem de kod üretici sadece
belirli türden uygulamalar geliştirmek üzere alana özgü olmak
durumundadır. Daha dar bir ilgiler bölgesine odaklanmak dili
problem alanına yaklaştırmakta ve tüm kod üretimini mümkün
kılabilmektedir. Bütün kodun üretilmesi genel amaçlı
programlama dillerinde ise imkansız olmasa da oldukça
zordur.

Şekil 1: Kod-model bağlantı yöntemleri
Çoğu yazılım geliştirici bununla beraber model de üretir.
Kodlamada
kullanılan
kavramlar
çoğu
durumda
gereksinimlerden ve gerçek problem alanından oldukça
uzaktır. Modeller soyutlama seviyesini artırmak ve gerçekleme
detaylarını gizlemek için kullanılırlar. Bununla birlikte
geleneksel geliştirme sürecinde model tamamıyla koddan ayrı
tutulur ve dolayısıyla modelden koda otomatik bir dönüşüm
söz konusu değildir. Bunun yerine programcılar uygulamayı
kodlarken ve çalıştırılabilir yazılımı üretirken modelleri okur
ve yorumlarlar. Gerçekleme sürecinde modeller güncellenmez
ve kodlama bittiğinde de sıklıkla göz ardı edilir. Bunun nedeni
modellerden elde edilecek faydanın modeli sürekli güncel
tutmanın maliyetini karşılamamasıdır. Aynı bilgiyi iki ayrı
yerde tutmanın bakım maliyeti sürecin otomatik olmaması ve
hataya açık olması nedeniyle yüksektir [2,3].
Modeller aynı zamanda tasarlanıp üretildikten sonra
yazılımı anlamaya çalışmak için tersine mühendislikte de
kullanılırlar. Kod görselleştirme olarak bilinen bu yöntem
model tabanlı dokümantasyon üretmekte ve modelde
kullanılmak üzere çeşitli kütüphaneler veya bileşenlerin koda
dahil edilmesinde kullanışlı olmaktadır. Bununla beraber bu
tip modeller kodda yapıldığı gibi yazılımı gerçeklemek, test
etmek ve hata ayıklamakta kullanılmazlar.
Çift yönlü yapı aynı bilgiyi kod ve model gibi iki ayrı
yerde tutma işini otomatikleştirmeyi amaçlar. Çift-yönlü yapı
sadece model ve kod formatlarının birbirine çok benzer olması
halinde ve geçişler arasında bilgi kaybı yaşanmadığı durumda
faydalı olabilmektedir. Yazılım geliştirmede çok kısıtlı
kullanımı bulunmaktadır. Örneğin, veritabanından bir şema
modeli oluşturulabilir ve modelden bir veritabanı şeması
üretilebilir. Çift yönlü yapı modelleme dilleri ise programlama
dillerinin
detaylarını
tamamıyla
karşılayamadığından
problemlidir. Genellikle sadece sınıf çatıları modellerde
gösterilir, davranış, etkileşim ve dinamikler gibi geri kalan
kısımlar çift yönlü süreç içinde yer almaz ve kodda kalırlar. Bu
kısmi bağlantı Şekil 1’de kesik çizgi ile ifade edilmiştir. Daha
detaylı incelenecek olursa, yapısal kod ile model arasındaki
ilişkinin de problemsiz olmadığı görülür. Örnek olarak, sınıf
diyagramlarında kullanılan sahiplik, meydana gelme gibi farklı
ilişki türlerinin program koduyla ne şekilde ilişkili olduğunu
gösteren iyi tanımlanmış eşlemeler bulunmamaktadır. Kodda
bu ilişki türleri açık bir şekilde belirtilmez. Bunu çözmek için
kodun sadece açıklayıcı belirli bölümleri modelde gösterilir ki
bu da aynı bilgiyi iki yerde göstermek şeklinde olmaktadır.
Dolayısıyla çift yönlü yapı da soyutlama seviyesini

2.2. AÖM Çözümü Oluşturma
Alana özgü modelleme ile tüm kod üretimini sağlamak için iki
önemli bileşenin oluşturulması gerekmektedir: alana özgü
modelleme dili ve aracı ile alana özgü kod üretici [5]. Bazı
durumlarda bir alan çerçevesi de oluşturmak AÖM süreci
açısından faydalı olabilmektedir.
2.2.1.

Alana özgü modelleme dili ve aracı

Alana özgü modelleme dili belirli bir alandaki karmaşıklıkla
başa çıkabilmek için bir soyutlama mekanizması sağlar.
Programlama dilinin kavramları yerine uygulama alanındaki
öğeleri ifade eden kavramlar ve kurallar kullanılarak bu
mekanizma sağlanır. Genelde alanın temel kavramları
modelleme dili nesnelerine karşılık gelir. Böylece dil,
uygulama geliştiricilere doğrudan alan kavramları ile çalışma
imkanı tanır. Alana özgü modelleme dili alan uzmanları
tarafından oluşturulur. Modelleme kavramları detaylı olarak
belirlenir ve bir üst model tanımlamak suretiyle somutlaştırılır.
Alan modelini ve kurallarını tanımlamak için üst model dilleri
kullanılır. Modelleme dilinin oluşturulmasında kullanılan araç
seti de önem arz etmektedir. Bu amaçla hazırlanmış iyi bir araç
setini kullanarak alan modeli ve aracını yapmak birkaç günlük
bir iş olabilirken böyle bir araç seti kullanmaksızın AÖM dili
ve aracı hazırlamak oldukça zahmetli ve maliyetli
olabilmektedir.
2.2.2.

Alana özgü kod üretici

AÖM çözümün ikinci bileşeni ise kod üreticidir. Kod üretici
modellerden bilginin nasıl elde edileceğini ve bu elde edilen
bilginin koda nasıl dönüştürüleceğini belirler. Daha sonra bu
kod alan çerçevesi ile birlikte derlenerek çalıştırılabilir
uygulama elde edilir. Bir AÖM çözümü oluşturulurken, üretim
işleminden sonra üretilen kodun değiştirilmesi veya
geliştirilmesinde elle yapılacak bir işlemin gerekmiyor olması
hedeflenir. AÖM dilleri ve yazılan kod modelden modele
farklılık gösterir. AÖM dili bu nedenle problem alanının
gereksinimlerini karşılayabilen bir kod üreticiye ihtiyaç duyar.
Diğer bir ifadeyle AÖM dilinden tüm kodun üretilmesini
sağlamak için dilin koda dönüşümünde tamamıyla özgür
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olmak gerekmektedir. Genel modelleme araçlarının sağladığı
sabit kod üreticilerden ziyade alana özgü modellemede kod
üretici ihtiyaca göre kolaylıkla değiştirilebilir olmak
durumundadır.
2.2.3.

katmanı kullanarak uygulamanın görsel ara yüzünün
hazırlanması şeklindedir. Diğer bir yöntem bir ORM aracı ile
veri katmanından kısmen bağımsız şekilde kodun bir kısmını
üretmek suretiyle uygulamayı geliştirmektir. Genel olarak
izlenen süreçlerde genel amaçlı programlama dilleri kullanılır
ve elle kodlama yapılır. Sisteme yeni bir bilgi eklendiğinde
yeniden bu süreçler tekrar ettirilir. Mevcut bir bilginin
niteliklerinde veya geçerlilik kurallarında bir değişiklik
olduğunda bu değişiklikler ve geliştirmeler elle yapılır ve
sistemin yapılan değişiklikle ilişkili olan kısımları yeniden test
edilir.
Bu geliştirme süreçlerinin maliyetli ve hataya açık olmaları
nedeniyle en azından uzun vadede geliştirme ve bakım
maliyetlerini düşürmek adına böyle bir sistemin alana özgü
modelleme ile geliştirilmesi düşünülmüştür. Bu amaçla bu
çalışmada web tabanlı veri yönetim sistemlerinin alana özgü
modelleme yaklaşımı ile geliştirilmesi araştırılmış ve bir
modelleme dili ile alana özgü kod üretici ortaya çıkarılmıştır.

Alan çerçevesi

Bir alan çerçevesi üretilmiş kod ile kodun çalışacağı platform
arasındaki arayüzü sağlar. Bazı durumlarda böyle bir
çerçeveye ihtiyaç duyulmaz ve üretilen kod doğrudan platform
bileşenlerini çağırabilir. Bununla birlikte bazı yardımcı kodlar
veya bileşenler tanımlamak üretilmiş kodu daha basit hale
getirebilmek için sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Alan
çerçevesi bileşenlerden ilgili alan kodunda yaygın olarak
kullanılan bireysel programlama dili ifadelerine kadar farklı
boyutlarda oluşturulabilir. Bunlar aynı zamanda daha önceki
geliştirme faaliyetlerinin ve ürünlerinin neticesinde hali
hazırda var olan bileşenler de olabilir.

3. Problem Tanımı

4. Modelleme Dili Geliştirimi

Web tabanlı veri yönetim uygulamaları bir sistemde saklanan
bilgilerin izlenmesi, eklenmesi, güncellenmesi ve silinmesi
gibi bilgi yönetim işlemlerini sistemi kullanan veya
yönetenlere bir kullanıcı arabirimi sağlamak amacıyla
kullanılmaktadırlar. Sektörde yaygın olarak kullanılan bu tür
uygulamalar genelde katmanlı mimari ile geliştirilmekte ve
üretiminde otomatik olmayan veya yarı otomatik süreçler
kullanılmaktadır.
Yazılım geliştiricilerin bu tür uygulamaları geliştirirken
izlediği klasik temel yöntem önce veritabanının oluşturulması,
daha sonra veri erişim katmanın yazılması ve son olarak da bu

4.1. Üst Model Tanımı
Web tabanlı veri yönetim sistemi üst modelini tanımlarken
temel olarak bir veri veya varlık modelinden yola çıkılarak
alan modeli oluşturulmuştur [6]. Üst model seviyesinde gerçek
dünya nesneleri için alan sınıfları, bu nesneler arasındaki
bağlar için alan ilişkileri, nesnelerin özellikleri için alan
özellikleri ve alan kuralları tanımlanmıştır. Üst modeldeki
varlıklar arasındaki temel ilişkiler Şekil 2’de görülmektedir.

Şekil 2: Temel model ilişkileri ve elemanları
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Modelde ilk olarak diğer bütün model elemanlarının bağlı
olduğu bir model kökü tanımlanmıştır. Model kökü iki alan
sınıfı ile ilişkilendirilmiştir. Bunlardan birincisi modeli veya
modeldeki elemanları açıklamak için Aciklama isimli alan
sınıfıdır. Bu alan sınıfı sadece Metin özelliği içermektedir.
Model kökü ile açıklama sınıfları arasındaki alan ilişkisi
ModelKokuAciklamaIcerir olarak adlandırılmıştır. Model
kullanıcısı modele açıklama ekleyebilir veya eklemeyebilir. Bu
nedenle aradaki ilişkinin model kökü tarafındaki rol
çoğullaması sıfır veya daha fazla, açıklama tarafında ise sadece
birdir. Model kökü ile ilişkisi olan diğer eleman soyut bir sınıf
olan ModelTuru isimli sınıftır. Bu sınıf alan modelinde

varlıkları temsil eden ModelSinifi’na temel teşkil eder. Model
kökü ile model türü arasında ModelKokuTurlerIcerir ilişkisi
bulunmaktadır.
Model elemanları arasındaki hiyerarşi de Şekil 2’deki
gibidir. Modeldeki her bir eleman IsimliEleman temel
sınıfından türemektedir. Bunlardan ilki model köküdür ve
daha önce bahsedildiği gibi modelin ilk elemanıdır. Diğer bir
isimli eleman ise soyut bir sınıf olan SinifModelElemani’dır.
Bu sınıf model sınıfındaki model niteliklerinin ve model
türünün türediği temel sınıftır. ModelNiteligi sınıfı varlıkların
niteliklerini temsil etmektedir. Model niteliklerinin tip, ilk
değer ve çoğullama şeklinde alan özellikleri mevcuttur.

Şekil 3: Model eleman ilişkileri ve ilişki türleri
Şekil 3’te üst model tanımı ilişkiler ve ilişki türleri ile birlikte
gösterilmektedir. Burada açıklama ve model sınıfının ilişkileri
belirtilmiştir. ModelTuru cinsinden elemanlar ile Aciklama

arasındaki ilişki AciklamaNesnelereReferansOlur ilişkisidir.
ModelTuru temel sıfından türetilen ModelSinifi ile
ModelNiteligi arasında da SinifNiteliklereSahiptir ilişkisi
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bulunmaktadır. ModelSinifi ile bir diğer ModelSinifi arasinda
da Şekil 3’te tanımları belirtilen bağlantı ilişkileri
bulunmaktadır. İlk olarak diğer bağlantıların temel sınıf
ilişkilerini belirten Baglanti ilişkisi sağlanmıştır. Bu temel
ilişkinin sağlanmasıyla ilişkilerdeki temel özellikler bu alan
ilişkisi ile belirtilmiş olmaktadır. Böylece ortak özellikleri
içeren tek bir bağlantı sağlanmış olur. Diğer bağlantı türleri de
ayrıca tanımlanmıştır.

eklenebilecek bir bileşen oluşturulmuştur. Bu bileşen
kurulduğunda Visual Studio içinde herhangi bir proje içinde
model
oluşturulabilmesi
sağlanmaktadır.
Model
oluşturulduktan sonra bu modeli kullanarak kod üreten T4
metin şablonu (T4 Text Template) dosyaları yazılmıştır. T4
metin şablonları modelden kod ve diğer dokümanları
üretebilen program parçaları içermektedir.
Web tabanlı veri yönetim uygulaması ASP.NET MVC
uygulama çerçevesi kullanılarak geliştirilmiştir. Bu uygulama
çerçevesinde şablonlar ve denetçiler için C# dilinde yazılmış
sınıflar üretilir. Görünüm sağlayan kodlar için de C# program
parçaları ve html içeren kodlar üretilir. Uygulamanın
veritabanı olarak SQL Server, ORM aracı olarak ADO.NET
Entity Framework kullanılmıştır. Entity Framework veriyoğun uygulamalar geliştirirken ilişkisel bir saklama şeması
yerine kavramsal bir uygulama modeli üzerinde kod
geliştirmeyi sağlamaktadır.

4.2. Model Dönüşümü ve Kod Üretimi
Çalışmada modelin dönüştürüldüğü kodlar şablon-görünümdenetçi (model-view-controller) kalıbını [7] gerçekleyen bir
web uygulama çerçevesi üzerinde çalışmaktadır. Şablongörünüm-denetçi kalıbında Şekil 4’teki gibi üç bileşen
bulunmaktadır. Şablon bileşeni uygulamanın temel bilgilerini
içerir. Uygulamanın kullandığı veri, geçerlilik kuralları, veri
erişim ve ilişki mantığı şablon tarafında bulunmaktadır.
Görünüm bileşeni uygulamanın gösterim kısmıdır ve
kullanıcının uygulama ile etkileşimini sağlar. Denetçi bileşeni
de kontrol-akış mantığını içerir ve uygulamanın bilgi akışını
ve çalışmasını sağlamak üzere şablon ve görünüm ile
etkileşimde bulunur.

5. Deneysel Çalışma
Alana özgü modelleme yaklaşımının üretkenliğe katkısını
anlamak üzere deneysel çalışmada bir otorizasyon sistemi bu
bildirinin ilk yazarı tarafından hem klasik geliştirme yöntemi
ile hem de çalışmada ortaya konan alana özgü modelleme dili
ile geliştirilmiştir.
Otorizasyon
sistemleri
uygulamaların
giriş
ve
yetkilendirme birimlerinde önemli bir role sahiptir ve sık
kullanılan bir modeldir. Otorizasyon sisteminin modeli Şekil
5’teki gibidir. Kullanıcı sisteme giriş yapacak ve sistemi
kullanacak kişi ya da uygulamalardır. Her kullanıcının bir
kullanıcı türü tanımı bulunmaktadır. Bir kullanıcı türüne ait
birden fazla kullanıcı bulunabilmektedir. Kullanıcı türünün
rolleri bulunmaktadır ve bu rollere bağlı işlemler mevcuttur.

Şekil 4: Şablon-görünüm-denetçi kalıbı
Model sınıfı ile oluşturulan her bir varlık için kod tarafında
şablon-görünüm-denetçi kalıbına uygun olarak bir şablon, bir
denetçi ve verinin listelenmesi, eklenmesi, güncellenmesi,
silinmesi ve izlenmesi için görünüm kodları üretilir.
Şablon üretilirken varlığın nitelikleri, bu niteliklerin tipleri
ve niteliklerin geçerlilik kuralları model sınıfı için üretilen kod
sınıfına eklenir. Bunlara ek olarak varlıklar arasındaki ilişki
türlerine göre kod sınıfı içinde ilişkili olduğu diğer sınıf
nesneleri de bulunur.
Modeldeki her sınıf için yine kod tarafında bir denetçi kod
sınıfı üretilir. Denetçi kod sınıfı içinde listeleme, ekleme,
silme, güncelleme, detay bilgileri getirme gibi veritabanı
işlemleri bulunmaktadır.
Görünüm için modeldeki her varlığın kod tarafında
karşılığı olan şablonu kullanarak kullanıcı arayüzü sağlayan
html kodları üretilir. Bunlar listeleme, ekleme, güncelleme,
silme ve detay sayfaları olarak ayrı ayrı üretilmektedir.

Şekil 5: Otorizasyon sistemi modeli
Deneyde önce klasik geliştirme yöntemi ile uygulama elle
geliştirilmiştir ve geliştirme süresi ve üretilen kod satırı sayısı
ölçülmüştür. Daha sonra çalışmada geliştirilen alana özgü
modelleme dili ile sistem modellenmiş ve modelden uygulama
kodunu üreten alana özgü kod üretici ile uygulamanın kodları
üretilmiştir. Burada da modelleme ve gerçekleme süreleri ve
üretilen kod satırı sayıları ölçülmüş ve Tablo 1’deki sonuçlar
elde edilmiştir.
Klasik yöntemde uygulamanın geliştirme süresi alana özgü
modelleme kullanarak geliştirilmesinden yaklaşık %15 daha
fazla sürmüştür. Modelleme dili ile geliştirmede modelleme
süresi oldukça kısa olmaktadır. Buna karşın gerçekleme kısmı
daha uzun sürmektedir. Gerçekleme kod üreticinin
geliştirilmesini de içermektedir.

4.3. Teknik Detay
Alan modelinin oluşturulmasında Visual Studio 2010 üzerinde
çalışan Visualization and Modeling SDK (VMSDK) [8]
kullanılmıştır. Bu platform kullanılarak Visual Studio’ya
entegre bir biçimde çalışabilen model tabanlı geliştirme
araçları üretilebilmektedir.
Çalışmada ilk olarak model tanımları yapılmış ve
modeldeki elemanların model diyagramında nasıl görüneceği
belirlenmiştir. Model araç seti ve model ağacı oluşturulmuştur.
Daha sonra oluşturulan bu proje derlenerek Visual Studio’ya
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Klasik Yöntem

Geliştirme
süresi (Saat)

1 (modelleme)
+12 (gerçekleme)
=13 (toplam)

15 (kod geliştirme)
=15 (toplam)

Kod satırı
sayısı (LOC)

1390 (üretilen)
+1240 (kod üretici)
+510 (framework)
=3140 (toplam)

1350 (elle yazılan)
+510 (framework)
=1860 (toplam)

Toplam kod satırı sayısına bakıldığında da modelleme
yaklaşımında ortaya çıkan kod sayısı klasik yönteme nazaran
yaklaşık %69 daha fazla olmuştur. Bunun nedeni alana özgü
modelleme yaklaşımında diğer yöntemde olmayan kod
üreticinin geliştirilmesidir. Klasik yöntemde elle yazılan kodla
modelleme yaklaşımında otomatik üretilen kod miktarı
birbirine yakındır. Uygulama çatısının kendi ürettiği kodlar da
yine iki yaklaşımda da aynı olmaktadır.

6. Sonuç
Yazılım sistemlerinin geliştirilmesi işi yüksek karmaşıklıkta
olabilmektedir. Bu sürecin karmaşıklığının azaltılması ve
hızlandırılması amacıyla model tabanlı yazılım geliştirme
yöntemleri kullanılmaktadır. Alana özgü modelleme yaklaşımı
da model tabanlı bir yazılım geliştirme yöntemidir ve
doğrudan alan kavramlarını kullanan bir model üzerinden
çalışabilen yazılımın kodlarını üretmeyi hedeflemektedir.
Bu çalışmada alana özgü modelleme yaklaşımı detaylı
olarak incelenmiş ve bu yaklaşım kullanılarak web tabanlı veri
yönetim uygulamaları için alana özgü modelleme dili
geliştirilmiştir. Modelleme dili deneysel olarak uygulanarak
yaklaşımın üretkenliğe katkısı klasik geliştirme yöntemi ile
karşılaştırılmıştır.
Alana özgü modelleme çözümü oluşturulurken ilk olarak
web tabanlı veri yönetim uygulamasının alan model sınıfları
ve bu sınıflar arasındaki ilişkileri içeren bir üst model tanımı
yapılmıştır. Daha sonra bu modelden kod üretimi yapacak
alana özgü kod üretici yazılmıştır. Deneysel çalışmada bu
modelleme dilini kullanarak bir otorizasyon sistemi
geliştirilmiştir. Bu sistemin geliştirimi aynı zamanda elle
kodlama ile de yapılmıştır.
Alana özgü modelleme yönteminin geliştirme süresine
olumlu etkisi ilk geliştirmede çok fazla görülmese de benzer
sistemler geliştirildiğinde veya geliştirilen sistemde değişiklik
veya ekleme yapıldığında daha belirgin bir şekilde ortaya
çıkacağı düşünülmektedir. AÖM çözümünde kod üreticinin
her ne kadar ilk geliştirme maliyeti yüksek gibi görünse de
tekrar eden geliştirme faaliyetleri olduğu durumda maliyetinin
ihmal edilebilir olduğu düşünülmektedir. Klasik yöntem olan
elle kodlamada ise hem hataya açıklığın daha fazla olduğu
hem de uzun vadede sistemin geliştirilmesi ve bakımının zor
olacağı görülmüştür.
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hazırlanmasında varolan bakış açılarından esinlenilmiş ancak
ÇÜH’nin yapılandırılması mantığının belirtimi için gereken üst
seviye görünümlerin oluşturulmasına odaklanılmıştır. Makalenin
ikinci katkısının çoklu ürün hattı modelleme ve analiz
çalışmalarının endüstriyel bir örnek üzerinde yapılmasıyla oluşan
tecrübelerin aktarılması olacağı değerlendirilmiştir. Makalede,
radar elektronik harp sistemleri üzerinde çalışan Aselsan A.Ş.
REHĐS grubu bünyesindeki ÇÜH ayrıştırma çalışmalarına ilişkin
örnekler verilmektedir [1]. Aselsan, yüksek teknolojide, modern
savunma sanayi sistemleri geliştiren öncü bir kuruluştur.
Tanımlanan bakış açıları ile ÇÜH için dört farklı mimari ayrıştırma
alternatifi analizi yapılmıştır. Çalışma ve tecrübelerimiz ÇÜH
mimarisini tanımlarken belirlenen bakış açılarının önemli bir
gereksinim olduğunu göstermektedir. Belirtilen mimari bakış
açıları ile ÇÜH tasarım kararları ile ilişki kurulabilecek ve tasarım
alternatifleri arasında seçim yapılabilecek bir şekilde
tanımlanmıştır.

Özetçe
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. Literatür taramaları, çoklu ürün hatları için mimari
tasarım ve değerlendirmelerinin yapılabileceği uygun bir
modelleme fikrinin ortaya çıkmadığını göstermektedir. Bu
makalede, çoklu ürün hatlarını modelleme ve belgeleme amacıyla
üç mimari bakış açısı önerilmekte ve Aselsan, REHĐS Grubu,
Görev Yazılımları Müdürlüğü (GYM) kapsamında yürütülen
çalışmalardaki tecrübeler aktarılmakta, olası mimari tasarım
alternatifleri gösterilmekte ve verilen bakış açılarına uygun mimari
tasarımın seçilmesi değerlendirilmektedir.
Anahtar kelimeler – ürün hattı kapsamı, ürün hattı organizasyonu

Makalenin bundan sonraki bölümleri şu şekilde organize
edilmiştir: 2. bölümde radar elektronik harp sistemleri alanı
içinden seçilen örnek durum tanıtılmaktadır. 3. bölümde çoklu
ürün hatları betimlenmekte, 4. bölümde tanımlanan ÇÜH’nin
modellenmesi için mimari bakış açıları verilmektedir. 5. bölümde,
3. bölümde tanımlanan ÇÜH için, verilen mimari bakış açıları
kullanılarak, alternatif tasarımların analizi tartışılmaktadır. 6.
bölüm ilişkili çalışmaları tanıtırken, 7. bölüm çalışmanın
değerlendirilmesine ayrılmıştır.

1. Giriş
Yazılım ürün hattı yaklaşımının benimsenmesiyle elde edilecek
yararlar pek çok yazar tarafından analiz edilmiş ve tartışılmıştır
[3][11][14]. Ürünlerin daha etkin geliştirilmesi, rekabet gücünü
artıran ürünün pazara çıkarılması hızının artırılması ve yazılım
kalitesinin yükseltilmesi, yazılım ürün hatları mühendisliği
sürecinin benimsenmesi motivasyonunu sağlayan önemli
etkenlerdir [14]. Bu hedeflerle uyumlu olarak farklı yazılım ürün
hattı mühendisliği süreçleri önerilmiş ve pek çok firma ürün
kalitesi ile pazara çıkma hızını artırmak ve üretim maliyetini
azaltmak amacıyla bir yazılım ürün hattı mühendisliği yöntemini
benimsemeyi hedeflemiştir.

2. Durum Tanımı
Aselsan’ın Radar ve Elektronik Harp (REH) sistemleri temel olarak
üç ana katmandan oluşmaktadır: Görev Alanı Uygulamaları,
Uygulama Destek Servisleri ve Kesişim Alanı Servisleri. Bu
katmanlar Radar, Radar Elektronik Harp, Haberleşme Elektronik
Harp ve Kendini Koruma sistemleri için temel yapıtaşlarını içerir.
Tipik bir ürün verilen bu üç katmandaki yapıtaşlarının
konfigürasyonu ile oluşturulur. Katmanların kendileri birer alt
sistem değil alt sistemleri oluşturan yapıtaşlarının mantıksal birer
paketlemesidir. Alt sistemler varlık temelini oluşturan bileşenlerden
oluşur.

Son zamanlardaki eğilimler, artan yazılım büyüklüğü ve
karmaşıklığı nedeniyle, endüstride yazılım ürün hattının yeniden
kullanım ölçeğinin artacağını göstermektedir. Bu kapsamda pek
çok araştırmacı ürünlerin farklı ürün hatlarındaki alt ürünlerden
meydana geldiği çoklu ürün hatlarına (ÇÜH) ihtiyaç duyulduğunu
belirtmiştir [10][12]. Çoklu ürün hatlarını tanımlarken öne çıkan
önemli konulardan biri ÇÜH’yi oluşturacak alt ürün hatlarının
belirlenmesidir. Varolan yaklaşımlar, sistemin uygun ölçüde alt
ürün hatlarına ayrıştırılmasında ve bu ürün hatları arasındaki
ilişkilerin belirlenmesinde yetersiz kalmaktadır. ÇÜH’nin farklı
ürün hatlarına ayrıştırılmasında uygun bir modelleme gösterimi ve
kılavuzunun sağlanması önemlidir. Bu makalenin iki yönlü bir
katkı getireceği değerlendirilmektedir. Đlk olarak ÇÜH için mimari
bakış açıları önerilmektedir. Makale içinde Ürün Hattı Ayrıştırma
Bakış Açısı, Ürün Hattı Bağımlılık Bakış Açısı ve Ürün Hattı
Konfigürasyon Bakış Açısı tanımlanmaktadır. Bu bakış açılarının

Aselsan tarafından üretilen pek çok üründe ortak yetenekler yer
almaktadır. Bu nedenle Aselsan ürün geliştirmede ürün hatlarına
dayalı sistematik bir yeniden kullanım stratejisine yönelmiştir. Bu
konudaki en önemli ticari faktörler pazara daha hızlı ürün çıkarma,
ürün kalitesini artırma ve toplam maliyeti azaltmaktır. Tüm alanı
tek bir ürün hattı olarak ifade etmek mümkündür. Ancak önceki
projelerde elde edilen tecrübelerle bu yaklaşımın yeterli olmadığı,
geniş bir yelpazede ürün çeşitliliği olan Aselsan sistemleri için
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makul olamayacağı değerlendirilmiştir. Ürünler referans mimariye
uygun olarak geliştirilse de alt sistemler farklı ve ilişkisiz alanlarda
yer almaktadır. Farklı alanlara ait bu ürünler farklı ekipler
tarafından geliştirilmekte, farklı alan bilgisi ve gereksinimler
içermekte ve dolayısıyla farklı ürün ailelerini teşkil etmektedir.
Ayrıca
farklı
alt
sistemler
farklı
ürünler
olarak
değerlendirilmektedir. Örneğin, Uygulama Destek Servisleri
katmanındaki Mesajlaşma alt sistemi Kesişim Alanı Servisleri
katmanındaki Şifreleme Protokolleri alt sisteminden farklılık
gösterir. Her alt sistem temel olarak ayrı bir ürün ailesi olarak ele
alınabilir. Ürün ailelerinin birbirinden ayrılması ilgilerin ayrımını ve
farklı ürün ailelerinin farklı kapsamlarda kullanımını
desteklemektedir. Başka bir faydası da basit, küçük ve kapsamı
belirli ürün ailelerinin geniş ve karmaşık ürün ailelerine göre daha
kolay yönetilme imkânına sahip olmasıdır.

Bir başka problem ürün hatları kümesi sınırlarının çizilmesinin
güçleşmesidir. Tek bir ürün hattı için kapsam belirleme fikirleri
tartışılsa da büyük ve karmaşık çoklu ürün hatlarının belirlenmesi
için bir kılavuz tanımlanmamıştır.
Genel olarak, mimari modelleme amacıyla hazırlanmış bakış açıları
hem ürün hatları hem de uygulama mimarileri için kullanılabilir.
Çoklu ürün hatlarını tanımlarken ürün hatları mimarilerinin
üzerinde
bir
mimari
gösterime
ihtiyaç
duyulmuştur.
Çalışmalarımızda, bu ihtiyaca yönelik olarak, birden fazla ürün
hattından oluşan sistemlerde, üst seviye mimariyi tanımlamak ve
ürün hatları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla çoklu ürün hattı
mimarı rolü tanımlanmıştır.
4. bölümde ilk olarak, çoklu ürün hatlarını tanımlamak üzere
mimari bakış açılarını tanımlayacağız. Daha sonraki bölümde
Aselsan REH uygulamalarında çoklu ürün hatları alternatiflerinden
uygun olanın belirlenmesi amacıyla düzenlenen kriterleri ve bu
kriterlere uygun seçim işleminin yapılmasını açıklayacağız.

Tüm sistemin gerçekte farklı ve birbiriyle ilişkili ürün ailelerinden
meydana geliyor olduğu gözlemi, sistemin doğru ürün hatlarına
ayrıştırılması problemini ortaya çıkarmıştır. Tüm sistemler için bir
tek yazılım ürün hattı olası değilse sistem hangi ürün ailelerinden
oluşmalıdır? Sistem kapsamı doğru belirlenmiş hangi ürün
ailelerine ayrıştırılmalıdır? Ayrıştırma hangi kritere göre
yapılmalıdır? Fikir iletişimi nasıl bir gösterim ile sağlanabilir? Bu
konuların tartışılması amacıyla yetenek modelleme gibi varolan
teknikler kullanılmış ancak bu yöntemlerin farklı ürün ailelerinin
tanımlanmasında çok fayda getirmediği değerlendirilmiştir.

4. Mimari Bakış açıları
Çoklu ürün hatlarına ilişkin, literatürde belirtilen bakış açılarını
tamamlayıcı olarak üç mimari bakış açısı tanımlanmıştır: Ürün
Hattı Ayrıştırma Bakış Açısı (Tablo 1), Ürün Hattı Bağımlılık Bakış
Açısı (Tablo 2), Ürün Hattı Konfigürasyon Bakış Açısı (Tablo 3).
4.1

3. Çoklu Ürün Hatları

Ürün Hattı Ayrıştırma Bakış Açısı

Tablo 1 Ürün Hattı Ayrıştırma Bakış Açısı’nı gösterir. Bakış açıları
üç tür geliştirme birimini ayrıştırır: Bileşik Ürün Hattı (BÜH), Ürün
Hattı (ÜH), ve Ürün Hattı Dışındaki Birim (ÜHDB).

Çoklu ürün hattı yaklaşımı daha önce farklı araştırmacılar
tarafından adreslenmiştir. Bu kapsamda çoklu ürün hatları, iç içe
ürün hatları ve ürün hatlarından oluşan ürün hatları aynı kavramı
ifade etmek için kullanılmıştır. [12]’de yazarlar çoklu ürün hatlarını
“birbirleriyle ilişkili ve bağımlı yazılım ürün hatları kümesi” olarak
tanımlamıştır.

Bir BÜH, ÜH’lerin ve diğer BÜH’lerin bir araya gelmesiyle oluşur.
Bir ÜH diğer ÜH’leri içeremez. Hem BÜH hem de ÜH’ler alt
sistemler olarak tanımlanmıştır [2]. Bir alt sistem, “(1) tüm
sistemin, birbiriyle ilişkili işlevselliğini içeren bir bölümü oluşturan,
(2) ayrı olarak çalıştırılabilen, (3) ayrı ve artımsal olarak geliştirilip
yüklenebilen” bir parçası olarak tanımlanmıştır. Bu açıdan bir
ÜHDB sistemin, bir BÜH ya da ÜH gibi bir alt sistemi olmayan bir
parçasıdır. ÜHDB örneği olarak sistemin bir parçası olan, kendi
içinde ilişkili işlevleri yerine getiren ancak tek başına
çalıştırılamayan bir kütüphane verilebilir. ÜHDB’lerin UML’de
varolan paket gösterimi ile uyumlu olduğu değerlendirildiği için
ÜHDB bileşimi amacıyla ayrı bir gösterim tanımlanmamıştır. UML
paketleri, kendileri de alt paketler içerebilen gruplama
mekanizmaları olarak tanımlanmaktadır.

ÇÜH mühendisliğinde yazılım mimarisinin önemi, bu ürün
hattından üretilecek ürünlerin genel mimarisini tanımlaması
nedeniyle büyüktür. Paydaşların ilgilerine göre mimariyi tanımlama
pratiği farklı mimari gösterimlerle yapılır [2]. Mimari gösterimler,
belirli bir konudaki sistem elemanları ile bu elemanlar arasındaki
ilişkileri gösterir. Genel olarak, farklı paydaşlar için, ilgilerin
ayrıştırılması, modellemenin desteklenmesi ve anlaşılırlık ile
iletişimin artırılması amacıyla birden fazla mimari gösterim gerekir.
Mimari gösterimler, gösterimin oluşturulması ve kullanılmasını
tanımlayan bakış açılarına uyumlu olarak hazırlanır. Literatürde, ilk
olarak, mimarinin belgelendirilmesi amacıyla, belirli bir bakış açısı
kümesinin önerildiği görülmektedir [2]. Farklı sistemler için farklı
ilgi alanlarına ihtiyaç duyulması nedeniyle şimdiki eğilim bakış
açısı kümesinin sabitlenmesi yerine ihtiyaca uygun olarak yeni
bakış açılarının eklenmesidir.

Ürün Hattı Ayrıştırma Bakış Açısı’nda, üç öğe için yalnızca parçabütün ilişkisi yer almaktadır, Kısıtlar, geçerli bir konfigürasyon
hazırlanabilmesi için gerekli kuralları tanımlar.
Bu bakış açısı, sistemin özellikle üst seviyede farklı ürün hatlarına
ayrıştırılacağı görünümlerin hazırlanması için önemlidir. Bu bilgi
tüm sistemin öğrenilmesi ve tasarlanması süreçlerinde gereklidir.
Ayrıca ürün hattı ayrıştırımı için gereken girdiler organizasyon
yapılanma sürecinde de kullanılabilir. Örneğin her ürün hattı ayrı
bir ekiple eşleştirilebilir.

Çoklu ürün hattı konfigürasyonunu tanımlamak her zaman kolay
olmayabilir. Pek çok konfigürasyon seçeneğini modelleme,
belgeleme ve muhakeme etmek için uygun gösterim yöntemleri
gerekir. Mimari modelleme için varolan bakış açıları, hem ürün
hattı mimarileri hem de uygulama mimarileri için kullanılabilir.
Ancak, çoklu ürün hatları değerlendirildiğinde, bu bakış açılarının,
alt seviyedeki farklı ürün hatlarının belirtiminde yeterli olmadığı
görülmektedir. Bu anlaşılırlığı ve paydaşlar arası iletişimi
güçleştirmekte, ürün hattı ayrıştırım analizinin yapılmasını ve ürün
geliştirme yöntemini karmaşıklaştırmaktadır.
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Tablo 1. Ürün Hattı Ayrıştırma Bakış Açısı
Bakış
Açısı
Öğesi
Đsim
Özet

Öğeler

Đlişkiler

Kısıtlar

Tanım
Ürün Hattı Ayrıştırma Bakış Açısı
Bu bakış açısı bir sistemi farklı ürün ailesi öğelerine
ayrıştırma amacıyla kullanılır.
• Bileşik Ürün Hattı (BÜH) – diğer bileşik ürün hattı
ve ürün hattı birimlerini barındıran bileşik yazılım
ürün ailesi birimi
• Ürün Hattı (ÜH) – tek bir yazılım ürün ailesi birimi
• Ürün Ailesi Dışındaki Birim (ÜHDB) – yazılım
ürün ailesi yaklaşımıyla geliştirilmeyen yazılım
birimi
• Birimler ve alt-birimler arası parça-bütün ilişkisi
• Bir ürün ailesi birimi yalnızca bir üst seviye ürün
ailesi biriminin parçası olabilir
• BÜH birimlerinin ÜH ve ÜHDB parçaları olabilir
• ÜH birimlerinin yalnızca ÜHDB parçaları olabilir
• ÜHDB birimlerinin yalnızca ÜHDB parçaları
olabilir

Şekil 1. Çoklu Ürün Hattını Tanımlayan Örnek Ürün Hattı
Ayrıştırma Görünümü
4.2

Ürün Hattı Bağımlılık Bakış Açısı

Ayrıştırma ilişkilerinin gösterimi kadar ürün hatları arasındaki
etkileşimleri göstermek de önem taşır. Bu amaçla Tablo 2‘de
görülen Ürün Hattı Bağımlılık Bakış Açısı tanımlanmıştır. Bu bakış
açısı Ürün Hattı Ayrıştırma Bakış Açısı’ndaki öğeleri içermekle
birlikte kullanır ilişkisini de tanımlar. Bir ürün hattı biriminin
doğruluğu diğer bir ürün hattının doğru olmasına bağlı ise bu ürün
hattı diğerini kullanır. Bu ilişki Görünümler ve Ötesi [2]
yaklaşımında tanımlanan “Kullanım Stili” ile uyumludur. Farklılığı
ilişkinin uygulama birimleri yerine tüm ürün hattına
uygulanabilmesidir. Ayrıca bir ürün hattı diğer bir ürün hattını
kullanıyorsa genel olarak aralarında bir konfigürasyon bağımlılığı
da yer alır. Bu durumda bir ürün hattındaki yeteneklerin seçimi
diğer ürün hattındaki yeteneklerin de seçilmesini gerektirir [13].

Gösterim

Şekil 1’de ele alınan çalışma konusu için örnek bir ürün hattı
ayrıştırma görünümü sunulmaktadır. Bu sistem, üç farklı bileşik
ürün hattı (BÜH) (Radar Elektronik Harp - RadEH, Haberleşme
Elektronik Harp - HabEH, Radar), dört ürün hattı (ÜH) (HASP,
VERY, Seyrüsefer, Kendini Koruma Suit) ve 12 ürün hattı
dışındaki birim (ÜHDB) (kütüphaneler) içeren bir bileşik ürün hattı
(Radar Elektronik Harp Fonksiyonel Referans Mimarisi REFoRM) olarak tanımlanmıştır. REFoRM altındaki her bir BÜH
iki ÜH’den oluşmaktadır. Bu durumda çoklu ürün hattı mimarisi
dört farklı ürün hattı (HASP, VERY, Seyrüsefer ve Kendini
Koruma Suit) ve BÜH’ler içinde tanımlanan altı farklı ÜH’den
(Radar ED, Radar ET, HabAlan1, HabAlan2, RadarAlan1,
RadarAlan2) oluşur. Her ÜH’nin kendi alan mühendisliği ve
uygulama mühendisliği süreci vardır. Değişkenlik yönetimi ve
modelleme her ÜH’ye ayrı ayrı uygulanır. Farklı ÜH’ler arasındaki
bağımlılık ilişkileri, ÜH’leri birleştiren BÜH içinde tanımlanır.

Şekil 2. Radar Elektronik Harp Ürün Hattı Bağımlılık Görünümü
RadEH BÜH’si Kesişim Alanı Servisleri Katmanında yer alan
kütüphaneleri (ÜHDB) kullanır. RadEH ayrıca HASP, VERY ve
Seyrüsefer ÜH’lerini de kullanır. Bu ÜH’ler Kesişim Alanı
Servisleri Katmanında yer alan kütüphaneleri de kullanmaktadır.
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Tablo 2. Ürün Hattı Bağımlılık Bakış Açısı
Bakış
Açısı
Öğesi
Đsim

Tablo 3.Ürün Hattı Konfigürasyon Bakış Açısı
Bakış
Açısı
Öğesi
Đsim
Özet

Tanım

Özet

Öğeler

Đlişkiler

Kısıtlar

Ürün Hattı Bağımlılık Bakış Açısı
Bu görünüm BÜH, ÜH ve ÜHDB arası bağımlılıkları
tanımlar
• Bileşik Ürün Hattı (BÜH) – diğer bileşik ürün hattı
ve ürün hattı birimlerini barındıran bileşik yazılım
ürün ailesi birimi
• Ürün Hattı (ÜH) – tek bir yazılım ürün ailesi birimi
• Ürün Ailesi Dışındaki Birim (ÜHDB) – yazılım
ürün ailesi yaklaşımıyla geliştirilmeyen yazılım
birimi
• Birimler arası bağımlılık ilişkisi
• Kesin kısıtlar olmamakla birlikte döngüsel
bağımlılıklar, bir birimden fazla sayıda birime
bağımlılık ya da uzun bağımlılık zincirleri ürünlerin
artımsal bir şekilde ve alt-birimler olarak
geliştirilmesini zorlaştırır.
Đlişkiler
Öğeler

<<BÜH>>
<Birim Đsmi>

Bileşik Ürün Hattı

Gösterim

<<ÜH>>
<Birim Đsmi>

Öğeler

Đlişkiler

Kullanır

Örnek
<<ÜH>>
A

Kısıtlar

Tanım
Ürün Hattı Konfigürasyon Bakış Açısı
Bu bakış açısı ürün konfigürasyonlarını tanımlar
• Bileşik Ürün Hattı (BÜH) – diğer bileşik ürün hattı
ve ürün hattı birimlerini barındıran bileşik yazılım
ürün ailesi birimi
• Ürün Hattı (ÜH) – tek bir yazılım ürün ailesi birimi
• Ürün Ailesi Dışındaki Birim (ÜHDB) – yazılım
ürün ailesi yaklaşımıyla geliştirilmeyen yazılım
birimi
• Zorunlu – Bir varlığın seçimi alt seviyedeki varlığın
seçimini zorunlu kılar
• Seçimli – Bir varlığın seçimi alt seviyedeki varlığın
seçimini tercihe bırakır
• Alternatif – Bir varlığın seçimi alt seviyedeki yalnız
bir varlığın seçimini zorunlu kılar, bir varlık seçili
ise diğerleri seçilemez
• Veya – Bir varlığın seçimi alt seviyedeki
varlıklardan en az bir varlığın seçimini zorunlu kılar
• Zorunlu Kullanır – Ürün ailesi varlıkları arasındaki
zorunlu bağımlılıklar
• Seçimli Kullanır – Ürün ailesi varlıkları arasındaki
seçimli bağımlılıklar
• Bir ürün hattı birimi yalnızca bir üst seviye ürün
hattı biriminin parçası olabilir
• BÜH birimlerinin ÜH ve ÜHDB parçaları olabilir
• ÜH birimlerinin yalnızca ÜHDB parçaları olabilir
• ÜHDB birimlerinin yalnızca ÜHDB parçaları
olabilir

Ürün Hattı
<<ÜHDB>>
<Birim Đsmi>

Ürün Hattı Dışındaki Birim

4.3

<<ÜH>>
B

A, B’yi kullanır.

Ürün Hattı Konfigürasyon Bakış Açısı

Ürün hattı ayrıştırma ve ürün hattı bağımlılık bakış açıları farklı
yazılım birimleri arasındaki ayrışım ve bağımlılık noktalarını
tanımlamaktadır. Ancak bu noktalar ürün konfigürasyonu için
gerekli olan değişkenlik bilgisini içermez. Bu bilginin gösterimi
amacıyla Tablo 3’te gösterilen Ürün Hattı Konfigürasyon Bakış
Açısı tanımlanmıştır. Bu bakış açısına ait öğeler önceki bakış
açılarıyla aynı olmakla birlikte ilişkiler farklı olarak değişken
konfigürasyon bağımlılıklarını tanımlar. Bu ilişkiler, geleneksel
yetenek modelleme yöntemiyle büyük benzerlikler göstermektedir.
Ancak bu bakış açısında ilişkiler üst seviye yetenek soyutlama
amacıyla değil, üst seviye ürün hattı birimlerinin (BÜH, ÜH,
ÜHDB) tanımlanması amacıyla kullanılır. Ayrıca, kullanır ilişkisi
yetenekler arasındaki işlevsel ilişkileri de gösterir. Bu bakış
açısındaki ilişkilerin tanımında, yetenek modellemedeki geleneksel
yapısal bağımlılıkları işlevsel bağımlılıklarla zenginleştiren Lee ve
Kang’ın [8] çalışmalarından esinlenilmiştir. Ürün hattı
konfigürasyon bakış açısı tanımlanırken yapısal bağımlılık
ilişkilerinin (zorunlu, alternatif, seçimli) yanında kullanır ilişkisinin
de tanım içinde yer alması önemli görülmüştür.

Gösterim

Çalışma konusuyla ilgili örnek bir konfigürasyon görünümü Şekil
3‘te verilmiştir. Bu görünümde bir REFoRM ürününün, bir RadEH,
HabEH ya da Radar BÜH’si ya da Kendini Koruma Suit ÜH’sinden
meydana geldiği görülmektedir. RadEH BÜH’si veya ilişkisine
sahip iki alternatif ÜH içerir; bu durumda ÜH’lerden biri ya da her
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sonra ilişkili ayrıştırma görünümü ve bağımlılık görünümü
düzenlenmelidir.

ikisi de bir üründe yer alabilir. Şeklin alt kısmında Seyrüsefer,
HASP ve VERY ÜH’lerine ait kullanırlık ilişkisini göstermektedir.
Bu ÜH’ler diğer ÜH’lerle ile birleşmeyip diğer ÜH’ler tarafından
kullanılır.

Şekil 5. Uygulama Ayrıştırma Görünümü
Şekil 4’te örnek bir uygulama konfigürasyon görünümü, Şekil 5‘te
ise bu konfigürasyon için ayrıştırma görünümü yer almaktadır.
Şekil 4, Şekil 3’ten uyarlanmıştır.

Şekil 3. Şekil 1’deki Ayrıştırma Görünümü için Üst Seviye
Konfigürasyon Görünümü
RadarAlan1’den Seyrüsefer’e olan ilişkide bir seçimli kullanım
örneği yer almaktadır. Bu ilişki, ürün konfigürasyonu yapılırken
Seyrüsefer’in ihtiyaca gore alınabileceğini gösterir. Kullanır ilişkisi
alternatif ve veya ilişkileri ile birlikte kullanılabilir.
4.4

Uygulama Mühendisliği Görünümleri

Önceki bölümlerde tanımlanan bakış açıları, hem alan mühendisliği
hem de uygulama mühendisliği aşamaları için kullanılabilecek
mimari görünümleri belirtir.

Şekil 6. Örnek Kullanırlık Görünümü
Şekil 6’da yer alan örnek kullanılırlık görünümünde, REFoRM
ürününün RadEH BÜH’sine, RadEH’in Radar ED ÜH’sine, Radar
EH’nin Seyrüsefer, HASP ve VERY ÜH’lerine ait ürünlerden
meydana geldiği görülmektedir. Ayrıca, alt seviyedeki ÜH’ler dört
farklı ÜHDB’yi de kullanmaktadır.

5. Alternatif Ayrışımların Analizi
Görünümler hazırlanırken, alternatif ürün hattı ayrışımları olabilir.
REFoRM sistemi oluşturulurken dört farklı alternatif belirlenmiştir:
(1) sistemi tek ve bütün bir ürün hattı olarak tanımlamak, (2) sistemi
dört farklı ürün hattı olarak tanımlamak, (3) Şekil 7‘de gösterildiği
gibi sadece uygulama alanlarını ürün hattı olarak tanımlamak ve (4)
daha önce Şekil 1‘de tanımlandığı şekilde bileşik bir ürün hattı
tanımlamak.

Şekil 4. Uygulama Mühendisliğinde Seçilen Bir Ürün için
Konfigürasyon Görünümü

Alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla Aselsan tarafından
aşağıdaki kriterlerin önemli olduğu değerlendirilmiştir:
•
Alanların Ayrılması – Aselsan çalışma organizasyonu, sınırları
ve kapsamı belirlenmiş görev alanlarına uygun olarak
kurulmuştur. Ürün hattı ayrıştırımı bu alanlarla uyumlu olmalı
ve çalışma yapısını bozmamalıdır.
•
Organizasyon Yönetimi – Ürün hattı ayrıştırımı iş birimlerinin
organizasyonu ve işlerin yönetimini kolaylaştırıcı nitelikte
olmalıdır.

Uygulama mühendisliği sürecinde benzer mimari görünümler
tanımlanmıştır. Geleneksel uygulama mühendisliğinde olduğu gibi
tek bir ürünün çıkarılmasına odaklanılmıştır. Bu ürün çoklu ürün
hattındaki ürünlerin bileşiminden meydana gelir. Konfigürasyonu
tanımlamak için alan mühendisliğinde tanımlanan konfigürasyon
görünümü kullanılır. Uygulama gereksinimlerine göre uygun bir
konfigürasyon tanımlanmalıdır. Konfigürasyon tanımlandıktan
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•
•
•
•
•

Sistemi bileşik bir ürün hattı (BÜH) olarak tanımlamak (Şekil 1)
hemen hemen tüm kriterler açısından olumlu olarak
değerlendirilmiştir. Çoklu ürün hattı hiyerarşik bir yapı içerirken,
alanların ve organizasyon yönetiminin ayrılmasına da olanak sağlar.

Başlangıç Đçin Đşgücünü Eniyilemek – Ürün hattı ayrıştırımı en
az işgücü harcanacak şekilde düzenlenmeli, yeni personel
ihtiyacı doğmamalıdır.
Yeniden Kullanımı Eniyilemek – Sistem işlevselliği ve kapsamı
belirlenmeli, farklı iş ürünlerinde birbirini kapsayan benzer
yetenekler yer almamalıdır.
Ürün Yönetimi – Đş ürünlerine kolaylıkla yeni yetenekler
eklenebilmeli, varolan yetenekler değiştirilebilmeli ya da
çıkarılabilmelidir. Ürün hattı gelişimi yönetilebilir olmalıdır.
Farklı Đş Birimlerindeki Ürünlerin Bileşimi – Ürün hattı
ayrıştırımı farklı iş birimlerinde üretilen ürünlerin bir arada
kullanımına olanak sağlamalıdır.
Değişkenlik Yönetimi Karmaşıklığı – Büyük alanlarda ve
büyük
yetenek
kümelerinde
değişkenlik
yönetimi
karmaşıklığını yönetmek güçtür. Seçilen ürün hattı ayrıştırımı
bu karmaşıklığın üstesinden gelebilecek nitelikte olmalıdır.

Bu kriterlere göre dört farklı ürün hattı ayrıştırımının
değerlendirilmesi Tablo 4‘te verilmiştir. Yukarıda belirtilen tüm
kriterlerin eşit ağırlıkta olduğu değerlendirilmiştir. Her kriter için
değerlendirme ölçütü --, -, +-, + ve ++ değerlerini içerir. Değerler
çok kötüden çok iyiye doğru tanımlanmıştır. Alternatiflere ilişkin
değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır.
Tablo 4’te görüldüğü üzere sistemi tek bir ürün hattı olarak
tanımlamak karmaşıklık yönetimi ve büyük ürün hattındaki
organizasyon yönetiminin güçlüğü açısından tercih edilen bir
yöntem değildir. Ayrıca, Görev Alanı Uygulamaları katmanında
geliştirilen ürünler farklı bölümlerdeki personelin çalışmalarıyla
ortaya çıkmaktadır. Farklı organizasyonlardaki kişilerin bir arada ve
ortak bir ürün hattı için çalıştırılması yönetim açısından olası
değildir. Öte yandan, bu alternatif işlevsel yeteneklerin birbirini
içermediği yetenek kümelerinin hazırlanmasına olanak sağlayacağı
ve bu nedenle işgücü kullanımını iyileştireceği için olumlu olarak
değerlendirilebilir. Bu alternatifin ürün yönetimi ve yeni ürünlerin
oluşturulması açısından da fayda sağlayacağı değerlendirilmiştir.

Şekil 7. Görev Alanı Uygulamaları için Dört Farklı ve Bağımsız
Ürün Hattını (UA ÜH) Tanımlayan Örnek Ürün Hattı Ayrıştırma
Görünümü
Kesişen işlevsellikler azaltılabilir ya da önlenebilir. Hiyerarşik ve
bileşik yapısı nedeniyle yeni ürünlerin geliştirimini destekler. Bu
seçeneğe ilişkin tek nötr sonuç işgücü eniyilemede ortaya
çıkmaktadır. Yeniden kullanım eniyilendiğinde işgücü kullanımı da
eniyilenir, ancak ürün hatlarının yönetimine ilişkin işgücü, her bir
alt ürün hattıyla bileşik ürün hatlarının yönetimi ayrı çabalar
gerektirdiği için tek bir ürün hattına göre daha fazla işgücü ihtiyacı
doğurmaktadır.

Đkinci alternatif sistemi dört farklı ürün hattına ayrıştırmak olarak
belirlenmiştir. Dört farklı Görev Alanı Uygulaması alanı için,
alanlara özgü ürün hatlarının belirlenmesi bu alternatifin olumlu bir
özelliğidir. Organizasyon yönetimi de farklı bölümler için, alan
bazında ayrılacağı için, merkezi yönetim karmaşıklığı olmayacaktır.
Ürün yönetimi kolaylaşacak, ancak farklı ürün hatlarındaki
ürünlerin birleştirilmesinde güçlükler yaşanacaktır. Ayrıca, bu
alternatifte, farklı alanlardaki benzer ihtiyaçlar nedeniyle aynı
yetenekler birkaç ürün hattında gerçeklenecek ve bu nedenle işgücü
kullanım verimi düşecektir. Sonuç olarak bu alternatifin diğerlerine
göre daha fazla işgücü ihtiyacı olacağı değerlendirilmiştir.

Tablo 4. Ürün Hattı Ayrıştırımı Alternatiflerinin Değerlendirilmesi
Matrisi

Üçüncü alternatif (Şekil 7) Görev Alanı Uygulamalarındaki dört
alan için dört farklı ürün hattı ile birlikte tüm alanlarda ortak olan
işlevlerin yer alacağı kütüphaneleri içeren bir platform katmanı (UA
ÜH) olarak ayrıştırmaktır. Đlk dört kriter için bu alternatif ikinci
alternatifle benzer görülmektedir. Đkinci alternatiften farklı olarak
bu alternatif ürün yönetimi için uygun görülmemiştir. Bazı kritik
alanların ürün hattı olarak geliştirilmeyip ürün hattı dışı birim
olarak değerlendirilebiliyor olması bu uygunsuzluğun nedeni olarak
gösterilebilir. Bu durumda ürün birleştiriminde sıkıntılar
yaşanacaktır. Bu alternatif değişkenlik yönetimi karmaşıklığı
açısından da ikinci alternatifle benzerlikler göstermektedir. Bazı
işlevsel yetenekler kütüphaneler içinde yer alacağı için dört alan
içindeki değişkenlik daha düşük olurken, yeni değişkenlikleri
tanımlamak güçleşecektir.
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Değerlendirme Kriteri
Alanların Ayrılması
(Alanlarla Uyumlu
Olaran)

Tek ÜH

4 ÜH

UA ÜH

BÜH

--

+

+

+

Organizasyon Yönetimi

--

++

++

+-

Đşgücü Eniyileme
Yeniden Kullanımın
Eniyilenmesi
(Kesişen Đşlevselliğin
Azaltılması)

+(+)

-

-

++

++

--

-(-)

++

Ürün Yönetimi
Farklı Đş Birimlerindeki
Ürünlerin Birleştirilmesi
Değişkenlik Yönetimi
Karmaşıklığı

+(+)

+

--

++

+(+)

--

-

++

--

+

+

+
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kısıtlar tanımlanır. Aselsan çalışmaları kapsamında çoklu ürün hattı
bileşimi üzerine odaklanılmıştır. Çalışmadaki her ürün hattı Aselsan
tarafından geliştirilmiş, bu ürün hatları için herhangi bir alt
yükleniciden bir yazılım ürünü alınmamıştır.

Tablo 4’te “dört ürün hattı” ve “uygulama alanı ürün hatları”
tanımlamanın en kötü seçim alternatifleri olduğu görülmektedir.
Şaşırtıcı olarak tek ürün hattı yaklaşımının beklenenden fazla sayıda
kriter için olumlu değerlendirildiği görülmüştür. Paydaşlarla
dikkatli bir inceleme ve değerlendirme sonucu Aselsan için en olası
alternatifin bileşik çoklu ürün hatları olduğu belirlenmiştir.

Rosenmuller [13] bir yazılım ürün hattının diğer bir yazılım ürün
hattına ait bir ürünü kullandığı bağımlı ürün hatlarını incelemiştir.
Çalışmalarında, farklı şekilde konfigüre edilebilen pek çok ürün
hattı ürününün bir arada kullanıldığı durumda, içerilen yetenek
modeline ait kısıtların yeterli olmayacağını değerlendirmişlerdir.
Somut örnekler arasındaki bağımlılıklar göz önüne alınmalıdır.
Benzer şekilde Rosenmuller, varolan yazılım ürün hattı
modellemesine, yazılım ürün hattı örneklerini ve bağımlılıklarını
tanımlamayı sağlayan sınıf çizelgelerine dayalı bir eklenti
yapmıştır. Araştırmacıların, birleştirme modelleri adını verdikleri,
çoklu ürün hatlarının yarı-otomatik konfigürasyonu çalışmalarına
ilişkin detaylar [12]’de verilmiştir. Aselsan modelinde BÜH
yaklaşımı benimsenmiş, ürün hatlarının hiyerarşik bir yapıda bir
araya getirilmesiyle farklı alanlardaki ürünlerin ortaya çıkması
sağlanmıştır.

Her alternatifin değerlendirilmesi yalnızca bu alternatiflerin daha
önceki bölümlerde verilen mimari bakış açılarına uygun olarak
modellenmesi sonrası mümkün olmuştur. Bu mimari gösterimlerin
olmaması durumunda tartışmalar ve taslak çizimler ya da yetenek
modelleme ile sonuç elde edilebileceği, bu yöntemlerin hiçbirinin
mimari gösterimlerin belgelenmesi kadar açık ve etkili olamayacağı
değerlendirilmiştir.

6. Đlişkili Çalışmalar
III. bölümde belirtildiği şekilde, çoklu ürün hattı yaklaşımı pek çok
araştırmacı tarafından ele alınmıştır. Ommering çoklu ürün hatlarını
ifade eden ürün popülasyonları kavramını ortaya koymuştur [10],
Koala bileşenleri adı verilen, gömülü sistemler için tasarlanan ortak
bileşen modelini tanımlamıştır. Koala bileşenleri, daha küçük
bileşenlerin, daha büyük ve karmaşık bileşenleri meydana getirmek
üzere bir araya getirilmesiyle oluşur. Bu yaklaşım, farklı ürün
hatlarında üretilen pek çok ürünün bir araya getirilerek, istenen daha
büyük ve karmaşık ürünün oluşturulmasına benzemektedir.
Ommering, esnek bileşen bileşimi sağlamak için, farklı
birleştiriciler kullanılarak bileşenler arasında arayüz kuran ilişkilere
odaklanmıştır. Bu makalede ise ayrı ayrı bileşenlerin değil, tüm
yazılım ürün hatlarının oluşturulmasına odaklanılmıştır.

7. Sonuçlar
Bu makalede çoklu ürün hatlarının modellenmesi için mimari bakış
açıları tanımlanmıştır.
Tanımlanan bakış açıları ürün hattı
ayrıştırma bakış açısı, ürün hattı bağımlılık bakış açısı ve ürün hattı
konfigürasyon bakış açısı olarak isimlendirilmiştir. Bu bakış açıları
Aselsan’da devam eden, ürün hattı ayrıştırma çalışmalarında
edinilen tecrübelere dayalı olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda,
çoklu ürün hattını tanımlayan birden fazla farklı ürün hattının bir
araya getirilmesini sağlayan mimari tasarım çalışmaları
gerçeklenmiştir.
Sistemi
mimari
görünümler
üzerinden
modellemeyi sağlayan en önemli motivasyonlar, bu yöntemin
sistemin anlaşılmasını ve farklı paydaşların sistem üzerindeki
değerlendirmeleri için iletişimi sağlaması ile sistemin geliştirilmesi
için yol gösterici olmasıdır. Varolan mimari bakış açıları çoklu ürün
hattı bileşimini desteklememekte, bu makalede bahsedilen işlevleri
sağlamada kısıtlı kalmaktadır. Benzer şekilde, ürün hatları için
mimari bakış açılarının tanımlanması tüm süreç için önemli bir
adımdır. Mimari bakış açılarının, Aselsan’da yapılan çalışmaların
mimari gösterimleri için kullanımı örneklerle verilmiştir. Mimari
gösterimler farklı ayrıştırma alternatiflerinin belirtimi ve analizi için
de faydalı olmuştur. Mimari gösterimler temel alınarak, iç içe ürün
hatlarının bir araya getirilmesiyle oluşan çoklu bir ürün hattı
ayrıştırımı uygun bulunmuştur.

[9]’da van der Linden, Philips Medical görüntüleme sistemleri
(PMS) için hazırlanan çoklu ürün ailesinin geliştirilmesini
açıklamıştır. Farklı ürünler dünyanın pek çok yerinde geliştirildiği
için pek çok ürün grubu için farklı ürün hatları yer almaktadır.
Farklı ürün hatlarındaki ürünler pek çok farklı özellik taşısa da, pek
çok benzer yazılım da bulunmaktadır. Bu yüzden, tüm PMS için
kullanılacak bir görüntüleme platformu geliştirilmiştir. Platformun
kendisi de bir ürün hattıdır. Philips içindeki farklı ürün grupları,
farklı platform konfigürasyonlarını kullanır. Pek çok ürün grubu
içinde, görüntüleme platformu üzerinde çalışan yazılım da yazılım
ürün hatlarıyla üretilmiştir. Bu durum platforma yeni değişkenlik
gerekleri getirmektedir. Bu çalışmadan farklı olarak Aselsan’daki
çalışmalar bir platformu tanımlamaz, farklı alanlardaki ürünleri
tanımlamak üzere bir ÇÜH mimarisi oluşturarak ürünlerin
hazırlanmasını sağlar.

5. bölümde tartışılan alternatif ürün hattı mimari ayrışımları
arasından BÜH’nin seçilmesi üst seviye bir referans mimariyi
ortaya çıkarmakta ve farklı alanlardaki ürünlerin bu mimari çerçeve
altında hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu durum, ürünlerin
çerçeve mimariye uyumlu olmasını gerektirmekle birlikte, ÜH
içindeki mimarilerde bir kısıt oluşturmamaktadır.

Pek çok araştırmacı, ihtiyaç duyulan ürün hatlarının altyükleniciler
tarafından geliştirildiği ve idame ettirildiği durumların da
varolduğunu belirtmiştir. Bu altyükleniciler birbirlerinin rakibi de
olabilir. Alternatif altyüklenicilerin bulunması tek bir üreticiye
bağımlı olunmasını engeller, ürün çeşitliliğini artırır. Alternatif
üreticiler tarafından geliştirilen ürün hatları rakip ürün hatları
olarak adlandırılır. Bu kapsamda Hartmann [5], yetenek
modellerinin birleştirilmesinin kesişen yeteneklerin yönetilmesi
nedeniyle güç olacağını,
alternatif ürünlerin alternatif
uygulamalarındaki yeteneklerin bir araya getirilmesi yaklaşımının
çok doğru olmadığını belirtmiştir. Yetenek modellerini
birleştirmenin getireceği sıkıntılardan kurtulmak amacıyla
Altyükleniciye Özgü Yetenek Modelleri (AÖYM) ve Altyüklenici
Bağımsız Yetenek Modelleri (ABYM) adında iki farklı yetenek
modelinin üretilmesi yaklaşımını önermişlerdir. ABYM alternatif
üreticilere ait bileşenlerin değişkenliklerini birleştirir, ayrıca
AÖYM ve ABYM’deki yeteneklerin ilişkilendirilebilmesi için

Gelecekteki çalışmalarımız mimari gösterimleri destekleyen bir
aracın geliştirilmesi, çoklu ürün hattı mimari gösterimleri üzerinde
çalışmalar ve ayrıştırma alternatiflerinin sayısal analizini sağlayacak
ölçümlerin tanımlanması üzerine odaklı olacaktır.
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olduğu takas sistemleri yine bu özellikleri taşıyan dinamik,
akıllı karar verebilen, özerk ve gerektiğinde ortak çalışabilen
etmenler kullanılarak tasarlanabilmektedir.

Özetçe
Takas sistemleri artık İnternet üzerinden de kullanılmakta
olup, çok sayıda kullanıcıya farklı hizmet veya ürünleri takas
yapma imkanı sunmaktadır. En uygun takas müşterilerinin
buluşturulması ve pazarlığın bunlar arasında gerçekleştirilmesi
amacıyla özerk ve reaktif yapıdaki yazılım etmenlerinin
kullanılması bu tip sistemlerin hayata geçirilmesinde uygun
bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. Bu bildiride de
literatürde bilinen bir etmen tabanlı yazılım geliştirme
metodolojisine dayalı olarak geliştiriminin yapıldığı ve takas
etmenlerinin pazarlığı için alternatif bir modelinin sunulduğu
bir yazılım sistemi tanıtılmaktadır.

Bu bildiride de amacı karşılıklı olarak ürettikleri ürün veya
sağladıkları hizmete ihtiyaç duyan firma sahiplerini aynı
platformda buluşturarak, para ile ödeme yerine takas
yöntemiyle ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan bir
elektronik takas sisteminin nasıl geliştirilebilceğine dair bir
durum çalışması anlatılmaktadır. Sistemde gıda, giyim, sağlık,
eğlence hizmeti gibi servisler sunan firmalar bulunmaktadır.
Bu firmalar kendi ürettikleri ürünler veya sundukları servisler
karşılığında kendi ihtiyaçları olan ürün veya hizmetleri
alabilmektedirler. Bu çalışmada mal veya hizmet alışverişi
sırasında kullanılabilecek bir pazarlık modeli de önerilmekte;
sistem uygulaması sırasında kullanımı örneklenmektedir.

1. Giriş

Önerilen sistemin analiz ve tasarımı sırasında tamamen yapay
zeka tabanlı bir metodoloji olan MAS-CommonKADS [5]
metodolojisi kullanılmıştır. Sistemin uygulaması ise JADE
etmen çerçevesi [2] üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Ağ tabanlı bilgi kaynaklarındaki büyüme ile dağıtık ve başka
sistemlerle işbirliği içinde çalışabilen bilgi sistemlerine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu sistemlerin dağıtım ve birlikte çalışabilirlik
konusunda kısıtlı imkan sağlayan geleneksel teknolojiler ile
kolaylıkla gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Etmen tabanlı
teknolojiler, dağıtıklık ve birlikte çalışabilirlik ile başa
çıkılabilmesi için tasarlandığından, sözü edilen sistemlerin
gerçekleştirilmesini kolaylaştırmaktadırlar [2].

Bildirinin ikinci bölümünde sistemin tasarlanmasında
kullanılan metodoloji anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde
önerilen sisteminin gerçekleştirilme aşamaları ve çalıştırılması
anlatılmaktadır. Dördüncü bölümde sistemin kendisinin ve
yazılım geliştiriciler açısından kullanılan yöntem ve araçların
bir değerlendirilmesi yer almaktadır. Sonuç ve ileriye yönelik
çalışmalar bildirinin son bölümündedir.

Yazılım etmenleri belli bir çevrede yer alan ve tasarım
amaçlarını karşılamak amacıyla bu çevrede esnek özerk
eylemlerde bulunma yetisine sahip bilgisayar sistemleridir.
Günümüzde web tabanlı, karmaşık ve çeşitli servisler sunan
sistemler yaygınlaşmış ve çok sayıda kullanıcıya açılmıştır.
Akıllı yazılım etmenleri sayesinde bu karmaşık sistemler
ihtiyaca uygun bir şekilde tasarlanmış ve kodlanmıştır.

2. MAS-CommonKADS Metodolojisi
Etmen metodolojileri ya yapay zeka temelli ya da nesne
tabanlı metodolojilerin doğrudan uzantısı olacak şekilde
karşımıza çıkmaktadır. MAS-CommonKADS metodolojisi ise
tamamen yapay zeka tabanlı bir metodoloji olmasına rağmen
aynı zamanda nesne yönelimli metodojilerin, özellikle de
Nesne Modelleme Tekniği’nin güçlü etkisi altındadır [4]. Bu
özelliğinden dolayı önerdiğimiz sistemin tasarım ve analizinde
MAS-CommonKADS metodolojisine ait adımlar izlenmiştir.

Takas sistemleri, İnternetin yaygın olarak kullanımıyla birlikte
web üzerine taşınmaya başlamıştır. Bu tip elektronik takas
sistemlerinin bir kısmının, ihtiyaç duydukları ürün veya servis
karşılığında kendi hizmet veya ürünlerini sunan takasçı eşlerin
sistemde bir dizi yazılım etmeninden oluşacak şekilde hayata
geçirildiği görülmektedir [7]. Bilinen elektronik ticaret
sistemlerinden farklı yanı bu tip sistemlerde eşler ya da
müşteriler para yerine hizmet veya ürünlerini takas yöntemiyle
ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar [3]. Takas sistemleri çok
sayıda kullanıcının aktif olarak kullanabildiği dinamik
sistemlerdir. Dinamik ve kullanıcılar arası etkileşimin yoğun

MAS-CommonKADS çok etmenli sistemleri gerçekleştirilen
işler, etmen etkileşimi, kullanıcı etkileşimi, çok etmenli yapı
gibi çok etmenli çerçevelerin geliştirilmesine kolaylık
sağlayan farklı perspektiflerden analiz eder.
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Tablo 1: Aktörler ve kullanım durumları

MAS-CommonKADS metodolojisine göre yazılım geliştirme
yaşam döngüsü; sistemin anlaşılmasına yardımcı bir dizi
kullanım durumlarının tanımlandığı “kavramlaştırma”,
fonksiyonel gereksinimlerin ve sistem bileşenlerinin tespit
edildiği “analiz” ve “tasarım”, gereksinim duyulan etmenlere
ilişkin kodların yazılıp test edildiği “geliştirme ve test etme”
adımlarından oluşmaktadır [5].

Aktör

MAS-CommonKADS metodolojisi çok etmenli sistem
geliştirmenin başlıca yönlerini kapsayan yedi model içerir:
Etmen Modeli’nde etmenlerin muhakeme yetenekleri,
sundukları hizmetler, grupları ve hiyerarşileri gibi
karakteristikler belirlenmektedir. Görev Modeli’nde amaçları,
ayrışımları, içerdiği bileşenleri, problem çözme metodları gibi
açılardan
etmenlerin
gerçekleştirdiği
görevler
tanımlanmaktadır. Uzmanlık Modeli etmenlerin amaçlarını
gerçekleştirebilmeleri için gereken bilgiyi tanımlamaktadır.
Organizasyon Modeli çok etmenli sistemin içinde yer alacağı
etmen
topluluğunu
tanımlamaktadır.
Koordinasyon
Modeli’nde etkileşimler, protokoller ve ihtiyaç duyulan
yetenekler
üzerinden
etmenler
arasındaki
iletişim
gösterilmektedir. İletişim Modeli insan-yazılım etmeni
etkileşimleri ve kullanıcı arayüzü geliştirmede insan etkileri
konusunda detaylı bilgi sağlamaktadır. Tasarım Modeli’nde
ise önceki modeller toplanarak etmen ağı tasarlanmakta,
etmen mimarisi ve uygun platform seçilmektedir.

3. Elektronik Takas Sisteminin Geliştirilmesi

Açıklama

Takas
Yöneticisi
Etmeni

Takas
sistemini
yöneten kişi

Müşteri
Etmeni

Takas yapacak
olan firma

Kullanım Durumları
Sistemdeki müşterilerin
ihtiyacı
olan
ve
sunduğu
hizmetleri
firma
dosyasından
okuma, uygun firmaları
eşleme,
eşlediği
firmalara haber verme,
pazarlık
sonucunda
dönen bilgiye göre
firma
durumunu
“eşlenmedi”, “eşlendi”
veya
“tamamlandı”
olarak değiştirme
Takas
yöneticisine
sisteme girdi mesajı
gönderme,
takas
yöneticisinden
gelen
eşlendiği firmaya teklif
verme, gelen teklifi
kabul veya reddetme,
sonucu
takas
yöneticisine bildirme

3.2. Analiz

Bu bölümde, önerdiğimiz sistemin MAS-CommonKADS
metodolojisine dayalı olarak geliştirilmesine yönelik adımlar
altbölümler halinde anlatılmaktadır.

Kavramsallaştırmayı takip eden bir sonraki aşama olan
analizde elektronik takas sistemini oluşturan etmenler ve bu
etmenlerin gerçekleştirdiği temel davranışlar belirlenmektedir.
Şekil 1’de sisteme ait etmenler ve diğer sistem bileşenleri
arasındaki ilişkiler gösterilmektedir.

3.1. Kavramlaştırma
Bu bölümde MAS-CommonKADS metodolojisinin ilk adımı
olan kavramlaştırma sürecine göre sistemin genel yapısı
tanımlanmakta, kullanım durumları ve sınıf etmen
diyagramları yer almaktadır. Bu yaklaşıma göre her aktör
kullanıcı tarafından gerçekleştirilen rolü temsil etmektedir [1].
Önerdiğimiz sistemde iki tip kullanıcı bulunmaktadır. Bunlar
takas yöneticisi ve müşterilerdir. Takas yöneticisi sistemdeki
tüm alım satımları yönetir. Sisteme kaydolan firmanın ihtiyaç
duyduğu ve sunduğu hizmetleri firmadan gelen bildirim
mesajı ile alır. Takas yöneticisi, firmanın ihtiyacı olan hizmeti
sunan ve kendi sunduğu hizmete ihtiyaç duyan firma
bulununcaya kadar tüm firmaları arar.
Bu aramaların sadece takas işlemini henüz gerçekleştirememiş
firmalar arasında yapabilmesi için firmaya ait durum bilgisi
bulunmaktadır. Sisteme ilk kez giren veya henüz uygun firma
bulunamamış olan firmaların durumu boş (FREE), uygun
firma bulunan ancak pazarlık aşamasında olan firmaların
durumu eşlendi (MATCHED) ve pazarlık aşaması tamamlanıp
takas işlemi gerçekleştirilen firmaların durumu ise
tamamlanmış (FINISHED) olanak belirlenir.
Eşlenen firmalar pazarlık işlemini tamamladıktan sonra teklifi
kabul veya reddettiklerine dair son durum bilgisini takas
yöneticisine gönderirler ve takas yöneticisi de durumlarını
günceller.

Şekil 1: Elektronik takas sistemi bileşenleri ve ilişkileri.
Sisteme giren müşterilerin ilk işi ihtiyaç duydukları ve
sundukları hizmet bilgilerini içeren bir bilgi mesajını takas
yöneticisi etmene göndererek takas yöneticisinin ilgili bilgi
tabanına kaydolurlar. Takas yöneticisi uygun firmayı
bulduğunda eşlediği firmalara, karşı firmanın bilgisini içeren

Sistemdeki kullanıcı tiplerine ait rollerin atandığı etmenlerin
kullanım durum diyagramı yer kısıtlarından ötürü bu bildirie
gösterilememiştir. Ancak aktörleri ve kullanım durumlarını
özetleyen tablo (Tablo 1) aşağıda verilmiştir.
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bir bilgi mesajını gönderir. Firmalar birbirlerine ve takas
yöneticisine onayladıklarına dair mesaj göndererek pazarlık
aşamasını başlatmış olurlar. Takas yöneticisi müşteri etmeni
durumlarını “eşlendi” olarak değiştirir. Bu etkileşim Şekil
2’deki sıra diyagramı ile resmedilmiştir.

sonlandırılır ve her iki firma da anlaşmaya varılamadığına
dair takas yöneticisine mesaj gönderirler.

Şekil 2: Müşteri etmeninin sisteme kaydolup ihtiyacına
uygun başka bir müşteri etmenini bulması
Pazarlık aşamasına geçen müşteriler için önerdiğimiz
etkileşim modeli şu şekildedir: Müşterilerden alfabetik
olarak firma adı önce gelen ilk teklifi sunar. Teklifi alan
firma ikinci teklifi sunar. İlk ve ikinci sunulan tekliflerde
karar verme sözkonusu olmayacağından ilk ve ikinci
teklifi sunma davranışları ayrıca tasarlanmıştır. İlk ve
ikinci tekliflerde kabul veya reddedilmesine sistem
tarafından izin verilmemektedir.

Şekil 3: Müşteri etmenlerinin pazarlık aşaması
3.3. Tasarım
MAS-CommonKADS yönteminde etmen tasarımı doğrudan
etmen sisteminin üzerinde çalıştırılacağı platforma bağlı bir
şekilde gerçekleştirilmektedir [6]. Önerdiğimiz elektronik
takas sisteminin tasarımı da altyapıda JADE etmen
çerçevesine dayandırılmıştır. JADE etmen çerçevesi IEEE
FIPA (The Foundation for Intelligent Physical Agents)
standartlarına uygun yazılım etmen sistemlerinin Java
platformunda geliştirilmesini sağlamaktadır.

Sistemde her bir takas işlemindeki pazarlık aşamasının
sınırlandırılması
için
maksimum
teklif
sayısı
tanımlanmıştır. Böylece anlaşmaya varamayan firmalar
belli bir teklif sayısına ulaştıkları an pazarlık aşaması
sonlandırılır ve takas yöneticisine teklifin reddedildiği
mesajı gönderilir.

Öncelikli olarak takas yöneticisi dizin kolaylaştırıcıya
(Directory Facilitator) kaydolmaktadır. Sisteme giren her
müşteri sisteme girdiğine dair takas yöneticisine bilgi mesajı
gönderir. Takas yöneticisinin dizin kolaylaştırıcıya,
müşterilerin de takas yöneticisine kaydolmaları işlemleri bir
defaya mahsus gerçekleştirildiği için JADE kütüphanesinde
tanımlı bir defalık davranışın (Oneshot Behaviour) bir uzantısı
olarak tasarlanmıştır. Takas yöneticisi sisteme kaydolan
firmanın ihtiyaç duyduğu ve sunduğu hizmetleri firmadan
gelen mesajla alır. Firma bu mesajı gönderebilmek için
kedisine ait dosyadan sunduğu ve istediği hizmeti okur. Bu
işlemi her firma bir defa gerçekleştirdiğinden yine bir defalık
davranış sınıfındandır. Takas yöneticisi ve müşteriler
arasındaki tüm iletişim mesajlaşma ile sağlandığından
etmenlerin çevreden sürekli olarak mesaj alması döngüsel
davranış
(Cyclic
Behaviour)
olarak
tasarlanmıştır.
Müşterilerin ardışık olarak gerçekleştirdiği davranışlar
(Sequential Behaviour) ise dosyadan okuma (ReadGoods),
takas yöneticisine bilgi mesajı gönderme (InformBarter) ve
mesaj alma (ReceiveMessages) davranışlarıdır.

Üçüncü ve sonraki her bir teklifte ise önce maksimum
teklif sayısına ulaşılıp ulaşılmadığı kontrol edilir. Eğer
maksimum teklif sayısına ulaşılmadıysa alınan teklif
değerlendirilir, uygun bulunmazsa karşı tarafa yeni teklif
sunulur ve uygun bulunursa karşı tarafa kabul edildiğine
dair mesaj gönderilir. Anlaşma sağlayan iki firma da takas
yöneticisine kabul ettiklerine dair mesaj gönderirler. Takas
yöneticisi bu firmaların durumlarını “tamamlandı” olarak
değiştir böylece diğer firma eşlemelerine dahil edilmeleri
önlenmiş olur. Yeni bir takas için kendilerini tekrar takas
yöneticisine
kaydedebilirler
böylece
durumları
güncellenerek “boş” durumuna getirlir.
Kabul edilmeyen tekliften sonra sunulacak olan yeni
teklifin arttırılmış olması gerekmektedir ve sistem bir
önceki teklifin %50’sinden daha fazla bir artış
gösterilmesine izin vermez. Uygun bulunmayan teklif için
karşı firmaya reddedildi mesajı gönderilerek pazarlık
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dokümantasyonu ve sonrasında sistemin gerçekleştirilmesi
açısından önemli bir avantaj sunmaktadır. Öte yandan
metodolojinin kullanımında gözlemlediğimiz temel zayıflık
ise sunduğu yöntemin tasarım, test ve kodlamadaki sınırlı
desteğidir.
MAS-CommonKADS
etmen
görevlerinin
modellenmesi için grafiksel bir gösterime sahip olmadığından
etmen aktivite akışının ya da görev dağılımlarının gösterimi
için bu çalışmamızda UML diyagramları kullanılmış; bunlar
üzerinden JADE ortamında uygulamaya geçilmiştir.

4. Değerlendirme
Geliştirilen sistem ile ilgili değerlendirmemiz iki bölümden
oluşmaktadır. İlk bölümde tasarlanan sistem ve etkileşim
protokollerinin nasıl çalıştığı gözlenmiştir. Değerlendirmenin
ikinci bölümünde ise etmen yazılım geliştiriciler olarak
kullandığımız metodoloji ve çerçeve üzerine edindiğimiz
deneyim ve izlenimler aktarılmıştır.
Sistemde tasarlanan pazarlık protokolüne göre takas yöneticisi
tarafından eşlenen firmaların onayı ile pazarlık aşaması başlar.
Alfabetik olarak önce gelen firma tarafından ilk teklif sunulur
ve karşı taraftan ikinci teklif gelir. Daha sonraki tekliflerde
sunulacak olan miktar bir önceki miktardan fazla olacağından,
önceki teklifin maksimum yarısı kadar üretilen sayı eski teklif
miktarı üzerine eklenerek bu miktardaki artışın %50’den fazla
olmaması sistem tarafından sağlanmış olur. Üçüncü ve sonraki
tekliflerde sistem tarafından belirlenen maksimum teklif
sayısına ulaşılmadıysa yeni teklif verilmeden önce sunulan
teklif değerlendirilir. Şekil 4’te eşlenen firmaların pazarlık
aşaması gösterilmektedir. Buradaki sağlık firması ile araba
firmasının pazarlık aşaması incelenecek olursa, alfabetik
olarak önce olan araba firması ilk teklifi, teklif miktarı 2
olarak gönderir. İkinci teklif 4 olarak sağlık firması tarafından
sunulur. Araba firması ikinci teklifini 3 olarak verir. Teklifi
uygun bulan sağlık firması kabul ettiğine dair mesajı araba
firmasına gönderir. Her iki firma da teklifin kabul edildiği
bilgisini takas yöneticisine gönderirler ve sistemdeki
durumları tamamlandı olarak değiştirilir. Böylece pazarlık
aşaması tamamlanarak takas işlemi gerçekleşmiş olur. Diğer
eşlenen gıda ve giyim firmaları ise anlaşmaya varamadan
maksimum teklif sayısına ulaştıkları için “reddedildi” mesajını
göndererek pazarlığı sonlandırırlar.

JADE etmen çerçevesinin sistemin hayata geçirilmesi
sırasında kullanımına dair edindiğimiz deneyim ise JADE
etmen çerçevesi FIPA standartlarını kolay uygulanır bir
biçimde desteklediğinden etmenler arası mesajlaşmalarda
büyük kolaylık sağladığı yönündedir. Ayrıca etmen davranış
şablonları çerçeveye ait kütüphanede tanımlı olduğundan
tasarım sırasında sistemdeki etmenlerin davranış tiplerinin
belirlenmesi kolaylaşmıştır.

5. Sonuç
Bu çalışmada yapay zeka temelli MAS-CommonKADS etmen
yazılımı geliştirme metodolojisine dayalı olarak geliştiriminin
yapıldığı ve takas etmenlerinin pazarlığı için alternatif bir
modelin sunulduğu bir yazılım sistemi tanıtılmıştır. Sistem
gerçekleştirildikten sonra sistemi kullanan firmaların
ihtiyaçları doğrultusunda eşlendiği firma ile pazarlık
aşamalarının tasarlandığı gibi işlediği ve takas işleminin
başarılı bir şekilde sonuçlandığı gözlemlenmiştir. İleriye
yönelik planladığımız ilk çalışma önerilen etkileşim
protokolünün birebir takas isteği eşlemesi haricinde
yakınsayan istekleri de birbiri ile eşleyecek şekilde
iyileştirilmesidir.
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Şekil 4: Pazarlık aşamasına ait konsol görüntüsü
Değerlendirmenin ikinci bölümü göz önüne alındığında MASCommonKADS için gözlemlerimiz şu şekilde özetlenebilir:
MAS-CommonKADS metodolojisinin kullanımı sadeliği ve
standart bir yazılım mühendisliği metodu sunması bakımından
sistem geliştirimi sırasında etmen yazılım geliştiriciler için
uygun bir yöntem sunmaktadır. Bu metodoloji takip edilerek
yapılan analiz ve tasarım sonucunda çok etmenli sistem
tasarım modeli, ortak kaynakları ve her bir etmenin ihtiyaçları
belirlenmiş ve ağ etmenleri tarafından yönetilen ortak altyapı
tasarlanabilmiştir. Bu özellikle etmen sistem modellerinin
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Özetçe

<DSÕODQoDOÕúPD, DSWSD-66LVWHPL¶QLQELUDOWSDUoDVÕRODUDN
JHOLúWLULOPHNWHGLU 6XQXODQ oDOÕúPDGD DPDo NXOODQÕFÕ RGDNOÕ
ELU JUDILNVHO VRUJXODPD DUD\] KD]ÕUODPDN YH NXOODQÕFÕODUÕQ
LKWL\DoODUÕ RODQ ZHE VHUYLVOHUH GDKD NROD\ XODúPDVÕQÕ
VD÷ODPDNWÕU%XQXQLoLQVRUJXVÕUDVÕQGDLVWHGLNOHULZHEVHUYLV
NULWOHULQLNROD\OÕNODEHOLUWHELOPHOHULQLVD÷ODUNHQ, RQODUÕWHNQik
GHWD\ODUGDQ VR\XWOD\DQ ELU JUDILNVHO NXOODQÕFÕ DUD\]
WDVDUODQPÕúWÕU %HQ]HU |]HOOLNOHUH VDKLS IDUNOÕ ZHE VHUYLVOHU
DUDVÕQGD IDUN \DUDWDQ VHUYLV NDOLWHVL NULWerOHULQLQ NXOODQÕFÕ
WDUDIÕQGDQ UDKDWOÕNOD D÷ÕUOÕNODQGÕUÕODELOPHVLQL VD÷ODPDVÕ YH
bunu yaparken GH NXOODQÕFÕ\Õ \|QOHQGLUPHVL ED÷ODPÕQGD
VXQXODQ JUDILNVHO NXOODQÕFÕ DUD\]QQ NXOODQÕFÕ GRVWX ELU
\DSÕGD ROPDVÕ DPDoODQPÕúWÕU %XQXQOD ELUOLNWH OLWHUDWUGH
WDQÕPODQPÕú864/ 8QLILHG6HUYLFH4XHU\/DQJXDJH >@
GLOLQLQ ELU DOW NPHVL WDVDUODQÕS GLO G|QúWUF PRWRUX
gerçeklenerek sistemin daha esnek bir hale getirilmesi ve
EDúNDVLVWHPOHUOHoDOÕúDELOLUROPDVÕDPDoODQPÕúWÕU

:HE VHUYLV WHNQRORMLVLQLQ JHOLúPHVL YH NXOODQÕPÕQÕQ
DUWPDVÕ\OD birlikte \D\ÕQODQDQ ZHE VHUYLVOHU DUDVÕQGDQ
LVWHQLOHQ \HWHQHN YH NDOLWHGH VHUYLVOHULQ EXOXQPDVÕ SUREOHPL
RUWD\DoÕNPÕúWÕU8'', 8QLYHUVDO'HVFULSWLRQ'LVFRYHU\DQG
Integration) gibi serYLV GHSRODUÕ VDGHFH V|]GL]LPVHO DUDPD\Õ
GHVWHNOHPHNWHGLU $\UÕFD VHUYLVOHULQ NDOLWH SXDQÕ ELOJLOHUL GH
EX JLEL GHSRODUGD VRUJXODQDPDPDNWDGÕU %X oDOÕúPDGD ZHE
servislerin hem sözdizimsel hem de anlamsal olarak
sorgulanabilmesini, D\UÕFDDUDPDVÕUDVÕQGDVHUYLVNDOLWHSXDQÕ
JLEL NULWHUOHULQ EHOLUWLOHELOPHVLQL VD÷OD\DQ ELU ZHE VHUYLV
VRUJXODPD GLOL YH VRUJXODPD DUD\] JHOLúWLUPH\L DPDoODGÕN
6XQXODQ oDOÕúPD '6:6'-S (Domain Specific Web Service
'LVFRYHU\ ZLWK 6HPDQWLFV  DGOÕ DODQD |]J ZHE VHUYLV NHúLI
sistePLQLQ ELU DOW SDUoDVÕGÕU *HOLúWLULOPHNWH RODQ VRUJXODPD
GLOLYHNXOODQÕFÕDUD\]EXPDNDOHGHGHWD\ODQGÕUÕOPÕúWÕU

1. *LULú

%X PDNDOHQLQ  E|OPQGH LOJLOL oDOÕúPDODUD DLW ELU |]HW
VXQXOPDNWDGÕU  E|OPQGH '6:6'-S Sistemi’nin ana
özellikleri hakNÕQGD DoÕNODPDODU EXOXQPDNWDGÕU  E|OPGH
JHOLúWLULOHQ JUDILNVHO NXOODQÕFÕ DUD\] YH NXOlDQÕPÕ YH 
E|OPGH WDVDUODQDQ VRUJXODPD GLOL DQODWÕOPDNWDGÕU  E|OP
sorgulama modülünün DSWSD-S Sistemi’nin dL÷HU
PRGOOHUL\OHHWNLOHúLPLQL DoÕNODUNHQ, 7. bölüm ise örnek sorgu
WLSOHULQL DQODWPDNWDGÕU 0DNDOH  E|OPGH VRQXoODUÕQ
derlenmesiyle VRQODQPDNWDGÕU

:HE VHUYLV WHNQRORMLVLQLQ JHOLúPHVL YH \D\ÕQODQDQ ZHEVHUYLV
VD\ÕVÕQÕQ DUWPDVÕ\OD ELUOLNWH VHUYLV RGDNOÕ \DNODúÕPÕ
benimseyen çok SDUoDOÕ X\JXODPDODUGD \D\ÕQODQDQ KD]ÕU ZHE
VHUYLVOHULQNXOODQÕPÕDUWPÕúWÕU
%XQXQOD ELUOLNWH X\JXODPDODUÕQ LKWL\DoODUÕQÕ NDUúÕOD\DQ
NDOLWHOL ZHE VHUYLVOHULQ EXOXQPDVÕ GD web servislerin
NXOODQÕPÕQÕQ DUWPDVÕ\OD ELUOLNWH RUWD\D oÕNDQ ELU SUREOHPGLU
ÇünkKDOLKD]ÕUGDZHEVHUYLVOHULQ\D\ÕQODQGÕ÷Õ8'',[9] gibi
VHUYLV GHSRODUÕ VDGHFH V|]GL]LPVHO DUDPD \DSÕOPDVÕQD L]LQ
vermektedir. Ancak bu depolardaki web servisler için
DQODPVDO VRUJX \DSÕOPDVÕ \D GD VHUYLVOHULQ NDOLWHOHULQH J|UH
filtrelenmesi mümkün olmamaNWDGÕU+DOEXNLZHEVHUYLVOHULQ
ELUOHúWLULPLQL taban alan büyük uygulamalarda sözdizimsel
DUDPDQÕQ \DQÕVÕUD DQODPVDO DUDPDODU \DSDELOPHN GH E\N
|QHP WDúÕPDNWDGÕU =LUD VDGHFH V|]GL]LPVHO HúOHPH \DSÕODQ
DUDPDODUGD DVOÕQGD X\JXODPDODUÕQ LKWL\DFÕQÕ NDUúÕOD\an fakat
anlamsal olarak HúOHúHQZHEVHUYLVOHUNDoÕUÕOPDNWDGÕU Bunun
|WHVLQGH EXOXQDQ ZHE VHUYLVOHU DUDVÕQGDQ UDVJHOH VHoLP
\DSPDNGDEXWLS SURMHOHU DoÕVÕQGDQ E\N ULVNWDúÕPDNWDGÕU
%X ULVNL D]DOWPDN LoLQ VHUYLVOHULQ X\JXQOX÷X JYHQLOLUOL÷L
geri dönüú ]DPDQÕ WDOHS NDUúÕODPD NDSDVLWHVL YH FUHWL gibi
servis kalitesi kriterlerinin GH VRUJX VÕUDVÕQGD J|]|QQGH
EXOXQGXUXOPDVÕJHUHNPHNWHGLU.

2. øOJLOLdDOÕúPDODU
Bu bölümde, literatürde web servislerin etkili bir biçimde
VRUJXODQDELOPHVLQH\|QHOLN\DSÕODQoDOÕúPDODUYHULOPHNWHGLU
Hai Zhuge ve JiH /LX >@ \DSWÕNODUÕ oDOÕúPDGD NXOODQÕFÕODUÕQ
XODúPDN LVWHGLNOHUL ZHE VHUYLVOHUH GDKD NROD\ HULúLPOHULQL
VD÷ODPDNDPDFÕ\ODELU\|QWHP|QHUPLúOHUGLUdDOÕúPDoDQD
NDWPDQGDQ ROXúPDNWDGÕU NXOODQÕFÕQÕQ VRUJX ROXúWXUPDVÕQD
\DUGÕPFÕ RODQ ELU VRUJX DUD\] Ye SQL diline benzer bir
\DSÕ\D VDKLS VRUJXODPD GLOL 6HUYLFH *ULG DGÕ YHUGLNOHUL
RUWRJRQDOELUVHUYLVDODQÕWDQÕPÕYH8'',GHSRODUÕ
Önerilen 6HUYLFH *ULG \DSÕVÕ  ER\XWWDQ PH\GDQD
JHOPHNWHGLU VÕQÕIODQGÕUPD WU FODVVLILFDWLRQ-type), kategori
(categor\  YH LoHULN FRQWHQW  6ÕQÕIODQGÕUPD WU ER\XWX
VHUYLVVÕQÕIODQGÕUPDVWDQGDUWODUÕQÕ HOHDOÕUNHQNDWHJRUL ER\XWX
VÕQÕIODQGÕUPD WUQH ED÷OÕ RODUDN RUWD\D oÕNDQ GHWD\OÕ
KL\HUDUúL\L HOH DOÕU øoHULN ER\XWX LVH ZHE VHUYLVLQ
LúOHYVHOOL÷LQL HOH DOÕU 6HUYLVOHU YH W0RGHO¶OHU DUDVÕQGDNL
çoklu-GH÷HUOL |]HOOLúWLULOPLúLOLúNLOHU YHHúOHúPH GHUHFHOHUL GH
6HUYLFH*ULGLoHULVLQGHVDNODQÕU

%X oDOÕúPDGD NXOODQÕFÕQÕQ JLUGL÷L DQDKWDU NHOLPHOHUL KHP
V|]GL]LPVHO KHPGH VHoWL÷L RQWRORMLOHU LOH DQODPVDO HúOHúWLUHQ
YH GH JHUoHNOHúWLULPLQ GHWD\ODUÕQGDQ VR\XWOD\DUDN VHUYLV
NDOLWHVL NULWHUOHULQL NROD\FD EHOLUWPHVLQL VD÷OD\DQ ELU \DSÕ
ROXúWXUPD\ÕDPDoODGÕN.
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gQHULOHQ NXOODQÕFÕ DUD\] YDVÕWDVÕ\OD NXOODQÕFÕGDQ LVWHGL÷L
ZHE VHUYLV \D GD W0RGHO LoLQ JHUHNOL ND\QDN ELOJLVL DOÕQÕU
$OÕQDQ ELOJLOHU LOH WDQÕPODGÕNODUÕ *ULG 2SHUDWLRQ /DQJXDJH
*2/  VRUJXVX ROXúWXUXOXU *2/ VRUJXODUÕ ZHE VHUYLVLQ
KDQJLGHSRGDQVRUJXODQDFD÷ÕKDQJLDQDKWDUNHOLPHLOHDUDPD
\DSÕODFD÷ÕQÕ EHOLUWPHQLQ \DQÕ VÕUD EDKVHGLOHQ VHUYLV \D GD
W0RGHO HúOHúPH GHUHFHOHULQL \D da çoklu-GH÷HUOL
|]HOOHúWLULOPLú LOLúNLQLQ QH RODFD÷ÕQÕQ EHOLUWLOPHVLQH RODQDN
verir.

gezginlerinden (crawler) ve bu gezginlerin tek bir noktadan
VRUJXODQPDVÕQÕ VD÷OD\DQ RUWDN ELU DUD\]GHQ ROXúDQ ELU ZHE
VHUYLVNHúLIVLVWHPLGLU

$QFDN >@¶WH |QHULOHQ \|QWHP ROXúWXUGX÷X VRUJXODUÕ 8'',
DUD\] LOH VRUJXODPDNWDGÕU 7ÕSNÕ8'', GHSRODUÕQGD ROGX÷X
JLEL GH VDGHFH V|]GL]LPVHO DUDPDODU \DSÕOPDVÕQD RODQDk
YHUPHNWHGLU $\UÕFD EX oDOÕúPDGD VHUYLV NDOLWH SDUDPHWUHOHUL
GHGH÷HUOHQGLUPH\HNDWÕOPDPÕúWÕU

*H]JLQOHU ZHE ]HULQGH VUHNOL RODUDN GRODúDUDN NHQGLOHUL\OH
ilgili yeni web servisleri bulmakta, yeni bulunan bu servisleri
\HUHOYHULWDEDQODUÕQDoHNPHNWHYHGHWPZHEVHUYLVOHULQKD\DW
G|QJV NRQWUROOHULQL \DSPDNWDGÕU
ZHE VHUYLVOHULQ
DNWLIOL÷LQLQLQ VUHNOL NRQWURO DNWLIOL÷LQL ND\EHGHQ \D GD
\D\ÕQGDQ NDOGÕUÕODQODUÕQ \HUHO YHULWDEDQÕQGDQ GD oÕNDUWÕOPDVÕ
...vb.).

Her bir servis gezgini; gezgin motor modülü, servis kalite
KHVDSODPD PRGO YH \HUHO YHULWDEDQÕQGDQ ROXúPDNWDGÕU
YHUHO YHULWDEDQÕQGD EX JH]JLQLQ LOLúNLOHQGLULOGL÷L RQWRORML\OH
uyumlu web servisler ve servis kalite hesaplama modülünün
ROXúWXUGX÷XVHUYLVNDOLWHSXDQODUÕWXWXOPDNWDGÕU

>@¶GD YHULOHQ oDOÕúPDGD LVH VHUYLV NDOLWHVL SDUDPHWUHOHULQL GH
KHVDED NDWDQ ELU \DNODúÕP |QHULOPLúWLU gQHULOHQ 4R6 4XHU\
Language (QQL) dili servis kalitesi parametrelerini hem
QPHULN KHP GH EXODQÕN IX]]\  GH÷HUOHUOH VRUJXOD\DELOPHVL
ED÷ODPÕQGD DODQÕQGD \DSÕODQ oDOÕúPDODUGDQ IDUNOÕODúPDNWDGÕU
$QFDN EX GLOLQ GH HNVL÷L \LQH VDGHFH V|]GL]LPVHO DUDPDODU
\DSÕODELOPHVLDQODPVDOVRUJXODUÕGHVWHNOHPHPHVLGLU

DSWSD-6 VLVWHPLQGH NXOODQÕFÕ HWNLOHúLPL WP ZHE
gezginlerini yöneten ortak bir NXOODQÕFÕ DUD\] üzerinden
\DSÕOPDNWDGÕU. %X DUD\] NXOODQÕFÕQÕQ DUDPD \DSPDN LVWHGL÷L
DQDKWDU NHOLPH\L LOLúNLOHQGLUPHN LVWHGL÷L RQWRORML\L YH
X\JXODPDN LVWHGL÷L VHUYLV NDOLWHVL NULWHUOHULQL EHOLUWPHVLQL
VD÷OD\DQELU\DSÕGDGÕU.XOODQÕFÕQÕQJLUGL÷LDQDKWDU NHOLPHQLQ
VHoWL÷L RQWRORML\OH RODQ EHQ]HUOL÷L KHVDSODQÕU GDKD VRQUD EX
EHQ]HUOLNGHUHFHVLQLVD÷OD\DQZHEVHUYLVOHURQWRORMLVLVHoLOPLú
gezgLQLQ\HUHOYHULWDEDQÕQGDQoHNLOLU(÷HUNXOODQÕFÕRSVL\RQHO
RODQVHUYLVNDOLWHVLSDUDPHWUHOHULQLGHEHOLUWPLúVHoHNLOHQZHE
VHUYLVOHULQ NDOLWH SXDQODUÕ NXOODQÕFÕQÕQ VHoWL÷L VHUYLV NDOLWH
parametrelerine göre yeniden hesaplanarak bu puanlara göre
VÕUDOÕRODFDNúHNLOGHNXOODQÕFÕ\DVXQXOXU

AphURGLWH7VDOJDWLGRXYH0LFKDHO3DQWD]RJORX¶QXQ\DSWÕNODUÕ
oDOÕúPD >@ LOH WDQÕPODGÕNODUÕ 8QLILHG 4XHU\ /DQJXDJH
864/ GLOLLVHEL]LPGHEXoDOÕúPDPÕ]GDDQDUHIHUDQVRODUDN
EDúYXUGX÷XPX]oDOÕúPDGÕU
864/IDUNOÕWLSWHNL VHUYLVOHULQ ZHE VHUYLVJULGVHrvis, peerto-peer servis) hem sözdizimsel hem de anlamsal olarak
VRUJXODQDELOPHVLQH LPNDQ YHUHQ ;0/ >@ WDEDQOÕ ELU GLO
WDQÕPÕGÕU 'LO VHUYLV WUQGHQ YH VHUYLVLQ ND\ÕWODQGÕ÷Õ
GHSRQXQ WHNQLN GHWD\ODUÕQGDQ ED÷ÕPVÕ] ELU VRUJX LVWHP YH
FHYDS \DSÕVÕ VXQPDNWDGÕU $\UÕFD 864/ GLO WDQÕPÕ VHUYLV
VRUJXODUÕ ROXúWXUXUNHQ VHUYLV NDOLWHVL SDUDPHWUHOHULQLQ GH
NULWHUOHURODUDNEHOLUWLOPHVLQLVD÷ODPDNWDGÕU

4. DSWSD-66LVWHPLQGH.XOODQÕFÕ$UD\]
*UDILN NXOODQÕFÕ DUD\] NXOODQÕFÕQÕQ '6:6'-S sistemi ile
HWNLOHúLP NXUGX÷X WHN ED÷ODQWÕ QRNWDVÕGÕU .XOODQÕFÕ, arayüzü
NXOODQDUDNJLUGL÷LDQDKWDUNHOLPHOHUOHKHPV|]GL]LPVHOKHPGH
anlamsal HúOHúHQ YH EHOLUWWL÷L VHUYLV NDOLWHVL kriterlerine uyan
ZHE VHUYLVOHULQH HULúHELOPHNWHGLU %L] GH NXOODQÕFÕODUÕ
DUDGÕNODUÕ web servislere daha kolay uODúWÕUDELOPHN LoLQ
NXOODQÕFÕ\Õ VRUJXODPD DOW\DSÕVÕQÕQ GHWD\ODUÕQGDQ VR\XWOD\DQ
DPD EX GHWD\ODUÕ GD JLUHELOHFH÷L úHNLOGH \|QOHQGLUPH \DSDQ
NXOODQÕFÕGRVWXELUJUDILNVHODUD\] tasarlamayÕDPDoODGÕN

)DUNOÕ WLSWH VHUYLVOHULQ VRUJXODQPDVÕQÕ GHVWHNOHGL÷L LoLQ
VD÷OD\ÕFÕ ELOJLVL RQWRORMLOHU LOH DQODPVDO HúOHúPH
yaSÕODELOPHVLQLVD÷ODGÕ÷ÕLoLQGHDODQELOJLVLQLQNULWHUOHURODUDN
EHOLUWLOPHVLQH L]LQ YHUHQ ELU \DSÕGDGÕU $\UÕFD LVWHPFLQLQ
VHUYLVLQ VD÷OD\DFD÷Õ LúOHY LoLQ DQODPVDO DUDPD GD \DSPDVÕQÕ
VD÷ODPDNWDGÕU øúOHY DUDQGÕ÷Õ GXUXPODUGD LúOHYLQ JLUGL YH
oÕNWÕODUÕQÕQ Ga sorgu kriteri olarak belirtilmesine olanak
VD÷ODGÕ÷Õ EHOLUWLOPHOLGLU 'LOLQ VSHVLILNDV\RQX >@¶WH
YHULOPLúWLU$QFDNEXGLOJHQHONXOODQÕPLoLQWDQÕPODQPÕúROXS
GLO LoLQ ELU DUD\] \D GD oDOÕúWÕUPD PRWRUX EXOXQPDPDNWDGÕU
dDOÕúPDPÕ]GD EX GLOLQ VD÷ODGÕ÷Õ yeteneklerin bir alt kümesi
NXOODQÕOPÕú YH EX DOW NPH LoLQ ELU oDOÕúWÕUPD PRWRUX
JHUoHNOHúWLULOPLúWLU

3. DSWSD-66LVWHPLQH*HQHO%LU%DNÕú
%X oDOÕúPDGD VXQXODQ DUD\] YH VHUYLV VRUJX GLOL Domain
Specific Web Service Discovery with Semantics (DSWSD-S)
(AQODPVDO %LOJL .XOODQÕODUDN $ODQD g]HO :HE 6HUYLV .HúIL 
sistemi LoLQNXOODQÕOPDNWDGÕU
ùHNLO: DSWSD-66LVWHPL.XOODQÕFÕ$UD\]

Domain Specific Web Service Discovery with Semantics
(DSWSD-6  $QODPVDO %LOJL .XOODQÕODUDN $ODQD g]HO :HE
6HUYLV .HúIL  VLVWHPL RQWRORMLOHUH J|UH JUXSODQPÕú ZHE
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ùHNLO ¶GH NXOODQÕFÕQÕQ VLVWHPH JLULú \DSWÕ÷ÕQGD NDUúÕODúWÕ÷Õ
HNUDQ YHULOPLúWLU %X HNUDQÕQ VRO WDUDIÕQGD Eulunan panel,
NXOODQÕFÕQÕQ DUDPD NULWHUOHULQL JLUGL÷L SDQHO VD÷ WDUDIÕQGD
EXOXQDQSDQHOLVHDUDPDVRQXoODUÕQÕL]OHGL÷LSDQHOGLU

KHVDSODQÕU (úOHúPH GHUHFHVL KHVDEÕ :RUG1HW¶LQ EHQ]HUOLN
KHVDS NWSKDQHOHULQLQ JHOLúWLULOPLú ELU YHUVL\RQX RODQ YH
DSWSD-6 VLVWHPL JH]JLQ PRWRU PRGOOHULQGH NXOODQÕODQ
benzerlik hesap kütüphanHVL NXOODQÕODUDN \DSÕOPDNWDGÕU
$QDKWDUNHOLPHLOHRQWRORMLWHULPOHULDUDVÕQGDEHQ]HUOLNKHVDEÕ
\DSÕOGÕNWDQ VRQUD EHQ]HUOLN GHUHFHVL  HúLN GH÷HULQL JHoHQ
RQWRORML WHULPOHUL EHOLUOHQLU øOJLOL ZHE JH]JLQLQLQ \HUHO YHUL
WDEDQÕQGD EX WHULPOHUOH LOLúNLOHQGLULOPLú ZHE VHUYLVOHUL \HUHO
YHUL WDEDQÕQGDQ HúOHúPH GHUHFHOHUL\OH ELUOLNWH VRUJXODQÕU
$QDKWDU NHOLPH LOH RQWRORML WHULPL DUDVÕQGDNL EHQ]HUOLN
GHUHFHVL YH D\QÕ RQWRORML WHULPL LOH ZHE VHUYLV DUDVÕQGDNL
EHQ]HUOLN GHUHFHVLQLQ DULWPHWLN RUWDODPDVÕ DOÕQDUDN Dnahtar
NHOLPH LOH ZHE VHUYLV DUDVÕQGDNL HúOHúPH GHUHFHVL KHVDSODQÕU
%X GH÷HU NXOODQÕFÕ\D VXQXODQ VRQXo WDEORVXQXQ LOJL GHUHFHVL
5HOHYDQFH  VWXQXQGD NXOODQÕFÕ\D J|VWHULOHFHNWLU .XOODQÕFÕ
J|UPHNLVWHGL÷LVRQXoVD\ÕVÕQÕ VRO SDQHOLQ HQ DOWÕQGD EXOXQDQ
ara\]NRQWUROLOHVÕQÕUODQGÕUDELOPHNWHGLU

%X SDQHOOHU GHWD\OÕFD LQFHOHQHFHN ROXUVD VRO SDQHOLQ HQ VW
NÕVPÕQGD NXOODQÕFÕQÕQ DQDKWDU NHOLPHOHUL JLUPHVLQH RODQDN
veren ELU PHWLQ NXWXVX EXOXQPDNWDGÕU %X NXWXQXQ KHPHQ
DOWÕQGD VHUYLV NDOLWHVL SDUDPHWUHOHULQL JLUPHVLQL VD÷OD\DQ YH
QRUPDOKDOGHJL]OLEXOXQDQVHUYLVNDOLWHVLVHNPHVLQLDoWÕUDQELU
ED÷ODQWÕ Advanced Search ED÷ODQWÕVÕ  EXOXQPDNWDGÕU %X
ED÷ODQWÕ\D WÕNODQGÕ÷Õ WDNGLUGH ùHNLO ¶GHNL JL]OL VHNPH
DoÕOPDNWDGÕU

.XOODQÕFÕ VRO SDQHOLQ HQ DOWÕQGD  EXOXQDQ ³Ara” (Search)
G÷PHVLQHEDVWÕ÷ÕQGDJLUPLúROGX÷XYHULOHUOHVRUJX\DSÕOÕUYH
VRQXoODU VD÷ SDQHOGHNL WDEORGD NXOODQÕFÕ\D VXQXOXU (÷HU
herhangi bir sonuç bulunamazsa kullaQÕFÕ ELU X\DUÕ PHWLQL\OH
bilgilendirilir.

5. DSWSD-S Sisteminde Sorgulama Dili
%X oDOÕúPDGD  864/ >@ GLOLQLQ '6:6'-S Sistemi için
ELU DOWNPHVLROXúWXUXOPXúWXU %X DOWNPH WDQÕPÕ 864/¶LQ
DSWSD-S Sistemi içinde ihtiyaç duyulan yeteneklerini
kapsamaktaGÕU$\UÕFDoDOÕúPDNDSVDPÕQGDWDQÕPODQDQGLOLoLQ
ELU GLO G|QúWUFV oDOÕúPD PRWRUX  GD JHOLúWLULOPLúWLU
ø]OH\HQ  E|OPQGH864/GLOL YH E|OPOHULQGH
LVH EX oDOÕúPD NDSVDPÕQGD WDQÕPODQDQ 6-USQL dili ve dil
G|QúWUFVDQODWÕOPDNWDGÕU.

ùHNLO6HUYLVNDOLWHVLSDUDPHWUHJLULúDODQÕ
%X VHNPH YDVÕWDVÕ\OD NXOODQÕFÕ |Q WDQÕPOÕ VHUYLV NDOLWH
SDUDPHWUHOHULQLNXOODQPD\Õ\DGDNHQGLNULWHUOHULQLEHOLUOHPH\L
VHoHELOLU 6LVWHPGH GLNNDWH DOÕQDQ  Ddet servis kalite
SDUDPHWUHVL YDUGÕU uygunluk (availability), güvenilirlik
(reliability), JHUL G|Qú ]DPDQÕ UHVSRQVH WLPH  talep
NDUúÕODPD NDSDVLWHVL WKURXJKSXW  YH FUHW SULFH . Bu
parametrelerden ücret haricindekiler [0-@ DUDOÕ÷ÕQGD ELU
GH÷HU RODUDN DOÕQPDNWD NXOODQÕFÕGDQ DOÕQDQ EX GH÷HU LOJLOL
SDUDPHWUHQLQ NDOLWH SXDQ KHVDEÕQGDNL D÷ÕUOÕ÷Õ RODUDN
NXOODQÕOPDNWDGÕU (÷HU NXOODQÕFÕ |QWDQÕPOÕ GH÷HUOHUL
NXOODQPD\DNDUDUYHULUVHWPSDUDPHWUHOHULQD÷ÕUOÕ÷ÕHúLWYH
RODUDN NDEXO HGLOLU .XOODQÕFÕQÕQ ³Advanced Search”
ED÷ODQWÕVÕQDWÕNODPDGÕ÷Õ\DQLVHUYLVNDOLWHVLNULWHULEHOLUWPHGL÷L
GXUXPODUGDGD\LQH|QWDQÕPOÕGH÷HUOHUOHVRUJX\DSÕOPDNWDGÕU

5.1. USQL Dili
$SKURGLWH 7VDOJDWLGRX YH 0LFKDHO 3DQWD]RJORX WDUDIÕQGDQ
WDQÕPÕ \DSÕODQ 864/ >@ GLOL ZHE JULG YH SHHU-to-peer
JLEL IDUNOÕ WLSWHNL VHUYLVOHULQ VRUJXODQDELOPHVLQH LPNDQ YHUHQ
bir servis sorgulama diliGLU $\UÕFD NXOODQÕFÕODUÕQÕQ
sözdizimsel ve anlamsal DUDPD \DSWÕUDFDN sorgu cümleleri
ROXúWXUDELOPHOHULQH LPNDQ YHUHQ ELU \DSÕGDGÕU Bunlara ek
olarak servis kalitesi parametrelerinin de sorgu cümlelerinde
NULWHU RODUDN WDQÕPODQPDVÕQÕ VD÷ODPDNWDGÕU 'LO ;0/ >@
WDEDQOÕELUGLOGLUYHWDQÕPÕ;6'>@LOH\DSÕOPÕúWÕU

“Advanced Search´ ED÷ODQWÕVÕQD EDVÕOPDVÕ LOH J|UQU KDOH
gelen servis kalite parametreleri sekmesinin hemen aOWÕQGDLVH
VLVWHPGH YDU RODQ ZHE JH]JLQOHULQLQ LOLúNLOL ROGXNODUÕ
RQWRORMLOHU VHNPHOHU KDOLQH J|VWHULOPHNWHGLU .XOODQÕFÕ EX
RQWRORMLOHUDUDVÕQGDELUVHoLP\DSPD]VDJLUGL÷LDQDKWDUNHOLPH
VÕUDVÕ\ODVLVWHPGHYDURODQWPRQWRORMLOHUOHHúOHQLU'DKDVRQUD
HúOHúPHGHUHFHVLHQ\NVHNRODQRQWRORML\HVDKLSZHEJH]JLQL
]HULQGH DUDPD \DSÕOÕU Anahtar kelime girmek zorunlu
GH÷LOGLU H÷HU NXOODQÕFÕ DQDKWDU NHOLPH JLUHUVH JLUGL÷L DQDKWDU
NHOLPHQLQ VHoWL÷L RQWRORML\OH HúOHúPH GHUHFHVL KHVDSODQÕU.
Daha sonra gezginin \HUHO YHULWDEDQÕQGD EX HúOHúPH
GHUHFHVLQGHNLZHEVHUYLVOHU NXOODQÕFÕ\D VXQXOXU (÷HU DQDKWDU
NHOLPH JLUPH]VH \HUHO YHULWDEDQÕQGD EX RQWRORML\OH
LOLúNLOHQGLULOPLúWPZHEVHUYLVOHUNXOODQÕFÕ\DVXQXOXU

5.2. S-USQL Dili
S-USQL (Simplified-USQL) dili, USQL [1,2,3] dilinin
DSWSD-66LVWHPLLoLQ|]HOOHúWLULOPLúELUDOWNPHVLGLU'LOLQ
WDQÕPÕ 864/¶GH ROGX÷X JLEL ;0/ >@ LOH \DSÕOPÕúWÕU 'LOLQ
WPHOHPDQODUÕ;6'>@GRV\DODUÕLOHWDQÕPODQPÕúWÕU
DSWSD-66LVWHPLLoLQVRUJXGLOLRODUDN864/WDEDQOÕELUGLO
NXOODQÕOPDVÕQÕQQHGHQOHULQLú|\OHVÕUDOD\DELOLUL]
x DSWSD-6 6LVWHPL LoLQ |QWDQÕPOÕ ELU VRUJXODPD DUD\]
VD÷ODQÕ\RU ROPDVÕQD UD÷PHQ JHUHNWL÷LQGH EX DUD\]Q
NROD\FDGH÷LúWLULOHELOPHVLQLQVD÷ODQPDVÕ
x Gezgin motor modüllerinin standart bir dil ile uyumlu
oDOÕúDELOLUKDOHJHWLULOPHVL
x $UD\]QVWDQGDUWELUGLOLOHX\XPOXLVWHPOHUGHEXOXQPDVÕ
YHFHYDSODUÕDODELOPHVLVD\esinde, USQL ya da alt kümesi

.XOODQÕFÕGDQ DOÕQDQ DQDKWDU NHOLPHQLQ NXOODQÕFÕQÕQ VHoWL÷L
RQWRORMLGHNL WP RQWRORML WHULPOHUL\OH HúOHúPH GHUHFHVL
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864/ VRUJXODUÕQÕ KDQJL JH]JLQ PRGOQQ YHULWDEDQÕ
VHUYLVLQL oD÷ÕUDFDN úHNLOGH G|QúP \DSDFD÷Õna, istem
VD\IDVÕQGDNLServiceDomain HOHPDQÕQÕQ|]HOOLNOHULQHEDNDUDN
karar verir.

olan S-864/ GLOLQL DQOD\DELOHQoHYLUHELOHQ EDúND
sistemlerin de DSWSD-6 6LVWHPL¶QH GH NROD\OÕNOD
EWQOHúWLULOHELOPHVLQLQVD÷ODQPDVÕ
864/ GLOLQLQ DOW NPHVL ROXúWXUXOXUNHQ '6:6'-S Sistemi
LoHULVLQGH NXOODQÕOPD\DFDN RODQ ED]Õ GLO HOHPDQODUÕ
oÕNDUÕOPÕúWÕU %XQODU VÕUDVÕ\OD HOH DOÕQDFDN ROXUVD
ServiceTaxonomy HOHPDQ WDQÕPÕ 6-864/ WDQÕPÕQGD \HU
DOPDPÕúWÕU %XQXQ VHEHEL GH '6:6'-S Sistemi içerisindeki
gezgin modül \HUHO YHULWDEDQODUÕQGD ZHE VHUYLFH WDNVRQRPL
ELOJLOHULQLQD\UÕROarak tutulmamaVÕGÕU

S-864/ GLOL G|QúWUF PRGO JH]JLQ PRGOOHUL\OH
VWDQGDUW ELU GLO DUD\] ]HULQGHQ LúOHP \DSÕODELOPHVLQL
VD÷ODPDVÕ DoÕVÕQGDQ |QHPOL ELU PRGOGU <DQL NXOODQÕFÕ
arayüzüGLOLQVD÷ODGÕ÷ÕELUoRNIDUNOÕSDUDPHWUH\LNXOODQÕFÕGDQ
DODFDN \D GD DOÕQDQ VRQXoODUÕ úX DQ '6:6'-S Sistemi’nde
VD÷ODQDQ YH  E|OPGH DQODWÕODQ NXOODQÕFÕ DUD\]QQ
VXQGX÷XQGDQ GDKD GHWD\OÕ J|VWHUHFHN úHNLOGH JQFHOOHQPHN
LVWHQHELOLU %X GXUXPGD GH÷LúWLULOPHVL JHUHNHQ WHN NÕVÕP 6864/ LVWHP VD\IDVÕQÕ KD]ÕUOD\DQ DUD\] RODFDNWÕU
'|QúWUF PRGO VD\ID\Õ HOH DODELOPH YH SDUoDOD\DELOPH
\HWHQH÷LQH VDKLS ROGX÷XQGDQ ]HULQGHNL DUD\] NDWPDQÕQÕQ
GH÷LúPHVLQGHQHWNLOHQPH\HFHNWLU

6HUYLV VD÷OD\ÕFÕ ELOJLVLQLQ GH D\UÕ RODUDN WXWXOPDPDVÕ YH
VRUJXODQPD JHUHNVLQLPLQLQ
EXOXQPDPDVÕ VHEHEL\OH
ServiceProvider
HOHPDQÕ
GD
6-864/
WDQÕPÕQGD
EXOXQPDPDNWDGÕU
$\UÕFD'6:6'-S Sistemi’nin sadece web servisleri bulan bir
sistem ROPDVÕQGDQ |WU 864/ WDQÕPÕQGDNL GridService ve
JXTAService HOHPDQ WDQÕPODUÕ GD 6-864/ NDSVDPÕQGD HOH
DOÕQPDPÕúWÕU

6. Sorgu Cevaplama ve DSWSD-S Sisteminin
'L÷HU0RGOOHUL\OH(WNLOHúLP
.XOODQÕFÕùHNLO¶GH YHULOHQ VRUJXODPDHNUDQÕQGD panelin sol
HQ DOWÕQGD EXOXQDQ “Ara” 6HDUFK  G÷PHVLQH EDVWÕ÷ÕQGD
JLUPLúROGX÷XSDUDPHWUHYHNULWHUOHUELU6-USQL (Simplified –
Unified Query Language) sorgu cümlesine G|QúWUOU %X
sorgu cümlesi S-864/G|QúWUFPRGOQH J|QGHULOLU %X
modül, S-USQL sorgu cümlesini parçalar (÷HU EX SDUoDODU
LoHULVLQGH DQDKWDU NHOLPH YDUVD NXOODQÕFÕQÕQ ùHNLO ¶GHNL
VRUJXODPD HNUDQÕQGD DQDKWDU NHOLPH JLUPHVL NRúXOX  EX
anahtar keOLPHQLQ NXOODQÕFÕQÕQ VHoWL÷L RQWRORML LOH HúOHúPH
GHUHFHVL KHVDSODQPDOÕGÕU %XQXQ LoLQ 6-864/ G|QúWUF
PRGO HúOHúPH GHUHFHVL KHVDSOD\DQ YH VLVWHP LoL NXOODQÕP
DPDoOÕ JHOLúWLULOPLú RODQ EHQ]HUOLN GHUHFHVL KHVDSOD\ÕFÕ ZHE
VHUYLV LOH KDEHUOHúLU 'DKD VRQUD G|QúWUF PRGO VHoLOL
RQWRORMLGH WDQÕPOÕ YH DQDKWDU NHOLPH LOH HúOHúHQ RQWRORML
WHULPOHULQLQ HúOHúWL÷L ZHE VHUYLV WDQÕPODUÕQÕ DODELOPHN LoLQ
DSWSD-6JH]JLQPRGOOHULQLQ\HUHOYHULWDEDQÕLúOHPOHULQLele
alan VLVWHP LoL NXOODQÕP DPDoOÕ JHOLúWLULOPLú web servis ile
KDEHUOHúLU. 'DKDVRQUDG|QúWUFPRGOEXVRQXoOLVWHVLQGH
VHUYLV NDOLWHVL NULWHUOHULQL VD÷OD\DQ ZHE VHUYLVOHUL
filtreleyebilmek için web servis listesi ve servis kalitesi
SDUDPHWUHOHULQL WHNUDU YHULWDEDQÕ ZHE VHUYLVLQH J|QGHULU
'|QúWUF PRGO YHULWDEDQÕ web servisinden dönen,
DQDKWDU NHOLPH\OH DQODPVDO RODUDN HúOHúHQ YH VHUYLV NDOLWH
NULWHUOHULQL GH VD÷OD\DQ ZHE VHUYLVOHUL GH bir S-USQL cevap
cümlesine G|QúWUHUHN DUD\] PRGOQH JHUL J|QGHULU
$QODWÕODQVRUJXODPDLúOH\LúLùHNLO¶WHYHULOPLúWLU

%DKVHGLOHQ GLO HOHPDQODUÕ GÕúÕQGD NDODQ GLO HOHPDQODUÕ LVH 6864/WDQÕPÕQD GDKLO HGLOPLúWLU %XQODUGDQ NVÕDFDEDKVHWPHN
gerekirse; ServiceName HOHPDQÕ DUDQDQ ZHE VHUYLV DGÕQD
\|QHOLN JHUHNVLQLPOHULQ EHOLUWLOGL÷L GLO HOHPDQÕGÕU %X
HOHPDQÕQGH÷HULùHNLO¶GHYHULOHQJUDILNVHONXOODQÕFÕDUD\]
YDVÕWDVÕ\OD JLULOHQ DQDKWDU NHOLPH GH÷HULQH NDUúÕOÕN
gelmektedir.
USQL’de Price, Availability, Reliability, ProcessingTime
HOHPDQODUÕ\ODWDQÕPODQDQVHUYLVNDOLWHVLEHOLUWLPHOHPDQODUÕGD
S-864/WDQÕPÕQ GDKLOGLU $\ÕUFD EX SDUDPHWUHOHULQ LoHULPLQL
yapan QoS HOHPDQÕ GD 6-864/ WDQÕPÕQD DOÕQPÕúWÕU QoS
HOHPDQ WDQÕPÕ \HQL VHUYLV NDOLWHVL SDUDPHWUH WDQÕPODUÕ\OD
JHQLúOHWLOHELOLU ELU HOHPDQ |]HOOL÷LQGHGLU %X GR÷UXOWXGD
DSWSD-6 6LVWHPL NDSVDPÕQGD HOH DOÕQDQ WDOHS NDUúÕODPD
kapasitesi (throughput) parametresi de S-864/GLO WDQÕPÕQGD
864/¶HELUHNOHPHRODUDNWDQÕPODQPÕúWÕU
864/ WDQÕPÕQGD \HU DODQ Operation HOHPDQÕ GD 6-USQL
NDSVDPÕQD GDKLO HGLOPLúWLU %X HOHPDQ NXOODQÕFÕQÕQ XODúPDN
LVWHGL÷LZHEVHUYLVLQJLUGLYHoÕNWÕODUÕQÕEHOLUWHELOGL÷LELUNULWHU
WDQÕPÕGÕU
ùLPGL\H NDGDU EDKVHGLOHQ HOHPDQODU GLO WDQÕPÕQGD VRUJX
NULWHUL RODUDN NXOODQÕODQ HOHPDQODUGÕU 864/¶GH WDQÕPODQPÕú
olan Service HOHPDQÕLVHEXOXQDQ ZHEVHUYLVOHULQ|]HOOLNOHULQL
WXWDQGLOHOHPDQÕGÕUYHVRUJXVRQUDVÕQGDVRQXoODUÕQGHUOHQGL÷L
cevap cümlesinde içerilmektedir.

cmp Component Model
.XOODQÕFÕ$UD\]YH6RUJXODPD0RGO

.XOODQÕFÕ$UD\]

S-USQL Sorgu
Cümlesi

Gezgin Modülü

%HQ]HUOLN'HUHFHVL+HVDEÕ
6864/'|QúWUF (anahtar kelime, ontoloji) Benzerlik Derecesi
+HVDSOD\ÕFÕ:HE
Servis

9HULWDEDQÕ:HE
Servisi

Gezgin Motoru

5.3. S-864/'LOL'|QúWUFV
S-864/ GLOL G|QúWUF PRGO NHQGLVLQH JHOHQ 6-USQL
sorgu cümlelerini alt bölümlere parçalar. Daha sonra yerel
YHULWDEDQÕ LúOHPOHULQL HOH DODQ ZHE VHUYLVLQ LOJLOL PHWRWODUÕQÕ
oD÷ÕUDFDN úHNLOGH D\ÕUGÕ÷Õ SDUoDODUÕ SDUDPHWUHOHU RODUDN
NXOODQÕU:HEVHUYLVWHQG|QHQVRQXoODUÕGDELU6-USQL cevap
VD\IDVÕQGDtoplayarak istemcisine geri gönderir.

S-USQL Cevap
Cümlesi

Web Servis Ekleme ve
Güncelleme
:HE6HUYLV6RUJXODPD 0HWRWdD÷UÕVÕ
Web Servisler

Web Servis Sorgulama
(SQL)
<HUHO9HULWDEDQÕ
Web Servisler

ùHNLO6RUJXLúOH\LúLYHPRGOOHUOHHWNLOHúLP

%XPRGOGHNXOODQÕFÕDUD\]JLEL'6:6'-S Sistemi’ndeki
WPJH]JLQOHUHHULúHELOHQRUWDNELU\DSÕGÕU.HQGLVLQHJHOHQ6-
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7. Desteklenen Sorgu Tipleri ve Örnek
Durumlar

<ServiceDomain ontologyURI=
"http://144.122.230.50/aviation">
http://144.122.230.50/aviation/Aviation
</ServiceDomain>
</Service>
</Where>
</SUSQLRequest>
</SUSQL>

Bu bölümde S-864/ GLOL ROXúWXUXODQ |UQHN VRUJXODU
verilmektedir.
<SUSQL version="1.0" xmlns="urn:dswsd:SUSQL">
<SUSQLRequest>
<Where>
<Service serviceType="WebService">
<ServiceName valueIs="contain">
Wheel
</ServiceName>
</Service>
</Where>
</SUSQLRequest>
</SUSQL>

<XNDUÕGD YHULOHQ |UQHN VRUJX WDQÕPÕ LOH ³$YLDWLRQ´
RQWRORMLVLQHVDKLS JH]JLQPRGOQGHQ ZHE VHUYLV DGÕ ³IOLJKW´
NHOLPHVLQLLoHUHQZHEVHUYLVOHUVRUJXODQPDNWDGÕU%XVRUJXGD
“fliJKW´ NHOLPHVL ³$YLDWLRQ´ RQWRORMLVLQGH WDQÕPOÕ WP
WHULPOHUOHHúOHúWLULOPLúWLU (úOHúPH GHUHFHVL  HúLN GH÷HULQLQ
VWQGH RODQ RQWRORML WHULPOHULQLQ LOLúNLOL ROGX÷X  DGHW
ZHE VHUYLV EXOXQPXúWXU .XOODQÕFÕ L]OHPHN LVWHGL÷L VRQXo
VD\ÕVÕQGD ELU VÕQÕUODPD \DSPDGÕ÷Õ LoLQ EXOXQDQ WP EX ZHE
VHUYLVOHUVRQXoWDEORVXQGDOLVWHOHQPLúWLU%X|UQHNVRUJX\DYH
VRQXFXQDLOLúNLQHNUDQJ|UQWVùHNLO¶WHYHULOPLúWLU

<XNDUÕGD YHULOHQ VRUJX |UQH÷LQGH ZHE VHUYLV DGÕ ³ZKHHO´
NHOLPHVLQLLoHUHQZHEVHUYLVOHUVRUJXODQPDNWDGÕU+HUKDQJLELU
RQWRORML EHOLUWLPL \DSÕOPDGÕ÷ÕQGDQ YHULOHQ EX NHOLPHQLQ
DSWSD-S Sistemi’ne dahil olan tüm gezgin modüllerinin
RQWRORMLOHUL\OH DQODPVDO HúOHPHVL \DSÕODFDN VRQUDVÕQGD HQ
\NVHN HúOHúPH GH÷HULQH VDKLS RODQ JH]JLQ PRGOQQ \HUHO
YHULWDEDQÕQGDQ ZHE VHUYLVOHU oHNLOHFHNWLU 6LVWHPGH LNL DGHW
JH]JLQ PRGO EXOXQPDNWDGÕU %XQODUGDQ LON JH]JLQLQ LOLúNLOL
ROGX÷XRQWRORML³FDU´LNLQFLJH]JLQLQLOLúNLROGX÷XRQWRORMLLVH
³DYLDWLRQ´ RQWRORMLVLGLU .XOODQÕFÕQÕQ RQWRORML VHoLPL
EHOLUWPHPLú ROPDVÕQGDQ GROD\Õ KHU LNL RQWRORML\OH GH \DSÕODQ
HúOHúPH VRQXFXQGD ³ZKHHO´ NHOLPHVLQLQ ³FDU´ RQWRORMLVL\OH
HúOHúPH GHUHFHVLQLQ GDKD \NVHN ROGX÷X J|UOPúWU
6RUJXODPD LúOHPL GH EX JH]JLQ PRGO ]HULQGHQ \DSÕOPÕúWÕU
6RQXo RODUDN EXOXQDQ  DGHW ZHE VHUYLVLQ KHSVL NXOODQÕFÕ
VRQXo VD\ÕVÕ VÕQÕUODPDVÕ EHOLUWPHGL÷LQGHQ VRQXo WDEORVXQGD
OLVWHOHQPLúWLU %X |UQHN VRUJX\D YH VRQXFXQD LOLúNLQ HNUDQ
J|UQWVùHNLO¶WHYHULOPLúWLr.

ùHNLO øNLQFL|UQHNVRUJXYHVRQXFX
<SUSQL version="1.0" xmlns="urn:dswsd:SUSQL">
<SUSQLRequest>
<Where>
<Service serviceType="WebService">
<ServiceName valueIs="contain">
flight
</ServiceName>
<ServiceDomain ontologyURI=
"http://144.122.230.50/aviation">
http://144.122.230.50/aviation/Aviation
</ServiceDomain>
<QoS>
<Availability valueIs="equal">
75
</Availability>
<ProcessingTime valueIs="equal">
20
</ProcessingTime>
</QoS>
</Service>
</Where>
</SUSQLRequest>
</SUSQL>

ùHNLO Birinci örnek sorgu ve sonucu.

<SUSQL version="1.0" xmlns="urn:dswsd:SUSQL">
<SUSQLRequest>
<Where>
<Service serviceType="WebService">
<ServiceName valueIs="contain">
flight
</ServiceName>

<XNDUÕGD YHULOHQ |UQHN VRUJX WDQÕPÕ LOH LVH ³$YLDWLRQ´
RQWRORMLVLQHVDKLS JH]JLQPRGOQGHQ ZHE VHUYLV DGÕ ³IOLJKW´
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NHOLPHVLQL LoHUHQ YH X\JXQOXN NDOLWH SDUDPHWUHVLQLQ D÷ÕUOÕ÷Õ
³´  JHUL G|Qú ]DPDQÕ SDUDPHWUHVLQLQ D÷ÕUOÕ÷Õ ³´ RODQ
ZHEVHUYLVOHUVRUJXODQPDNWDGÕU%LU|QFHNLVRUJXGDQELOLQGL÷L
]HUH ³IOLJKW´ NHOLPHVL ³$YLDWLRQ´ RQWRORMLVLQGH WDQÕPOÕ
WHULPOHUOHHúOHúPHNWHGLU$QFDNHúOHúPHVRQXFXEXOXQDQ
ZHE VHUYLVWHQ KLo ELUL NXOODQÕFÕQÕQ JLUGL÷L VHUYLV NDOLWHVL
kULWHUOHULQL VD÷OD\DPDPDNWDGÕU %X VHEHSOH VRUJX VRQXFXQGD
KLoELUZHEVHUYLVEXOXQDPDPÕúYHNXOODQÕFÕVRQXFDLOLúNLQELU
X\DUÕ PHVDMÕ LOH ELOJLOHQGLULOPLúWLU %X |UQHN VRUJX\D YH
VRQXFXQDLOLúNLQHNUDQJ|UQWVùHNLO¶GDYHULOPLúWLU

ùHNLO: Dördüncü örnek sorgu ve sonucu.

8. Sonuçlar
DSWSD-6 6LVWHPL¶QLQ ELU DOW SDUoDVÕ RODQ EX oDOÕúPD LOH
VXQGX÷X GHVWHNOH\LFL JUDILNVHO DUD\] LOH NXOODQÕFÕODUD
DUDGÕNODUÕZHEVHUYLVOHUHGDKDNROD\XODúPDODUÕQÕ VD÷OD\DQELU
SURMHJHOLúWLUGLN.
$\UÕFD WDQÕPODGÕ÷ÕPÕ] 6-USQL dili ile de DSWSD-S
6LVWHPL¶QLQ OLWHUDWUGHWDQÕPODQPÕúVWDQGDUWODUD X\JXQ oDOÕúÕU
JHQLúOHWLOHELOLUYHELUOLNWHoDOÕúDELOLUROPDVÕQÕVD÷ODGÕN.

ùHNLO Üçüncü örnek sorgu ve sonucu.
<SUSQL version="1.0" xmlns="urn:dswsd:SUSQL">
<SUSQLRequest>
<Where>
<Service serviceType="WebService">
<ServiceName valueIs="contain">
hub cap
</ServiceName>
<ServiceDomain ontologyURI=
"http://144.122.230.55/car">
http://144.122.230.55/car/Car
</ServiceDomain>
<QoS>
<Reliability valueIs="equal">
50
</ Reliability>
</QoS>
</Service>
</Where>
</SUSQLRequest>
</SUSQL>

/LWHUDWUGH \DSÕODQ oDOÕúPDODUGD KD]ÕUODQDQ JUDILNVHO
VRUJXODPD DUD\]OHUL NXOODQÕFÕ RGDNOÕ JHOLúWLULOPHGL÷LQGHQ
kullanÕFÕODUÕQ VRUJX GLOLQLQ WHNQLN GHWD\ODUÕQÕ ELOPHVL
JHUHNL\RU%XGDVRUJXODPDDUD\]QQNXOODQÕPÕQÕNDUPDúÕN
YH]RUELUKDOHJHWLUL\RU <DSWÕ÷ÕPÕ]oDOÕúPDGD KD]ÕUODGÕ÷ÕPÕ]
VRUJXODPD DUD\] LVH NXOODQÕP NROD\OÕ÷Õ VD÷ODPD YH
NXOODQÕFÕ\Õ JHUoHNOHúWLULPLQ WHNQLN GHWD\ODUÕQGDQ VR\XWODPD
LONHVLQL WDEDQ DOGÕ÷Õ LoLQ OLWHUDWUGHNL |UQHNOHULQGHQ
D\UÕOPDNWDGÕU 6XQGX÷XPX] NXOODQÕFÕ DUD\] NXOODQÕFÕQÕQ
DQODPVDOYHV|]GL]LPVHOHúOHPHVL\DSÕODFDNDQDKWDUNHOLPHOHUL
JLUPHVLQH DUDGÕ÷Õ ZHE VHUYLVOHULQ VHUYLV NDOLWHVL kriterlerini
D÷ÕUOÕNODQGÕUPDVÕQD RODQDN YHUHQ ELU \DSÕGDGÕU $\UÕFD
NXOODQÕFÕ EX DUDPD EHOLUWLPOHULQL \DSDUNHQ VLVWHPGH
NXOODQGÕ÷ÕPÕ] 6-864/ GLOLQLQ GHWD\ODUÕQÕ GD ELOPHPHNWHGLU
%X GD NXOODQÕFÕ\D VLVWHPL NXOODQPD NRQXVXQGD NROD\OÕN
VD÷ODPDNWDGÕU.
øOHULGHNL oDOÕúPDODUGD JHOLúWLULOHQ JUDILNVHO NXOODQÕFÕ DUD\]
NXOODQÕFÕGDQ6-864/GLOLQLQGHVWHNOHGL÷LGDKDNDUPDúÕNVRUJX
NULWHUOHULQL ZHEVHUYLVPHWKRGJLUGL oÕNWÕELOJLOHULQLQDOÕQPDVÕ
ZHE VHUYLV WDQÕPODUÕ DUDVÕQGD V|]GL]LPVHO YH DQODPVDO
VRUJXODPD
\DSÕODELOPHVLYE 
DODELOHFHN
úHNLOGH
JHOLúWLULOHELOLU.

<XNDUÕGDYHULOHQ|UQHNVRUJXWDQÕPÕile ise, “Car” ontolojisine
VDKLSJH]JLQPRGOQGHQZHEVHUYLVDGÕ³KXEFDS´NHOLPHVLQL
içeren ve güvenilirlik NDOLWH SDUDPHWUHVLQLQ D÷ÕUOÕ÷Õ ³´ RODQ
ZHE VHUYLVOHU VRUJXODQPDNWDGÕU ³KXE FDS´ NHOLPHVLQLQ ³&DU´
RQWRORMLVL\OH HúOHúWLULOPHVL VRQXFXQGD  adet web servis
EXOXQPXúWXU %XOXQDQ EX ZHE VHUYLVOHU DUDVÕQGDQ GD VHUYLV
NDOLWHVL NULWHULQL VD÷OD\DQ ZHE VHUYLVOHU ILOWUHOHQGL÷LQGH HOGH
HGLOHQ VRQXo OLVWHVLQGH  DGHW ZHE VHUYLV \HU DOÕU $QFDN
NXOODQÕFÕ L]OHPHN LVWHGL÷L VRQXo VD\ÕVÕQÕ  RODUDN
VÕQÕUODQGÕUGÕ÷ÕQGDQ  DGHW ZHE VHUYLVLQ HúOHúPH GHUHFHVL
VÕUDODPDVÕQD J|UH HQ \NVHN GHUHFH\H VDKLS  WDQHVL VRQXo
tablosunda listelenmektedir. Bu örnek sorguya ve sonucuna
LOLúNLQHNUDQJ|UQWVùHNLO¶GHYHULOPLúWLU

S-864/GLOLNDSVDPÕQGDHOHDOÕQDQVHUYLVNDOLWHVLGH÷HUOHULGH
QPHULN JLUGLOHU \HULQH ]D\ÕI RUWD L\L oRN L\L YE JLEL
EXODQÕN GH÷HUOHULQ GH WDQÕPODQDELOPHVLQH RODQDN YHUHFHN
úHNLOGH JHOLúWLULOHELOLU %|\OHFH NXOODQÕFÕ VD\ÕVDO YHULOHU \HULQH
NHQGLVLQH GDKD DQODPOÕ JHOHQ VR\XW NULWHU GH÷HUOHUL\OH DUDPD
\DSDELOLU 1PHULN YH EXODQÕN GH÷HUOHUL NULWHUOHULQ
KDUPDQODQGÕ÷ÕNDUPDúÕNVRUJXODUROXúWXUDELOLU.
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formüller içermektedir. Fakat şu ana kadar önerilmiş
yöntemlerin bazı eksiklikleri bulunmaktadır. Bunlardan biri
web servis kalite hesabı yapılırken alınan verilerin alındığı
zamanın hesaba katılmamasıdır. Bir servis için yeni alınan
veriler servisin kalitesi açısından her zaman daha anlamlıdır.
Çünkü yaşam döngüsü içerisinde servis güncellenmiş ve
eskisinden çok daha yüksek kalitede bir servis haline gelmiş
olabilir. Diğer bir eksiklik ise verilen servis kalite puanlarının
belli bir aralıkta olmamasıdır. Kalite puanının belli bir aralıkta
olmaması servis tek başına incelendiğinde kalite puanı bir
anlam ifade etmemektedir. Kalite puanı ancak başka bir servis
ile karşılaştırma yapılacağı zaman anlam kazanmaktadır.

Özetçe
Günümüzde web servis teknolojisi birçok proje ve araştırma
tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Web servis
kullanımının artması istekleri tam anlamıyla karşılayan uygun
bir servis bulma zorluğunu beraberinde getirmiştir. Ayrıca
içerik olarak istekleri karşılayan servisi bulmanın yanı sıra
kullanılacak servisin projenin yaşam döngüsüne ayak
uyduracak kalitede olması gerekmektedir. Bu çalışmada, alana
özgü servislerin kalite puanlarını hesaplayan yeni bir algoritma
geliştirmeyi amaçladık. Geliştirilen proje DSWSD-S (Domain
Specific Web Service Discovery with Semantics) adlı alana
özgü web servis keşif sisteminin bir parçasını oluşturmaktadır.
DSWSD-S sistemi internet üzerinden araştırdığı alana özel
web servisleri kullanıcının gireceği anahtar kelimeye göre
kalite puanlarıyla birlikte liste şeklinde dönen bir projedir. Bu
proje kapsamında geliştirdiğimiz metot, mevcut web servisleri
düzenli bir şekilde takip ederek kalite parametrelerine göre
kalite puanlarını hesaplamak ve kullanıcıya sunulacak web
servisleri bu kalite puanlarına göre sıralamaktır. Geliştirilen
metodun avantajları ve bu alana getirdiği yenilikler bu
makalede detaylandırılmıştır.

Bu makalede yukarıda anlattığımız eksiklikleri gidermek
amacıyla geliştirdiğimiz web servisler için otomatik kalite
puanı hesaplama metodu ve algoritması sunulmaktadır. Servis
kalite puanını hesaplamak için belli dönemlerde servislerin
Geri Dönüş zamanlarını (Response Time), Uygunluklarını
(Availability), Güvenilirliklerini (Reliability) ve Talep
Karşılama Kapasitesi (Throughput) inceledik. Bu özellikler
literatürde web servis kalite puanlaması için en çok kullanılan
özelliklerdir [2, 9, 3, 4, 5]. Her servisin bu özelliklerine ait
verileri kaydettikten sonra bir hesaplama algoritması ile
kullanıcıya sunulabilecek servis kalite değerleri elde ettik.
Uyguladığımız algoritma ile her servise 0 ile 1 arasında bir
değer vererek kullanıcıya kalite değerine göre sıralı servis
listeleri sunabiliyoruz. Algoritmamıza 0 en düşük kalite
puanını, 1 en yüksek kalite puanını temsil etmektedir.

1. Giriş
Farklı parçalardan oluşmuş geniş projelerde Web Servis
kullanmak en tercih edilebilir tekniklerden biridir. Günümüzde
Web üzerinde kullanılabilecek birçok web servis
bulunmaktadır.

Servis kalitesini hesaplama algoritması da bazı yönlerden
çeşitlilik gösterebilir. Örneğin alınan verilerin algoritmaya
direk girdi olarak kullanılması gibi. Fakat biz algoritmamızda
verileri alındığı zamana göre değerlendirerek bir sonuç
üretmeye çalıştık. Çünkü biliyoruz ki yeni alınan veriler daha
anlamlıdır. O yüzden yeni verilerin formüldeki ağırlıklarının
eski verilere göre daha yüksek olması gerekmektedir. Ayrıca
kurduğumuz sistemde kullanıcılar kalite parametrelerinin
ağırlıklarını belirleyebilmektedir. Örneğin kullanıcı bir
servisin geri dönüş zamanını önemsemeyip mümkün
olduğunca güvenilir olmasını isteyebilir. Bu durumda
kullanıcı, sunacağımız bir kullanıcı arayüzünden geri dönüş
zamanı ağırlığı azaltıp güvenilirlik verisinin ağırlığını
arttırarak servis kalite puanlarını hesaplatmak isteyebilir.

Yayınlanan web servis sayısı günden güne arttıkça
kullanıcıların uygun web servisi bulması daha karmaşık bir hal
almaya başlamaktadır. Öncelikle kullanıcılar içerik olarak
beklentilerini karşılayacak özellikte bir web servis bulmak için
gerektiğinden fazla zaman harcamak zorunda kalıyorlar.
Çünkü bir anahtar kelime ile servis aratıldığında dönen
servisler arasından uygun olanının bulunması başlı başına bir
problemdir. Dönen servisler arasından rastgele seçim
yapılması projeler açısından büyük risk taşımaktadır. Ayrıca
kullanılacak olan servisin projenin gidişatında bir sorun
yaratmaması için belli bir kalitenin üzerinde olması
gerekmektedir. Bunların yanında bazı servisler kullanıcılardan
ücret talep etmektedirler. Kullanıcının isteğine göre içerik
olarak aynı amaca hizmet eden ücretsiz servislerle ücretli
servislerin karşılaştırma kriterlerinin bulunması gerekmektedir.
Literatürde web servis sağlayıcı ve web servislerin
kalitelerinin belirlenmesini amaçlayan birçok çalışma
bulunmaktadır [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Özellikle bazı çalışmalar
web servislerin kalitelerini hesaplayan bazı algoritma ya da

Bu makalenin 2. bölümünde ilgili çalışmalara ait bir özet
sunulmaktadır. 3. bölüm servis kalitesinin DSWSD-S sistemi
içerisindeki yeri ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır. 4.
bölümde geliştirilen web servis kalitesi hesaplama algoritması
ve 5. bölümde bu algoritmaya göre yapılan değerlendirmeler
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bulunmaktadır. Makale sonuçlar (6. bölüm) ve referans
kaynaklar (7. bölüm) bölümleriyle sonlanmaktadır.

DSWSD-S sisteminde ayrıca kullanıcılar ile iletişimi
sağlamaya yarayan bir kullanıcı arayüzü bulunmaktadır. Bu
kullanıcı arayüzü kullanıcılara aratmak istedikleri anahtar
kelimelerini girme, bu anahtar kelimeleri aratmak istedikleri
ontolojiyi ve servislerin kalite parametre değerlerini belirleme
imkanı sunmaktadır. Kullanıcı bu verileri girdikten sonra
sistem girilen anahtar kelimelerin seçilen ontolojiye ait olan
web servisler ile olan aitlik değerini bularak bir web servis
listesi çıkarır. Daha sonra bu web servis listesindeki her
eleman için kullanıcı tarafından girilmiş servis kalite
parametrelerine göre kalite değerlerini hesaplayıp sıralı bir
şekilde kullanıcıya sunar.

2. Đlgili Çalışmalar
Literatürde servis kalitesini farklı açılardan ele alan birçok
çalışma bulunmaktadır. [4] ve [6] çalışmaları, servis kalite
puanı hesabı için günümüzde kullanılan UDDI (Universal
Description, Discovery and Integration) mimarisini
farklılaştırarak
kullanmayı
hedeflemektedirler.
Bu
çalışmalarda tasarlanan yeni mimarilerde UDDI üzerinde web
servislerin kalite puanları tutulmaktadır. Böylece servisleri
geliştirenler servislerine ait kalite puanlarını da kullanıcılara
sunabilecektirler. Bu tasarımın en olumsuz özelliği
geliştiricilerin servis kalite puanı verirken adil davranmama
olasılığıdır. Ayrıca bir servis için UDDI üzerine kaydedilen
kalite puanının güncel olmama olasılığı da ele alınması
gereken ciddi bir konudur.

3.2. DSWSD-S Sisteminde Servis Kalitesi
DSWSD-S sisteminde servis kalitesi önemli bir yer
tutmaktadır. Çünkü servis kalitesi kullanıcılara servisleri belli
parametrelere göre değerlendirerek aralarından seçim
yapmalarına yardımcı olmaktadır.

Servis kalite puanı hesaplaması da bu alanda önemli bir
araştırma konusu olmaktadır. Bir çok çalışmada servis kalite
puanına etki eden kalite parametreleri hakkında bilgi
bulunabilir. Bu çalışmalarda genel olarak ele alınan
parametreler, geri dönüş zamanı, uygunluk, güvenilirlik, talep
karşılama kapasitesi ve ücret parametreleridir [2, 3, 4, 5, 9,
10].

Servis kalitesi bilgileri de sistem veritabanında tutulmaktadır.
Her web servisin kullanımında alınan kalite parametre
değerleri bu tablolarda tutulmaktadır. DSWSD-S sistemine
yardımcı olması için veritabanındaki her servisi düzenli olarak
çağıran ve kalite parametre değerlerini alan bir yazılım
bulunmaktadır. Servis kalite parametrelerine ait verilerin çok
olması web servislerin kaliteleri hakkında bilgi vermesi
açısından çok önemlidir.

Referans [8]’de verilen makalede servis kalitesinin
hesaplanması için bir algoritma önerilmiştir. Bu algoritmanın
bizim geliştirdiğimiz algoritmayla birçok ortak yönü
bulunmaktadır. Örneğin ele alınan kalite parametreleri her iki
çalışmada benzer şekilde ele alınıyor. Fakat bu iki çalışmanın
servis kalite hesaplama algoritması farklılaşmaktadır.
Makalenin 5. bölümünde önerdiğimiz algoritmanın makale
[8]’deki algoritma ile karşılaştırması bulunmaktadır.

3.3. Servis Kalite Parametreleri
Bu çalışmada servislerin kalite değerlerini etkileyecek 5
parametreyi ele aldık. Bunlar Geri Dönüş Zamanı (Response
Time), Uygunluk (Availability), Güvenilirlik (Reliability),
Talep Karşılama Kapasitesi (Throughput) ve Ücret (Price)
parametreleridir. Web servis içerecek büyük sistemler için
geliştiriciler bu parametrelere göre web servis seçimini
yapmaları proje için büyük önem taşımaktadır. Bu
parametreleri incelersek:

Bu servis kalite hesaplama algoritmaları birçok anlamsal web
servis seçme yaklaşımlarında kullanılmaktadır. Makale [7] ve
[11] bu çalışmalara örnek olarak verilebilir.

3.3.1

3. Servis Kalitesinin DSWSD-S Sistemi
Đçerisindeki Yeri

Geri Dönüş Zamanı

Geri dönüş zamanı, bir web servis çağrıldıktan sonra servisin
cevabı dönme süresini temsil eder. Web servisin cevabı
dönme süresi servisin algoritma hızı hakkında da bilgi vermiş
olacaktır. Bu parametre için servis çağrılmadan hemen önce
bir sayaç başlatılıp, servisten cevap alındıktan sonra sayaç
kapatılarak arada geçen süre milisaniye cinsinden veri
tabanına kaydedilir. Geri dönüş zamanının fazla olması
servisin hızının yavaş olduğu anlamına geldiği için servis
kalitesini düşürecektir. Benzer şekilde geri dönüş zamanının
az olması da servisin hızlı bir servis olduğu anlamına gelir.
Genel olarak geri dönüş zamanının servis kalitesi ile ters
orantılı olduğunu söyleyebiliriz.

3.1. DSWSD-S Nedir?
Domain Specific Web Service Discovery with Semantics
(DSWSD-S) (Anlamsal Bilgi Kullanılarak Alana Özel Web
Servis Keşfi) sistemi web üzerindeki servisleri ontolojilere
göre gruplayıp bunları ayrı ayrı ele alarak kullanıcılara
isteklerine uygun servisleri bulmaları için bir arayüz sunan bir
sistemdir [12, 13]. Bu sistemde her crawler düzenli olarak
çalışıp web üzerindeki önceden var olan servislerin son
durumlarını ve webe yeni eklenmiş servisleri araştırarak
kendini sürekli güncel tutacak bir mekanizmaya sahiptir.

3.3.2
Uygunluk
Uygunluk parametresi web servisin çağrılmak için uygun/aktif
olduğu durumu temsil eder. Web servisin her çağrılması
servisin uygunluk parametresi için bir veri elde edilmesi
anlamına gelir. Eğer bir servis çağrıldığında herhangi bir
cevap dönüyorsa, bu çağrılan zamanda servisin uygun/aktif
olması demektir. Eğer servis çağrıldığında cevap dönmez ya
da bir hata durumu oluşursa bu çağrılan zamanda servisin aktif
olmadığı anlamına gelir. Bu çalışmada servisin her çağrılışı

DSWSD-S sisteminde servisler, bu servislerin URL adresleri
ve servislere ait kalite bilgileri veritabanlarında tutularak, web
gezginlerinin (crawler) her çalışması ile bu veritabanları
güncellenir. Yeni bir web servis sisteme ekleneceği zaman bu
servisin ontolojilere aitlik değerleri hesaplanır. Aitlik değerleri
servisin adı ile ontoloji terimleri arasındaki ilişkiyi belirler.
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için veritabanının uygunluk alanına, servis aktif iken 1, servis
aktif değil iken 0 değeri yazılmaktadır. Servisin kalitesi
hesaplanırken veritabanında 1 değerlerinin fazla olması bu
servisin rastgele çağrılacağı bir zamanda aktif olma
olasılığının yüksek olması anlamına gelmektedir. Tersi
durumda, veritabanında 0 değerlerinin fazla olması ise servisin
uygun olma olasılığının düşük olması ve dolayısıyla servis
kalitesinin düşük olması anlamına gelmektedir.
3.3.3.

ile 1 arasında bir puan verecek şekilde geliştirildi. Her kalite
parametresi için kendi içinde servisin çağrıldığı zamanı göz
önüne alarak bir çıkarsama yapıldı. Çünkü daha önceden de
söylendiği gibi yeni alınan verilerin eski alınan verilere göre
servis kalitesine etkisi daha fazladır.
Algoritmayı beş adıma ayırırsak ilk dört adımda her kalite
parametresinin kendi içinde hesaplamasını yapıp son adımda
da genel ortalamayı belirleyebiliriz. Algoritmada bir servis
için alınan veriler tarih sırasına göre eskiden yeniye doğru
sıralı olacak şekilde veritabanından çekilir. En eski verinin
ağırlığı “1” olacak şekilde belirlendikten sonra her verinin
ağırlığı en eski verinin tarihi ile ilgili verinin tarihi arasındaki
fark olacak şekilde bir hesaplama yapılır. Böylece en yeni
verinin ağırlığı diğer verilere göre daha fazla olacaktır.

Güvenilirlik

Güvenilirlik, bir servisin aynı parametrelerle her çağrılışında
aynı cevabı dönmesini temsil eder. Güvenilirlik verisi için
servisleri aynı parametrelerle çağırıp ilgili servisin bir önceki
çağrılışında dönen cevap ile karşılaştırma yapılmaktadır. Aynı
cevabın alınması durumunda veritabanındaki servisin
güvenilirlik alanına 1, farklı bir cevabın alınması durumunda
servisin güvenilirlik alanına 0 değeri yazılır. Uygunluk
parametresinde olduğu gibi güvenilirlik parametresi için de
veritabanında 1 değerlerinin fazla olması güvenilirliğin
yüksek olduğu, 0 değerlerinin fazla olması güvenilirliğin az
olduğu sonucu çıkacaktır. Bir servisin güvenilir olması
servisin kalitesini olumlu yönde etkileyecektir. Sonuç olarak
güvenilirlik ile servis kalitesinin doğru orantılı olduğunu
söyleyebiliriz.

4.1. Geri Dönüş Zamanı Hesabı
Bir web servisin geri dönüş zamanı hesabı için günden güne
web servisin geri dönüş zamanı ile ilgili gelişimini ele aldık.
Bir web servis çağrıldığında eskiye göre daha hızlı cevap
veriyorsa bu servis güncellenmiş demektir. Bu gelişimi
görebilmek için öncelikle ilgili servisin geri dönüş
zamanlarının ortalamasını alarak işleme başlıyoruz.
N

∑ RT

Güvenilirlik parametresinde de servislerin döndüğü cevapları
kontrol etmek için dönen cevap verileri veritabanında
tutulmaktadır. Servis çağrılıp aynı cevap alındığında
veritabanında bir güncelleme yapılmazken farklı bir cevap
alındığında yeni cevap eskisinin üzerine yazılarak servislerin
ilgili parametreler için geri dönüş verileri güncel
tutulmaktadır.
3.3.4.

k

k =1

RTk

(1) Numaralı formülde

servisin k’ıncı geri dönüş

zamanını, N ise alınan servis kalite parametrelerinin toplam
sayısını ifade eder.

Talep Karşılama Kapasitesi

Geri dönüş zamanı verilerinin ortalamasını aldıktan sonra geri
dönüş verilerine ağırlık vererek ortalamasını tekrar
hesaplıyoruz. Geri dönüş zamanı için verilen ağırlıklar eski
veriler için düşük yeni veriler için yüksek olacak şekilde
belirlenmiştir. Buna göre;

Talep karşılama kapasitesi ise servisin paralel olarak bir çok
program tarafından çağrıldığında tüm isteklere cevap
verebilme özelliğini temsil eder. Bir sistem kullanıcılara
sunulduğunda kullanıcıların aynı anda servise erişmeye
çalışması olası bir durum olduğu için talep karşılama
kapasitesi değeri servis kalitesi açısından önem kazanmaya
başlar. Bu çalışmada talep karşılama kapasitesi değeri için her
servisi aynı anda çağıracak 50 thread açarak servisin bu 50
thread altında geri dönüş zamanındaki değişimi inceledik.
3.3.5.

(1)

N

N

∑ RT

k

* ak

k =1

(2)

N

∑a

Ücret

k

k =1

Web üzerindeki bazı servislerin kullanımı için ücret talep
edilmektedir. Kullanıcılar web servis seçimi sırasında
servislerin ücretlerini de düşünmek zorundadırlar. Bu
çalışmada ücret değeri servisin kalitesine etki etmiyor olsa da
kullanıcıların seçim yapma kriteri olabileceği için her servisin
ücret verileri de saklanmakta ve kullanıcılara sunulmaktadır.
Kullanıcılar kendilerine sunulacak kullanıcı arayüzünde bir
servis için ödeyebilecekleri ücret değerini girdiklerinde sistem
girilen ücretten daha fazla olan servisleri kullanıcıya sunulacak
listeden eleyecektir.

(2) Numaralı formülde
zamanını,

ak

RTk

servisin k’ıncı geri dönüş

, k’ıncı servis parametresinin ağırlığını, N ise

alınan servis kalite parametrelerinin toplam sayısını ifade eder.
Bu formüller arasındaki ilişki bize ilgili servisin zaman
içerisinde güncellendiyse bunun geri dönüş zamanını
hızlandırdığı ya da yavaşlattığı yönünde bilgi verecektir.
Açıkça görülüyor ki, 2. formülün sonucu 1. formülün
sonucundan daha az çıkarsa servisin geri dönüş zamanında bir
hızlanma olduğu, diğer bir deyişle servisin güncellenip
kalitesinin arttığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde 2. formülün
sonucu 1. formülün sonucundan daha yüksek çıkarsa bu
durumda serviste bir yavaşlama olduğu söylenebilir.

4. Servis Kalitesi Hesaplama Algoritması
Bu çalışma kapsamında servis kalitesi parametreleri için
alınan verilerden servisin kalite puanını hesaplayan bir
algoritma geliştirildi. Bu algoritma 3. bölümde anlatılan servis
kalite parametrelerini değerlendirip sonuç olarak her servise 0
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Geri dönüş zamanı için son adım olarak alınan bu verilere göre
servisin geri dönüş zamanı için 0 ile 1 arasında değer vermek
gerekiyor. 1. formülün sonucunun M, 2. Formülün sonucunun
N olduğunu düşünelim.

Geri Dönüş Zamanı =

N

∑A

k

* ak

k =1

(4)

N

∑a

if N > 2 M
0

0.5 − N − M if N > M

2M
(3)

0
.
5
if
N
M
=


M −N
if N < M
0.5 +
2M


k

k =1

(4) Numaralı formülde

Ak servisin

k’ıncı uygunluk değerini,

ak , k’ıncı servis parametresinin ağırlığını, N ise alınan servis
kalite parametrelerinin toplam sayısını ifade eder.
4.3. Güvenilirlik Hesabı
Uygunluk hesabına benzer bir mantık güvenilirlik için de
geçerlidir. Daha önce de belirtildiği gibi, bir servis
çağrıldığında dönen cevap bir önceki servis çağrılışında dönen
cevap ile aynı ise veritabanındaki güvenilirlik alanına 1, dönen
cevap bir önceki servis çağrılışında dönen cevaptan farklı ise
güvenilirlik alanına 0 yazmıştık. Dolayısıyla uygunluk
hesabına benzer nedenlerden dolayı bir servisin genel
güvenilirlik değeri için ağırlıklarına göre ortalamasının
alınması yeterli olacaktır.

Bu formüle göre 2. formülün sonucu 1. Formülün sonucunun
2 katından daha fazla ise o zaman serviste geri dönüş zamanı
olarak büyük bir yavaşlama olduğunu söyleyebiliriz. Bu
durumda servisin geri dönüş zamanı 0 olarak alınıyor. Eğer iki
formül arasında bir değişiklik yoksa bu servis aynı hızla
çalışmaya devam ettiği için 0.5 puan alıyor. Eğer servis
hızlanmışsa 0.5’in üzerinde, yavaşlamışsa 0.5’in altında bir
puan alıyor. Đki servisin karşılaştırılması yapılmak istenirse, bu
iki servisin gelişimlerinin aynı olması durumunda ortalama
sürelerine bakılarak bir kıyaslama yapılabilir.

Bu durumu göstermek istersek;

4.2. Uygunluk Hesabı

N

∑R

k

Daha önce de belirtildiği gibi, bir servis çağrıldığında cevap
dönüyorsa servisin veritabanındaki uygunluk alanına 1, eğer
cevap dönmüyor ya da hata alınıyorsa uygunluk alanına 0
yazmıştık. Bir servisin genel uygunluk değeri için ağırlıklarına
göre ortalamasının alınması yeterli olacaktır. Ağırlıklara göre
ortalama alınmasının nedeni servisi uygun olmadığı zamanın
yeni ya da eski olmasının önemli olduğudur. Eğer servisin son
zamanlarda hata dönme sıklığı artarsa bu servisin kalitesinin
düştüğü anlamına gelmektedir. Servis son zamanlarda az
sıklıkta hata dönüyorsa da servisin kalitesinin arttığı anlamına
gelmektedir. Servisin eskiden uygun olmama sıklığının fazla
olması ile son zamanlarda uygun olmama sıklığının fazla
olması genel olarak aynı anlama gelmediği için ağırlık
kullanımı servis kalitesine denge getirmektedir.

* ak

k =1

(5)

N

∑a

k

k =1

(5) Numaralı formülde
değerini,

ak

Rk

servisin k’ıncı güvenilirlik

, k’ıncı servis parametresinin ağırlığını, N ise

alınan servis kalite parametrelerinin toplam sayısını ifade eder.
4.4. Talep Karşılama Kapasitesi Hesabı
Projemizde talep karşılama kapasitesi değeri aslında, 50
paralel çalışan programın servisi çağırması durumunda
servisin geri dönüş zamanını tutmaktadır. Bu durumda bir
servisin talep karşılama kapasitesi değeri hesabı için geri
dönüş zamanı hesabına benzer bir hesaplama yaptık. Bunun
için ilk önce talep karşılama kapasitesi değeri için alınan
verilerin ortalamasını hesapladık.

Örnek verecek olursak aynı işi yapan 2 servis düşünelim. Her
iki servisi de farklı zamanlarda 10 defa çağırdığımızda ikisi de
3 defa hata dönüp 7 defa düzgün çalışmış olsun. Fakat 1.
servisin ilk 3 çağrılışında hatalı son 7 çağrılışında düzgün
çalıştığını, 2. servisin ise ilk 7 çağrılışında düzgün son 3
çağrılışında hatalı çalıştığını düşünelim. Bu durumda
kullanılacak servis olarak 1.sinin seçilmesi anlamlıdır. Çünkü
1. servis son zamanlarda istikrarlı bir şekilde düzgün
çalışmıştır. 2. servis ise son 3 çağrılışında hatalı çalıştığı için
bulunulan zamanda tekrar çağrılacağında hatalı çalışma
olasılığı yüksektir. Görüldüğü gibi her iki servis benzer oranda
uygunluk sağlamış olsa da bunlara verilecek kalite puanında
değişiklik olmalıdır.

N

∑T

k

k =1

(6)

N
(6) Numaralı formülde

Bu durumu göstermek istersek;

Tk

servisin k’ıncı talep karşılama

kapasitesi değerini, N ise alınan servis kalite parametrelerinin
toplam sayısını ifade eder.
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Talep karşılama kapasitesi verilerinin ortalamasını aldıktan
sonra talep karşılama kapasitesi verilerine ağırlık vererek
ortalamasını tekrar hesaplıyoruz. Buna göre;

Bu çalışmada ücret değeri kullanıcıya sunulacak servis
listesinin filtrelenmesi için kullanılmıştır. Kullanıcı
ödeyebileceği fiyat değerini girdiğinde bu değerin üzerindeki
servisler kullanıcıya görüntülenecek listeden kaldırılacaktır.

N

∑T

k

* ak

k =1

∑a

5. Değerlendirme

(7)

N

Makale [8]’de, servis kalitesi hesabı için yeni bir algoritma
çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada geri dönüş zamanı,
uygunluk, güvenilirlik ve ücret parametreleri göz önüne
alınmıştır. Yapılan çalışmada servis kalite parametreleri iki
gruba ayrılmıştır. Birinci grup negatif servis kalite parametresi,
ikinci grup ise pozitif servis kalite parametresidir. Servis
kalitesine negatif yönde etki eden parametreler negatif servis
kalite parametresi grubuna girmektedir. Diğer bir deyişle bir
parametrenin değerinin fazla olması servis kalitesini düşürürse
bu parametre negatif servis kalite parametresi grubuna girer.
Örneğin geri dönüş zamanı negatif servis kalite parametresi
grubundadır. Çünkü geri dönüş zamanının yüksek olması
servisin hızının yavaş olması ve servisin kalitesinin düşük
olması anlamına gelmektedir. Servis kalitesine pozitif yönde
etki eden parametreler pozitif servis kalite parametresi grubuna
girmektedir. Diğer bir deyişle bir parametrenin değerinin fazla
olması servis kalitesini arttırırsa bu parametre pozitif servis
kalite parametresi grubuna girer. Örneğin uygunluk
parametresi pozitif servis kalite parametresi grubundadır.
Çünkü uygunluk parametresinin değerinin yüksek olması
servisin daha uzun zaman uygun ve kullanılabilir olması ve
servisin kalitesinin yüksek olması anlamına gelmektedir.

k

k =1

(7) Numaralı formülde
kapasitesi değerini,

Tk

servisin k’ıncı talep karşılama

ak , k’ıncı servis parametresinin ağırlığını,

N ise alınan servis kalite parametrelerinin toplam sayısını ifade
eder.
Bu iki formülün değerlerine göre servisin talep karşılama
kapasitesi parametresi için 0 ile 1 arasında değer vermek
istersek. 5. formülün sonucunun M, 6. Formülün sonucunun N
olduğunu düşünelim. Bu durumda talep karşılama kapasitesi
parametresi formül 8’de belirtildiği şekilde hesaplanır.

Talep Karş. Kap. =

if N > 2 M
0

0.5 − N − M if N > M

2M
(8)

if N = M
0.5

M −N
if N < M
0.5 +
2M


[8]’deki çalışmada geliştirilen algoritma (10) numaralı
formüldeki gibidir.

∑W

4.5. Servisin Genel Kalite Puanı Hesabı
Servis kalite parametrelerine ait hesaplamalardan sonra son
adım olarak servisin genel servis kalite puanını hesaplamak
gerekiyor. Kullanıcılar servis parametrelerini farklı ağırlıklar
kullanmak isteyebilirler. Örneğin bir kullanıcı için servisin
geri dönüş hızı önemli olmayabilir. Bunun yerine servisin
uygunluk kalitesinin fazla olmasını isteyebilir. Bu durumda
kullanıcı, sunulacak kullanıcı arayüzünden ağırlıkları isteğine
göre belirledikten sonra genel kalite puanı hesabı yapılacaktır.

(10)

m

* qi + ∑ Wn *

Numaralı

formülde

parametrelerinin
parametrelerini ve

Geri dönüş hızı hesabının sonucunun RT, uygunluk hesabının
sonucunun A, güvenilirlik hesabının sonucunun R ve talep
karşılama kapasitesi hesabının sonucunun T olduğunu
düşünürsek;

( wRT * RT ) + ( w A * A) + ( wR * R) + ( wT * T )
wRT + w A + wR + wT
(9) Numaralı formülde

w A uygunluk
ağırlığını, wT

wRT geri

wR güvenilirlik

(10)

ve

qi

Wn
negatif

servisin

kalite

servis

kalite

pozitif servis kalite parametrelerini

ifade eder. Ayrıca bu formül uygulandığında, formül sonucu
yüksek olan servisin kalitesi daha düşüktür. O yüzden bu
formüle göre hesaplanan servislerin puanları düşük olandan
yüksek olana göre sıralanmalıdır.
Bu algoritmada iki önemli nokta düşünülmemiştir. Birincisi
servis kalite parametrelerinin ağırlıklarının hesaba katılmamış
olmasıdır. Servisler zaman içerisinde güncellenmiş ve çok
daha kaliteli bir duruma getirilmiş olabilir. Geliştirilen
algoritmada bu durum ele alınmamış ve bütün veriler eşit
ağırlıkta hesaba katılmıştır. Đkinci önemli nokta ise formülden
çıkan sonucun belli bir değer aralığında olmamasıdır. Bir
servisin kalite puanının belli bir değer aralığında olmaması o
kalite puanına bakıldığında servis hakkında anlamlı bir bilgi
vermez. Bu puanlama sadece diğer servislerle karşılaştırma
yapıldığı zaman anlamlı olacaktır. Sadece karşılaştırma

(9)

dönüş zamanının ağırlığını,

değerinin ağırlığını,

Wm

ağırlıklarını,

qj

1
qj

değerinin

talep karşılama kapasitesi değerinin ağırlığını

ifade eder.
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yapılan servisten daha iyi ya da daha kötü olduğu sonucu
ortaya çıkacaktır.

belirttiğimiz gibi, bu formülle servisin güncelleme sonrası
kalitesinin
artması
genel
kalite
puanına
etkisini
yansıtamamıştır.

Aşağıda 2 servisin servis kalite parametrelerine ait gerçek
veriler bulunmaktadır.

6. Sonuçlar
Bu çalışma ile kullanıcılara fonksiyonel isteklerini
karşılayacak web servislerin kalitelerini hesaplayarak
kullanıcılara yardımcı olmayı amaçlayan bir yöntem
geliştirdik. Bunu yapabilmek için internet üzerinden servisleri
periyodik olarak gezerek servis kalite parametrelerine ait
veriler topladık ve bu verileri veri tabanımızda kayıt altına
aldık.

Tablo 1- 1. Servise ait kalite parametre verileri
Geri
Dönüş
Zamanı(
ms)
703,1
453.1

Uygu
nluk

Güve
nilirli
k

Talep
Karşılama
Kapasitesi

Alınan
Zaman

Ağı
rlık

1
1

1
1

3772,8
3373.4

19.03.2011
20.03.2011

1
2

593,7

1

1

4782,5

23.03.2011

5

328.1
296.8

1
1

1
1

4114.3
2937,1

24.03.2011
29.03.2011

6
11

Ayrıca servis kalitesini en etkili biçimde hesaplayabilecek bir
yaklaşım getirmeye çalıştık. Geliştirdiğimiz yaklaşım beş
servis kalite parametresini kullanmaktadır. Bunlar geri dönüş
zaman, uygunluk, güvenilirlik, talep karşılama kapasitesi ve
ücret parametreleridir. Đlerideki çalışmalarda geliştirilen
algoritmaya yeni servis kalite parametreleri eklenmesi
düşünülebilir. Böylece servisler farklı açılardan da ele
alınarak daha etkili hesaplama yapılabilir.

Tablo 2- 2. Servise ait kalite parametre verileri

Geri
Uyg Güv Talep
Alınan
Ağır
Dönüş
unlu enili Karşılama
Zaman
lık
Zamanı(m k
rlik
Kapasitesi
s)
343.7
1
1
4359.6
19.03.2011
1
546.8
1
1
3133.1
20.03.2011
2
359.3
1
1
2787.8
23.03.2011
5
421.8
1
1
3394.3
24.03.2011
6
390.6
1
1
4288.1
29.03.2011
11
Bu çalışmada önerdiğimiz algoritmayı uyguladığımızda
aşağıdaki sonuçlara ulaşıyoruz. Bu sonuca ulaşmak için servis
kalite parametrelerinin eşit ağırlıkta olduğunu varsayarak
hesaplama yaptık.
Servis

1
2

Geri
Dönüş
Zamanı

Uygunl
uk

Güven
ilirlik

Talep
Karşılama
Kapasitesi

0.59
0.51

1
1

1
1

0.52
0.49
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1
2

Bu çalışma kapsamındaki kullanıcı arayüzünde, kullanıcılar
servis
kalite
parametrelerinin
ağırlıklarını
belirleyebilmektedir.
Đleride
yapılacak
çalışmalarda
kullanıcılara sayısal bir veri girmelerini zorlamak yerine daha
soyut ifadelerle sorgu yapmaları sağlanabilir. Örneğin geri
dönüş zamanı için “yavaş”, “ortalama”, ”hızlı” gibi seçenekler
sunulabilir.

7. Kaynakça

Genel
servis
kalite
puanı
0.78
0.75

Tabloda görüldüğü gibi 1. servis 2. servise göre daha
kalitelidir. Genel parametre verilerine baktığımızda 1. Servisin
günden güne daha kaliteli olduğunu görebiliyoruz. Verilen
ağırlıklar sonucunda 1. servisin kalite puanı 2. servise göre
daha yüksek çıktı.

Servis

Bu çalışmada, servis kalite değerlerini 0 ile 1 aralığında
vererek kullanıcıların servisin kalite puanına baktığında
anlamlı bir bilgi elde etmelerini sağlamayı hedefledik. Ayrıca,
servis parametrelerini ağırlıklarına göre hesaplayarak da
alınan yeni verilerin hesaba daha fazla etki etmesini sağlamış
olduk.

Genel servis
kalite puanı
4272.98
4006.98

Makale [8]’deki formüle göre yüksek puanlı web servisin
kalitesi daha düşük olduğundan bu verilere baktığımızda 2.
servis 1. servise göre daha kalitelidir. Daha önceden de
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doğrulanmasının yanı sıra ilerleyen iterasyonlarda gerçeklenen
yeteneklerin de bozulmadığının, testlerin hala geçtiğinin en
kolay ve doğru kontrolüdür. Müşteri testlerinin hepsi otomatik
çalıştırılarak bir iterasyonda eklenen bir yeteneğin önceki
iterasyonlarda yazılan kodları bozup bozmadığı görülebilir.

Özetçe
Kullanıcı Arayüzü (KA) yazılımlarının geliştirilmesinde çevik
yöntem pratiklerinin kullanılması ASELSAN REHĐS Grup
Başkanlığı Görev Yazılımları Müdürlüğü’nde (GYM) yaklaşık
yedi yıldır uygulanmaktadır. Bu pratikler uygulanarak
bölümde geliştirilecek yazılımlar için müşteri ve geliştirme
ekipleri oluşturulmakta, hikaye dosyaları hazırlanmakta, bu
hikayeler puanlanmakta, düzenli iterasyonlar yapılmaktadır.
Müşteriler hikayelerin doğru şekilde gerçeklendiğini
görebilmek için testler hazırlamakta, geliştiriciler ise bu
testleri geçirerek iterasyon toplantılarında hikayeleri
geçerlediklerini göstermektedirler. Müşteri testleri otomatik
test alt yapısı kullanılarak hazırlanmaktadır[12]. Bu sayede
geliştirme sırasında kodun diğer kısımlarını bozma endişesi
yaşanmadan değişiklik yapılabilmekte, yeni yetenekler
eklenebilmekte ve hatalar anında görülüp düzeltilebilmektedir.
KA yazılımlarında kazanılan bu çevik yöntem tecrübeleri
gömülü yazılımlarda da zaman içinde uygulanmaya
başlanmıştır. Müşteri ve geliştirme ekipleri benzer şekillerde
oluşturulmuş, test yöntemleri üzerine araştırmalar yapılmıştır.
Otomatik test alt yapısı kazanımlarından gömülü yazılımlarda
da faydalanmak amacıyla bu yöntem bir gömülü kütüphane
yazılımında denenmiş ve uygulanabileceği görülmüştür.
Bu bildiride gömülü yazılımlarda müşteri testleri yapılması
için izlenen yöntem ve kazanılmış tecrübeler anlatılmaktadır.

GYM bünyesinde, Java dilinde kodlanan KA Yazılımları
geliştirilirken, müşteri ekibi kurulması ve bu ekibin, ortaya
çıkmakta olan KA yazılımı için her iterasyonda testler
yazması, yaklaşık yedi yıldır uygulanan bir yöntemdir [1]. Bu
yöntem ile daha hızlı, daha az hata içeren ve daha kaliteli KA
yazılımları geliştirilebildiği deneyimle görülmüştür. Bu
kazanım gömülü yazılımlara da yansıtılmak istenmiştir.
Gerçek zamanlı gömülü yazılımlarda [2] böyle bir yöntem
ancak yakın zamanda uygulanabilmiştir. Literatürde de
gömülü yazılımlarda müşteri testleri konusunda fazla bir
çalışma veya destekleyici araç olmadığı görülmüştür. KA
yazılımları ile gömülü kontrol yazılımlarının müşteri testleri
açısından en büyük farkı yazılımların koştukları ortamdır: KA
yazılımlarında müşteri testleri ile yazılımın kendisi aynı
makinede koşarken, gömülü yazılımlarda testler ile yazılım
farklı makinelerde koşmaktadır.

1. Giriş
Yazılımların hatasız ve kaliteli şekilde geliştirilmeleri
amacıyla geliştirme süresi boyunca test edilmeleri çevik
yöntemlerde sık kullanılan bir pratiktir. Müşterinin, ortaya
çıkacak olan yazılımdan beklentilerini en net şekilde ifade
edebilmesi test yazması ile mümkün olur [4] [10]. Müşteri
testleri sayesinde hikayelerin detayları aktarılır, geliştiricinin
kafasındaki soru işaretleri giderilir. Müşteri testleri ile
geliştirici ve müşteri ortak bir paydada buluşur; müşteri
beklentilerini net bir dille ifade edebilir, geliştirici de belki bir
yanlış anlamadan kaynaklanan hatayı teslimat aşaması yerine
projenin erken aşamalarında görmüş olur. Hataların erken
ortaya çıkması, tasarımla ilgili değişikliklerin erken safhalarda
giderilmesi Şekil 1’de görüldüğü gibi daha az maliyetle
karşılanmaktadır[15]. Ayrıca müşteri testleri, iterasyonun
sadece ilgili aşamasındaki hikayelerin gerçeklendiğinin

Şekil 1. Değişik Maliyeti Oranları
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2. Gömülü Yazılımlarda Çevik Yazılım
Geliştirme Pratikleri

2.1.3.

GYM Bölümünde KA yazılımları geliştirilirken çevik
yöntemlerin kullanılması yıllardır devam eden başarılı bir
yöntemdir.
Bu yöntemin getirdiği faydalardan gömülü yazılımlarda da
yararlanmak için çevik yöntem pratiklerinden[6] aşağıda
açıklananlar gömülü yazılım geliştirilmesi sırasında
kullanılmaya başlanmıştır.

Đterasyon toplantılarında müşteri ekibi ve geliştirme ekibi bir
araya gelir, o iterasyondaki hikayelerin müşteri ekibinin
beklentilerini
karşılayacak
şekilde
gerçeklenip
gerçeklenmediği müşteri ekibi tarafından kontrol edilir. Bir
sonraki iterasyonun hikayeleri seçilerek planlama yapılır.
Yazılım ürünü müşterinin beklentilerini tatmin edecek şekilde
olgunlaşıncaya kadar bu iteratif çalışma şekli devam ettirilir.
Yakın zamana kadar, gömülü yazılımların iterasyonlarında,
geliştirme ekibi müşteri ekibine hikayelerin gerçeklendiğini
göstermek amacıyla ufak demolar hazırlanıyordu. Bu demo
kodları sayesinde, iterasyon toplantılarında müşteri ekibine
ilgili hikayelerin gerçeklendiği gösteriliyordu. Bu demo
kodları iterasyonun tamamlanmasını sağlıyordu ancak her
iterasyonda değişiyor, geçmiş iterasyonların demo kodları,
ilgili hikayelerin müşteri ekibine gösterilmesi tamamlandıktan
sonra güncellenmiyordu. Dolayısıyla geliştirilen yazılım son
haline getirildiğinde, sadece en son iterasyonun hikayelerini
göstermekte kullanılan demo kodları çalışır durumda
oluyordu. Demo kodları, sürekliliği olan, kalıcı bir amacı olan
kodlar gibi değil, sadece iterasyonun sağlıklı geçirilmesini
sağlayan, bir iterasyonluk ömrü olan kodlar olarak görülürdü.

2.1. Planlama Oyunu
2.1.1.
Müşteri Ekibinin Oluşturulması ve Hikayelerin
Belirlenmesi
Planlama oyununda müşteri ekibi ve geliştirme ekibi olarak iki
ekip oluşturulur. Gerçek müşterileri haftalık iterasyonlara
dahil etmek projelerimizde mümkün olmadığı için müşteri
ekipleri yine bölüm içinden oluşturulmaktadır. Bir yazılımın
müşteri ekibi, o yazılımı projesinde kullanacak olan ekip
lideri, sistem mühendisleri, test mühendisleri, ekip elemanları
ve/veya konu ile ilgili tecrübe sahibi yazılım geliştiricilerden
oluşabilir.
Sistem senaryolarından yazılım gerekleri ortaya çıkarıldıktan
sonra bu gerekler temel alınarak hikayeler oluşturulur[12].
Burada hikaye oluşturmaktaki amaç yazılımdan beklenen her
bir davranışı, kısa ve test edilebilir ifadelerle belirtmektir.
Müşteri ekibi oluşturduğu bu hikayeleri önceliklendirir.
Böylelikle çıkacak olan yazılım ürününde en acil
gerçeklenmesi gereken hikayeler geliştirme ekibine erkenden
verilmiş olur[13]. Geliştirme ekibi hikayeleri inceler. Bu
inceleme sonunda anlaşılmayan hikayeler anlaşılır duruma
getirilir, bazı hikayeler bölünebilirken bazı ufak hikayeler de
birleştirilip daha büyük hikayeler oluşturulabilir.
Müşteri ekiplerinin görevi hikayeleri hazırlamakla beraber bu
hikayeleri test edecek müşteri testlerini de yazmaktır. Đdeal
olan durum, hikayenin verildiği iterasyonda, ilgili hikayeler
için hazırlanan müşteri testlerinin geliştirme ekibine
iletilmesidir.
2.1.2.

Đterasyonlar

2.2. Müşteri Testleri – Test Tabanlı Geliştirme
GYM Bölümünde, müşteri testleri Fit Framework ile çalışan
Fitnesse [3] kullanılarak yazılmaktadır. Bölümde Fitnesse
konusunda tecrübe ve hız kazanılmış, Fitnesse ile test edilerek
geliştirilen yazılımlar bölümde herkes tarafından fark edilir
kalite seviyesine ulaşmıştır. Bu otomatik testler, demo
kodlarından farklı olarak her iterasyonda en baştan itibaren
koşturulmaktadır. Yazılım ürünü ortaya çıktığında, bu ürünle
birlikte hepsi tek bir butonla çalışabilir durumda bir test grubu
da ortaya çıkmış olmaktadır.
Bu testlerin yararları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Müşterinin beklentilerini en net şekilde ifade etmesi
sağlanır. Geliştirme ekibi, müşteri testlerini okuduğu
zaman, geliştirilecek olan yazılımın nasıl davranması
gerektiğini net olarak anlar.
• Müşterinin düşünebildiği olumsuz senaryo durumlarında
yazılımın nasıl davranacağı kontrol edilmiş olur. (Örneğin
bir konfigürasyon parametresinin yanlış girilmiş olması, ya
da konfigürasyon dosyasının hiç olmaması gibi)
• Her iterasyonda birikerek artan otomatik testler sayesinde,
yazılım geliştirme süreci devam ederken, en baştan itibaren
tüm özelliklerin hızlıca test edilebilmesi sağlanır.
• Yazılıma yeni eklenen veya değiştirilen bir yetenek
sebebiyle beklenmeyen bir hata çıkmadığından emin
olunur. Bir hata çıkarsa da bu hatanın yeri daha kolay ve
erken safhada tespit edilir[7].

Geliştirme Ekibi ve Hikaye Puanları

Geliştirme ekibi yazılım ürününü oluşturmak ve müşteri
ekibinin yazdığı müşteri testlerini geçirmek için yazılım
geliştirme süreçlerini uygulayan ekiptir. Bu ekip, müşteri ekibi
tarafından yazılan hikayelere puan vererek bir değerlendirme
yapar. Bu puanlar, her hikayenin alacağı zamanı veya zorluk
derecesini belirtir. Geliştirme ekibinin bir iterasyonda
tamamlayabileceği puan miktarı iterasyon sürelerine ve ekip iş
gücüne göre değişiklik gösterebilir[14].
Müşteri ekibi her iterasyonda en öncelikli hikayeleri, belli
puan sınırları içinde kalmak şartıyla, seçerek planlama yapar.
Bazı hikayelerin puanları fazla yüksek çıkarsa, bu durum ilgili
hikayelerin daha basit hikayelere bölünmesi gerektiğine işaret
eder.
Hikaye puanlamada farklı yöntemler kullanılabilir. Örneğin bir
ekip yarım günlük iş kapasitesine 1 puan derken, başka bir
ekip de saat bazında puanlama yapabilir. Đlk birkaç
iterasyondan sonra ekibin bir iterasyonda alabildiği puan
miktarı yaklaşık olarak belirlenir ve bu bilgiyle planlanan
hikayelerin verilmesi devam eder.

Şekil 2’de bir Fitnesse müşteri testi örneği görülmektedir. Bu
test, Fitnesse ile büyük bir kısmı test edilen ilk gömülü
yazılım yapıtaşı (XML Gömülü Kütüphanesi) testlerinden
biridir.
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Fitnesse

Java Fixture
Windows Đşletim
Sistemi

Şekil 2. XML String Okuma Fitnesse Testi
Gömülü
Fixture

Fitnesse ile yazılan müşteri testlerinin, gerçek yazılıma
uygulanabilmesi için testler ile yazılım arasına “fixture”
denilen bağlantı kodlarının yazılması gerekmektedir. Müşteri
testleri açısından KA yazılımları ile gömülü yazılımlar
arasındaki fark bu noktada ortaya çıkmaktadır: Fitnesse
kullanılıyorsa fixture kodları, KA yazılımlarında olduğu gibi
sadece Eclipse ortamında ve Java dili ile yazılmaktadır.
Dolayısıyla, bir KA yazılımı için fixture kodları ile gerçek
kod arasında bağ kurmak, aynı geliştirme ortamı paylaşıldığı
için kolay olmaktadır. Yerel değişkenler kullanılabilmekte,
fixture kodları ile yazılım arasında veri alışverişi lokal
değişkenler
üzerinden
yapılabilmektedir.
Gömülü
yazılımlarda ise geliştirme ortamı farklı olup kodlama dili
olarak C veya C++ kullanılmakta, yazılımlar işlemci kartları
üzerinde koşmaktadır. Bu durumda test edilecek yazılım ile
Java fixture arasında bağlantı kurulup test edilecek yazılımın
metotlarının çağırılabilmesi için gömülü fixture kodlarına
ihtiyaç duyulmaktadır.

Test
Edilecek
Yazılım
Hedef Platform
VxWorks Đşletim Sistemi

TCP/IP

Metot Çağırma

Şekil 3. Gömülü Yazılımlarda Fixture Kodları

Kodlamanın ve testlerin ayrı dillerde yapılması, geliştirme
aşamasını daha zahmetli hale getirse de, testlerin daha
bağımsız ve daha objektif olması açısından fayda
sağlamaktadır.

3. Otomatik Test Edilen bir Gömülü Yazılım
Kütüphanesi
XML Gömülü Kütüphanesi, REHĐS/GYM bölümünde müşteri
testleri ile test edilerek geliştirilen ilk gömülü yazılım yapıtaşı
olmuştur. Büyük bir kısmı otomatik test edilen XML Gömülü
Kütüphanesi geliştirme sürecinde, kütüphaneye yeni
yetenekler eklenmesi gerektiğinde ya da eklenmiş yeteneklerde
değişiklik
istendiğinde
kodda
rahatlıkla
değişiklik
yapılabilmiştir. Geliştirme süreci boyunca yeni yapılan
değişikliklerin test edilmesinin yanı sıra daha önce eklenmiş
yetenekler de ayrı ayrı test edilebilmiştir. Tüm yeteneklerin peş
peşe otomatik testi için “Suite” denilen tüm müşteri testlerini
içeren yapı sıklıkla çalıştırılmıştır. Böylece kodda yapılan
değişikliklerin kodun diğer yerlerini etkileyip etkilemediği ya
da neresini etkilediği kolaylıkla görülmüştür. Hem müşterinin
yazılıma güven duyması sağlanmış hem de geliştiricinin kodda
değişiklik yaparken kodun diğer yerlerini bozma endişesi en
aza indirgenmiştir. Şekil 4’te XML Gömülü Kütüphanesinin
Suite ile tüm testlerinin çalıştırılması sonucu elde edilen test
sonuçları görülmektedir.

Farklı dillerde kodlanan ve farklı platformlarda koşan gömülü
yazılımlar ve müşteri testlerinden elde edilen fixture kodlarını
haberleştirmek için TCP/IP kullanılmıştır. Fixture kodları ile
test edilecek yazılım arasında veri alışverişi amacıyla
mesajlaşma için mesaj boyu, parametre sayısı gibi bilgileri
içeren bir mesaj formatı kararlaştırılmış, her mesajın taşıdığı
parametre sayısına ve tipine göre mesajın hazırlanması ve
karşı tarafta çözümlenmesi gerçekleştirilmiştir. Java dilinde
yazılan fixture kodları, bu mesajların hazırlanmasını ve
çözümlenmesini içeren basit kodlar haline getirilmiştir.
Gömülü fixture kodları bu mesajların hazırlanmasını ve
çözümlenmesini sağlayan C/C++ kodları ile gerçek testleri
yapan kod parçalarını içermekte olup gömülü yazılım ile aynı
platformda koşacak şekilde hazırlanmıştır. Şekil 3’te bu yapı
görülmektedir.
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yazılımlarıyla başlayan çevik yöntemlerle yazılım geliştirme
kültürünün bütün bölüme yaygınlaştırılması planlanmaktadır.
Projelerin yazılımlarının tamamı (KA ve gömülü) çevik
yöntemlerle geliştirilebildiği zaman, proje genelinde
iterasyonların planlanması, istenen değişikliklerin daha rahat
yapılabilmesi, sürekli entegrasyon[16] gibi çevik yöntem
pratiklerinden de fayda sağlanabilecektir.

5. Teşekkür
Gömülü yazılımlarda müşteri testlerinin kullanılmasında
emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
Şekil 4. XML Gömülü Kütüphanesi Fitnesse Test Suite

6. Kaynakça

XML Gömülü Kütüphanesinde geliştirme sürecinde yazılan
kütüphane kodları, fixture kodları ve Simülatör/test yazılım
kodları için satır sayısı, sınıf sayısı, fonksiyon sayısı için
alınan ölçüm sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Test amacıyla
yazılan kod satır sayısının yüksek olduğu görülmektedir ancak
otomatik müşteri testi uygulanmadığı durumdaki değişiklik
maliyeti
ile
uygulandığı
durumdaki
maliyet
karşılaştırıldığında
bu
işçiliğin
daha
az
olduğu
değerlendirilmektedir.
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Tablo1. XML Gömülü Kütüphanesi Kod Ölçüm Sonuçları
kütüphane
kodları
Java fixture
kodları
simülatör/
gömülü
fixture
kodları*
toplam

sınıf

dosya

fonksiyon

satır

0

4

12

512

27

27

38

915

0

8

22

1146

27

39

72

2573

*Fitnesse ile test edilmeyen yetenekler için yazılan Simülatör kodları dahildir.

XML Gömülü Kütüphanesi yetenek gereksinimleri bir adet
geliştirici tarafından 130 saatlik işçilik harcanarak
kodlanmıştır. Kütüphane müşteri ekibi beş kişiden
oluşmaktadır.
XML Gömülü Kütüphanesi yetenek gereksinimleri için
müşteri tarafından 17 adet hikaye hazırlanmıştır. Bu
hikayelerden 11 tanesi Fitnesse testleri ile doğrulanmıştır.

4. Sonuç
Literatürde C/C++ dillerinde kodlanan ve çevik yöntemlerle
geliştirilen gömülü yazılımların müşteri testlerine dair yeterli
bilgi yer almamaktadır. Bu bildiride çevik yöntemlerle
geliştirilecek gömülü yazılımların otomatik müşteri testlerinin
yazılabilmesine dair bir yöntem önerilmiştir. Otomatik
müşteri testlerinin yazılabilmesi sayesinde daha az hata içeren
ve daha kaliteli gömülü yazılımlar geliştirilebilecektir.
Bölümümüzde bir gömülü yazılımda ilk kez kullanılan bu
yöntemin ileride geliştirilecek gömülü yazılımlarda daha fazla
yeteneğin testinde kullanılması hedeflenmektedir. KA
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Bu bildiride Arçelik A.Ş ARGE tarafından yürütülmekte olan
proje çalışmaları, geliştirilen uygulama ve kod dönüştürme
algoritması anlatılmaktadır. İlk kısımda temel kavramlara ve
mevcut duruma kısaca değinilmiştir. Sonraki kısımlarda ise
akış diyagramlarından koda dönüştürme algoritması anlatılmış,
yazılım geliştirme sürecine etkisinden bahsedilmiştir.



Yüksek Seviye Programlama Dilleri (C , FORTRAN,
COBOL, BASIC, PASCAL)
Nesneye Yönelik Programlama Dilleri (C#, Java)

2.1. Dil ve Soyutlama Düzeyi İlişkisi
Soyutlama düzeyi yazılımın donanım düzeyinden uzaklığının
bir göstergesidir. Programlama dillerinin gelişim evrelerine
bakıldığında yazılım faaliyetlerinin donanımdan zamanla
uzaklaştığı görülmektedir. Bir sistemi makine dili ile ifade
etmenin güçlüğü, önce birleştirici dili, daha sonrasında yüksek
seviye dillerin gelişmesini beraberinde getirmiştir. Büyük bir
sistemin küçük bir işlevini yerine getiren mikro komutların
yerini işlevin tamamını yerine getiren fonksiyonlar almış ve bu
fonksiyonların tekrar kullanımı geliştirme maliyetlerini
azaltmıştır. [1]
Yazılım yeniden kullanımı ve yazılım soyutlama düzeyinin
artması iki yönden de yazılım geliştirme maliyetlerine etki
etmektedir. Yazılım soyutlama seviyesinin artması yazılım
yeniden kullanımını artırmakta bu nedenle dolaylı yoldan
yazılım maliyetlerini azaltmaktadır.
Yazılımın donanımdan uzak düşünülmeye başlanması
sistemler için tasarlanan algoritmaların donanım bağımsız
geliştirilmesini sağlayarak problem çözme odaklı geliştirme
imkanı sunar. Soyutlama seviyesindeki artış, geliştirme
sürecini hızlandırırken, kod kalitesini ve yazılım bakım
maliyetlerini azaltır.

1. Giriş
Yazılım geliştirme teknolojilerinde geçmişten günümüze artan
bir soyutlama olduğu görülmektedir. Bilgisayar teknolojisinde
mikroişlemcilerle başlayan yazılım faaliyetleri makine
kodundan assembly 'e , sonrasında fortran'a , C'ye ve nesneye
yönelik programlama dillerine evrilmiştir. Günümüzde ise
soyutlama seviyesi giderek artmış, model güdümlü yazılım
geliştirme ve yazılım ürün hattı kavramları ortaya çıkmıştır.
Yazılımın var olan varlıklardan(kod, mimari, doküman vs.)
tekrar elde edilebilme olanağı sunan bu yaklaşım ile yazılım
geliştirme
süreci
kısalmakta,
revizyon
maliyetleri
azalmaktadır.
Yapılan bu çalışma ile kullanıcının gömülü yazılım tasarımını
görsel bileşenler (algoritma elemanları) ile yapabilmesine
olanak tanıyan, akış diyagramından kod elde edebilen bir
uygulama geliştirilmiştir. Bu sayede kullanıcının gömülü
yazılım geliştirme detaylarını bilmeden algoritma üzerinde
değişiklik yaparak veya sistemin belirli bazı değişkenlerini
değiştirerek değişik versiyonlar üretmesi sağlanmıştır. Ayrıca
bu soyutlama sayesinde kullanıcının ürün için uygun
algoritmayı kısa sürede üretmesi ve görsel olarak süreci takip
edebilmesi sağlanmıştır.
Kullanıcının doğru algoritmayı ve geliştirilmek istenen ürüne
özgü doğru sabitleri bulabilmesi ve bunları yaptığı
değişikliklerle ürün üzerinde anında görebilmesi için
uygulamaya derleme ve programlama yeteneklerinin de
katılması gerekmiştir. Bu sayede algoritma üzerinde yapılan
değişiklik koda yansıtılmış, oradan da ilgili elektronik kart
üzerine programlanmıştır.

2. Programlama Dilleri ve Soyutlama Düzeyi
Programlama dilleri soyutlama seviyesine göre üç ana grupta
toplanmaktadır. [1]


Düşük Seviye Programlama Dilleri
o
Makine Dili
o
Birleştirici Dili

Şekil 1: Yazılım Geliştirmede Soyutlama
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Soyutlama düzeyinin programlama dilleri seviyesinden
algoritma düzeyine çekmek, programlama dilleri ve yazılım
geliştirme teknolojilerinden uzak insanların sistemleri
algoritmalar ve modeller üzerinden geliştirmelerine olanak
sağlayarak sistemin yazılım karmaşasından uzak problem
odaklı geliştirilmesini olanaklı hale getirir. Ayrıca yazılımın
bu şekilde ifade edilmesi ekipler arasında ortak bir dil
oluşturarak iletişimin ve üretkenliğin artmasını da sağlar.
Şekil 1'de dil bağımsız modeller ve programlama dilleri
arasındaki soyutlama düzeyi ilişkisi görülmektedir. Burada
görüldüğü üzere dil bağımsız modeller ile ifade edilen
yazılımları hedef donanım üzerinde gerçeklemek için iki farklı
yöntem uygulanabilir. Birincisinde dil bağımsız modeller ile
hedef donanım makine bir eşleştirme veya dönüşüm bilgi
veritabanı sayesinde eşleştirilir ve doğrudan makine koduna
çevrilir. Bu süreç bir derleyici yapmak demektir. İkinci
yöntemde ise dil bağımsız modeller bir ara dile dönüştürülür.
Buradan da derleyiciler yardımı ile hedef donanıma aktarılır.
Kuşkusuz ikinci yöntem birinci yönteme göre daha kolaydır.
Çünkü iş yükünün bir kısmı derleyiciler tarafından
yapılmaktadır.

sözdizimi arasında güçlü bir ilişki olması gerekmektedir. Aksi
taktirde dönüşüm doğru biçimde sağlanamaz ve soyutlama
yapmanın anlamı kalmaz.

3. Otomatik Kod Üretimi

Geliştirilen uygulama ile kullanıcının grafiksel olarak
algoritmayı çizebileceği bir ortam sunulmuştur. Kullanıcı
fonksiyon akış diyagramını bu ortamda çizer. Akış diyagramı
kod çevirici algoritmalar sayesinde koda dönüştürülür. Akış
diyagramı bileşenlerinin içerikleri doğrudan ANSI C
standardında koda dönüştürülmektedir. Bu nedenle algoritma
üzerinde hangi değişkenlerin veya fonksiyonların kullanıldığı
önemlidir. Koda dönüşüm algoritması grafiksel öğelerin
bağlantılarından hareketle C kodunu oluşturmaktadır. Akış
diyagramında nesneler arasındaki ilişki bilgisi ilgili dosyada
veri olarak tutulmaktadır. Bu bilgi dönüşüm algoritması
vasıtasıyla C koduna düştürülmektedir. Şekil 3'te akış
diyagramı ve ilgili kodu görülmektedir. Geliştirilen uygulama
sayesinde şekil 3'te görülen kod elde edilmektedir.

Şekil 3: Kod Dönüştürme

Otomatik kod üretimi soyutlama seviyesinin yükselmesi ve
yazılımın dil bağımsız öğelerle tasarlanması nedeniyle ortaya
çıkan bir kavramdır. Dil bağımsız öğelerin platforma özgü
dillere
dönüştürülmesi
işlevi
kod
üretimi olarak
tanımlanmıştır. Şekil 1'de otomatik kod üretimi yapan
dönüştürücüler ve derleyiciler arasındaki ilişki görülmektedir.

Şekil 2: Otomatik Kod Üretimi
Herhangi bir işlevi yerine getiren kod kümesi bir fonksiyon
olarak adlandırılırsa, her fonksiyonun işleyiş süreci bir
algoritma yardımı ile ifade edilebilir. Sistemler belirli işlevleri
yerine getiren giriş çıkış fonksiyonlarından oluşmuştur.
Gömülü sistem yazılımları da sistemin işlevlerini yerine
getiren yazılımlar olduğu için sistemin algoritma üzerinde bir
görüntüsü mutlaka vardır. Şekil 2 'de görüldüğü gibi sistemin
algoritma ve gömülü kaynak kodu arasındaki ilişki soyutlama
seviyeleriyle ifade edilebilir. Algoritma üzerinde yapılan
değişiklikler sistemin davranışını belirler. Sistemin davranışını
aynı zamanda gömülü sistem üzerinde bulunan yazılım da
belirler. Dolayısı ile bu iki soyut kavramın ilişkisel olarak
bağlanması gerekmektedir. Bu ilişkiyi kuran ve algoritmalar
(ya da dil bağımsız diğer öğeler) ile kod arasında dönüşümü
sağlayan uygulamalara kod dönüştürücü veya kod üretici adı
verilmektedir.
3.1. Dönüşüm Algoritması
Dönüşüm algoritmaları algoritmanın koda dönüşümünü
sağlayan algoritmalardır. Bu algoritmaların başarımı çok
önemlidir. Dil bağımsız öğeler ile yazılım öğeleri ve dilin

Şekil 4: Koda Dönüştürme Algoritması (Akış Diyagramı
Taraması)
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Şekil 4'te akış diyagramından koda dönüşüm için yapılan
tarama görülmektedir. Özyinelemeli yapıda olan tarama
algoritması sayesinde akış bitiş noktasına kadar taranır. Sonra
dallanma noktasına geri dönülür. Akış diyagramında
dallanmalar "koşul" olan yerlerde gerçekleşmektedir. Akış
diyagramındaki dallanmaları arama grafları üzerinde
göstermek mümkündür. Arama grafı üzerindeki bütün
düğümler aranmak zorundadır.

bloğu başlatılır. Sözgelimi verilen örnekte başlama
komutundan sonra {1,2,if(3)[4,5,etiket_1:6,7],else(3)[8,go to
etiket_1]} biçiminde bir söz dizimi elde edilir. 1 düğümü
başlama, 7 düğümü bitirme düğümü olarak kabul edilirse elde
edilen kod {2,if(3){4;5;label_1:6;}else{8;go to label_1;}}
biçiminde olur. Böylece algoritma ile ifade edilen sistem
davranışı ANSI C standardında koda dönüştürülmüş olur.
3.2. Buzdolabı Yazılımları İçin Algoritmadan Kod Üreten
Uygulama
Bir önceki bölümde bahsi geçen algoritma sayesinde görsel
olarak ifade edilen program akış şemaları C koduna
dönüştürülebilmektedir. Örnek beyaz eşya olarak buzdolabı
seçecek olursak, buzdolabının donanımı doğrudan kontrol
eden kod bütününü işletim sistemi olarak düşünebiliriz.
Örneğin kompresörün sürülmesi veya fanın çalıştırılması gibi
sistemin donanımsal öğelerinin kontrol edilmesi işlevini
işletim sistemi yürütmektedir. Bunun üzerinde katmanlı
mimari biçiminde uygulama katmanı şekil 6'da görüldüğü gibi
eklenebilir. Uygulama katmanı buzdolabının herhangi bir
işlevini yerine getirmesi için gerekli olan tüm algoritmaları
içermektedir. Yazılımın bu biçimde parçalanmış olması
algoritma yoğun olan kod parçalarının akış diyagramları
biçiminde ifade edilip görsel olarak kolaylıkla değiştirilebilir
olmasını sağlamaktadır.

Şekil 5: Algoritmanın arama grafı üzerindeki gösterimi
Düğümlerin aranma biçimi ortaya çıkan kodu belirlemektedir.
C dili prosedürel bir dildir. Tüm akış, komutların arka arkaya
çalıştırılması biçiminde gerçekleşmektedir. Başlangıç ve bitiş
düğümleri arasında tüm yollar derinlik öncelikli tarama
yapılarak taranır.

Şekil 6: Buzdolabı için katmanlı mimari
Algoritmaların bulunduğu kod parçalarının görsel olarak
değiştirilebildiği bir Windows uygulaması geliştirilmiştir.
Uygulama C# dili ve MS Visual Studio ile gerçekleştirilmiştir.
Şekil 7'de uygulamanın genel mimarisi görülmektedir.

3.1.1. Derinlik Öncelikli Tarama
Derinlik öncelikli arama (tarama), arama ağacı üzerindeki
düğümlerin içerdiği alt düğümleri öncelikli tarama esasına
dayanmaktadır.[2] Şekil 5'te görülen arama ağacında 3
numaralı düğüm dallanma düğümü, 6 numaralı düğüm
birleşme düğümüdür. Tarama işleminde dallanma düğümüne
gelindiği zaman yinelemeli algoritma devreye girer. Burada
öncelikli olarak koşulun doğru olması durumu ele alınarak
kırmızı okları takip edilen bir yol izlenir. İlk arama neticesinde
{1,2,3,4,5,6,7} düğümlerinden geçilir. İkinci arama dallanma
düğümünden başlanılarak yapılır. Eğer iç içe birden fazla
düğümde dallanma var ise geri dönüp tekrar tarama sayısı
artar. Tarama sayısı başlangıç (1) ve bitiş (7) düğümleri
arasında gidilebilecek yol sayısı kadardır. Verilen örnekte bu
sayı ikidir. İki tarama sonunda tüm graf yapısı taranmış
olacaktır. İlk tarama sırasında birleşme düğümüne denk
gelindiğinde o düğüme bir etiket verilir. İkinci tarama
dallanma düğümünden başlar ve birleşme düğümüne
gelindiğinde verilen etiket akışın verilen etiket ismine
dallanmasını sağlamak için "go to <etiket>" biçiminde kod
eklenir.

Uygulama

Kullanıcı Arayüzü

Çizim

Dosya Erişimleri

Parser

Translator

DERLEYİCİ

STK-500
Programlayıcı

Ürün Elektronik Kartı

Dallanma düğümleri koşul içerdiği için bu düğümlere
gelindiğinde "if" bloğu başlatılır. Sonraki tarama da ise "else"

Şekil 7: Uygulama Genel Mimarisi
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Uygulama birçok editör programın sahip olduğu özelliklere
sahiptir. Akış diyagramının çizilmesi, elemanların taşınması,
kopyalanması, tasarımın kaydedilmesi ve tekrar açılması gibi
birçok işlevi yerine getirebilir. Bunun yanında belirlenen bir
biçime
göre
hazırlanmış
C
kodunu
algoritmaya
dönüştürebilir(parser). Asıl işlevi ise tasarlanmış bir
algoritmayı C koduna dönüştürebilmesidir(translator).
Kullanıcı var olan belirli değişkenleri kullanarak en başından
bir algoritma geliştirebilir ya da var olan yazılımın
algoritmasını değiştirebilir. Bununla beraber IAR Embedded
Workbench altyapısı ile derleme yapabilir ve STK500
programlayıcı ile hedef karta programlama yapabilir. Bu
özellikler sayesinde yazılım üzerinde değişiklik anında koda
yansıtılabilmektedir. Bu ise yazılım revizyon süresini ve
maliyetini oldukça azaltmaktadır.

belirleyebilir. Bunu geliştirilen uygulama ile buzdolabı koduna
yansıtıp, derleme ve programlama aşamalarından sonra
elektronik kart üzerine yükleyebilir. Gerçek zamanlı testini
yapabilir.

4. Tartışma
Gömülü sistemler veya daha özel olarak beyaz eşya ürün
yazılımlarının donanımdan bağımsız olarak geliştirilebilmesi
iyi kurulmamış mimariler için mümkün değildir. Özellikle de
otomatik kod üretimi ile bunu başarmak daha da zordur. Fakat
iyi bir mimari tasarım ile birbirine benzer yapıların benzer
sistemler için ortak kullanılması ve değişen özelliklerin
algoritmalar yardımı ile kolaylıkla eklenip çıkarılabilmesi
olanağı mevcuttur. Bu yaklaşım ile yazılım geliştirme süreci
hızlanır mı? İyi bir mimari tasarımı ve yazılım alt yapısı
oluşturmak için harcanan çaba, elde edilen geri kazanımlar
(yazılım maliyeti, kalite artışı, süre gibi pozitif yönler) ile
telafi edilebilir mi? Yazılım üretim hattı yöntemlerine ek
olarak kod üretimi ve algoritma yönetimi fazladan ne gibi
kazançlar sağlamaktadır? Kod üretimi ve algoritmaya
doğrudan hakim olmak yazılım hakkında bilgi sahibi olmayan
paydaşlara sistem tasarımına ve algoritma yönetimine yazılım
geliştiriciler olmaksızın hakim olma olanağı sunar. Fakat böyle
bir alt yapıyı oluşturmak için harcanan çaba yazılımı başından
yazmak için harcanan çabadan fazla mıdır veya geri dönüşü
mümkün müdür? Riskler nelerdir?

5. Sonuç
Beyaz eşya yazılımları görece küçük boyutlu ve algoritma
yoğun yazılımlardır. Bunun yanında birbirine benzer ürünlerin
bulunduğu ürün aileleri mevcuttur. Bir ürünün temel bir takım
fonksiyonlarının sabit kalması ve diğer bazı özelliklerin
değiştirilmesi ile değişik varyasyonlarda ürünler elde
edilebilmektedir. Bu ise benzer ürünlerin yazılımlarının
yazılması, yazılımlarda sık sık revizyonların yapılması
anlamına gelmektedir. Sürekli değişiklik isteği yazılım bakım
ve yenileme maliyetlerini artırmaktadır. Geliştirilen uygulama
ile yazılımın değişmeyen parçalarının sabit olarak düşünülmesi
ve değişen algoritmaların görsel bir ortamda değiştirilebilir
olması sağlanmış, kullanıcının yazılımda değiştirmek istediği
kısımları kolaylıkla değiştirilmesi olanaklı hale getirilmiştir.
Böylelikle yazılım bakım, gözden geçirme, revizyon
maliyetleri azaltılmış, soyutlama seviyesi artırılarak üst seviye
tasarım yapılması sağlanmıştır. Kod karmaşıklığından uzak
geliştirme ortamı sayesinde yaratıcılık artırılmış, çözüm odaklı
çalışma imkanı sunulmuştur.

Şekil 8: Defrost Algoritması ve İlgili Kodu
Şekil 8' buzdolabı için defrost algoritması ve kod dönüştürme
yöntemi kullanılarak elde edilen kod görülmektedir. Bu
fonksiyon global olarak tanımlanmış değişkenler üzerinde
çalışır ve defrost'un yapılıp yapılmamasına karar verir. Bunun
için üç koşul incelenir. Alarm durumu yoksa sıcaklık
sensöründen gelen değer okunur ve belirli bir sıcaklık
değerinden büyük olana kadar defrost'un yapılmasına karar
verilir. Defrost_Yap=0 ataması ise defrost yapılmayacağını
gösterir. Eğer alarm durumu varsa, ısıtıcının belirli bir süre
çalışmasını sağlamak gerekir. Zamanın dolup dolmadığı
kontrol edilir. Eğer zaman doldu ise defrost'u sonlandırmak
gerekir. Zaman dolmadı ise defrost yapılmaya devam edilir. İlk
iki koşul denendikten sonra çıkışlar (kompresör ve fan )
kapatılır. Defrost yapılacak kararı önceki 3 koşulda verildikten
sonra, bu karara bağlı olarak ısıtıcı açılır. Eğer defrost
yapılmayacaksa (veya sonlandırıldı) ise bir süre beklemek için
su süzülme zamanı (condense_time) sıfırlanır. Böylelikle
defrost algoritması belirlenmiş olur. Kullanıcı istediği
durumda algoritma üzerinden daha farklı bir defrost yöntemi

6. Kaynakça
[1] Laplante, P. , "Real-Time Systems Design and Analysis /
Programming Languages and Software Production
Process", Wiley-IEEE Press, 321-349, 2004
[2] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L.
Rivest, and Clifford Stein. Introduction to Algorithms,
Second Edition. MIT Press and McGraw-Hill, 2001. ISBN
0-262-03293-7. Section 22.3: Depth-first search, pp. 540–
549.
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büyük ölçekli, yazılım ağırlıklı birer proje olarak ele
alınmasını zorunlu kılmıştır. Aviyonik sistem içinde rol aldığı
fonksiyonların kritiklik seviyelerinden ötürü, Aviyonik
Yazılım Geliştirme Projeleri’nin ilerleyişi, profesyonel proje
yönetimi ile takip edilmelidir. Çıktıları arasında karşılaması
gereken en önemli ihtiyaçlardan olan emniyet gereksinimleri
de profesyonelce yönetilmeli ve yazılım geliştirme teminat
seviyesi(Development Assurance Level) atanarak kontrol
altında tutulmaldır.

Özetçe
Emniyet kritik sistemlerde, özellikle aviyonik sistemlerde,
yazılım tarafından gerçeklenen fonksiyonların oranı her yeni
nesil sistemde artmaktadır. Bu bağlamda, ortaya çıkabilecek
yazılımsal hata oranın artması da doğal karşılanabilir. Uçuşa
elverişlilik otoritelerinin amacı, ortaya çıkması muhtemel bu
hataların
önlenmesi
amacıyla
çeşitli
standartların
yayımlanmasını ve uygulanmasını sağlamaktır. Buna rağmen
günümüzde bile, en son teknoloji ürünü uçak sistemlerinde
dahi sistematik olarak yapılmış hatalar, uçuş güvenliğini riske
atabilecek istenmeyen olaylara veya ölümcül kazalara neden
olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı bu tür olaylara veya
kazalara neden olan sistematik hataları incelemek ve
uygulanabilir süreç yönetimi ile mal veya can kaybına neden
olmadan erken fazlarda ortaya çıkarıp önlenebilmesini
sağlayabilecek yöntemler özetlemektir.

Bu bildirinin ikinci kısmında aviyonik yazılımlarda güvenliğin
sağlanmasına yönelik, sektörde halen uygulanan yöntemler ve
etkileri; üçünü kısımda, günümüze kadar emniyet kritik
aviyonik sistemlerde yazılım kaynaklı olduğu raporlanan
istenmeyen olay ve kazalardan çeşitli örnekler; dördüncü
bölümde ise, bu tür olaylarla karşılaşılmamasını sağlamak
üzere muhtemel hataları erken fazlarda ortaya çıkarıp
önlenebilmesini
sağlayabilecek,
uygulabilir
süreç
yönetimlerine değinilecektir.

1. Giriş
1988 yılında ilk teslimatı yapılan Boeing 737-400 tipi bir
uçakta kokpit yönetim sistemi ve kabin içi eğlence sistemleri
için yaklaşık 400,000 satır kod bulunurken, 1994 yılında ilk
test uçusunu yapan Boeing 777’de bu rakam 2,000,000 satırı
bulmaktadır[1]. 2011 yılında ilk teslimatı yapılacak olan
Boeing 787’de ise bu rakamın 777 modelinden üç kat fazla,
yaklaşık olarak 6.5, 7 milyon satır olacağı belirtilmektedir
[2,3]. Görüldüğü üzere yazılımın emniyet kritik aviyonik
sistemlerde artan bir oranla kullanımı vardır. Örnek olarak
Boeing 787 Dreamliner modelinde türbülans etkilerinin en az
hissedilmesi için özel bir oto-pilot sistemi denenmektedir[4].
Hatta ticari uçaklara, terörist etkilerine karşın, pilotu devre
dışı bırakan yazılım ağırlıklı otonom sistemler eklenmesi
planlanmaktadır[5].

2. Aviyonik Yazılımlar ve Güvenlik
Yeniden geliştirilecek veya modernize edilecek olan hava
araçlarının emniyeti ve uçuşa elverişliliği, hava emniyet
programı çerçevesinde, devletlerin koyduğu yasa, kanun ve
yönetmeliklerle
belirlediği
kurumlar
tarafından
değerlendirilir. Değerlendirme süreci, sertifikasyon temeli ile
bağlanır. Sertifikasyon temelleri, bu programlarda
kullanılacak olan emniyet standartlarını referans gösterirler.
Emniyete etki eden, motor, yakıt, hidromekanik, yapısal vb.
gibi tüm hava aracı sistemlerininin değerlendirilmesi bu
temellerin omurgasını oluştururlar. MIL-HBDK-516-B, MILSTD-882, FAR 25 Part X gibi emniyet standartları
incelendiğinde her bir alan için, karşılanması gereken
kriterlerin listelendiği görülür[7, 21]. Örnek olarak MILHBDK-516-B içerisinde hava aracı içerisinde yer alacak
bilgisayarlar ve yazılımları ile ilgili karşılanması gereken
toplam 30 adet kriter bulunmaktadır. Bu kriterler, yazılım
emniyet programının kapsamından başlayarak, yazılım
mimari tasarımı, yedekleme yönetimi, hataya dayanıklılığın
gösterimi gibi teknik detaylarları ve kalite-konfigürasyon gibi
bütünleyici disiplinleri de içerir.

Benzer eğilim askeri sistemlerde de aynıdır. Geliştirilmesi ve
üretimi, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 9 ülke
tarafından yapılan ve son insanlı hava aracı olarak lanse
edilen F-35 Müşterek Saldırı Uçağı (Joint Strike Fighter-JSF)
yaklaşık olarak 5,700,000 satır kod içerecektir[3]. Oysa ilk
uçuşunu 1997’da yapan F-22 Raptor 2 milyon satır kod
içerirken, F-16 tipi bir savaş uçağının ilk versiyonlarında
operasyonel uçuş yönetim sistemi(OFP-Operational Flight
Program) sadece 68000 satır koddan oluşmaktaydı[6].
Günümüzde kullanılan üst seviye programlama dilleri, F16’ların da programlandığı makine dili seviyesi programlama
dillerine göre daha fazla işlem gerçekleştirilmesine olanak
sağlamasına rağmen kod satır sayısındaki bu artış, yazılım
üzerindeki yükün artışını göstermektedir.

Emniyet seviyeleri, sistemin yerine getirdiği fonksiyonun
yanlış çalışmasında veya kaybında, tehlikeli veya ölümcül
hatalarla karşılaşılması durumlarına göre belirlenir.
Altsistemlere atanacak geliştirme teminat seviyelerinin
belirlendiği emniyet değerlendirme süreci, bir hava aracının
bütün olarak analiz edildiği fazdır. Temelde, yazılıma atanan
geliştirme seviyelerinin kritiklik seviyesi, oluşması muhtemel
her bir hatanın, yazılım kaynaklı olma durumunun detaylı
incelenmesi ile ortaya çıkar. Yazılımın uçuş güvenliğine olan

Aviyonik sistemlerde yazılımla gerçeklenen fonksiyon
miktarındaki artış, aviyonik sistem geliştirme projelerini,
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kontrol eden sistemler burnun yukarı kaldırılması komutu
üretmiş ve hava aracı 12.500 metreye(41000 feet)
tırmanmıştır. Bu esnada perdövites(tutunma kaybı - stall)
uyarısı alınmıştır. Avustralya Ulaşım Güvenlik Bürosu’na
(Australian Transport Safety Bureau - ATSB) göre yazılım
hiyerarşisi, Hava Veri Atalet Referans Birimi’nin(Air Data
Inertial Reference Unit - ADIRU) hatalı olduğu daha önceden
bilinen ivmeölçer verisi tarafından sürülmesine izin
vermektedir. Ayrıca birinci uçuş bilgisayarı tarafından hatalı
ADIRU komutları kullanılmakatadır. İvmeölçerler5 olay
anından bir süre önce hatalı duruma düşmüştür. Yazılım
sağlam olan diğer ivmeölçeri(İvmeölçerler6) kullanmaya
başlar. Olayda, İvmeölçerler6’nın hatasının sezildiği anda
zaten hatalı olduğu bilinmesi gereken İvmeölçerler5
hesaplamalar için
kullanılmaya başlar[9]. Yazılım
hiyerarşinin sebep olduğu hataya ait üst düzey gösterim Şekil1’de verilmektedir[10].

etkisi ancak bu safhada belli olur. Bu nedenle emniyet
çalışmalarına paralel yürüyen yazılım geliştirme faaliyetleri,
teminat seviyelerinin karşılanması açısından risk oluşturur.
Bu açıdan bakıldığında emniyet kritik yazılım geliştirme
projeleri, emniyet çalışmaları çoktan bitmiş ve kendisine
atanan kritiklik seviyesi belirlenmiş projelerin alt birimleridir.

3. Örnekler
Bu bölümde yazılım kaynaklı olduğu raporlanan istenmeyen
olay ve kazalardan çeşitli örneklere yer verilecektir.
3.1. Olay 1
3.1.1.

Uçuş Bilgileri

Tarih: 5 Ağustos 2005
Hava Yolu / Uçuş Numarası: Malezya Havayolları / 124
Uçak Tipi: Boeing 777-200
Yolcu Sayısı: 177
3.1.2.

3.1.4.

Sonuç

Bu olayda yaralanma veya uçakta herhangi bir hasar
oluşmamıştır. A.B.D. Federal Havacılık İdaresi (U.S. Federal
Aviation Administration - FAA), tüm 777 kullanıcıları için
hatalı yazılımın düzeltilmesini sağlamak üzere yüksek
öncelikli Acil Uçuşa Elverişlilik Direktifi (Emergency
Airworthiness Directive - AD) 2005-18-51 yayınlamıştır[11].

Olayın Meydana Gelişi

1 Ağustos 2005 tarihinde, 9M-MRG kayıtlı Boeing 777-200
tipi Malezya Havayolları’na ait bir uçak, Perth’den Kuala
Lumpur’a doğru uçuşuna başlar. Kalkış sırasında mürettebat,
uçak sistemleri tarafından tutarsız hız göstergeleri uyarısı ile
uyarılır. Düşük hava sürati uyarısı ve perdövites(tutunma
kaybı - stall) uyarısı birbiri ardına alınır ve uçak irtifa
kaybetmeye başlar. Kaptan otopilotu devredışı bırakır ve
uçağın burununu indirir. Otomatik gaz fonksiyonu yeniden
devreye alındığı zaman, irtifa kaybetmiş olan uçak tekrar 610
metreye (2000 feet) tırmanır ve kaptan bu yükselişi durdurmak
için otomatik gaz fonksiyonunu devredışı bırakır. Kaptan hava
trafik kontrolünü (ATC) irtifayı korumak konusunda başarısız
oldukları konusunda bilgilendirir ve radar yardımı ile iniş
talebinde bulunur. Mürettebat, hava trafik kontrolünün
yardımı ile hız ve irtifayı doğrulayarak manuel olarak inmeye
karar verir; çünkü hem sol hem sağ otopilot bu sefer uçağa
burun aşağı komutu iletmeye başlamıştır[8].

3.2. Olay 2
3.2.1.

Uçuş Bilgileri

Hava Yolu / Uçuş Numarası: Test Uçuşu
Uçak Tipi: Bilgisi mevcut değildir.
Yolcu Sayısı: 2 Kişilik Test Ekibi
3.2.2.

Olayın Meydana Gelişi

Software System Safety Handbook’ta örnek verilen kaza
durumunda donanım kontrollü ateşleme yapan bir hava aracı
yazılım kontrollü ateşleme yapacak şekilde modernize
edilmiştir[12]. Modernizasyon standartlara uygun yapılmış ve
geliştirilen yazılım tamamıyla test edilmiştir.
Yer testleri bitmiş ve uçuş testlerine başlanmıştır. Gerekli
pozisyonunu alan pilot füzeyi ateşlemiştir. Ancak füze serbest
kalıp uçaktan ayrılmadan ateşleme gerçekleşmiştir. Test
pilotunun tecrübesi sayesinde can kaybı olmadan test uçuşu
tamamlanmıştır.
3.2.3.

Olay Sonrası Rapora Göre Sebepler

Tasarım dokümanında füzeleri tutan kısmın füzeyi serbest
bırakması için gerekli olan zaman belirtilmemiştir. Projedeki
yazılım mühendisi burada kendince bir tahminde
bulunmuştur. Oysa yazılım mühendisinin tahmin ettiği süre
gerçek sürenin altındadır. Pilot füzeyi ateşlediğinde, henüz
füze serbest kalıp uçaktan ayrılmadan ateşleme
gerçekleşmiştir.
3.2.4.

Test pilotunun tecrübesi sayesinde can kaybı olmadan
tamamlanan test, ilk başta çok basit gözüken bir varsayımın
ne kadar büyük bir soruna yol açabileceğine dair güzel bir
örnek teşkil etmektedir. Özellikle sistem gereksinimlerinden
yazılım gereksinimlerine geçiş yapılırken eksik ya da yoruma
açık yerler için varsayım yapılmamalıdır[12].

Şekil 1. Olay1’in oluşumunun üst düzey gösterimi

3.1.3.

Sonuç

Olay Sonrası Rapora Göre Sebepler

Bu olayda uçak 11.600 metreye (38000 feet) tırmanmakta
iken, yanlış veriler uçağın tüm hareketlerini etkilemiştir. Uçağı
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System - PFCS) bağlı hidroliklerin bulunduğu hattır ve 1 ve 3
numaralı sistemlere aittir. Bu kaçak sonunda 1 numaralı
sistem tamamen devre dışı kalır. 3 numaralı sistem sol motor
yuvasında izole edilir ama sağ motor için çalışmaya devam
eder. 2 numaralı sistem ise hem sağ hem sol için
çalışmaktadır.

3.3. Kaza 1
3.3.1.

Uçuş Bilgileri

Tarih: 23 Şubat 2008
Hava Yolu / Uçuş Numarası: ABD Hava Kuvvetleri
Uçak Tipi: B-2 S/N 89-0127
Yolcu Sayısı: 2 Mürettebat
3.3.2.

Bu olay sonunda sol motor yuvasındaki hidrolik akışı durur
ve kokpit’te “PFCS Reset” uyarı ışığı yanar. Prosedür gereği
mürettebat PFCS’i tekrar başlatır. Yeniden başlatılma sonrası
PFCS hızlı bir şekilde yunuslama (pitch) ve itki (thrust)
değişiklik komutları üretmeye başlar. Sol motorda tek, sağ
motorda ise iki aktif hidrolik hat olduğundan 2 rotor
zamanlama olarak farklı tepkiler vermeye başlarlar.
Mürettebat PFCS’i yeniden başlatma işlemini uçuşun son 20
saniyesinde 8-10 kez tekrarlarlar. Rotorların asimetrik
davranışı ve ortaya çıkan uçuş davranışı sonucunda
mürettebat uçağın kontrolünü kaybeder ve uçak düşer[16, 17].

Olayın Meydana Gelişi

23 Şubat 2008’de Andersen Askeri hava üssünden kalkışa
geçen “Kansas Spirit” adlı B-2 tipi uçak kalkışını
tamamlayamadan düşmüştür[13].
3.3.3.

Olay Sonrası Rapora Göre Sebepler

Kaza sonrası yapılan araştırmalar uçağın uçuş öncesi sağanak
yağışa maruz kaldığını ve yüzeydeki uçuş algılayıcılarını
etkilediğini ortaya koymuştur. B-2’deki uçuş kontrol sistemi
toplam 24 algılayıcıdan gelen verilere dayanmaktadır. Nem
nedeniyle 3 algılayıcının yanlış bilgi yollaması, uçuş kontrol
sisteminin de hatalı veri oluşturmasına yol açmıştır. Sonuç
olarak Uçuş Kontrol Bilgisayarı (Flight Control ComputerFCC) “angle of attack” ve “yaw” verilerini uçağa yanlış
aktarmıştır. Uçak kalkışa geçtiğinde uçuş kontrol sistemi
hatalı düzelme mesajları yollamıştır. Gelen hatalı mesajlar
yüzünden uçak 30-derece “pitch up” yapıp, sol tarafa
sapmıştır ve düşmüştür.

3.4.3.

Olay Sonrası Rapora Göre Sebepler

İncelemeler sonucunda aşağıdaki sonuçlara varılmıştır[16,
17]:


Hidrolik hattındaki kaçak yüzünden PFCS’in
yeniden başlatılması doğrudur.



“PFCS Reset” düğmesine basıldığında, yazılımda
bulunan bir hata yüzünden önemli oranda
yunuslama ve itki değişiklik komutları oluşturularak
pervanelere yollanmıştır.

İncelemeler sonucunda aşağıdaki sonuçlara varılmıştır[14]:


Pitot ısıtıcıları ile iletişimde kullanılan yeni tekniğin
etkili olmadığı ortaya çıkmıştır.



İki rotorun dengesiz hidrolik hattı yüzünden rotorlar
aynı anda tepki verememiştir.



Hava verisi içerisindeki bilginin bozulması sonucu
hava hızı ve hücum açışı hatalı hesaplanmaktadır.



Bunun sonucunda da kontrolsüz yunuslama (pitch),
yuvarlanma (roll) ve yalpa (yaw) değerleri rotorlara
iletilmiş ve uçakta perdövites (tutunma kaybı-stall)
oluşmuş ve uçak düşmüştür.

3.3.4.

Sonuç

Bu kazanın sonucunda 2 mürettebat atlamayı başarmış ve
yaralı olarak kurtulmuşlardır.

3.4.4.

Bu kazanın sonucunda 4 mürettebatta hayatını kaybetmiştir.
Uzmanlar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kazanın
sebeplerinden yazılımla ilişkili olanların aşağıdakiler olduğu
belirlenmiştir:

Yazılım içerisinde bulunan bir hata: Kod tasarımı
tamamen karşılamamaktadır,

Uzmanlar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kazanın
sebeplerinden yazılımla ilişkili olanın aşağıdakiler olduğu
belirlenmiştir:


Yazılım içerisinde bulunan bir hata: Dış
arayüzlerden gelen verilerin doğruluğunun monitör
edilmesi ile ilgili yazılımda hata vardır.

veya

Kayıp uçağın maliyeti 1,4 Milyar ABD Doları’dır[15].
3.4. Kaza 2
3.4.1.

Uçuş Bilgileri



Yazılım tasarlandığı gibi çalışmakta, fakat tasarım
tüm PFCS kontrol gereksinimleri ile uyumsuz
olarak yapılmıştır.

4. Önlemler

Tarih: 11 Aralık 2000
Hava Yolu / Uçuş Numarası: Marine Corps. / ABD
Uçak Tipi: V-22 Osprey
Yolcu Sayısı: 4 Mürettebat
3.4.2.

Sonuç

Bu bölümde yazılım güvenliği için uygulanabilir süreç
yönetimi teknikleri önerilecektir.
A.B.D. Federal Havacılık İdaresi (U.S. Federal Aviation
Administration - FAA), RTCA/DO-178B’yi yazılımın bir
hava aracında güvenilir olarak çalıştığının değerlendirilmesi
aşamasında rehber doküman olarak kullanır[18, 19]. DO178B, sistem tarafından kendisine atfedilen emniyet
görevlerini yerine getirir. Yazılımda hangi fonksiyonların
hangi emniyet seviyesine göre geliştirilmesi gerektiği bilgisi
yazılım sürecine bir girdidir.
Sistem emniyet

Olayın Meydana Gelişi

Aralık 2000 günü New Carolina üzerinde bir gece eğitim
uçuşu yapmakta olan V-22 Osprey düşer.
Sol motor yuvasundaki bir hidrolik hattında bir kaçak oluşur.
Bu hat Ana Uçuş Kontrol Sistemi’ne(Primary Flight Control
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gereksinimlerinden bağımsız olarak, yazılımın doğası gereği
ortaya çıkabilecek emniyet açıklarını değerlendirme
zorunluluğu yoktur. Bu nedenle DO-178B standardına uygun
olarak geliştirilen yazılımın, güvenilirlikle ile ilgili olarak,
geliştirme teminat seviyesi dışında emniyet programı
gereksinimleri ile ilişkilerini özümsemek sistemsel bir
gerekliliktir.

projelerde kullanıma yönelik rehber döküman çalışması
yapılabilir.
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Halen kullanılan emniyet programlarının, oluşması muhtemel
bu tür hataların sistem emniyet değerlendirme fazında
yakalaması imkansız değildir ama zordur.
DO-178B
standardı, “Yazılım Emniyet Sürecini”, “Sistem emniyet
Sürecinin” bir parçası olarak gördüğü için ayrıca
değinmemektedir. Yazılım güvenlik konularının da dahil
olduğu bir program, DO-178B’ye uyum gösterimi ile
eşzamanlı olarak uygulanmalıdır. Bu sürecin uygulanması
aşamasında yazılım hata ağacı analizi ile yazılımda oluşacak
tek hatadan kaynaklı hataların engellenmesi maliyetli ama
yazılım sağlığının sağlanması açısından önemlidir[20].
Aviyonik yazılım geliştirme projelerinde kullanıcının
operasyona yönelik gereksinimleri dışında, emniyet
çalışmaları sonunda ortaya çıkan, sisteme dair güvenlik
gereksinimleri de önemli yer tutmaktadır. Yazılım
gereksinimleri arasında yer alan ve kullanıcıyı sistemde olan
herhangi bir tehlikeye karşı uyaran Uyarı/Dikkat/
Tavsiye(UDT) gereksinimleri, sistem açılmadan önce
gerçekleştirilen cihaz içi test gereksinimleri (Built In Test BIT), iki veya daha çok bilgisayarlı sistemin yedekli
çalışmasını
açıklayan
Ana-Yedek(Master-Backup)
gereksinimleri aviyonik sistemde yer alan güvenlik
gereksinimleridir. Bu gereksinimleri önemli kılan nedenlerden
ötürü, ayrı bir grup tarafından emniyet açısından
değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi, emniyet analizi ile
arasında ilişki kurulması yazılım emniyeti açısından hayatidir.
Askeri uygulamalarda, hava aracının icra edeceği görevlerle
ilgili kritiklik seviyesi tanımının olmaması kabul edilebilir bir
durum olmayabilir. Sistem emniyet değerlendirme sürecinde,
emniyetle birlikte görevlerin kritikliği de değerlendirilmeli ve
yazılım
fonksiyonlarının
görev kritiklik seviyeleri
atanmalıdır.

5. Sonuçlar
İkinci bölümde verilen örnek olayların başlıca nedenleri
arasında eksik/yanlış gereksinimler ve gereksinim-tasarımkod uyumsuzlukları gösterilebilir. Sözkonusu hataların ortak
gözden geçirme veya gereksinim bazlı testlerde gözden
kaçmış olması ise sorgulanması gereken bir konudur.
Örneklerde verilen olay ve kazalarda da görülebileceği üzere
DO-178B sertifiye olmuş ve güvenilirliği test edilmiş, eski
sistemler üzerine inşaa edilmiş, yeni nesil sistemlerde bile çok
düşük oranlarda olsa dahi, istenmeyen olaylara/kazalara
neden olan hatalar tespit edilmektedir.

6. Gelecekte Yapılacak İş
Yazılım güvenirliğinin artırılması amacıyla, MIL-HDBK
516B’nin[7] atıfta bulunduğu hataya dayanaklı yazılım
tasarımını konu olarak alan rehber dökümanların teknik
incelemesi; ve bu teknik altyapıya dayanarak standardın eksik
olduğu değerlendirilen noktaları için, öncelikli olarak prototip
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sistemin istikrarlı çalışma koşullarını bozarak işin bitme
zamanının kaçırılmasına neden olabilir. Bu yüzden statik
öncelik vererek zamanlama yapmak, sistemin başlangıçta
belirlenen yani istenilen önceliklere göre zamanlanmasını
sağlayarak sistemin düzenli olarak çalışmasını sağlar.

Özetçe
Bu makalede, statik öncelikli ve en öncelikli işin diğer işleri
kestiği zamanlayıcıya (fixed priority preemptive scheduler)
sahip gerçek zamanlı işletim sistemi kullanan yazılımlar için
RMA (Rate Monotonic Analysis) yöntemi önerilmektedir.
RMA, bir yazılımdaki işlerin bitme zamanlarına (deadline)
uymaları için işlere öncelik verme, işlerin tamamlanma
zamanlarının hesabı ve işlerin bitme zamanlarına uyup
uymama analizlerini tanımlar.

Her ne kadar statik öncelik verilerek yapılan zamanlama, başta
verilen önceliklere göre sistemin düzenli çalışmasını sağlıyor
olsa bile bu durum başta verilen önceliklerin doğru olmaması
yüzünden kötü sonuçlar doğurabilir. Bu durumu engellemek
için sistemin öncelikle ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesi
gerekmekte ve bu analiz sonucunda belirlenen önceliklerin
verilmesi gerekmektedir. Rate Monotonic Analysis (RMA),
statik önceliğe sahip en öncelikli işin diğer işleri kestiği
zamanlayıcı (fixed priority preemptive scheduler) kullanan
gerçek zamanlı işletim sistemleri için önerilir. Bu tip gerçek
zamanlı işletim sistemlerinde, işlerin bitme zamanlarını
(deadline) kaçırmamaları için işlere öncelik verme yöntemini
ve bunun analizini gösterir.

Makalede, Rate Monotonic Analysis (RMA) yönteminden, bu
yöntemin, ASELSAN Görev Yazılımları Müdürlüğü
bünyesinde geliştirilen bir EH (Elektronik Harp) projesi
Yazılım Konfigürasyon Birimine (YKB) uygulanması ve
sağlanan kazanımlar anlatılacaktır.

1. Giriş
Gerçek zamanlı işletim sistemlerinin en önemli özelliği
yapılan işin çokluğu değil, yapılacak işin belirlenen zaman
diliminde yapılmasıdır. Belirlenen zaman diliminin
aşılmaması, sistemde yapılması gereken işlerin birikmesini
engeller ve bu sayede sistem işlerini geciktirmeden gerçek
zamanlı olarak gereğini doğru bir şekilde yerine getirerek
çalışır. Bir işin bitme zamanının (deadline) kaçırılmasının
sonuçları, sistemin, hafif gerçek zamanlı (soft real-time) veya
sıkı gerçek zamanlı (hard real-time) olmasına göre
değişebilmektedir.

Makalenin geri kalanında sunum şu şekildedir: 2. bölüm temel
ve gelişmiş RMA teoremlerini, 3. bölüm “Deadline
Monotonic” Öncelik Atama Algoritmasını, 4. bölüm
Aperiyodik Aktivitelerin RMA’ya uygun şekilde nasıl ele
alınacağını anlatmaktadır. 5. bölümde RMA’nın EH projesi
YKB’sine uygulanması açıklanmaktadır. Son bölümde ise
RMA çalışmaları genel olarak değerlendirilmektedir.

2. RMA TEOREMĐ
Bu bölümde kısaca temel ve gelişmiş RMA teoremlerinden
bahsedilecek ve EH projesi YKB’si için uygulanması uygun
görülen teorem üzerinde durulacaktır.

Hafif gerçek zamanlı sistemler, işlerin beklenen zamanda
gerçeklenmemesi durumunda hatalı çalışan ama kötü
sonuçlara yol açmayan sistemlerdir. Ama sıkı gerçek zamanlı
bir sistemin, beklenen zamanda gerekli işlevi yapmamış
olması, ölümcül veya kişilere zarar verici kötü sonuçlara yol
açabilir. Örneğin, hastalar için kullanılan bir sistemin
gecikmesi hastanın ölümüyle sonuçlanabilir ya da uzay
projesinde kullanılan bir sistemin kritik bir görevi yerine
getirememesi ülke güvenliğinin tehlikeye girmesine neden
olabilir. Bu yüzden gerçek zamanlı sistemlerde işlerin
zamanlaması (scheduling) dikkatle ele alınması gereken
önemli bir konudur. Ayrıca işlerin beklenen zamanda
gerçeklenmesi sistemin kararlı bir şekilde çalışması için de
gereklidir.

2.1. TEMEL RMA TEOREMĐ (LIU and LAYLAND’S
THEOREM)
Bu teorem, işlerin doğru bir şekilde zamanlamasının yapılması
için gerekli matematiksel koşulu açıklamaktadır [1], [2]. Bu
teoremin kullanılması için gereken ön şartlar aşağıda
verilmektedir:
•
•

Genel olarak sistemlerde zamanlama işlemi, işlere öncelik
(priority) verilerek yapılır. Çünkü önceliği yüksek olan iş,
işlemciyi daha önce kullanma hakkına sahip olur ve daha önce
çalışmaya başlar. Öncelik vererek zamanlama, dinamik veya
statik olarak iki farklı şekilde yapılabilir. Dinamik
zamanlamada, belirli aralıklarla sistemin anlık durumu
değerlendirilir ve sistemin o anki durumuna göre öncelikler
verilir. Fakat bu mekanizma sistemin düzgün ve istikrarlı
çalışmasını garantilemez. Çünkü dinamik öncelik verilen
sistemde, bir işe verilmemesi gereken bir önceliğin verilmesi,

•
•

Herhangi bir işin yapılması sırasında, daha öncelikli
bir işin araya girerek işlemciyi kullanması
(Preemptive).
Đş önceliklerinin, RMA’ya göre verilmesi
(Kısa periyotlara sahip işlerin, yüksek öncelikler
alması)
Đşlerin periyodik olması ve birbirleriyle etkileşiminin
olmaması
Đşlerin bitme zamanlarının, periyotlarına eşit
Olması

Bu koşullar altında, n tane işin bitme zamanının aşağıdaki
eşitliği sağlaması gerekmekte [4], [5], [6]:
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zamanının
periyodundan
önce,
periyodunda
veya
periyodundan sonra olduğu periyodik bir işin, en kötü
durumdaki cevap verme süresini hesaplar [2].

n

Ci
≤ U (n) = n(21 / n − 1)
i =1 T i
∑

C i = i. işin Çalışma Zamanı, T i

(1)

Bu algoritmanın kullanılabilmesi için gereken ön şartlar
aşağıda verilmektedir:

= i. işin Periyodu,

U ( n) = Đşlemci kullanımı

•
Her iş periyodik olmak zorundadır. Aperiyodik işler
periyodik olacak şekilde ele alınmalıdır.
•
Đşlemci kullanımı her tasarımda olması gerektiği
üzere %100’ü geçmemelidir. Aksi halde algoritma sonuca
ulaşamaz, devamlı büyüyen cevap verme süresi üretir.
•
Đşlerin öncelikleri, RMA’ya göre verilmelidir.
(Periyodu küçük olan iş daha öncelikli olacak şekilde
öncelikler verilmelidir.)
Şekil 1’de verildiği gibi algoritmanın temel amacı işin
tamamlanma yani en kötü durumdaki cevap verme süresine
ulaşmaktır.
τ 1 ’den τ i ’ye kadar işlerin olduğunu ve τ 1 ’in en öncelikli iş
olduğunu kabul edersek, τ i işinin periyodik olaya cevap
verme süresi, τ i ’den daha öncelikli işlerin çalışma süreleri ve
τ i ’nin kendi çalışma (Cj) ve bloklanma sürelerinin (Bi)
toplamına eşittir. Böylece, τ i ’nin başlangıç cevap verme
süresini a0 elde etmiş oluruz;

2.2. TEMEL RMA TEOREMĐ (LIU and LAYLAND’S
THEOREM)’in kısıtları
Temel RMA’nın uygulanabilmesi için yukarıda belirtilen
şartların sağlanması gerekmektedir. Fakat günümüz yazılım
ihtiyaçlarında bu şartların karşılanması, hem tasarımın
kabiliyetini kısıtlamakta hem de tasarım sürecini
zorlaştırmaktadır. Bu yüzden yazılımı RMA teorem 1’e göre
tasarlamak yerine RMA’nın kullanılabilirliğini artırmak için
daha önce belirtilen koşulları esnetmek ve bu teoremi
geliştirmek gerekmektedir [1], [2].
RMA teorem 1’de bahsedilen ve geliştirilmesi gereken kısıtlar
şunlardır:
•

•

•

Bir yazılımda işler her zaman periyodik olmayabilir,
aperiyodik (periyodik olmayan) işlerin de ele
alınması gerekir. Aperiyodik işler, periyodik işler
gibi ele alınır.

i

a0 = Bi + ∑Cj

Đşin bitme zamanları (deadline), o işin periyodundan
önce ya da sonra olabilir her zaman birbirine eşit
olması gerekmemektedir.

(2)

j=1

Bu sonuç yaklaşık bir değer olmaktadır, çünkü daha kısa
periyotlu işler τ i ’nin periyodu içinde birden fazla kez
çalışabilir. Bu yüzden, aşağıdaki hesaplamayı a n +1 , a n ’e eşit
olana kadar tekrarlamak gerekir;

Ortak kaynağı kullanan işler birbirine bağımlı hale
gelirler. Bloklanma da, birden fazla işin paylaştığı
bir kaynağın, düşük öncelikli iş tarafından alınması
yüzünden yüksek öncelikli işin çalışamamasıdır.
Bloklanma süresinin de işlerin çalışma süresine
eklenmesi gerekmektedir.

i −1 
an 
a n +1 = Bi + kC i + ∑   C j
j =1 T j
 

Bloklanmaya neden olan iki durum vardır; önceliğin
tersine (Priority Inversion) dönmesi ve kilitlenme
(Deadlock). Bu durumları engellemek için
protokoller mevcuttur. Bunlardan bazıları; Önceliğin
Kalıtımı Protokolü (Priority Inheritance Protocol)
gibi, sadece önceliğin tersine dönmesini engellerken,
bazıları da her iki durumu engellemektedir, En
Yüksek Öncelik Protokolü (Priority Ceiling
Protocol), Tavan Aşırı Öncelik Protokolü (Highest
Locker Protocol) gibi.

 an 
  , a n zamanı boyunca
T j 

τj

(3)

işinin çalışma sayısını verir.

Ayrıca işin periyodunun tekrarlama sayısı k’yı da dikkate
almamız gerekir. Bunun ilk değeri olarak 1 kullanılır.
Bu işin k. periyodu için, an en kötü durumdaki cevap verme
süresini verir (Bu süre ilk periyodun başlangıcından itibaren
olacak şekilde bağıl zamandır).

Öncelikli olarak eğer tasarım protokol kullanımını
gerektirmiyorsa, bloklanma durumunu en aza
indirmek için ortak kaynak kullanan işlere aynı
öncelik atanabilir. Bu sayede farklı önceliğe sahip
olan işler olmadığı için bloklanma gibi bir durum
söz konusu olmayacaktır. Tabi bu durum önceliğin
atanması gibi önemli bir metodu kullanmamızı
engelleyecektir. Ama tasarım bu metoda ihtiyaç
duymuyorsa kullanılması en pratik ve fazladan iş
yükü getirmeyen çözüm yolu budur.

Eğer, işin k. periyodu için, bu cevap verme zamanı işin bitme
zamanından (deadline) (( k − 1) T i + D i )) büyükse, bu iş bitme
zamanına (deadline) uymamaktadır. Buna rağmen, bunun en
kötü durumdaki cevap verme süresi olduğundan emin
olamayız. Her durumda, cevap verme süresi E i, k (Bu
süre τ i işinin k. periyodunun başlangıcından itibaren olacak
şekilde bağıl zamandır).

Ei,k = an − T i (k − 1)

(4)

Eğer E i, k değeri T i değerinden büyükse, işin bir sonraki
periyodu (k=k+1) için, dengelenmiş a n +1 değerini, ( an + C i )
başlangıç değeri ile hesaplamak gerekir. Eğer, E i, k değeri T i
değerinden küçük veya eşitse, işlemcinin meşguliyeti bitmiş

2.3. GELĐŞMĐŞ RMA TEOREMĐ
Bu algoritma yukarıda verilen algoritmanın genelleştirilmiş
halidir. Diğer işler tarafından bloklanmaya açık, işin bitme

154
2

5. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'11

demektir. Bu işin yeteri kadar periyodu (1’den k’ya kadar) en
kötü cevaplama süresini bulmaya yetecek kadar analiz edilmiş
olur.

periyottan büyük olabilir. Ayrıca önceliklerin Rate Monotonic
Analysis’e göre (yani düşük periyotlu işin öncelikli olması)
verilmesi gerekmemektedir. Deadline monotonic analizine
göre (En küçük bitme zamanına (deadline) sahip iş en
öncelikli olur) ya da daha farklı bir tekniğe göre de öncelikler
verilebilir.

τ i ’nin k. periyodu için başlangıç
cevap verme süresi a0 ’ı hesapla

3. “DEADLINE MONOTONIC (DMA)”
Öncelik Atama Algoritması
Periyotları ile bitme zamanları (deadline) eşit olan periyodik
işler için “rate monotonic” öncelik algoritması iyi bir
algoritmadır. Bu algoritmaya göre işler, periyotlarına göre
küçükten büyüğe sıralandığında, periyodu küçük olan iş en
öncelikli olacak şekilde işlerin öncelikleri atanır.

τ i ’nin k. periyodu için cevap
verme süresi

Sonraki
periyot
k=k+1
n=0

an+1 ’ı hesapla

an+1 = an

Hayır

Ancak, bir işin bitme zamanının, periyodundan önce ya da
sonra olmasını göz önüne alarak yeni bir öncelik atama
algoritması önerilmektedir. Bu yeni algoritma, “deadline
monotonic” öncelik atama algoritmasıdır ve bu algoritmada,
statik öncelikler, işlerin bitme zamanlarına göre verilirler [2].

Cevap
verme
süresi
dengeli
değil

“Deadline Monotonic” öncelik atama algoritmasında en küçük
bitme zamanına sahip iş, en öncelikli olur. (Đşlerin bitme
zamanları eşitse, küçük periyotlu iş daha öncelikli olur.)

n=n+1
Evet

EH projesi YKB’sinde işlerin bitme zamanları her zaman
periyotlarına eşit olmadığı için işlere, “Deadline Monotonic”
öncelik atama algoritması kullanılarak öncelik ataması
yapılmıştır.

τ i ’nin k. periyodu için cevap
verme süresi E i,k ’yı hesapla

Hayır
Meşguliyet
durumunun
sonu

E i ,1
Ei , 2
Ei ,3

Ei ,k <= T

4. PERĐYODĐK OLMAYAN AKTĐVĐTELER

Ei ,1
Ei , 2
Ei ,3

Sadece periyodik işlerin olduğu uygulamalar gerçek zamanlı
yazılım dünyasında çok karşılaşılan bir durum değildir [2].
Gerçek zamanlı sistemlerin büyük bir bölümü, periyodik ve
aperiyodik işlerden oluşur. Bu yüzden, aperiyodik işlerin,
periyodik ve yarı-periyodik olarak ele alınması gerekir. Kesme
Servis Rutinleri (ISR, Interrupt Service Routine) veya
kullanıcı arayüzünden gelen istekler aperiyodik aktivitelerdir.

Evet

Aperiyodik olayların ele alınması için, 4 çeşit uygulama
yöntemi mevcuttur:

τ i ’nin en kötü cevap
verme süresini belirle

4.1. Olayların donanım öncelik seviyesinde ele alınması
(full immediate handling)
Kesme servis rutininin çalışmaya başlaması ile aperiyodik
olayın tamamı donanım öncelik seviyesinde ele alınır.
Olayların üst üste geldiği yoğun ortamlarda, CPU, arka arkaya
çalışan kesme servis rutinlerinin çalışmasına atanır. Bunun
sonucu olarak da düşük öncelikli diğer kesme servis rutinleri
ve işler işlemciyi bu yoğunlukta beklerken işin bitme
zamanlarını (deadline) kaçırabilmektedir.

Şekil 1– Đşin Bitme Zamanının (Deadline)
Periyodun Đçinde ya da Periyottan Büyük olduğu ve
Bloklanabilen Đşler için Algoritma

τ i işinin en kötü durumdaki cevap verme süresi, işin 1’den
k’ya kadar olan periyotlarındaki en kötü cevap verme süresine,
yani, E i ,1 ’den E i, k ’ye kadar değerlerden en büyüğüne eşittir.

4.2. Olayların yazılım öncelik seviyesinde ele alınması
(cyclic poll)

EH projesi YKB’sinde işlerin bitme zamanlarına (deadline)
uyup uymadığını analiz etmek için bu algoritma kullanılmıştır.
Bu algoritma için [1]’de belirtilen RMA araçlarından
“Response Times” Programı kullanılmıştır.

Bu yöntemde, periyodik ve yazılım öncelik seviyesindeki bir
iş, aperiyodik olayı sorgulama mekanizması ile ele alınır.
Ancak, bu yöntem işlemci kullanımını önemli ölçüde arttırdığı
için çoğu zaman kabul görmemektedir.

“Response Times” programı her türlü uygulamanın
zamanlanabilirliğine erişmek ya da tamamlanma zamanını
hesaplamak için kullanılabilir. Her türlü uygulama ile
kastedilen uygulamadaki işlerin bloklanma zamanları olabilir,
işin bitme zamanları (deadline) periyodun içinde ya da
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Servis Rutinleri kullanılarak tespit edilmektedir. MIL-STD1553 veri yolu üzerinden gelen veri, kesme servis rutininin
içinde belirli tampon alanlara kaydedilmektedir. Yazılımın bu
kısmı donanım öncelik seviyesinde çalışmakta ve “anında ele
alan rutin (immediate handler)”e karşılık gelmektedir.
Kaydedilen verinin ele alınması yazılım öncelik seviyesinde
gerçekleşmektedir. Yazılımın bu kısmı ise “ertelenmiş rutin
(deferred handler)”e karşılık gelmektedir. Kesme servis
rutininde, verinin kaydedilmesi gibi az zaman alan işler
yapılmakta, verinin ele alınması gibi çok zaman alan kısım
“ertelenmiş rutin”de halledilmektedir. Altsistemlerle MILSTD-1553 veri yolu üzerinden haberleşmeyi sağlayan işlerin
periyotları, en düşük mesajlaşma periyodu olarak seçilmiştir.
Örnek olarak, bir altsistem ile haberleşmede bir mesaj 20
msn’de, diğer mesaj 40 msn’de bir çalışıyorsa bu altsistemin
1553 mesajlarının ele alınma işinin periyodu 20 msn olarak
seçilmiştir.

4.3. Olayların bir kısmının donanım öncelik seviyesinde,
bir kısmının yazılım öncelik seviyesinde ele alınması
(deferred aperiodic handling)
Ertelenmiş ele alma yöntemi, oluşan bir olayın ele alınmasını
iki parçaya ayırma fikrine dayanır. Đlk parça “anında ele alan
rutin (immediate handler)” tarafından, diğer parça “ertelenmiş
rutin (deferred handler)” tarafından ele alınır. Bu yöntem Şekil
2’de gösterilmiştir.

5. RMA’nın EH projesi YKB’sine
Uygulanması
RMA, EH Kendini Koruma projesi YKB’sindeki işler için
uygulanmıştır. Bu yazılıma sahip kendini koruma sistemleri,
takıldığı hava platformlarında, platformu dışarıdan gelecek
füze, radar ve lazer gibi tehditlere karşı korumakla yükümlü,
gelen tehditleri değerlendirip en kısa zamanda karşı tedbir
uygulaması (füzyon) gereken sistemlerdir. Zamanında karşı
tedbir uygulayamaması platformun vurulması gibi ölümcül
sonuçlara yol açabilir. Bu yüzden bu YKB, sıkı gerçek
zamanlı bir yazılımdır ve bu yazılımın işlerinin bitme
zamanlarına uyup uymadığının analiz edilmesi gerekmektedir.

Şekil 2– “Anında ele alan (immediate)” ve “ertelenmiş
(deferred) rutinler”
“Anında ele alan rutin (immediate handler)” donanım öncelik
seviyesinde çalışan kesme servis rutinidir. Donanım
zamanlayıcısının (scheduler) kontrolü altında çalıştığı için,
yazılım zamanlayıcısından bağımsızdır. RMA bakış açısından
bakıldığında, “Anında ele alan rutin (immediate handler)”
yazılım öncelik seviyesinde çalışan bütün işlerden daha
önceliklidir. Aktive edildiği zaman, “anında ele alan rutin
(immediate handler)” en öncelikli olarak çalışır ve “ertelenmiş
rutini (deferred handler)” aktive eder. Çok az bir zaman,
yüksek öncelikli iş olarak harcanır. “Ertelenmiş rutin (deferred
handler)” yazılım öncelik seviyesinde çalışır, bu yüzden
“anında ele alan rutinden (immediate handler)” daha az
önceliğe sahiptir. “Ertelenmiş rutin (deferred handler)” olayın
ele alınması ile ilgili işin büyük bir kısmını yerine getirir,
Anında ele alan rutin (immediate handler) ya da başka deyişle
kesme servis rutini olayın taşıdığı bilgiyi kaydetmek ve bir
sonraki olaya hazır olmak için gereken minimum zamana
ihtiyaç duyar.

RMA’yı kullanabilmek için gerekli şartlardan biri de
yazılımın, statik önceliğe sahip en öncelikli işin diğer işleri
kestiği zamanlayıcı (fixed priority preemptive scheduler)
kullanan gerçek zamanlı bir işletim sistemi üzerinde
koşmasıdır. EH projesi YKB’si, bu özelliğe sahip vxWorks
işletim sistemi üzerinde çalışan bir yazılımdır.
EH projesi YKB’sinde bulunan işler (task) üzerinde RMA
analizini yapmak için işlerin en kötü koşuldaki çalışma zaman
ölçümleri Windriver Workbench aracının içinden kullanılan
“System Viewer” programı ile alınmıştır. Đşlerle ilgili çalışma
süresinin ölçülmesi için EH projesi YKB’sinde ilgili yerlere
farklı “Event”ler koyulmuştur. Kodun içine eklenen bu
“event”lerin çalışma zamanı birkaç nanosaniye sürdüğü için
YKB kodunun çalışma zamanına ve ölçümlere etkisi
bulunmamaktadır. RMA hesaplamalarında, bir işin (task) en
kötü koşuldaki çalışma zamanı olarak o işle ilgili alınan
çalışma zaman değerlerinden en büyüğü kullanılmıştır. Ölçüm
alınırken en büyük çalışma zamanını yaratacak zorlu
senaryolar üretilmiştir. (Aynı anda maksimum radar, füze,
lazer tehdidinin gelmesi durumunda oluşan senaryolar gibi.)

4.4. Seyrek Olay Sunucusu (Sporadic Server) kontrolü
altında, olayların bir kısmının donanım öncelik
seviyesinde, bir kısmının yazılım öncelik seviyesinde ele
alınması
Bu uygulama da Bölüm 4.3’deki uygulama gibi, oluşan bir
olayı ele alırken iki parçaya ayırır. Tek farkı Seyrek Olay
Sunucusunun yardımıyla, bir önceki uygulamadaki Ertelenmiş
Rutinin bir bütün halinde yaptığı işi parçalara ayırarak
periyodik hale getirmektir. Bunu yaparken Seyrek Olay
Sunucusunun özelliklerini kullanır. (Periyodu, önceliği, işlem
yapabilme kapasitesi gibi.) Bu uygulamanın avantajı ardı
ardına gelen olaylarda işlemci kullanımını kontrol altında
tutmasıdır. Dezavantajı ise kullanıcı seviyesinde uygulanma
performansının düşük olmasıdır.

Şekil 3’de “System viewer” programı ile EH projesi
YKB’sindeki bir iş için alınan çalışma zaman ölçümü
görülmektedir. Bir işin çalışma zaman ölçümü hesaplanırken
bu işi bölen diğer işlerin çalışma zamanları, ilgili işin zaman
ölçümüne dahil edilmemiştir.

EH projesi YKB’sinde aperiyodik aktivitelerin RMA’ya
uygun şekilde modellenmesi için yukarıda belirtilen 3
numaralı yöntem uygulanmıştır. Bu YKB’de altsistemler ile
haberleşme MIL-STD-1553 veri yolu [7] üzerinden
yapılmaktadır. Bu veri yolunda, mesajların çalıştığı, Kesme
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Tablo 1- EH projesi YKB’sinde MIL-STD1553 ile
ilgili işlerin parametrelerini içeren örnek tablo

Đş (Task)
1553 EW
ISR
t1553MOAlt
Sistem1
t1553MOAlt
Sistem2
.
.
Şekil 3– “System viewer” programı ile bir işin
çalışma zamanı ölçümü

Çalışma
Periyod Zamanı
(msec) (usec)

DMA
Deadline
Öncelik (msec)

20

101,48

HW (1)

20

40

357,4

40

40

60

313,37

50

60

EH projesi YKB’sindeki işlerin (task) periyotları ile işin bitme
zamanları (deadline) birbirine eşit olmayabildiği için 2.3’de
anlatıldığı gibi “Response Times” programı kullanılmıştır.
Ayrıca bu YKB’deki işlerin öncelikleri “Deadline Monotonic”
Öncelik Atama Algoritmasına göre verildiği için de bu
program kullanılmıştır. (Bu algoritmaya göre en küçük bitme
zamanına (deadline) sahip iş en öncelikli olur. Bknz. Bölüm 3)

EH projesi YKB’sindeki tüm işlerin listesi çıkarılmıştır. En
kötü çalışma zamanın ölçüleceği işlerin bulunduğu kritik set
[3] belirlenmiştir. Kritik iş setine periyodik olarak çalışan ve
periyodik çalışmasa bile çalıştığında füzyon gibi önemli işlerin
bitme zamanlarını etkileyebilecek işler dahil edilmiştir. Bu
kritik iş setine sistemin, açılış gibi operasyonel mod dışında
çalışan işleri (aperiyodik işler) dahil edilmemiştir. EH
projesinde, alt sistemler ile haberleşilen ana haberleşme veri
yolları olduğu gibi, bu veri yolunda problem olması
durumunda kullanılacak yedek veri yolları da mevcuttur. Bu
yüzden yedek veriyollarını süren işlerle ilgili çalışma zamanı
ölçümleri de alınmıştır. Ana ve yedek hatlar ile ilgili işlerden
en büyük çalışma zamanına sahip işler analizlerde
kullanılmıştır.

Alınan ölçümleri, RMA programına (Response Time)
verilmeye uygun hale getirebilmek için, işlerin periyot, işin
bitme zamanları (deadline), en kötü işletim zamanları, öncelik
gibi parametreleri Tablo 2’deki gibi bir tabloda toplanmıştır.
Bu tabloda görülen “Đlk YKB Öncelik” kolonu, EH projesi
YKB’sinde RMA analizi yapılmadan önceki YKB
önceliklerini göstermektedir. RMA analizi ile birlikte
“Deadline Monotonic” Öncelik Atama Algoritmasına göre
verilen öncelikler “DMA Öncelik” kolonunda görülmektedir.

EH projesi YKB’sinin altsistemlerle periyodik haberleşme
sağlayan işleri olduğu gibi, MIL-STD-1553 veriyolu, seri
kanal ve ayrık hat haberleşmelerinden kaynaklanan kesme
servis rutinleri ya da kullanıcı girdileri gibi aperiyodik
aktiviteleri mevcuttur. Bu aperiyodik aktiviteler 4.3 başlığında
verilen yöntemde anlatıldığı gibi modellenmiştir. Tablo 1’de
MIL-STD-1553 veriyolundaki mesajları ele alan işler
görülmektedir. YKB’de MIL-STD1553 mesajları çalıştığında
oluşan ISR’lar (1553 EW ISR) “Anında ele alan rutin
(immediate handler)” olarak modellenmiştir. Bu ISR’ların
çalışma periyodu ve işin bitme zamanları 20 msn’dir. MILSTD1553 ISR’ları donanım öncelik seviyesinde çalıştıkları
için bütün işlerden daha önceliklidirler. Bu yüzden öncelikleri
1 olarak verilmiştir. MIL-STD1553 mesajlarındaki veriler
ISR’ların içinde hızlı bir şekilde geçici veri alanlarına
saklandıktan sonra t1553MOAltSistemX işleri çalışarak bu
verilerin değerlendirilmesi sağlanır. t1553MOAltSistemX
işleri “ertelenmiş rutin (deferred handler)” olarak modellenmiş
ve bu işlere yazılım öncelik seviyesinde işin bitme
zamanlarının sıralamasına göre (Deadline Monotonic
Analysis) öncelikler verilmiştir.

EH projesi YKB’sindeki işlerin parametreleri Şekil 4’de
görüldüğü gibi “Response Times” programına girilmiştir.
“Response Times” programı çalıştırıldığında her işe ait
“Completion Time (Đşin Tamamlanma Zamanı)” Bölüm 2.3’de
anlatıldığı gibi program tarafından hesaplanmaktadır. Her bir
işin Tamamlanma Zamanı (Completion Time), işin bitme
zamanından (deadline) küçükse, uygulama zamanlanabilir
olmaktadır. Bu bilgi “Application is schedulable” olarak
“Response Times” programının ekranında görülür.
EH projesi YKB’sinde RMA analizi yapılmadan önce verilen
öncelikler ile “Response Times” programı çalıştırıldığında
“Uygulama zamanlanabilir değil” olarak sonuç çıkmıştır. INS
verilerini alt sistemlere dağıtan işin tamamlanma zamanının
(completion time), işin bitme (deadline) zamanından büyük
çıkmasından dolayı bu durum oluşmuştur. RMA analizi ile
birlikte “Deadline Monotonic” Öncelik Atama Algoritmasına
göre
belirlenen
öncelikler
verildiğinde
“Uygulama
zamanlanabilir” sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca kritik işlerin
tamamlanma zamanları azalmıştır. Her bir işin bitme
zamanlarını (deadline) kaçırmadığı ispatlanmış olmakta,
bununla birlikte tehditleri ele alıp karşı tedbir uygulayan
(füzyon) işler ya da diğer alt sistemleri süren işler gibi kritik
işlerin en kötü durumdaki tamamlanma zamanları da
hesaplanarak görünür hale getirilmiştir.
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Tablo 2- EH projesi YKB’sinde işlerin parametrelerini
içeren örnek tablo

Đş (Task)

edilmesini sağlamaktadır. Bu, bir anlamda kod gözden
geçirmesi de olmaktadır.
Her bir işin önceliği bir metodolojiye göre verilmekte,
tamamlanma zamanları hesaplanmakta ve her işin bitme
zamanını (deadline) kaçırıp kaçırmadığı bilgileri ortaya
çıkmaktadır.

Çalışma Đlk
Periyod Zamanı YKB
DMA
Deadline
(msec) (usec)
Öncelik Öncelik (msec)

Task1

20

101,48

HW

HW

20

Task2
Task3

20
20

251,49
142,7

10
30

10
30

20
20

Task4
Task5
Task6

20
20
20

47,2
142,32
103,3

HW
10
30

HW
10
30

20
20
20

Task7
Task8
Task9
Task10
.
.

20
60
60
40
.
.

35,46
23,48
55,39
1,178
.
.

40
40
40
80
.
.

40
65
65
80
.
.

20
60
60
100
.
.

RMA’yı, hafif gerçek zamanlı (soft real-time) veya sıkı gerçek
zamanlı (hard real-time) olmasından bağımsız olarak bir
yazılıma uygulamak, öncelikle en kötü koşuldaki senaryolarda
sistemin çalışma zamanlarının belirlenip sistemin tepki verme
süresinin ölçülmesini ve çıkan sonuçlara göre önceden önlem
alınmasını sağlamaktadır.
Yazılım geliştirme aşamasında iken, sistem tasarımına dolayısı
ile proje şartnamelerine zamanlama açısından uyulup
uyulmadığını belirlemede yardımcı olmaktadır. Bu sayede
kalite faktörlerinden zaman performansının ölçülmesi de
gerçekleştirilmiş olmaktadır.
Bu bildiride, gerçek zamanlı yazılımlarda, RMA uygulaması
kapsamında elde edilen tecrübeler paylaşılmaya çalışılmış,
diğer yazılımlara bu tür faaliyetler için yardımcı olunması
hedeflenmiştir.

7. Teşekkür
Bu çalışmada emeği geçen ekibe, EH projesi YKB’sinde
işlerin çalışma zamanları ölçümlerinde yardımcı olan
arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

8. Kaynakça
[1] Loic P. Briand, Daniel M. Roy, Meeting Deadlines in
Hard Real-Time Systems - The Rate Monotonic Approach
with CD RMA Tools, IEEE Computer Society, ISBN 08186-7406-7
[2] Mark H. Klein, Thomas Ralya, Bill Pollak, Ray Obenza,
Micheal Gonzalez Harbour, A Practitioner’s Handbook
for Real-Time Analysis - Guide to Rate Monotonic
Analysis for Real-Time Systems, Carnegie Mellon
University Software Engineering Institude, ISBN 0-79239361-9
[3] Michael Barr, “How to assign task priorities”, Embedded
System Conference 2009
[4] Ruth Ravenel, Ray Obenza, Rate Monotonic Analysis for
Real-Time Systems: Instructor’s Guide, Educational
Materials, CMU/SEI-94-EM-11
[5] Lui Sha, Ragunathan Rajkumar, Shirish S. Sathaye,
Generelized Rate-Monotonic Scheduling Theory: A
Framework for Developing Real-Time Systems, 1994
IEEE
[6] Mark H. Klein, John P. Lehoczky, and Ragunathan
Rajkumar, Rate-Monotonic Analysis for Real-Time
Industrial Computing, Carnegie Mellon University, 1994
IEEE
[7] Military
Standard
1553,
http://mil-std1553.org/1553B.pdf, Erişim tarihi: 12/08/2011

Şekil 4 –“Response Times” programından örnek bir
ekran
INS verilerinin altsistemlere zamanında iletilmesi, tehditlerin
doğru açılardan bildirilebilmesi ve füzyon algoritmasında
doğru kararların alınmasında önem taşımaktadır. RMA
çalışması sonunda, bu kritik işin önceliği de uygun şekilde
değiştirilerek, sistem daha güvenilir hale getirilmiştir.

6. Sonuç
RMA’yı uygulamak için bir yazılımda kritik setteki işlerin
(task) en kötü çalışma zamanlarını ölçmek zaman alıcı ve
zahmetli bir iş gibi görülmekle birlikte kazanımları daha
fazladır.
Yazılımda yaratılan işler gözden geçirilmekte, bazı işlerin
gerek olmadığı halde fazladan yaratılması gibi durumların fark
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CUDA Altyapısı Kullanılarak Sinyal Đşleme Yazılımı Optimizasyonu
Burcu SAĞEL1, Serkan CEYLAN2,
Müfit Can AKPULAT3, Hasan TÜRKEN4, Sevda ERDOĞDU5
ASELSAN A.Ş., Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Grubu, Ankara
{1bsagel,2ceylan,3mcakpulat,4hturken,5erdogdu}@aselsan.com.tr

Özetçe

•

Sinyal işleme yazılımlarında basitten karmaşığa farklı
seviyelerde algoritmalar, farklı büyüklükteki veriler
kullanılabilmektedir. Bu algoritmaların istenilen zaman
kriterlerine uyarak ve istenilen performansta gerçeklenmesi
çoğunlukla oldukça zor bir süreçtir. Bu makalede,
ASELSAN A.Ş. Savunma Sistem Teknolojileri (SST)
Grubu tarafından farklı projelerde kullanılan CUDA (Đng.
Compute Unified Device Architecture - Birleştirilmiş
Aygıt Mimarisi Hesabı) altyapısı kullanılarak gerçeklenen
sinyal işleme yazılımlarına ait eniyileştirme sürecine ilişkin
elde edilen tecrübeler paylaşılacaktır.

•
•
•

GPU üzerinde kod çalıştırmaya olanak
sağlamak,
Özkaynakları düzgün yönetmek,
Verinin
çekirdeklere
sığabilmesi
için
parçalamak,
Blokları çekirdeklere çizelgelemek olarak
sıralanabilir.

2.1. CUDA Mimarisi
CUDA, çokişlemcili (Đng. multiprocessor) bir aygıt
mimarisine sahiptir (Şekil 1). GPU seviyesinde temel
yapıtaşı çokişlemcililerdir. Her bir çokişlemcili 8
çekirdek, 8192 yazmaç, 16 KB ortak bellek alanına
sahiptirKaynakça
[1]. Çokişlemcililerde bulunan çekirdeklerin en büyük
özelliği SIMD (Đng. Single Instruction Multiple Data Tek Komut Çok Veri) çekirdekler olmalarıdır. Bu
özellik sayesinde paralel olarak bütün çekirdeklerde aynı
komut farklı verilerle koşabilmektedir.

1. Giriş
GPU (Đng. Graphical Processing Unit – Grafik Đşleme
Birimi), esas olarak grafiksel işlemlerde CPU (Đng. Central
Processing Unit – Merkezi Đşlemci Birimi) üzerindeki yükü
azaltmak ve daha iyi görüntü başarımı sağlamak için
özelleşmiş yapılardır. Günümüzde, GPU’lar da CPU’lar
gibi çok çekirdekli yapılara sahip hale gelmiştir. Paralel çok
çekirdekli, genel matematik işlemlerini grafik işleme birimi
üzerinde yapmaya olanak sağlayan yapılar, grafik
kartlarının günümüzde özellikle yüksek performans
gerektiren sinyal işleme algoritmalarının gerçeklenmesinde
önemli bir yere gelmesini sağlamıştır.
Sinyal işleme yazılımlarında kullanılan algoritmaların
karmaşıklığı arttıkça ve verilerin boyutları büyüdükçe
büyük verileri kısa sürelerde işlemeye yönelik bir arayış
ortaya çıkmaya başlamıştır. 2007 yılında serbest bir
platform olan CUDA’nın NVIDIA tarafından piyasaya
sürülmesinin ardından, bu alana ilgi artmış, grafik kartları
üzerinde de genel amaçlı matematiksel işlemlerin
yapılabileceği görülmüş ve ilerleyen süreçlerde bu alanda
çalışmalar hızlanmıştır.

Şekil 1: CUDA Donanım Modeli Kaynakça
[1]

Bu makalede, takip eden ikinci bölümde CUDA
altyapısından, kullanım alanlarından, artı ve eksi
yönlerinden, üçüncü bölümde yapılan çalışmalardan,
dördüncü bölümde ise elde edilen sonuçlardan
bahsedilecektir.

2.1.1. CUDA Derleyici Yolu:
C/C++ CUDA uygulamalarında, programlama yapılırken
C/C++ kodu ile seri olarak işletilecek olan kısım ve
CUDA ile paralel olarak işletilecek kısım aynı kod içinde
yer almaktadır.

2. Literatür
CUDA, GPU üzerindeki yüzlerce çekirdeği kullanarak
genel amaçlı matematik işlemleri yapmaya olanak sağlayan
bir GPU mimarisi, yazılımı ve programlama platformudur.
CUDA mimarisi birçok farklı uygulama programlama
dilini desteklemektedir. Böylece, bu uygulama dillerini
kullanan programcıların CUDA kullanımını kolaylaştırmaktadır. Bu çalışma kapsamında C ve C++ dilleri
kullanılmıştır.
CUDA’nın çeşitli görevleri ve özellikleri vardır. Bunlar;
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2.2. Kullanım Alanları
CUDA, grafik kartındaki yüzlerce çekirdeğin grafiksel
olmayan matematiksel uygulamalarda kullanılmasına
olanak sağlamaktadır. Algoritma yoğun, nümerik
uygulamalarda büyük verilerin işlenmesi için CUDA
kullanımı önem taşımaktadır. Grafik kartının çok
çekirdekli yapısı ve CUDA ile bu çekirdeklerde paralel
şekilde işlem yapabilme yeteneği hızlı veri işleme
kabiliyeti ve dolayısıyla yüksek işlem performansı
sağlamaktadır.
2.3. Artıları ve Eksileri

Şekil 2: CUDA Derleyici Yolu

2.3.1.

Bu kodlar derlenirken,

CUDA’nın Artıları

• Farklı işletim sistemlerinde çalışabilmektedir.
(Linux, Windows)
• Birbirinden bağımsız büyük verileri paralel olarak
hızlı bir şekilde işlemeye olanak sağlamaktadır.
(Teorik maksimum işlem performansı 1581
GFLOPS1)
• CPU işlemci hızı ile sınırlı kalırken GPU
çekirdeklerde paralel işleme yeteneği ile hızını
arttırmaktadır (Şekil 4).

• Sunucu kodu (C/C++) için GCC/G++ derleyici
• Aygıt kodu (CUDA) için NVVC derleyici kullanılır.
Derlenen CPU ve GPU kodları GCC/G++ ya da ICC/ICPC
ile bağlanıp yürütülmekte (Şekil 2), böylece aynı kod içinde
farklı yapılar kullanılabilmektedir. Derleyici bu kodları
kendisi ayrıştırarak grafik kartı üzerindeki işlemleri
GPU’ya, CPU üzerinde koşması gereken işlemleri de
CPU’ya yollamaktadır.
2.1.2. CUDA Đşlem Akışı:
CUDA ile derlenen yazılımlarda işlem akışı (Şekil 3) CPU
üzerindeki ana işlemin grafik kartını ilklemesi ile
başlamaktadır. Ana bilgisayar ve grafik kartında bellek
ayrılıp, işlenecek olan veri PCI arayüzü ile CPU’dan grafik
kartı üzerindeki belleğe kopyalanmaktadır. Grafik kartı
üzerindeki çekirdeklerde işlemler tamamlandıktan sonra
CPU üzerine sonuçlar yine PCI arayüzü ile
kopyalanmaktadır. Ardından da ayrılan bellekler serbest
bırakılmaktadır.

Şekil 4 : CPU – GPU Karşılaştırması
• GPU üzerinde C/C++ programlama dilleri ve bazı
ufak CUDA eklentileri ile programlama yapabilme
olanağı sağlamaktadır.
• Heterojen seri ve paralel programlama modeline
sahiptir. (Algoritmalar için paralel CUDA kodu ile
seri
C
kodu
heterojen
bir
şekilde
gerçeklenebilmektedir.)
• Farklı serbest ve optimize edilmiş yazılım
kütüphaneleri bulunmaktadır. CUFFT ve CUBLAS
kütüphaneleri FFT ve temel lineer cebir
fonksiyonlarını içermektedir.
Şekil 3 : CUDA Đşlem Akış Modeli

2.3.2.

CUDA’nın Eksileri

• Veriyolu (Đng. bus) bant genişliği ve bekleme süresi
(Đng. latency) CPU ve GPU arasında darboğaza
sebep olabilmektedir.

2.1.3. CUDA Đzlek-Bellek Hiyerarşisi:
CUDA farklı bir izlek (Đng. thread)-bellek hiyerarşisine
sahiptir. Çekirdek (Đng. kernel) iş dağıtımının en küçük iş
parçacıkları izleklerdir. Đş birliği içinde olan izlekler
blokları oluşturmaktadır. Bir blok içindeki izlekler, ortak
bellek
alanını
(16KB)
kullanarak
senkronize
yürütülmektedirler.

2.3.3.

CUDA Đpuçları

• CUDA ile GPU üzerinde en iyi performansı
sağlamak için izlekler 32’lik gruplar halinde
koşmalı ve her bir blokta en az 64 izlek yer
almalıdır. Bunun sebebi, bir saat döngüsünde aynı

Bloklar ise bir araya gelerek ızgaraları (Đng. grid)
oluşturmaktadır.
Bir ızgaradaki bloklar birbirinden
tamamen bağımsızdırlar. Izgaralar bağımlı ya da bağımsız
yürütülebilmektedir. Bloklar bağımsız ise paralel, birbirine
bağlı ise seri olarak yürütülmektedir.

1

NVIDIA GTX580 için saniyedeki teorik maksimum kayan
noktalı işlem limitidir.
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komutun bir çekirdekte 4, dolayısıyla bir
çokişlemcilide 32 izlek üzerinde işletilebilmesidir.

belirtilmiştir. Algoritmalar gerçeklenirken tek duyarlı ve
kayan noktalı karmaşık verilerle işlemler yapılmıştır.

• Farklı algoritmaları gerçeklerken veri alışverişi sadece
bu iki algoritma içinde olacak ise, veriyi tekrar CPU
üzerine almadan GPU üzerinde diğer algoritmaya
aktarmak veri transferindeki darboğazı en aza
indirgemektedir.

Algoritma-1:
Đlk algoritma, temel bir sinyal işleme algoritmalarından
biridir. Karmaşık yapısı ve algoritmada işlenen veri
büyüklüğü işlem yükünü arttırmaktadır.
Tablo 2: Algoritma-1 Đşlem Listesi

3. Yapılan Çalışmalar

Đşlem
Toplama
Çıkarma
Çarpma
Bölme
Trigonometri
Üstel

3.1. Test Altyapısı
CUDA ile algoritmaları gerçeklemek ve test etmek için
çokişlemcili bir masaüstü bilgisayar kullanılmıştır. Test
altyapısı, donanım ve gerekli olan yazılımlar aşağıda
anlatılmaktadır.
Bu çalışmada kullanılan HP Z800 Workstation, iki adet dört
çekirdekli Intel®XEON®CPU X5560 işlemci içermektedir.
[5] Test için kullanılan grafik kartları ve özellikleri Tablo
1’de belirtilmiştir.

Algoritmada 8 KHz’de örneklenmiş 8 MB’lık veri
saniyede iki kere işlenmektedir. Algoritmanın girdi
sinyaline ek olarak 300 MB seviyesinde veri de
algoritmanın içindeki işlem sırasında kullanılmaktadır.
Algoritmayı gerçekleyebilmek için Tablo 2’de belirtilen
işlemler kullanılmıştır.

Tablo 1: Grafik Kart Özellikleri
Özellikler
2

MP
Sayısı
CUDA
Çekirdeği
Đşlemci
Saati
Bellek
Saati
Bellek
Arayüz
Genişliği
Bellek
Bellek
Bant
Genişliği

Quadro
NVS295
1

GeForce
GT240
12

GeForce
GTX480
60

GeForce
GTX580
64

8

96

480

512

1300
MHz
695
MHz
64-bit/
GPU

1340
MHz
900
MHz
128-bit/
GPU

1401
MHz
1848
MHz
384-bit/
GPU

1544
MHz
2004
MHz
384-bit/
GPU

256 MB
11.2
GBps

1024 MB
54.4
GBps

1536 MB
177.4
GBps

1536 MB
192.4
GBps

Tekrar Sayısı/Döngü
329 K
1400
1086 M
47186K
2700
900

Algoritma-2:
Đkinci algoritma zaman verisini frekans alanına alarak
sinyali işlemekte ve daha sonra tekrar zaman alanına
çevirmektedir. Çoğunlukla FFT alma ve toplama üzerine
yoğunluk kazanmış bu ikinci sinyal işleme
algoritmasında (Tablo 3) gelen 10MB’lık veri saniyede
iki defa işlenmektedir.
Tablo 3: Algoritma-2 Đşlem Listesi
Đşlem
Toplama
Çıkarma
Çarpma
Bölme
IFFT
FFT
Trigonometri

Đşletim sistemi Microsoft Windows XP Profesyonel 2002
sürümüdür. Test edilen algoritmalar, Visual Studio 2008 ile
C dilinde gerçeklenmiştir.
Algoritmalar gerçeklenirken dikkat edilen esaslar aşağıda
belirtilmiştir:

Tekrar Sayısı/Döngü
9.5 G
500
9.6 M
149 K
150
9.5 M
600 K

Algoritma-3:

• Paralel yapılabilen kod parçalarının CUDA üzerinde,
seri olması gereken işlemlerin CPU üzerinde
çalıştırılması ilkesine uyulmuştur.
• CUDA ile işlenecek verilerin bir kerede GPU üzerine
alınması ve GPU üzerinde tüm işlemler yapıldıktan
sonra CPU’ya alınmasına dikkat edilmiştir.
• CUFFT
gibi
optimize
edilmiş
NVIDIA
kütüphanelerinden de faydalanılmıştır.
• GPU üzerinde işlenecek algoritmaların paralelliğinden
yararlanabilmek için bütün CUDA algoritmaları için
optimize kernel fonksiyonları yazılmıştır.

Diğerlerine göre daha az karmaşık olan üçüncü
algoritmada
yarım
saniyede
8MB’lık
sinyal
işlenmektedir. (Tablo 4).
Tablo 4 : Algoritma-3 Đşlem Listesi
Đşlem
Toplama
Çıkarma
Çarpma
Bölme
FFT
Trigonometri

3.2. Algoritma Tanımları
Test edilen sinyal işleme algoritmalarının temel yapıları
aşağıda anlatılmıştır. Đşlem yükünü ve veri büyüklüğünü
göstermek için hangi matematiksel işlemin ne kadar
yapıldığı ve test edilen verilerin büyüklükleri de

Tekrar Sayısı/Döngü
8K
8K
1M
4K
250
8K

Algoritmalar başta CPU ve PowerPC üzerinde
gerçeklenmeye çalışılmış ve gerçeklenmiş; ancak
performans kaygısı ve bellek alanı yetersizliği gibi çeşitli
nedenlerden dolayı GPU üzerinde gerçeklenmiştir.

2

MP Sayısı grafik kartındaki çokişlemcili sayısını göstermektedir.
Her bir çokişlemcilide 8 adet CUDA çekirdeği bulunmaktadır.
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GPU bellek alanı 256 MB iken Algoritma2 için yeterli
bellek alanı olmadığından parça parça işlenmesi
gerekmiştir. GT240 ve üzeri kartlarda yapılan testlerde
tüm veri tek seferde işlenebilmiştir. Optimizasyon ile
GTX580’de koşturulan algoritmalarda %100’e varan
iyileştirme sağlanabilmektedir.

3.3. Başlangıçtan Son Duruma Elde Edilen Sonuçlar
Algoritmalar başlangıçta CUDA’nın paralelliği ve o günkü
CUDA altyapısı/desteği kullanılarak NVS295 kartı
üzerinde koşacak şekilde kodlanmıştır. Daha sonra çok
çekirdekli yeni grafik kartları çıktıkça sırasıyla GT240,
GTX480 ve GTX580 üzerinde optimizasyon çalışmaları da
devam ederken denenmiştir.
Başlangıçta CUDA’nın da yeni bir platform olması, grafik
kartlarındaki çok çekirdekli mimarinin yeni, bu alandaki
araştırmaların yetersiz ve hazır kütüphanelerin yeterince
optimize olmaması gibi etkenler ilk çıkan algoritmaların
umut verici ancak yeterince iyi performans sağlamamasına
neden olmuştur.

Tablo 5 : Algoritmaların gerçeklenme süreleri
Algoritma
Algoritma 1
Algoritma 2
Algoritma 3

Grafik kartlarında çekirdekli yapılar arttıkça, bu alandaki
araştırmaların ve desteğin artmasına, CUDA hakkında bilgi
birikiminin çoğalmasına olanak sağlamıştır. Çok çekirdekli
yeni grafik kartları çıktıkça algoritmalar sırasıyla GT240,
GTX480 ve GTX580 üzerinde bu gelişmeler doğrultusunda
optimize edilerek güncellenmiş ve denenmiştir.

•

•

•
•

Optimizasyon
sonrası (ms)4
200
80
45

Algoritma 1 için PowerPC 7448 işlemcili kart üzerinde
alınan ölçümde en iyi 18sn’lik bir değer elde edilirken,
Algoritma 2 için HP Z800 üzerinde Intel IPP/MKL
kütüphaneleri kullanılarak alınan ölçüm ile 3sn’lik bir
değer elde edilmektedir.

4. Tartışma ve Sonuç

Optimizasyon sırasında edinilen bilgi birikimi ve kurallar
çerçevesinde aşağıdaki ilkeler temel alınmıştır:
•

Başlangıç süresi
(ms)3
310
180
90

CUDA programlama modelinin ölçeklenebilir ve kolay
olması, otomatik izlek yönetimi ile paralel programlama
karışıklığının en aza indirgenmesi, optimize edilmiş
kütüphaneler ile programlama kolaylığı sağlanması
sayesinde alan, yer ve güç tüketiminin azalması ve
yüksek performanslı algoritmaların gerçeklenebilmesi
mümkün kılınmıştır. Bu çalışma büyük verilerin
işlenmesini gerektiren ve bağımsız olarak işlenebilen
algoritmaların CUDA kullanımı ile performanslarında
nasıl bir iyileştirme yapılabileceğini, bağımsız iş
parçacıklarının paralel çalıştırılmasının nasıl bir
performans artışı sağlayabileceğini göstermiştir. Grafik
kartlarındaki çekirdekler ve bellek alanları arttıkça CPU
üzerindeki yükün azalması ve GPU üzerinde yüksek
performanslı işlemlerin yapılabilmesi ile sinyal işleme
alanında yeni kapılar açılmıştır.

Algoritmanın
paralel
kısımlarının
GPU
çekirdeklerini maksimum kullanacak şekilde
yeniden kodlanması,
Ortak bir bellek alanına erişim olmaması ve veri
transferlerinin PCI-Express transfer hızıyla
limitlenmesi nedeniyle GPU-CPU ve CPU-GPU
veri transferlerinin minimuma indirilmesi,
Seri olan algoritma kısımları için CPU ve
GPU’da kodlama yapılarak performansları
karşılaştırıldıktan sonra işlem yüküne ve süresine
bakılarak en iyi performansı sağlayacak şekilde
CPU ya da GPU üzerinde çalıştırılması,
Sık kullanılan temel fonksiyonları içeren CUDA
sinyal işleme kütüphanesinin oluşturulması,
FFT gibi temel sinyal işleme fonksiyonları
optimize
eden
CUDA
kütüphanelerinin
kullanımına ağırlık verilmesi ile optimizasyon
yapılmıştır.

5. Kaynakça
[1] CUDA Programming Guide 2.3, NVIDIA CUDA,
2009
[2] Zibula, A., “General Purpose Computation on
Graphics Processing Units (GPGPU) using CUDA”,
Paralel Programming and Paralel Algorithms
Seminar, 2009
[3] CUDA ZONE, NVIDIA,
<http://www.nvidia.com/object/cuda_home.html>,
2011.
[4] Seland, J. , “Cuda Programming”, Geilo Winter
School, Geilo, 24 Ocak 2008
[5] Workstation Z800,
<http://www.hp.com/canada/products/landing/
workstations/files/z800_datasheet_feb09.pdf>, HP,
2010

Farklı algoritmalar ya da aynı algoritma içindeki paralel ve
seri kısımlar işlemcilerin yapısına uygun şekilde CPU ve
GPU’ya dağıtılmaktadır. CPU’daki veri GPU’ya
aktarıldığında CPU’da yapılması gereken diğer işlemler eş
zamanlı olarak yapılabilmektedir. GPU’dan geri dönen veri
ile de CPU üzerinde işlem sonuçları birleştirilebilmektedir.
Bu da iki işlemcinin paralel ve verimli şekilde
kullanılmasına olanak sağlamaktadır.
Grafik kartlarını kısıtlayıcı faktörlerden biri de bellekleridir.
Bellekleri arttıkça işlenebilecek veri büyüklüğü de
artmaktadır. Çünkü işlenecek verinin bir kerede CPU’dan
GPU’ya alınması ve işlenmesi bant genişliği ve bekleme
süresinden dolayı oluşan darboğazı en aza indirmektedir.
Algoritmalar öncelikle NVS295 kartı üzerinde çalıştırılarak
ölçümler alınmıştır. Daha sonra farklı çekirdek sayısına
sahip grafik kartlarında denendiğinde algoritmaların
çekirdek sayısı ile doğru orantılı olarak hızlandığı
görülmüştür. Örneğin; 8 çekirdekli NVS295 kartında 4.5sn
süren bir işlem, 512 çekirdekli GTX580 kartında 90ms
sürmektedir.

3

Başlangıç gerçeklenme süreleri, GTX580 kartında
optimizasyon yapılmadan önce ölçülen gerçeklenme sürelerdir.
Optimizasyon sonrası gerçeklenme süreleri, optimizasyon
yapıldıktan sonra GTX580 kartında ölçülen algoritma
süreleridir.

4
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Bu çalışmada geliştirdiğimiz BG-SPI (Bilgi Grubu YSİ
Yöntemi) isimli YSİ yöntemimiz anlatılmaktadır. BG-SPI
yöntemi, yaşam döngüsü, işler, yaklaşım, kaynaklar, araçlar
ve diğer destekleyici varlıkları içerecek şekilde YSİ
gerçekleştirilmesi için detaylı bir rehberlik sağlamaktadır.
Bağımsız YSİ uzmanlarının da desteğiyle kurumlar,
kullanıma hazır bu YSİ yöntemini uyarlayarak YSİ yaşam
döngüsünü kolaylıkla planlayıp yönetebilirler. Geleneksel
yaklaşımlara kıyasla BG-SPI, süreç iyileştirme için uzun
vadeli genel bir yol haritasıyla birlikte kısa vadeli yinelemeler
içeren daha çevik bir yaklaşım sunar. BG-SPI YSİ
aktivitelerinin ayrıntılı açıklamalarını, aynı zamanda süreç
varlıklarını ve dokümantasyonu içerir. BG-SPI yardımıyla
belirsizlik nedeniyle oluşan iyileştirme demotivasyonu
giderilir, kısa vadeli yararlar görünür hale gelir ve toplamda
YSİ projelerinin daha etkin gerçekleşmesi sağlanır.
BG-SPI değişik büyüklük, sektör ve YSİ motivasyonu
olan ondan fazla kurumda YSİ çalışmaları için kullanılmıştır.
Bilgi Grubu YSİ danışmanları uygulamaya rehberlik ederek
çalışmalarda bulunmuşlardır. Ayrıntılı bir YSİ yönteminin
YSİ uygulamalarını çok çeşitli yönlerden geliştirdiği
gözlenmiştir. Bu bildiride, BG-SPI yöntemi açıklanmakta ve
kurumların
YSİ
aktivitelerinde
gözlenen
yararlar
sunulmaktadır.
Bildirinin geri kalanı şu şekilde düzenlenmiştir. Bölüm
2’de literatürdeki YSİ metodolojileri üzerine genel bilgi
verilmektedir. Bölüm 3 BG-SPI’ı uygulanan süreç tanımıyla
birlikte özetlemektedir. Bölüm 4 BG-SPI’ın kullanıldığı YSİ
deneyimlerini ve sonuçları tartışmaktadır. Bölüm 5 sonuçları
ve öğrenilen dersleri içerir.

Özetçe
Yazılım Süreç İyileştirme (YSİ) yöntemi, iyileştirme
aktivitelerinin
planlanması
ve
uygulanması
için
gerçekleştirilmesi gereken iş dizisi, araç ve tekniklerin
tanımıdır. CMMI, ISO/IEC 15504 gibi iyi bilinen YSİ
çerçeveleri
YSİ
yöntemlerini
soyut
bir
şekilde
tanımlamaktadır. Geliştirdiğimiz BG-SPI isimli YSİ
yönteminde kullanıma hazır bir YSİ şablonu sunulmaktadır.
Bu yöntemde yinelemeli bir YSİ yaşam döngüsü için rehberlik
sağlanmakta, bu yaşam döngüsü kaynaklar, araçlar, roller,
grupların katılımı, süreç varlıkları ve diğer süreçlere özel
destek öğelerle birlikte faaliyetlerin ayrıntılı tanımını
içermektedir. YSİ uzmanlarının desteğiyle BG-SPI
uygulayarak kurumlar kolaylıkla YSİ yaşam döngülerini
planlayıp yönetebilirler. BG-SPI büyüklüğü, sektörü ve
motivasyonları
değişen
10’un
üzerinde
kurumda
uygulanmıştır. Bu bildiri BG-SPI’ı özetlemekte ve ayrıntılı bir
YSİ yönteminin YSİ projelerinin başarısına değişik şekillerde
nasıl katkıda bulunduğunu sunmaktadır.

1. Giriş
Yazılım süreç iyileştirme (YSİ) yazılım kurumlarında
mühendislik ve yönetim pratiklerinde zaman, maliyet ve
kaliteyi arttırmaya odaklanır. Yazılım kurumlarında YSİ
girişimleri sıklıkla CMMI [6], ISO 15504 [4] gibi iyi tanımlı
referans modellere dayanarak uygulanmaktadır.
YSİ yöntemi iyileştirme aktivitelerinin planlanması ve
uygulanması için gerçekleştirilmesi gereken iş dizisi, araç ve
tekniklerin tanımıdır [3]. YSİ metodolojileri, ISO/IEC 15504
[4], CMMI [6] gibi iyi bilinen süreç iyileştirme çerçevelerinin
bir parçası ya da onlarla bağlantılı olarak açıklanmaktadır.
YSİ yöntemi tanımlayan diğer YSİ çerçevelerine örnek olarak
SPIRE[7], SATASPIN [8], PRISMS [9], MESOPYME [2],
MoProSoft [10], MPS [11] verilebilir. İki en sık kullanılan
referans modeli, ISO/IEC 15504-4 [5] ve IDEAL [12], genel
bir YSİ yöntemi sunmaktadırlar. Bunlar ancak YSİ
aktivitelerini planlamanın önemini vurgulamakta, anahtar
aktiviteleri ve kavramları belirtmekte ve ilişkilerini
tanımlamaktadır. Mevcut çerçeveler referans modellere,
araçlara, tekniklere ve değerlendirme yöntemlerine ait
ayrıntılı açıklamalar vermelerine rağmen, YSİ girişimlerini
planlamaya ve yönetmeye ilişkin ayrıntılı bir YSİ yöntemi
sağlamamaktadırlar.
Belirtilen metodolojilerde YSİ’ye ait önemli kavramların
planlanması ve hayata geçirilmesine ilişkin ayrıntılar
uygulayıcılara bırakılmaktadır. Genelde YSİ programlarının
şelale benzeri bir yaşam döngüsünde ve yukarıdan aşağıya
yaklaşımında düzenlenmesini önermektedirler [7], [9]. Sonuç
olarak kurumlar genelde bu yöntemleri kullanamamakta ve
YSİ projelerini yönetmek için kendi yaklaşımlarını
oluşturmaya çalışmaktadırlar.

2. YSİ Yöntemleri
YSİ çerçevelerinin bir parçası olarak tanımlanan YSİ
metodolojileri üst seviye aktivite ya da aşamalardan
oluşmaktadır. Bunlar, YSİ aktiviteleri düzenlenirken göz
önüne alınması gereken ilkeleri ve önemli noktaları
vermektedirler. Örneğin, ISO/IEC 15504-4 [5] “Süreç
İyileştirme Program Planı” dahilinde bir YSİ yaşam döngüsü
ve eylem planı tanımlanmasını önermektedir. Eylem planının
başlıca bölümlerini vurgulamak dışında, birçok karar
uygulayıcılara bırakılmıştır. Benzer şekilde IDEAL [12] YSİ
aktivitelerinin YSİ stratejik planı içerisinde “iyileştirme
ajandası”nda belirlenmesini tavsiye etmektedir. Ancak
uygulayıcılar uygulaması kolay bir YSİ şablonu, YSİ’yi nasıl
düzenleyip uygulayacaklarına dair ilkeler ve aktivitelerin
ayrıntılı açıklamalarına ihtiyaç duymaktadırlar.
Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik olarak
geliştirilen YSİ çerçeveleri YSİ’nin uygulanmasına yönelik
daha çok detay içermektedirler. MESOPYME [2] özel bir
uygulama yaklaşımı sunmaktadır. Bu bildiride sunulan
çalışmanın yaklaşımına paralel şekilde MESOPYME, YSİ
aktivitelerinin planlanması için özel uygulama çözümlerinin
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benzemektedir. Ancak BG-SPI, YSİ çalışmalarına ayrıntılı
rehberlik etmeyi hedeflemektedir. BG-SPI’ın YSİ süreci Şekil
1’de gösterilmektedir. Süreç, iş akışına dayanan eEPC
notasyonu [24] kullanılarak modellenmiştir. Rollere ait her
aktivite (sütunların başında gösterilen) altındaki ilgili sütunda
gösterilmektedir. BG-SPI yönteminin her adımı sonraki
bölümlerde açıklanmaktadır.

gerekli olduğunu ve “mevcut yöntemlerin bu unsurları
detaylandırmak için rehberlik sunmadığını” belirtmektedir.
Buna önerilen çözüm, başarılı tecrübeleri kullanarak süreç
alanları için “eylem paketleri” kullanmaktır.
SPIRE çerçevesi, [7] YSİ metodolojisi olarak geleneksel
bir yaklaşım sunmaktadır. Şelale yaşam döngüsü ile YSİ’nin
yararlarına ve planı sürekli tutmaya odaklanmaktadır. Daha
eski bir çerçevedir ve önemli bir deneyim altyapısı oluşturur.
PSISMS çerçevesi de şelale yaşam döngüsü önermekte ve
anahtar süreç alanlarını belirlemek için iş hedeflerine
odaklanmaktadır [9]. Bu çerçevede OWPL’de de [19] olduğu
gibi yukarıdan aşağıya bir yaklaşımla planlama kalite
uzmanları tarafından gerçekleştirilmekte ve süreç sahipleri
tarafından uygulanmaktadır.
ASPE-MSC [2] yinelemeli yaşam döngüsüne sahip, YSİ
planı hazırlamaya vurgu yapan ayrıntılı bir YSİ
metodolojisine sahiptir. MoProSoft’un [10] geliştirilmiş
yaklaşımı olan Competisoft [13] çevik metodolojilerden
etkilenmiş arttırımlı bir iyileştirme süreci tanımlamaktadır.
Bu yaklaşım rolleri, beklenen iş ürünlerini ve bu iş ürünleri
için şablonları tanımlamaktadır. Competisoft yaklaşımında da
danışman rehberliği önerilmektedir. SATASPIN de [8]
dağıtık YSİ girişimleri için iyi bir örnek oluşturmaktadır.
Bütün bu YSİ çerçeveleri kurumların YSİ çalışmalarını
başlatmak ve sürdürmek için daha çok yönlendirmeye ihtiyacı
olduğunu belirlemekte ve odaklandıkları değişik noktaya göre
çözümler önermektedirler. Hepsi genelde merkezi bir
mekanizmaya
sahip
yukarıdan
aşağıya
yaklaşımı
içermektedir. Yaşam döngüleri değişiklik göstermektedir.
Kurumsal yapı olarak bazıları sorumlulukların net şekilde
tanımlanmasını ve dış uzmanların da bulunmasını
önermektedir. Tüm çerçeveler CMMI, SPICE gibi iyi bilinen
YSİ çerçevelerinin üzerine inşa edilmektedir.
Bizim tecrübelerimiz de YSİ başlatma ve planlama
adımının, kurumların yol gösterme olmadan faaliyetleri
planlamayı zor bulmasından dolayı, en kritik adım olduğunu
desteklemektedir. Sorunların üstesinden gelmek ve iyi tanımlı
bir YSİ rehberliği sunmak için BG-SPI isimli bir YSİ yöntemi
geliştirilmiştir.
BG-SPI
yaklaşımı,
özetlenen
YSİ
çerçevelerindeki fikirleri ve iyi pratikleri, aynı zamanda diğer
standartları ve alandaki çok sayıdaki deneyimleri
kullanmaktadır. Bir sonraki bölümde BG-SPI yöntemi
açıklanmaktadır.

3.1. YSİ Hedeflerini Belirle
Bu adım, kurumda YSİ motivasyonunun oluşmasıyla başlar.
Bazı kurumlar için ana motivasyon sektör tarafından
belirlenen sertifikasyon iken; pazarlama gücünü arttırmak,
maliyetleri düşürmek, markete giriş zamanını azaltmak ve
kaliteyi arttırmak da diğer hususlar olmaktadır.
Bu noktada, dış bir bakış açısıyla kurumun YSİ’den
gerçek beklentisini belirlemek, bunları iş stratejilerine göre
normalize etmek ve “YSİ hedefleri” olarak dokümante etmek
önem kazanmaktadır. Kurumlar “YSİ kapsamı” ile YSİ
uygulayacakları bölüm ve proje tiplerini belirlerler.
İş stratejileri ve YSİ motivasyonu göz önüne alınarak
referans model CMMI ya da SPICE olarak belirlenir. Kuruma
özel hususlar ve hedef olgunluk seviyesine göre üst seviye
kararlar ve referans model üzerinde uyarlamalar belirlenir.
“Üst seviye proje takvimi” geliştirilir.
3.2. Personeli Referans Model konusunda Eğit
Bu aşamada kurum teknik YSİ aktivitelerini başlatmak için
hazır bulunmaktadır. YSİ’nin kapsamını dikkate alarak ilgili
birimler belirlenir. Seçilen referans model için eğitim ve
çalıştay oturumları düzenlenir. YSİ aktiviteleri üzerinde ortak
anlayışa varmak için genel bir YSİ eğitimi gerçekleştirilir. Bu
şekilde YSİ farkındalık ve bilgisi ilgili birimlere
yaygınlaştırılır. Çalıştaylar bir sonraki faaliyet olan boşluk
analizi için de dayanak oluştururlar.
3.3. Boşluk Analizi Yap
Kurumun referans modele göre mevcut durumunu belirlemek
için YSİ uzmanları tarafından değerlendirme yapılır. YSİ
uzmanları süreç alanlarından bağımsız olmalıdırlar, genelde
danışmanlar bu görevi üstlenir. Görüşmeleri ve görüşülecek
grupları belirleyen ayrıntılı bir “değerlendirme takvimi”
belirlenir. Değerlendirmenin yapılmasıyla referans model ile
mevcut durum arasındaki boşluklar belirlenerek “boşluk
analizi sonuçları” olarak dokümante edilir.
Değerlendirme, iyileştirme fırsatlarını ortaya çıkarmak ve
YSİ planlamasını yapmak için kritiktir. Ayrıca YSİ fikrini
kurumda yaymak ve içselleştirmek konusunda ilk adım
olması açısından önemlidir. Değerlendirme faaliyetlerini
düzenleyen personel genellikle yazılım mühendisliği süreç
grubu (YMSG) (IDEAL’de [12] kullanıldığı gibi), yani YSİ
projesini koordine eden ve yöneten grubu oluşturur. Aynı
zamanda değerlendirme görüşmeleri süreç alanı iyileştirme
gruplarına (YSİ grubu olarak isimlendirilmektedir) kimlerin
katılacağı konusunda da fikir vermektedir.

3. YSİ için BG-SPI Yöntemi
BG-SPI yöntemi, YSİ aktivitelerini yinelemeli bir yaşam
döngüsünde organize eden bir süreç tanımlamaktadır. Aynı
zamanda CMMI [6], SPICE [4], ISO 9001:2008 [15] ve IEEE
Yazılım Mühendisliği standartları [16, 17, 18] gibi YSİ model
ve standartlarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurumun
yararlanabileceği süreç varlıkları da içermektedir. BG-SPI,
IDEAL [12], ISO/IEC 15504-4 [5] gibi yaygın bilinen
modellerin önerdiği YSİ süreçlerini takip etmektedir.
MESOPYME [2], OWPL [19], ASPE-MSC [20], PRISMS
[9], MoProSoft [10] gibi daha ayrıntılı YSİ çerçevelerinin
önerdiği iyi pratikleri de değerlendirmektedir. BG-SPI,
kullanıma hazır bir YSİ şablonu ve genel süreç tanımları ve
varlıkları ile pratik bir YSİ uygulaması için iyi tanımlanmış
bir altyapı sunar. BG-SPI, çok sayıda değişik özellikteki
kurumun YSİ girişimlerinde kullanılmış ve geliştirilmiştir.
Üst seviye bir bakış açısıyla BG-SPI süreci ISO/IEC
15504 Part 4 [5] ve IDEAL modeli [12] süreçlerine

3.4. YSİ Proje Planı Geliştir
Boşluk analizinin sonuçları ve önceki adımlardan girdileri
kullanarak geliştirme yaşam döngüsü belirlenir ve YSİ
aktiviteleri “YSİ Proje Planı” olarak planlanır. Bu adım, iş
kırılım ağacı, takvim, kaynak ve bütçe kararlarının da
verildiği proje planlama süreci şeklinde yürütülür.

164

5. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'11

Yönetim
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YSİ Uzmanları

YSİ
Uzmanları

YMSG

YSİ
Grupları

YMSG

YSİ
Grupları

YSİ Uzmanları

YSİ Hedefleri
YSİ Kapsamı

İş hedefleri

YSİ önceliklerini
belirle

YSİ Kapsamı
Referans model

Referans model
Üst seviye takvim

İlgili personeli referans
model konusunda eğit

YSİ Proje Planı
YMSG ve YSİ
grupları

Değerlendirme
takvimi

Boşluk analizi
yap

YSİ Proje Planı
geliştir
Referans model

Boşluk analizi
sonuçları
YSİ projesi
planlandı

YSİ Aktivitelerini Uygula

Boşluk analizi
sonuçları
BG-SPI süreç
varlıkları

Süreç alanları için
çalıştaylar yap

YSİ Proje Planı

Süreç alanı planı

YSİ faaliyetlerini
gerçekleştir

Referans model

Süreç varlıklarına iç
Süreç varlıklarına dış
gözden geçirme uygula gözden geçirme uygula

YSİ Hedefleri
Yeni/güncellenmiş
süreç varlıkları

YSİ projesini izle
Danışman durum
raporu

Yineleme için YSİ
faaliyetleri tamamlandı
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Dayanaklandırılmış
süreç varlıkları
Pilot proje
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Seçilen pilot projeler
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devam ediyor
YSİ yinelemeleri
tamamlandı
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YSİ kapanış raporu
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Şekil 1: BG-SPI Yöntemi Uygulama Süreci
içselleştirilir. Bu durum YSİ’nin başarısında şahısların
taahhütünün önemli olduğu fikrini de desteklemektedir [21].
YSİ proje planlaması sırasında yöntemin sunduğu mevcut
YSİ bilgisi ve varlıkları uyarlanmaktadır. Öncelikle “Yazılım
Mühendisliği Süreç Grubu (YMSG)” kurulur. YMSG’nin
sorumlulukları paydaşlar arası iletişim noktası olmak, tüm
YSİ aktivitelerini koordine etmek ve izlemek, tüm süreç
varlıklarını yönetmek ve üst yönetime rapor vermek olarak
tanımlanır.
YSİ aktivitelerinde süreç sahiplerinin baştan itibaren rol
alması sahiplik ve güven açısından önemlidir [23]. Bunu göz
önüne alarak süreç alanlarından sorumlu gruplar (YSİ

YSİ faaliyetlerini proje olarak uygulamak ISO/IEC
15504-4 [5], IDEAL [12, 22] gibi çerçeveler tarafından da
önerilmektedir. Ancak bu konuda pratikte sorunlarla
karşılaşılmaktadır. Deneyimlerimiz göstermektedir ki YSİ
projesi bir yazılım geliştirme projesinden çok farklı olduğu
için kurumlara bu fikri kabul ettirmek zor olmaktadır.
Yönetim, YSİ projesinin YSİ faaliyetlerinde kaynakların
yerleşimi ve hedeflerin izlenmesi açısından
getireceği
yararlar konusunda bilgilendirilir. Teknik ekibe de bu şekilde
YSİ aktivitelerine şeffaf bir biçimde zaman ayırabilecekleri
ve işgücünü ve sonuçları net şekilde yönetime
gösterebilecekleri açıklanır. Bu şekilde YSİ daha iyi
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geçirmelerinden önce “süreç varlıklarına iç gözden geçirme
uygula” işinden geçirilirler. “Süreç varlıklarına dış gözden
geçirme uygula” işi sırasında YSİ uzmanları süreçleri referans
modele doğruluk, standartlara uygunluk, kurumsal varlıklarla
uyum ve süreçler arası tutarlılık açılarından geçerli kılarlar.
Bir sonraki çalıştayda açık ve tamamlanan iş adımları gözden
geçirilir ve tartışılır. Tamamlanan süreç varlıkları
dayanaklandırılarak konfigürasyon kontrolüne koyulur.
Bu aşamada diğer faaliyetlere paralel şekilde “YSİ
projesini izle” aktivitesi sürdürülür. YMSG YSİ proje
planında tanımlandığı şekilde “kurumsal gelişme raporu”
hazırlar. YSİ uzmanları aylık “danışman durum raporları” ile
üst ve detay seviyede iş adımlarını, planlanan ve gerçekleşen
durumu ve hedeflerin karşılanma durumunu değerlendirirler.
Bu yaklaşımla mikro-iyileştirme döngüleri halindeki
yinelemeler daha geniş YSİ yinelemeleri içinde
yürütülmektedir. BG-SPI yaklaşımı ve YSİ uzmanlarının
desteğiyle yol haritası iyi tanımlanarak YSİ yaşam
döngüsündeki karışıklıklar önlenmektedir. Ayrıca YSİ yaşam
döngüsü çalıştay ve gelişme raporu mekanizmaları ile sürekli
kontrol altında tutulmaktadır.

grupları olarak adlandırılmaktadır) belirlenir. Genelde
yönetim, mühendislik, destek ve süreç yönetimi gibi üst
seviye süreç grupları için atanırlar. Bu grupların içinde süreç
alanları için alt seviye sorumluluklar belirlenir. YSİ proje
planı tüm gruplar tarafından oluşturulup onaylanır. Bu şekilde
YSİ faaliyetleri için taahhüt alınır.
BG-SPI, YSİ aktiviteleri için yinelemeli bir yaşam
döngüsü önermektedir. Proje yaklaşık 6 aylık mikroiyileştirme döngüleri olan yinelemelerle planlanır. Hedefleri
önceliklendirmek ve yinelemeleri bunlara göre bölmek önem
taşımaktadır [1]. Öncelikler dikkate alınarak her süreç alanı
için ayrılan zaman boşluk analizine göre belirlenir.
Yinelemeler yönetim, destek gibi süreç alanlarını bir arada
içerecek şekilde oluşturulur. Bu şekilde YSİ gruplarıyla
çalışmalar ve pilot proje uygulamaları daha kolaylaşır.
Özel bir gereksinim yoksa ilk süreç alanı olarak süreç
tanımlama ve iyileştirmeye odaklananlar belirlenir. Bu
şekilde süreçleri tanımlamak, kurumsal süreç varlıkları
havuzu ve iyileştirme için yaklaşımlar baştan belirlenir. Geri
kalan çalışmalar kendi süreç varlıklarını oluşturmak için bu
yaklaşımı kullanırlar. Bu şekilde baştan itibaren standart bir
süreç geliştirme garanti altına alınır. Bu yaklaşım aynı
zamanda en başta sadece YMSG ve YSİ uzmanlarının
çalışmasına neden olarak bu grupların bir çalıştay formatı
oluşturmasını da sağlar.
Boşluk analizi sırasında kurumun eğitim ihtiyaçları ortaya
çıkmaktadır. Belirlenen eğitim ihtiyaçları proje planına
entegre edilir. Eğitimler ilgili süreç alanı çalıştaylarının
öncesine yerleştirilir. Bu şekilde YSİ gruplarının ilgili alanda
bilgili ve motive olması sağlanır.
Tüm YSİ yinelemelerinde pilot proje uygulamaları ve
sonuçta çıkan iyileştirme fırsatlarının değerlendirilmesi de
planlanmaktadır. Bazı süreçler referans modeli karşılıyor olsa
da takvime yine de yerleştirilmekte, bu şekilde yeni
çalışmalarla senkronizasyon sağlanmaktadır.

3.6. Pilot Proje Uygulamalarını
Varlıklarını Güncelle

Yürüt

ve

Proje

Bir yinelemenin tamamlanmasını takiben iyileştirilmiş
süreçlerin uygulanması için pilot projeler seçilir. Projelerin
sayısı yönetim kolaylığı açısından 2-4 arası tutulur. Kurumun
proje süreleri çok uzunsa değişik aşamalarda olan projeler
seçilir. Bu şekilde değişik süreç alanları daha kısa zamanda
uygulanabilir.
Bu aktivitenin çıktısı “pilot proje sonuçları”dır. Bu
sonuçlar değişiklik ihtiyaçlarını belirlemek ve YSİ proje
planın güncellemek için kullanılır. YMSG’nin bu aşamada
proje personelini uygulamalara katmak, geribeslemeleri
toplamak, uygulanamayan noktaları ortaya çıkarmak ve yeni
güncellemeleri
yönetmek
yönlerinden
kritik
rolü
bulunmaktadır.
Her üst seviye yineleme için pilot uygulamalar yapıldıkça
geri beslemeler de toplanmaktadır. Bu da bir sonraki
yinelemenin öncekinin uygulamaları sırasında başlamasını
olanaklı kılmaktadır. Süreç varlıklarının aşama aşama
uygulamaya geçirilmesi de sahiplenmeyi kolaylaştırmaktadır.

3.5. YSİ Aktivitelerini Uygula
Bu adım Şekil 1’de birkaç aktiviteden oluşmaktadır. İlgili
aktiviteler şekil üzerinde gri alanda gösterilmektedir.
Birinci aktivite “süreç alanları için çalıştaylar yap”tır.
BG-SPI yaklaşımı YSİ uzmanlarının yoğun katılımını
gerektirmektedir. YSİ proje planında belirlenen her süreç
alanı için YSİ uzmanları ve ilgili YSİ grupları bir çalıştayla
çalışmalara başlar. Çalıştaylar genelde bir ya da iki haftada
bir düzenlenir. Tanımlı bir çalıştay formatı takip edilir. YSİ
uzmanları çalıştaya ilgili süreç alanı için referans modelinin
tanıtılmasıyla başlar. Boşluk analizi bulguları tartışılır. BGSPI yönteminin sunduğu genel süreç tanımları ve varlıkları
analiz edilir. Kuruma özel nitelikler ve pratikler bu varlıkların
üzerinden gidilerek tartışılır. BG-SPI varlıklarının kullanımı
ve uyarlamalar belirlenir. Kurumun mevcut süreç varlıkları,
altyapıları ve araçları değerlendirilir, YSİ hedeflerini
karşılamak için alternatifler ve çözümler tartışılır. Bunlara
göre bir “yapılacaklar listesi” oluşturulur. Bu listede süreç
tanımlama faaliyetleri, geliştirilecek süreç varlıkları,
kurumsal aktiviteler, verilecek kararlar, kurulacak altyapılar
ve gözden geçirmeler belirlenir. Bütün bu aktiviteler iş
maddeleri, sorumluluklar, kaynaklar ve bağımlılıklarla
birlikte “süreç alanı planı” olarak tanımlanır.
İkinci aktivite “YSİ faaliyetlerini gerçekleştir”dir. YSİ
grubu çalıştaydan sonra YMSG’nin koordinasyonuyla “süreç
alanı planı”na göre faaliyetleri sürdürür. YSİ uzman gözden

3.7. İyileştirmeyi Yaygınlaştır ve YSİ Projesini Kapat
Yinelemelerin tamamlanmasıyla birlikte yeni süreçlerin tüm
kuruma yaygınlaştırılmasına başlanır. Bu aşama kurumda
iyileştirmelerin sürekli kılınması için kritiktir ve bir
yaygınlaştırma stratejisine göre uygulanır. Genellikle yeni
başlayan projelerle uygulamaya başlanarak aşamalı bir geçiş
sağlanır.
“YSİ projesini kapat” adımı YSİ proje planındaki kapanış
kriterleri karşılandığı zaman gerçekleştirilir. Sonuçlar “YSİ
kapanış raporu” ile raporlanır. Sürekli iyileştirme için
kurumda YSİ projelerinin tekrarlı şekilde uygulanması
önerilir.
Önceden de tartışıldığı gibi, YSİ metodolojilerinin kullandığı
yaşam döngüsü modeli ayırt edici bir özellik omaktadır. BGSPI yinelemeli bir yaşam döngüsü uygulamaktadır. Üst
seviyede, YSİ projesi süreç alanı grupları için genel
yinelemeler içermektedir. Bu yinelemeler her birinin başında
detaylı planlanan mikro-iyileştirme döngülerine kırılmaktadır.
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Bu tecrübeleri gözden geçirdiğimizde YSİ’nin başarısını
tetikleyen bazı faktörler dikkatimizi çekmektedir. Birçok
çalışmada belirtildiği gibi, yönetimin taahhütü ve süreç
sahiplerinin katılımı anahtar noktalar olarak görülmektedir.
Bunlar zamanında gerçekleştirilemezse, süreç iyileştirme
takımları herşeyin iyi gittiği gibi bir yanılsamaya sahipken,
birden pilot uygulamalarda dirençle karşılaşmaktadırlar.
Bunun nedeni süreç sahiplerinin yeni süreçleri bilmemeleri ve
uygulanabilirlikleri hakkında kuşku duymalarıdır. Bunu
önlemek için süreç sahiplerinin katılımını sağlamak ve YSİ’yi
kurum kültürünün parçası yapmak kritiktir. Eğer yönetim bu
direnci kırmak için gerekli önlemleri alamazsa, genelde YSİ
girişimleri hedeflerini karşılayamadan sonlanmaktadır.
YSİ projelerinin etkin yönetimi için belirlenen diğer bir
prensip de sertifikasyon hedefidir. Sertifikasyon baskısı olan
kurumlar YSİ projelerini planlamak ve uygulamak konusunda
daha etkin çalışmaktadırlar.
Gözlemlerimize göre benzer sektörlerden kurumlar YSİ
faaliyetlerinde benzer teknik problemlerle karşılaşmaktadır,
ve alan bilgisi bu sorunları çözmekte yardımcı olmaktadır.
Örneğin savunma sanayinde çalışan kurumlar teknik
karmaşıklığı yüksek büyük ve uzun projeler yürütmektedirler.
Bankacılık
uygulamaları
geliştirenler
bir
çerçeve
uygulamanın çevresine eklemlenen küçük projeler
geliştirmektedirler; bu da bakım ile yeni geliştirmeyi ayırt
etmeyi zorlaştırmaktadır. Bu çeşitliliğe rağmen YSİ
çalışmalarımızda sektöre bağlı bir başarı faktörü
gözlemlenmemiştir.
Gözlenen bir faktör de, YSİ uzmanlarının, özellikle de dış
danışmanların YSİ projelerinin başarı potansiyelini
arttırdığıdır. Aslında BG-SPI ile tüm faaliyetler iyi
tanımlandığından YSİ uzmanlarına bağımlılık azalmaktadır.
Ancak YSİ uzmanlarının varlığı kaynakları daha iyi ayırmak
için motivasyonu teşvik etmekte ve çalışanlar, uzmanların
varlığını yönetimin taahhütü için bir işaret olarak
görmektedirler. Çalışanlar sorun durumlarında danışmanlara
başvurabilecek olmanın da rahatlığını hissetmektedirler.
Ayrıca bağımsız doğrulama ve geçerleme mekanizmasıyla
ileriki aşamalarda pahalı hale gelecek yeniden çalışma büyük
oranda erken aşamalarda elenmektedir.
BG-SPI yönteminin diğer bir özelliği sunduğu kullanıma
hazır süreç varlıklarıdır. Birçok durumda kurumlar uzun
zaman içinde test edilmiş ve geliştirilmiş bu ürünleri en az
uyarlama ile kullanabilmekte, ve yapılacaklar listesini
bunların üzerinden tartışarak kolayca belirlemektedirler.
Burda dikkat edilmesi gereken nokta, hazır süreç varlıklarının
kullanılmasının
içselleştirme
konusunda
risk
doğurabileceğidir. Ancak çalışmalarımızda bu özelliğin BGSPI’ın kullanışlılığını ve kurumun güvenini arttırdığı
gözlemlenmiştir. Tüm YSİ yaşam döngüsü iyi planlanmış
olduğundan kurum zaten kendi varlıklarını geliştirmek için
yaklaşımını iyi tanımlamakta, bu da mevcut ürünlerden
yararlansalar da varlıkların kendilerine ait olmadığı hissini
kaldırmaktadır. Yine de göz önünde tutmak gerekmektedir ki
daha önce uygulaması çok az olan ya da hiç olmayan süreç
alanlarında gruplar hazır ürünleri kullanmak konusunda çok
istekli olmaktadırlar. Ancak bu varlıklara bel bağlamak ilgili
süreçlerin yerleşmesini zorlaştırmaktadır. Bu da süreç
varlıklarının tanımlanması sırasında karşılaştığımız bir risktir.
Bu riski önlemek için çalışanları eğitmek, farkındalığı
arttırmak, ve kurumun iş yapış tarzına uygun çözümleri
ortaya çıkarmak için motive etmek gerekmektedir.

Bu yaklaşım YSİ faaliyetlerini yürütmek için hem iyi kontrol
hem de esneklik sağlamaktadır. İyi yönetim pratikleri
sağlarken belirsizliğe de iyi yanıt vermektedir. Uygulama tipi
olarak BG-SPI dağıtık yaklaşım kullanmaktadır. Aktiviteler
yönetimin desteğiyle yukarıdan-aşağıya başlatılırken, teknik
gruplar (YMSG ve YSİ grupları) alt seviyede çalışmaları
başlatmaktadır.
BG-SPI’ın ben belirleyici özelliği YSİ faaliyetlerini
yönlendirmek için sunduğu ayrıntı seviyesidir. BG-SPI YSİ
aktiviteleri için iyi tanımlı bir şablon sunmakta, bu da
kurumun önünü görememesinden kaynaklanan demotivasyon
ve karmaşayı engellemektedir. Gerçekten de YSİ
çalışmalarının önemli bir bölümünü sosyal durumlar
kapsamaktadır. Yönetimin taahhütünün önemi de bilinen bir
husustur [14, 18]. ISO/IEC 15504 [5] “üst yönetimin sürekli
taahhüt vermemesi”ni risk olarak tanımlar. Bunun üstesinden
gelmek için BG-SPI yaşam döngüsünde yönetimin katılımı
planlanmakta, hedefler açık hale getirilmekte ve sonuçlar
raporlarla nicel hale getirilmektedir. YSİ proje yönetimi bu
faaliyetler için en önemli araçtır. Proje yönetimi
faaliyetleriyle kaynaklar atanır ve YSİ beklenti ve hedefleri
net şekilde tanımlanır. Bu sadece yönetimin taahhütünü değil,
YSİ çalışmalarının tüm kurumda içselleştirilmesini de sağlar.
Kurum kültürünün YSİ’yi alışkanlık olarak sürdürecek
şekilde değiştirilmesi, YSİ metodolojisi uygulamanın en
somut yararıdır. Bunun için yönetimin taahhütü ve YSİ’yi
herkesin işinin tanımlı bir parçası yapmak gereklidir. Bu da
BG-SPI’da proje planlaması ile sağlanmaktadır. BG-SPI’ın
uygulanması sırasında grubun başarılarını ve kazanılan
edinimleri vurgulamak da YSİ uzmanlarının işidir.
Bu kadar belirleyici olan bir yöntemin karşılaşabileceği
risk, birçok duruma uygulanamaz olmasıdır. BG-SPI, bir
sonraki bölümde özetlendiği şekilde, birçok YSİ çalışmasında
kullanılmıştır. Sonuçlar BG-SPI’ın değişik özellikteki
durumlara uygulanabilir olduğunu göstermektedir.

4. BG-SPI üzerine Deneyimler
BG-SPI
birçok
kurumdaki
YSİ
çalışmalarımızda
uygulanmıştır. Bu kurumlar değişik büyüklükte ve
sektörlerdendir. Bu bildiride on uygulama üzerindeki
gözlemlerimizi paylaşmaktayız. On kurumdan bir tanesi
ondan daha az geliştirme takımına sahip bir mikro-işletmedir.
Bir diğeri 10-25 kişilik geliştirme ekibine sahiptir. Diğerleri
daha büyük kurumlardır, üçü için geliştirme ekibi büyüklüğü
25-50, geri kalanı için 50-100’dür. Sektörler ve uygulama
tipleri bankacılık, askeri uygulamalar, kamu uygulamaları ve
gömülü sistemler olarak değişmektedir. Askeri sektördeki
kurumlar alım düzenlemelerine bağlı olarak resmi
sertifikasyon hedefine sahiptirler. On kurumun dokuzu
“tanımlı
süreçler”
olgunluk
seviyesine
ulaşmayı
hedeflemektedir. YSİ girişimlerinin planlanan uzunlukları
13-15 ay dolayındadır. Sertifikasyon hedefleyen altı
kurumdan dördü bu hedefini başarıyla tamamlamıştır. Geri
kalan ikisi çalışmalarını sürdürmektedir.
Mevcut durumda üç kurumda YSİ aktiviteleri devam
etmektedir. Beş kurum ilk YSİ projelerini planladıkları
şekilde tamamlamışlardır. İki kurum, YSİ planının süreçlerin
tanımlanmasıyla ilgili kısımlarını tamamladıktan sonra
girişimi iptal etmişlerdir. Bu kurumlardan bir tanesinde iptal
sebebi YSİ gerçekleştirmek için motivasyonun değişmesidir.
Diğeri kaynak yetersizliğinden dolayı durdurmuştur.
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[5]

5. Sonuçlar
Üst seviyede BG-SPI, ISO/IEC 15504, CMMI gibi iyi bilinen
YSİ çerçevelerinin yaklaşımlarını izlemektedir. IDEAL gibi
BG-SPI da YSİ uygulamalarını aşamalara bölmektedir.
Bunları uygulamak için detaylı pratik kılavuzlar sunmaktadır.
Faaliyetleri detaylandırmak için yinelemeli ve çevik yazılım
geliştirme
filozofilerinin
de
bazı
prensiplerinden
yararlanmaktadır. Buna örnek üst seviyede sunulan
yinelemeli yaklaşım, her yinelemenin de mikro-iyileştirme
döngülerine kırılması ve yinelemenin başında detaylı
planlama yapılmasıdır.
BG-SPI’ın belirlediği diğer ayırt edici özellikler haftalık
toplantılar, süreç sahiplerinin yoğun katılımı, sıkı gözden
geçirme ve raporlama mekanizmalarıdır. Çalışmalara
kurumsal süreç tanımlama ve iyileştirme alanları ile başlamak
BG-SPI’ın diğer bir vurgusudur. Bu yaklaşım da
kurumsallaşma ve içselleştirmeyi geliştirmektedir. Ayrıca
BG-SPI YSİ uzmanlarını YSİ süreçlerinin etkinliğini
arttırmak için kullanmakta, ancak uzmanlara bağımlılığı
önlemektedir. Bu da YSİ programlarının sürdürülebilirliğini
arttırmaktadır. Deneyimlerimize göre BG-SPI’ın sunduğu
kullanıma hazır altyapı en kritik aşama olan YSİ planlamada
da yararlı bulunmuş, böylece başarılı YSİ uygulamaları
yapılması ve YSİ pratiklerinin içselleştirilmesi sağlanmıştır.
BG-SPI için sertifikasyon alan kurumların oranı da bir
başarı göstergesidir. YSİ programlarını tamamlayan tüm dört
kurum planladıkları şekilde resmi sertifikalarını almışlardır.
Gelecek çalışmalarda YSİ programlarında verileri
sistematik bir şekilde toplamanın önemli olduğunu
düşünüyoruz. Bu şekilde deneyimlerden daha hassas sonuçlar
çıkarabilme şansımız artacaktır. Bu sonuçlar da hem diğer
uygulayıcılar, hem de akademisyenler için YSİ alanında
önemli bir veri deposu oluşturacaktır. Ayrıca bu şekilde BGSPI da ihtiyaçlara göre daha geliştirilecektir.
Öngördüğümüz diğer bir iyileştirme fırsatı BG-SPI’ı
değişik sektörlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirmektir. Bu
uyarlama BG-SPI tarafından sağlanan süreç varlıklarından en
fazla yararın alınmasını sağlayacaktır. Alan bilgisinin süreç
varlıklarına entegre edilmesiyle YSİ sırasında süreç
tanımlama faaliyetleri iyice hızlandırılabilecektir.
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model literatürde bulunan diğer modellerle (Vanderfeesten,
Khlif) karşılaştırıldığında daha kapsamlı bir ölçüm yapıp
değerlendirme olanağı sağlamaktadır. Dolayısıyla süreç
hakkında daha geniş bir değerlendirme yapılabilmesi için
uygulamada Güceğlioglu’nun modeli kullanılmıştır. Bu
model, süreçlerin ne kadar kaliteli olduklarını, tasarım
niteliklerinden farklı olarak değişik kalite perspektifleriyle
ölçmektedir.

Özetçe
Bu makalede, ISO/IEC 9126 Yazılım Ürünü Kalite Standardı
üzerine kurulmuş olan Güceğlioglu’nun modelinin [1] bir
devlet kurumu için yapılan süreç iyileştirme ve otomasyon
çalışması sırasında tanımlanan bir süreç kümesine
uygulanması ve elde edilen ölçüm sonuçlarının tartışılması yer
almaktadır. Süreç kümesi kurumun, İnsan Kaynakları Yönetim
bölümünün tüm süreçlerini içermektedir. Güceğlioglu’nun
modeli, süreçler uygulamaya geçirilmeden önce süreç kalitesi
hakkında bilgiler sağlamaktadır. Böylece model, genellikle
ihmal edilen süreç kalitesi hakkında değişik bakış açıları ile
değerlendirme yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Yapılan
çalışmanın sonuçları uygulanabilirlik, verimlilik, otomatize
edilebilirlik ve süreç iyileştirme için sonuçların kullanabilirliği
açılarından tartışılmıştır.

Güceğlioğlu’nun modeli, bir kamu kuruluşunun İnsan
Kaynakları Yönetim sürecinin kalitesini ölçmek için yapılan
bir pilot çalışmada kullanılmıştır. Kamu kuruluşunun tüm
süreçleri çalışmamız başlamadan önce Genişletilmiş Olay
Tabanlı Süreç Zinciri (Extended Event-Driven Process Chain,
eEPC) diyagramları kullanılarak tanımlanmıştır [10]. Tüm
ölçümler bu makalenin yazarlarından biri tarafından
gerçekleştirilip, diğerleri tarafından gözden geçirilmiştir.
Bu makale şu şekilde düzenlenmiştir: ikinci bölümde pilot
çalışma ve eEPC diyagramlar hakkında bilgi verilmektedir,
üçüncü bölümde, Güceğlioğlu’nun modelinin tanıtımı,
dördüncü bölümde gerçekleştirilen uygulamada elde edilen
ölçümler değerlendirilmektedir, son bölümde ise elde edilen
sonuçlar tartışılmaktadır.

1. Giriş
Süreçler, kurumların en önemli varlıklarından biridir ve süreç
iyileştirme çalışmalarının organizasyonların başarısı üzerinde
önemli bir etkisi vardır [2]. Bu çalışmalar sırasında sıklıkla
süreç modelleri hazırlanır. Hazırlanan süreç modelleri, süreç
kalitesinin çeşitli açılardan ölçülebilmesini mümkün hale
getirir. Literatürdeki mevcut araştırma çalışmalarının
çoğunluğu sadece belli nitelikler için tanımlanmış karmaşıklık
[3,4], yoğunluk [5], ağırlıklı bağlaşım [6] ve çapraz-bağlantı
gibi tekil ölçümlere yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalar süreçler
hakkında önemli geri bildirimler vermekle birlikte sadece 1-2
özellik hakkında değerlendirme yapılabilmesine imkân
vermektedir.

2. Pilot Çalışma
Güceğlioğlu’nun modeli, Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT)
İnsan Kaynakları Yönetim (IKY) süreçleri üzerinde
uygulanmıştır. IKY süreçleri, DPT’nin Bölgesel Kalkınma
Kuruluşu’nun Süreç Modelleme ve Analiz Projesi kapsamında
eEPC ile modellenmiştir [10].

Literatürde ayrıca, bir sürecin tekil anlamda ele alınması
yerine değişik ölçümlerden oluşan çerçevelerle ele alınmasını
sağlayan daha kapsamlı yaklaşımlar da bulunmaktadır.
Vanderfeesten’nin [8], Khlif’in [9] ve Güceğlioğlu’nun [1]
çerçeveleri bu yaklaşımlara örnek olarak verilebilir.
Vanderfeesten’nin kalite çerçevesi, yazılım programlarından
esinlenmiş ve 5 tasarım ilkesiyle; bağlaşım, birleşme,
karmaşıklık, modülerlik ve büyüklük ile bağlantı kurmuştur
[8]. Bu yaklaşımın amacı, süreç tasarımlarının daha az hatalı,
anlaşılabilir ve bakımının kolay yapılabilir olmasını
sağlamaktır. Khlif’in ölçüleri ise nesneye dayalı programlama
tasarımından uyarlanmış ve bağlaşım ve birleşme olarak 2
sınıfta kategorize edilmiştir [9]. Ancak, bu iki çerçeve ağırlıklı
olarak tasarım sırasında kolay anlaşılabilirliği sağlamak
amacıyla yazılım süreç tasarımlarından iş süreçlerine adapte
edilmişlerdir. Güceğlioğlu’nun modeli yazılım kalitesi için
yaygın olarak kabul görmüş ve kullanılmakta olan bir
modelden (ISO/IEC 9126) yararlanmaktadır. Söz konusu

Süreçler; olaylar, fonksiyonlar, süreç ara yüzleri, bilgi
taşıyıcıları, bilgi kümeleri, AND, XOR, OR ve iş kurallarından
oluşmaktadır. Bu özellikler sırasıyla kısaca şu şekilde
tanımlanmaktadır: Olaylar (altıgen), fonksiyonların hangi
koşullar altında çalışacağını tanımlarlar. Fonksiyonlar
(dörtgen), ardışık aktiviteleri gösterirler. Süreç ara yüzleri,
süreç içinde kullanılan diğer süreçleri gösterirler. Bilgi
taşıyıcıları, fonksiyonların girdi ve çıktıları olabilir ve form,
materyal ve doküman gibi gerçek dünyadaki nesneleri
betimler. Bilgi kümeleri, aynı türden şeylerin belli bir yerde
grup halinde toplanmasını ifade eder, bu modelde bilgi kümesi
bir veritabanıdır. AND, OR, XOR kuralları bağlayıcılardır.
AND bağlayıcısında AND’e bağlı tüm aktiviteler paralel
uygulanır. XOR bağlayıcısında sadece bir tane aktivite
uygulanır. OR bağlayıcısında ise bir ya da daha fazla aktivite
paralel uygulanır [3]. İş kuralları, süreçlerin dikkate alınması
gereken kısıtlarını gösterir.
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Uygulamadaki süreçler, 12 tane ana süreç ve 10 tane alt
süreçten oluşmaktadır. Süreçlerin düğüm, ok, bağlayici ve
süreç ara yüzü sayıları gibi temel özellikleri Tablo 1’de
özetlenmiştir.

Pilot uygulama sırasında ele alınan süreçleri örneklemek
amacıyla “Hizmet İçi Eğitimin Gerçekleştirilmesi” süreci için
eEPC diyagramı Şekil 1‘de verilmiştir. Bu süreç Eğitim
sürecinin alt-süreci olan Hizmet İçi Eğitim’in alt sürecidir. Bir
sonraki bölümde ölçüleri tanıtırken, pilot uygulamanın nasıl
yapıldığı bu süreç üzerinden örneklenecektir.

Pilot çalışma içerisinde, Bölgesel Kalkınma Kuruluşu’nun
Süreç Modelleme ve Analiz Projesi çerçevesinde hazırlanan
süreç iyileştirme listeleri de incelenmiştir [10]. Tablo 2’de ana
süreçlere göre yapılan ve bir sonraki bölümde tanımlanacak
olan işlevsel yeterlilik (İY), erişim izlenebilirliği (Eİ), onarım
(O), hatadan kaçınma (HK), bağlılık (B), sayısal doğruluk
(SD), işlevsel tamlık (IT) ve bu ölçüler dışındaki yapılan
iyileştirme sayıları verilmiştir. Pilot çalışma içerisinde elde
edilen ölçüm sonuçlarının süreç iyileştirme listesinde yer alıp
almadığı da değerlendirilmiştir.
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Güceğlioğlu’nun modeli, ISO/IEC 9126 Yazılım Ürünü Kalite
Standardı temeli üzerinde geliştirilmiştir [1]. ISO/IEC 9126,
ölçüm için genel bir çerçeve sağlamakta ve değişik amaçlar
doğrultusunda uyarlanabilmektedir. Günümüzde yazılım kalite
ölçümü için ISO 25000 Yazılım Kalite Gereksinimleri ve
Değerlendirme Standardı yaygınlaşmaya başlamaktadır. ISO
25000 Standardı [11], ISO/IEC 9126 Standardı ile bağlantı
kurmakta ve ISO 9126 Standardını ISO 14598 Standardı [12]
üzerine kurulu değerlendirme süreçleri ile birleştirmektedir.
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Süreç Ara
yüzleri

Bağlayıcılar

GG

2
2
7

Oklar

SG

6
9
12
6
2

Düğümler

PİA
PİŞ

Süreçler

İsim
GSA

İnsan Kaynakları
Planlama
Genel Sekreter
Alımı
Personel İşe Alım
Personel İşe
Başlatma
Sürekli
Görevlendirme
Geçici
Görevlendirme
Vekâlet
Yetki Devri
İş Emri Verilmesi
Aktivite için Efor
Kaydı Girilmesi
Hizmet İçi Eğitim
Hizmet İçi Eğitimin
Gerçekleştirilmesi
Oryantasyon
Eğitimi
Ücretli ve Ücretsiz
İzinler
İK Performans
Değerleme
Personel Bordro
Hesaplama
İş Akdinin Sona
Ermesi
İş Sağlığı ve
Güvenliği
Çalışma Etiği
Çalışan
Memnuniyeti
Duyuruların
Yönetilmesi

IY

IK Planlama
İşe Alım
Görevlendirme
Eğitim
Ücretli
ve
Ücretsiz İzinler
IK Performans
Değerleme
İş Akdinin Sona
Ermesi
Duyuruların
Yönetilmesi
İş Sağlığı ve
Güvenliği,
Çalışma Etiği,
Çalışan
Memnuniyeti

Tablo 1: İnsan Kaynakları Yönetim Süreci

IKP

Toplam

Süreçler

Tablo 2: İnsan Kaynakları İyileştirme Listesi

2

1
1

1
1

1
4

1

Güceğlioğlu, bu modeli geliştirirken süreç ve yazılımın sahip
olduğu “girdiler”, “aktiviteler/fonksiyonlar” ve “çıktılar” gibi
benzerlik içeren mantıksal yapılara dikkat çekmiştir [13].
Model, ISO/IEC 9126’da olduğu gibi dört-aşamalı yapı olarak
tanımlamıştır [14]. İlk aşama kategori aşamasıdır ve bu
aşamada kalite yer almaktadır. İkinci aşama karakteristiklerdir
ve Bakım, Güvenirlik, İşlevsellik ve Kullanılabilirlikten
oluşmaktadır. Üçüncü aşama, ikinci aşamanın altkarakteristikleridir ve Analiz Edilebilirlik, Hata Kabul Etme,
Kurtarılabilirlik, Uygunluk, BT Tabanlı İşlevsellik, Doğruluk,
Birlikte
Çalışabilirlik,
Güvenirlik,
Anlaşılabilirlik,
Öğrenebilirlik,
İşletilebilirlik
ve
Etkileyicilik
altkarakteristiklerinden oluşmaktadır. Son olarak dördüncü
aşama, alt-karakteristiklerin ölçülerini tanımlamaktadır. Model
içerisinde ölçüler süreç karakteristikleri göz önünde
bulundurularak yeniden tanımlanmıştır. Ayrıca, modelde
sürece özgü yeni ölçü tanımları da yer almaktadır.
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Model değişik bakış açılarına göre süreç kalitesi hakkında
bilgi sağlamaktadır. Modelin amacı kalite ölçülerinin süreç
tanımları kullanılarak süreç uygulamaya konulmadan önce
hesaplanabilmesini sağlamaktır. Bu önleyici yaklaşım ile
model, Crosby’nin [15] kalite ile ilgili “tanımlamaya
uygunluk” prensibini paylaşmaktadır. Süreç tanımlarında
yapılacak değişiklikler kalite ölçüleri ile izlenebilmektedir.
Böylece, süreç iyileştirme çalışmaları özellikle belirli ölçüleri
artırmak veya azaltmak için düzenlenebilir.

3.3 Kurtarılabilirlik
Onarım. Onarım (O) aktivitelerin kâğıt üstünde veya
bilgisayarlarda ne kadar kayıtlı olduklarını ölçmektedir. O
ölçüsü kayıt altında tutulan aktivitelerin toplam aktivite
sayısına oranı ile hesaplanır. Bu ölçü uygulanırken çıktısı bilgi
taşıyıcısı (liste, form veya doküman olduğunu ifade eden) olan
aktiviteler sayılmıştır. O’nun yüksek değeri sürecin daha iyi
onarılabileceğini ifade eder. Şekil-1’deki sürecimize göre
toplam 5 aktivitenin çıktısı bilgi taşıyıcısı ve 1 aktiviteninki
bilgi kümesidir. Bu durumda onarım ölçüsü 6/8 olarak
hesaplanmaktadır.

Modele ait ölçüler aşağıda kısa açıklayıcı bilgileri ile
tanıtılmaktadır. Tanım içerisinde ölçünün pilot çalışma
içerisinde nasıl uygulandığına dair açıklayıcı bilgiler de
verilmektedir.

Onarım Etkinliği. Onarım Etkinliği (OE) kaydedilen
aktivitelerin kaybolma durumunda geri yüklenebildiklerini
ölçmektedir. Geri yüklenilebilen aktivitelerin toplam kayıt
altına alınan aktivite sayısına oranı ile hesaplanır. Bu ölçü
uygulanırken çıktıları dosya veya bilgi kümesi olan aktiviteler
sayılıp toplam kayıt altına alınan aktivite sayısına
bölünmüştür. OE’nin yüksek değeri daha iyi onarım etkinliğini
ifade eder. Şekil 1’deki sürecimize göre çıktısı bilgi kümesi
olan sadece 1 aktivite (“Eğitmen Bilgilerinin Kaydedilmesi”)
vardır. Bu durumda onarım etkinliği ölçüsü 1/6 olarak
hesaplanmaktadır.

3.1 Analiz Edilebilirlik
Karmaşıklık. Aktivitelerin karar noktaları ile ilgilidir. Bu ölçü
(K) karar noktası sayısının toplam aktivite sayısına oranının 1
den çıkartılması ile hesaplanmaktadır. eEPC ile modellenen
süreçlerimize bu ölçüyü uygularken karar noktası olarak
fonksiyonlara bağlanan bağlayıcılar sayılmıştır. K’nın yüksek
değeri daha iyi analiz edilebilmeyi ifade eder. Şekil 1’deki
sürecimize göre, aktiviteler (“Eğitim katılımcı bilgilerinin
kaydedilmesi” ve “Eğitim bilgilerinin kaydedilmesi”)
arasından sadece 1 tane karar noktası ve toplam aktivite sayısı
8 olduğu için 1-1/8 olarak hesaplanmıştır.

3.4 Uygunluk
İşlevsel Yeterlilik. İşlevsel Yeterlilik (İY) uygulamadaki
aktivite ve ilgili dokümanlardaki aktivite arasında uyumsuzluk
olup olmadığını ölçmektedir. İY ilgili dokümanlara göre
yeterli olan aktivitelerin toplam aktivite sayısına oranı ile
hesaplanmaktadır. Elimizde sadece eEPC diyagramları olduğu
için tüm aktivitelerin ilgili dokümanlara göre yeterli bir
şekilde tanımlandığı varsayılmaktadır. İY’nin yüksek değeri
daha iyi işlevsel yeterliliği ifade eder.

Bağlılık. Bu ölçü, diğer süreçlerle etkileşimi olan süreçler
içindir. Bağlılık (B) ölçüsü süreçlerin diğer süreçlerle
etkileşiminin toplam aktivite sayısına oranının 1 den
çıkartılması ile hesaplamaktadır. Bu ölçü hesaplanırken ara
yüz sayısı etkileşim olarak sayılmıştır. B değerinin yüksek
olması daha iyi analiz edilebilmeyi ifade eder. Şekil-1’deki
sürecimize göre, modelde hiç süreç ara yüzü bulunmadığı için
bağlılık oranı 0 çıkmıştır.

İşlevsel Tamlık. İşlevsel Tamlık (İT) tanımlanan dokümanlara
göre süreçlerde eksik aktivite olup olmadığını hesaplar. İT
ölçüsü ilgili dokümanlarda tanımlı olup tasarımda unutulan
aktivite sayısının toplam aktivite sayısına oranı ile
hesaplanmaktadır. Elimizde sadece eEPC diyagramları olduğu
için tanımlanan aktivitelerin işlevsel olarak tam oldukları
varsayılmıştır. İT’nin yüksek değeri daha iyi işlevsel tamlığı
ifade eder.

3.2 Hata Kabul Etme
Hatadan Kaçınma. Bu ölçü aktivitelerdeki değerlendirme,
gözden geçirme ve kontrol noktası olup olmadığını
değerlendirir. Hatadan Kaçınma (HK); değerlendirme, gözden
geçirme ve kontrol noktası uygulanan aktivitelerin toplam
aktivite sayısına oranı hesaplanarak bulunur. Böylece bu
ölçüyle beraber kullanıcı hatalarının minimuma indirgenmesi
hedeflenmiştir.

3.5 BT Tabanlı İşlevsellik

Modelde, olayların aktivitenin gerçekleşip gerçekleşmediğini
gösterdiği varsayılmıştır. Örneğin, “Rapor Hazırlama”
aktivitesinin ardından gelen “Rapor Hazırlandı” olayı bu
noktada bir kontrol noktası olduğunu ve bunun kontrol
edilerek akışa devam edileceği öngörülmüştür. Bu durumda
aktivitenin gerçekleştiğini gösteren olay kontrol noktası
bulunan aktiviteler sayılmıştır. HK’nın yüksek değeri hatadan
daha iyi kaçınmayı ifade eder. Şekil-1’deki sürecimize göre
toplam 6 tane aktivitenin (“Hizmet içi eğitim kayıtlarının
alınması”, “Hizmet içi materyalin dağıtılması”, “Hizmet içi
eğitimin
sunulması”,
“Katılımcı
değerlendirmelerinin
alınması”, “Hizmet içi eğitim eğitimci raporunun
hazırlanması”, “Hizmet içi değerlendirme raporunun
hazırlanması”) ardından, o aktivitenin gerçekleştiğini gösteren
olay gelmektedir. Bu durumda hatadan kaçınma ölçüsü 6/8
olarak hesaplanmıştır.

BT Kullanımı. Güceğlioğlu, BT (Bilişim Teknolojileri)
Kullanımı (BTK) ölçüsünü; oluşturma, silme, güncelleme
veya aratma işlemleri için BT uygulamaları kullanan
aktivitelerin toplam aktivite sayısına oranını hesaplamak için
tanımlamıştır. Bizim süreçlerimizde bilgi kümeleri ikonu
veritabanını ifade ettiği için, bu ölçü hesaplanırken bu ikonla
bağlantısı olan aktiviteler sayılmıştır. BTK’nın yüksek değeri
bilgi teknolojilerinin kullanıldığını ifade eder. Şekil-1’deki
sürecimize göre sadece bir aktivitenin (“Eğitmen Bilgilerinin
Kaydedilmesi”) bilgi kümesi ile bağlantısı vardır. Bu durumda
BT kullanımı ölçüsü 1/8 olarak hesaplanmıştır.
BT Yoğunluğu. Güceğlioğlu, BT Yoğunluğu (BTY)
ölçüsünü; oluşturma, silme, güncelleme veya aratma
işlemlerini BT uygulamaları ile hazırlanan form, rapor veya
diğer dokümanların süreçteki toplam form veya doküman
sayısına orantısını hesaplamak için tanımlamıştır. Bu ölçü
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hesaplanırken bilgi kümleri ikonu sayılıp, toplam form,
doküman ve arşiv kayıtlarına bölünerek hesaplanmıştır.
BTY’nin yüksek değeri yoğun BTY’yi ifade eder. Şekil 1’deki
sürecimize göre, daha önceden de onarım ölçümü için
hesapladığımız kayıt altında tutulan toplam aktivite sayısı 6
idi. Fakat bunlardan sadece 1 tanesi (“Eğitmen Bilgilerinin
Kaydedilmesi”) bilgi kümesi (veritabanı) ile bağlantılıydı. Bu
durumda BT yoğunluğu ölçüsü 1/6 olarak hesaplanmaktadır.
3.6 Doğruluk
Sayısal Doğruluk. Sayısal Doğruluk (SD) süreç tasarımında
doğruluk gereksinimlerinin uygulanmasını ölçmektedir. SD
belirli doğruluk gereksinimlerinin ilgili dokümanlara göre
tanımlanan aktivite sayısının toplam aktivite sayısına oranı ile
hesaplanmaktadır. eEPC diyagramlarına göre hangi
aktivitelerin sayısal doğruluk gereksinimleri olduğu
belirlenemediği için bu ölçüm uygulanamamıştır. SD’nin
yüksek değeri daha çok doğruluğu ifade eder.
3.7 Birlikte Çalışabilirlik
Veri Değiştirilebilirliği. Veri Değiştirilebilirliği (VD) diğer
süreçlerden
gelen
verilerin
geçirdiği
operasyonları
belirtmektedir. Bu ölçüyle beraber bir aktivitenin girdisi
kullanılmadan önce bir işlem geçirip geçirmediği görülüp
başka
süreçlerle
etkileşimi
olan
aktivitelerle
karşılaştırılmaktadır. VD gelen girdiler üzerinde bir işlem
yapmamış olan aktivite sayısının diğer süreçlerle etkileşimi
olan aktivite sayısına oranı ile hesaplanmaktadır. eEPC
diyagramlarından bu işlemlerin yapılıp yapılmadığı belli
olmadığı için bu ölçüm uygulanamamıştır. VD’nin yüksek
değeri daha iyi veri değiştirilebilirliği ifade eder.
3.8 Güvenirlik
Erişim İzlenebilirliği. Erişim İzlenebilirliği (Eİ) ölçüsü süreç
aktivitelerin izlenebilmesi için, verilere kimin erişebildiğini
analiz edebilmek için tanımlanmıştır. Eİ verilere erişimi olan
ve kimin tarafından erişildiği izlenebilen aktivite sayısının veri
kaynaklarına erişimi olan aktivite sayısına oranı ile
hesaplanmaktadır. Eİ’nin yüksek değeri daha iyi erişim
izlenebilirliğini ifade eder.
3.9 Anlaşılabilirlik
İşlevsel Anlaşılabilirlik. İşlevsel Anlaşılabilirlik (İA) ölçüsü
aktiviteleri anlaşılmasındaki zorlukları betimler. İA personelin
görevleri anlamakta zorluk çekilmeyen aktivite sayısının
toplam aktivite sayısına oranı ile hesaplanmaktadır. Bizim
eEPC diyagramlarımızın anlaşılmakta bir zorluk çekilmediği
varsayılmıştır. İA’nı yüksek değeri daha iyi işlevsel
anlaşılabilirliği ifade etmektedir.
3.10 Öğrenilebilirlik

Şekil 1: Hizmet İçi Eğitimin Gerçekleştirilmesi.

Belgede Mevcut Olma. Belgede Mevcut Olma (BMO) ölçüsü
model için var olan dokümanları inceleyip hangi aktivitelerin
orada tanımlanmış olduğunu ölçmek için tanımlanmıştır.
BMO, ilgili dokümanlarda tanımlı olan aktivitelerin toplam
aktivite sayısına oranı ile hesaplanmaktadır. Sadece eEPC
diyagramları kullanımı ile bu ölçüm uygulanamamıştır.
Yüksek BMO değeri daha tam dokümantasyonu ifade eder.

3.11 İşletilebilirlik
Girdi Geçerlilik Kontrolü. Bu ölçü, süreç aktivitelerinin girdi
geçerlik kontrolünün geçerlenmesini tanımlamak için
geliştirilmiştir. Girdi Geçerlilik Kontrolü (GGK) girdi
parametrelerinin geçerlilik kontrolünü yapan aktivite sayısının
toplam aktivite sayısına oranı ile hesaplanmaktadır. Bu ölçü
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Etkileşim Çekiciliği. Etkileşim Çekiciliği (EÇ) uygulama
sırasında zorlukla karşılaşılmayan aktivitelerin toplam aktivite
sayısına oranı ile hesaplanmaktadır. Yüksek EÇ değeri daha
iyi etkileşimi ifade eder. Şekil 1’deki sürecimize göre
“Hizmet İçi eğitim eğitimci raporunun hazırlanması” ve
“Hizmet İçi Eğitim Değerlendirme Raporunun Hazırlanması”
dışındaki aktivitelerin uygulamaya koyulurken bir zorlukla
karşılaşılmayacağı değerlendirilmiştir. Bunun sebebi diğer
aktivitelerin fazla efor gerektirmeyeceğinin düşünülmesinden
kaynaklanmaktadır. Bu durumda etkileşim çekiciliği ölçüsü
6/8 olarak hesaplanmıştır.

HK

O

OE

3.12 Etkileyicilik

B

Geriye Alabilme. Bu ölçü aktivitelerin geriye alınabilirliğini
ölçmek için tanımlanmıştır. Geriye Alabilme (GA) geriye
alınabilen aktivitelerin toplam aktivite sayısına oranı ile
hesaplanmaktadır. Bu ölçü hesaplanırken isimlerinde
güncelleme kelimesi geçen aktivitelerin geri alınabildiği
varsayılmıştır. Güncelleme mümkün oluyorsa hata durumunda
geriye alınabileceği düşünülmüştür. GA değerinin 1’e yakın
olması geri alınabilmenin daha iyi olacağını ifade eder. Şekil
1’deki sürecimize göre aktivite isminde güncelleme bulunan
bir aktivite olmadığı için geriye alabilme ölçüsü 0 olarak
hesaplanmıştır.

K

Tablo 3: Uygulama Sonuçları –I
Süreç

hesaplanırken girdisi olan aktivitelerin isimlerinde onaylama,
değerlendirme, rapor hazırlama vs. içeren aktivitelerin girdi
geçerlilik kontrolü yapıldığı varsayılmıştır. Yüksek GGK
değeri daha iyi girdi geçerlilik kontrolü yapıldığını ifade eder.
Şekil 1’deki sürecimize göre, girdisi bilgi taşıyıcısı olup, bu
bilgi taşıyıcıların geçerlilik kontrolünü yapan (aktivitelerin
isimlerine bakılarak, öznel değerlendirme yapılmıştır) toplam
4 aktivite (“Katılımcı değerlendirmelerinin alınması”, “Hizmet
içi eğitim değerlendirme raporunun hazırlanması”, “Hizmet içi
değerlendirme raporunun hazırlanması”, (“Eğitim katılımcı
bilgilerinin kaydedilmesi”)
vardır. Bu durumda girdi
geçerlilik kontrolü ölçüsü 4/8 olarak hesaplanmıştır.

İKP
GSA
PİA
PİŞ
SG
GG
V
YD
İEV
AEKG
HİE
HİEG
OE
ÜÜİ
IKPD
PBH
İASE
İŞG
ÇE
ÇM
DY

0.75
0.68
0.89
0.79
0.89
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
0.88
0.88
1.00
0.90
0.89
1.00
0.75
0.68
0.68
1.00
1.00

0.75
1.00
1.00
0.79
0.89
0.75
0.80
0.75
1.00
1.00
0.75
0.75
0.80
0.90
0.97
1.00
0.91
0.89
0.83
1.00
1.00

0.75
0.90
0.94
0.93
0.78
1.00
0.20
1.00
1.00
1.00
0.93
0.50
0.80
1.00
1.00
1.00
0.75
1.00
0.83
0.67
1.00

0.63
0.68
0.56
0.50
0.44
0.42
0.20
0.75
0.50
1.00
0.12
0.75
0.60
0.20
0.31
1.00
0.25
0.22
0.17
0.00
0.67

0.10
0.15
0.70
0.57
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
0.17
0.00
0.00
0.09
0.00
0.33
0.00
0.00
0.00
0.00

4. Modelin Uygulanması ve Ölçümler
Modelin IKY süreçleri üzerinde uygulaması sırasında,
fonksiyon ve süreç ara yüzü sayısı aktivite sayısı olarak
kullanılmıştır. Tablo 3 ve Tablo 4’de ölçüm sonuçları
verilmiştir. Ölçüm sonuçlarına göre karmaşıklık açısından en
olumsuz süreçler “Çalışma Etiği” (ÇE) ve “İş Sağlığı ve
Güvenliği” (İŞG) süreçleridir. Bu süreçlerde karar noktasının
fazla olduğu doğrulanmaktadır. Düşük bağlılık değeri ise “İK
Planlama” (İKP), “Geçici Görevlendirme” (GG), “Yetki
Devri” (YD), “Servis İçi Eğitimi” (SİE) ve “Servis İçi
Eğitiminin
Gerçekleştirilmesi”
(SİEG)
süreçlerinde
görünmüştür. Bu süreçlerin diğer süreçlerle etkileşimi daha
fazladır. En az hatadan kaçınma “Vekâlet” (V) sürecinde
görülmüştür. “IK Performans Değerleme” (IKPD) en yüksek
hatadan kaçınma değerine sahiptir. “Çalışan Memnuniyeti”
(ÇM) sürecinde en düşük onarım değeri çıkmıştır. Aynı
zamanda “Personel Bordro Hesaplama” (PBH) ve “Efor Kaydı
Girme” (EKG) süreçlerinde en yüksek onarım değeri çıktığını
ve bu sonuçla beraber bu süreçlerin kayıt altında
tutulduklarının desteklendiği görülmektedir. En iyi onarım
etkinliği “Personel İşe Alım” (PİA) sürecinde çıkmıştır. Çünkü
çalışanların kayıtları ya dosyalarda ya da veritabanlarında
saklanmaktadır.

EÇ

GA

GGK

BTY

BTK

Süreç

Tablo 4: Uygulama Sonuçları -II

IKP

0.00

0.00

0.31

0.31

0.38

GSA
PİA
PİŞ
SG
GG
V
YD
İEV
AEKG
HİE
HIEG
OE
ÜÜİ
IKPD
PBH
İASE
İSG
ÇE
ÇM
DY

0.26
0.33
0.14
0.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.33
0.00
0.00
0.00
0.00

0.38
0.60
0.28
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.33
0.00
0.00
0.00
0.00

0.31
0.22
0.43
0.22
0.33
0.20
0.25
0.50
0.00
0.31
0.50
0.40
0.50
0.58
1.00
0.33
0.33
0.17
0.67
0.33

0.00
0.00
0.00
0.00
0.08
0.00
0.00
0.25
1.00
0.00
0.00
0.20
0.10
0.03
0.00
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00

0.84
0.61
0.86
0.67
0.58
0.00
0.50
0.25
1.00
0.56
0.75
0.60
0.60
0.39
1.00
0.67
0.22
0.67
0.17
0.33

Bilişim teknolojilerinin kullanımı ve yoğunluğu en çok
“Personel İşe Alım” (PİA) sürecinde görülmüştür. Bu
durumda personel bilgilerinin veritabanlarında saklandığının
desteklendiği görülmektedir. Girdi geçerliliği kontrolünün
yüksek değeri “Personel Bordro Hesaplama” (PBH) sürecinde
görülmüştür. Bu ölçüm sonucuna göre bordro hesaplamak için
birçok bilginin gözden geçirildiği düşünülmektedir. Geri
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alabilme en yüksek “Aktivite için Efor Kaydı Girme” (AEKG)
sürecindedir. Çünkü efor kaydı girilmesi güncellenebilen bir
süreç olduğu için yanlışlık durumunda güncelleme ile geri
alınabilir. Çalışanların en az etkileşim çekiciliği “Çalışan
Memnuniyet” (ÇM) sürecindedir, çünkü bu süreçte anket
hazırlama ve değerlendirme gibi zorluklarla karşılaşılabilecek
aktiviteler bulunmaktadır.

inanmaktayız. İleriki çalışmalarımızda bu ölçüleri daha farklı
alanlardaki süreçleri uygulamayı planlayıp ölçüm sonuçlarını
geçerlemeyi hedeflemekteyiz. Ayrıca, bu ölçümlerin projeye
ve iyileştirme çalışmalarına katkısı için ayrı bir inceleme
gelecek çalışmalarımız arasındadır.

6. Kaynakça

Bu uygulama bir insan kaynağı tarafından toplamda 4 saat
sürmüştür. Modelin uygulanması sırasında bazı ölçüler
doğrudan ilgili nesnelerin sayılması ile hesaplanırken İşlevsel
Anlaşılabilirlik, Veri Değiştirilebilirliği, İşlevsel Yeterlilik ve
Etkileşim Çekiciliği ölçümleri öznel değerlendirmeler
gerektirmiştir. Bu yüzden söz konusu ölçüler için hesaplama
işlemini yaparken süreçlerin isimlerine ve diğer süreçlerle
etkileşimlerine bakarak değerlendirme yapmamız gerekmiştir.
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Uygulama sırasında Sayısal Doğruluk, Belgede Mevcut Olma,
Erişim İzlenebilirliği ve Belgede Mevcut Olma ölçüleri eEPC
ile modellenmiş süreçler üzerinde uygulanamamıştır. Modele
ait diğer ölçüler uygulanabilmektedir ayrıca; Karmaşıklık,
Bağlılık, Onarım, Onarım Etkinliği, BT Kullanımı, BT
Yoğunluğu ölçümleri otomatikleştirilebilmektedir. Ancak,
Hatadan Kaçınma, İşlevsel Yeterlilik, İşlevsel Tamlık, İşlevsel
Anlaşılabilirlik, Girdi Geçerlilik Kontrolü, Geri Alabilme ve
Etkileşim
Çekiciliği
ölçülerinin
insan
etkileşimini
gerektirmesinden
dolayı
otomatikleştirilemeyeceği
düşünülmektedir.

5. Sonuç
Bu makalede Güceğlioğlu’nun modeli, IKY süreçlerinin
kalitesini ölçmek için uygulanmıştır. Literatürdeki mevcut
çalışmaların aksine bu model sıklıkla kullanılmakta olan
karmaşıklık ve bağlılık ölçülerine ek olarak süreçlerin
güvenirlik, işlevsellik ve kullanılabilirlik özelliklerinin de
ölçülebilmesini mümkün kılmaktadır.
Uygulama sırasında modelin ölçülerini eEPC diyagramları var
olan süreçler üzerinde gerçekleştirdik. Ayrıca, uygulama
sırasında süreçler modellenmeden önce kurum tarafından
hazırlanmış olan süreç iyileştirme listesindeki ölçümler de
incelenmiştir. Onarım, hatadan kaçınma ve bağlılık ölçümleri
süreç iyileştirme listesinde iyileştirilmiş olarak yer almaktadır.
Ancak, Tablo 3 ve Tablo 4’deki sonuçlara göre bu ölçümlerin
yüksek değerlere sahip olmadığı ve hala iyileştirme
gerektirdiği görülmektedir. Uygulama içerisinde işlevsel
yeterlilik, erişim izlenebilirliği, sayısal doğruluk ve işlevsel
tamlık ölçülerini hesaplayamadığımız için iyileştirmelerde ele
alınıp alınmadığını belirleyemiyoruz.
İyileştirme listesinde model tasarımının karmaşıklık ve
bağlılık değerlerinden bahsedilmemiştir. Bu ölçümler tasarım
yapıldıktan sonraki iyileştirme esnasında daha anlamlı
olacaklardır. Ayrıca, bu listede elimizdeki ölçümler dışında
başka iyileştirme değerlendirmeleri de bulunmaktadır. Bu da
mevcut ölçümler dışında başka ölçülere gereksinim olduğunu
göstermektedir.
Şu anda bu ölçümleri otomatikleştirip süreçlerin eEPC
diyagramları üzerinden kaliteyi ölçen bir araç üzerinde
çalışmaktayız. Böylece kalite uygulamasının daha kısa
zamanda ve daha az hata olasılığı ile yapılacağına
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başarımın, işlevsel, işletimsel ve fiziksel tüm özelliklerinin,
gereksinimleri dâhilinde uyum ve uygunluğunu kurmayı ve
yaşam döngüsü içinde devam ettirmeyi hedefler[1].

Özetçe
Günümüz yazılım projelerinin en büyük sorunu kestirim
bulanıklığı ve buna bağlı olarak yapılabilirlik, proje planı gibi
süreçlerin net oluşturulamamasıdır. Ayrıca proje kapsam,
zaman ve kalite planlarında büyük ölçüde sapmaların
gerçekleşmesi de bu sorunlar arasındadır. Sorunların
gösterimine dair, ‘Ne?’ sorusunun yanıtı için tanımın
akademik ve endüstriyel ortamlarda yapılmış olsada, sorunun
oluşmasına sebep olan öncül noktaların detay tanımı ve
sorunun çözümüne dair ‘Nasıl?’ sorusuna yanıtı tam vermek
mümkün olamamıştır. Bu bildiride, TÜBİTAK UZAY’da
sorun kaynaklarından biri olan konfigürasyon yönetimi süreci
ile ilgili yapılan değerlendirme, iyileştirme çalışmaları
kapsamında geliştirilen ve özellikle yazılım ve yazılım
ağırlıklı projelere hizmet verecek şekilde hazırlanan
konfigürasyon planı taslağı, uygulanma ve onay süreci, planın
donanım ve servis projelerine de uygun olacak şekilde
güncellenme çalışmaları ile edinilen tecrübeler verilmektedir.

1.

TÜBİTAK UZAY’da yürütülen projelerin ihtiyaçları
incelendiğinde analiz evrelerinin tamamlanıp, tasarım,
geliştirme, gerçekleştirim evrelerinde çeşitli nedenlerden
dolayı değişiklik yapma ihtiyacının ortaya çıktığı
görülmüştür. Değişiklik ihtiyacının ise çoğu zaman kullanıcı
gereksinimlerinde meydana gelen değişimler, gerçekleştirim
sonrası tasarımların iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, yeni
donanımların ve yeni yazılımların projenin çeşitli
aşamalarında kullanılmaya başlanması, tasarım aşamalarında
yapılan bir hatanın bir sonraki evrelerde ortaya çıkması gibi
sebeplerden dolayı oluştuğu gözlemlenmiştir. Farklı
sebeplerden ortaya çıkan bu değişikliklerin, projelere doğru
olarak aktarılabilmesi ve beklenmeyen problemler
oluşturmaması için proje bileşenlerinin hem farklı
sürümlerinin hem de yeni eklenen özelliklerinin kontrol
edilebileceği bir süreç inşaa etme çalışmalarına başlanmıştır.
Bu çalışmalarda uygulayıcıların bir kusmının da yer alması
sağlanmış, böylece sürece uygulayıcıların katkısı olmuştur.
Sürecin oluşturulması sırasında ilk olarak konfigürasyon
yönetimi alanındaki uluslararası standartların literatür
araştırması yapılarak, projelere uygun olabilecek yapının alt
yapısı oluşturulmak istenmiştir.

Giriş

Günümüzde farklı ölçeklerdeki projelerin başarılı olabilmesi,
uzun dönemli faydalar sağlayabilmesi için kalite yönetimi,
konfigürasyon yönetimi gibi proje yönetimi destek
süreçlerinin varlığına ve işletilmesine duyulan ihtiyaç,
projelerin de gelişmesi ve büyümesi ile birlikte artış
göstermektedir[1]. TÜBİTAK UZAY’da yürütülen projelerin
kapsamlarının genişlemesi ve sayılarının artması ile beraber
ürünlerin entegrasyonun tam olarak sağlanabilmesi ve entegre
olmuş ürünlerin korunabilmesi için sağlam ve uygulanabilir
bir konfigürasyon yönetimi sürecine ihtiyaç duyulmuştur. Bu
ihtiyacın ortaya çıkışındaki sebeplerin başında tüm projeler
için uygulanabilir ve yeterli olan bir konfigürasyon yönetimi
sürecinin olmayışı gelmektedir. Bu süreç zaman içinde
hantallaşmış, organizasyon ile uyumsuz bir hale gelmiş ve
uygulamadaki esnek olmayan akışlar sonucu kullanımdan
uzaklaşmıştır. Sürecin detaylı ve net bir konfigürasyon
yönetimi planı ile de desteklenemediği durumlarda
konfigürasyon yönetimi uygulamalarının, proje yaşam
döngüsü süreçleri içinde uygulanamaz olması kaçınılmaz
olmuştur. Sürecin bu dezavantajlarının yok edilmesi için yeni
bir konfigürasyon yönetimi sürecine geçiş yapılmıştır.

2.

e-posta: egemen.ozalp@uzay.tubitak.gov.tr

2.1. Yeni Konfigürasyon Yönetimi Sürecinde Referans
Alınan Standartlar
Araştırmalar sonrasında projelerde referans alınabilecek,
uygulanabilecek nitelikteki çeşitli standartlar belirlenmiş ve
incelenmiştir. Bu standartlar aşağıda yer almaktadır:
2.1.1.
ISO 10007: Konfigürasyon Yönetimi için kılavuz
niteliğinde olan bu standardın, evrensel standart dili olması,
konuyla ilgili ortak bir dil oluşturması, fazla ve detaylı bilgi
vermemesi gibi doğal özelliklerinden dolayı konfigürasyon
yönetimi süreçlerine giriş yapacak kurumlar için oldukça iyi
bir kaynak olduğu görülmüştür[2]. Kılavuz ilk olarak
konfigürasyon
yönetimi
sürecini
tanımlamakta
ve
açıklamakta, ardından gerekli prosedürler üzerinde tanımlama
yapmaktadır.
2.1.2.
ANSI/IEEE 1042: Yazılım konfigürasyon yönetimi
için kılavuz niteliğini taşıyan bu standart, evrensel bir
araştırma standartıdır. Farklı alanlardaki çeşitli konfigürasyon
yönetimi standartlarına kılavuzluk etmektedir[3]. Yapılması
gerekenlerin detaylıca belirtilmesi, nasıl yapılacağının ise
uygulayıcıya bırakılması sebebiyle tercih edilen bir

Yeni Konfigürasyon Yönetimi Sürecine
Geçiş

Geleneksel endüstrilerde yönetim bilimleri altında tanımlanan
Konfigürasyon Yönetimi, temelde sistem ya da ürüne ait
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standarttır. Teknik süreçleri detaylandırdığı ve gerekli
bilgileri net olarak tanımladığı için kendi süreçlerini
oluşturacak üniversiteler ve araştırma enstitüleri için ideal bir
kaynak niteliğinde olduğu düşünülmüştür.

özelinde hazırlanacak Konfigürasyon Yönetim Planlarının
oluşturulmasında ise IEEE 828 standardının kullanılmasının
faydalı olacağına karar verilmiştir. Böylelikle sürecin
işletilmesi ve yapılan planlamalar arasındaki koordinasyonun
da sağlanması hedeflenmektedir.

2.1.3.
MIL-STD 973: Askeri kökenli konfigürasyon
yönetimi standardı, büyük bir bilgi ve tecrübe birikimi
içermektedir. Teknoloji ile ilişkili süreçler, sistem
mühendisliği ve benzeri birçok alanda olduğu gibi benzer
diğer standartların da atası kabul edilen bir standart olarak
ifade edilmektedir[4]. Bu standart içerisinde konfigürasyon
yönetiminin tüm süreçleri en ince detaylarına kadar ifade
edilmektedir. Konfigürasyon yönetimi sürecini tasarlayan
projeler için incelenmesinin, referans alınmasının son derece
anlamlı olduğu görülmüştür. Ancak standartın fazla detaylı ve
derin bir kapsama sahip olmasından kaynaklı sebepler ile,
uygulanmasının enstitü projeleri için henüz uygun olmadığına
karar verilmiştir.

2.2. Yeni Konfigürasyon Yönetimi Süreci
Bu çalışmaların ardından TÜBİTAK UZAY’da yürütülen tüm
projeler için konfigürasyon birimlerinin tanımlanması,
dokümante edilmesi, değişiklik isteklerinin kayıt altına
alınması ve kontrol edilmesi, konfigürasyon birimleri
üzerinde yapılan değişikliklerin izlenebilmesi ve tüm temel
birimlerin son durumlarının kayıt altında tutularak ulaşılabilir
olması, teknik yönlendirme ve denetleme yapılması için bir
konfigürasyon yönetim süreci oluşturulmuştur. Yeni
oluşturulan süreçte veri saklama ve arşivleme, dizin yapısı
oluşturma gibi süreçler korunmuş, eksik olan değişiklik
izleme ve değişiklik yönetimi kısmının üzerinde detaylıca
çalışılmıştır.

2.1.4.
ECSS M-40B: Çeşitli Avrupa Ülkelerine ait Ulusal
Uzay Ajansları ve Avrup Uzay Endüstrisinde çalışan
firmaların ortak çabaları ile oluşturdukları uzay projeleri
konfigürasyon yönetimi standardı, özellikle Avrupa’da
gerçekleşen uzay projeleri ve uygulamaları için ortak
standartların oluşturulması ve kullanılmasını hedeflemektedir.
Referans standartlarda olduğu gibi, bu standart da iş
çerçevesinde yapılması gerekenlerin ‘Ne?’ olduğunu
açıklamaya çalışmakta, ‘Nasıl?’ gerçekleşeceğini ise,
standardı uygulayıcı/takip edici kuruluşa bırakmaktadır[5]. Bu
standardı diğerlerine göre farklı kılmak için altı çizilen
noktalar temelde endüstri alanının özel olması ve diğer bazı
konfigürasyon yönetimi standartları ile karşılaştırma
tablosunu içermesi olarak özetlenebilir. İlgi standart
incelenmiş ve kimi geniş kapsamlı, karmaşık uzay proje ve
uygulamaları için takip edilme kararı alınmış ve uygulamaya
alınmıştır. Ancak standardın özel alana hitap etmesi, diğer
yönetim standardları ile beraber uygulama ihtiyacı ve teknik
yoğunluğu enstitü portföyünde yer alacak tüm proje ve
uygulamalara yönelik olmasını uygun olmamıştır.

Projelerin başlangıcından tamamlandığı ana kadar işletilecek
olan süreçte, ilk olarak konfigürasyon birimlerinin
oluşturulması istenmektedir. Konfigürasyon birimleri, proje
yaşam döngüsü içinde yer alan yazılım ve/veya donanım
elemanları olarak kabul edilmektedir. Konfigürasyon birimleri
ile ilişkili olan sistemlerin, dokümanların tanımlanması ve
numaralandırılması (parça numarası, doküman numarası,
yazılım sürüm numarası gibi) önem taşımaktadır. Bu
tanımlamaların ardından konfigürasyon yönetimi sürecine
dahil edilecek birimlerin hangi aşamalardan sonra takip
edileceklerinin belirlenmesi gerçekleştirilmektedir. Bu
aşamalar projeler için gereksinim tanımlama (analiz), tasarım
ve gerçekleştirim olarak belirlenmiştir. Her üç aşamanın da
tamamlanmasının
ardından
ortaya
çıkan
çıktılar,
konfigürasyon yönetimine tabii olmaktadırlar.
Belirlenen aşamalardan sonra konfigürasyon birimlerinde
meydana gelebilecek her hangi bir değişikliğin doğru takip
edilmesi, numaralandırılması, depolanması büyük önem
kazanmaktadır. Sürüm numaralandırma sırasında, sürümün
güncel ya da eski sürüm olduğunun, numaralandırma ile
belirlenebilmesi ve eski sürümlerin sınırlı erişimin olduğu bir
arşiv ortamında saklanması farklı sürümlerin kullanılmasını
ve birbirleri ile entegre olmasını engellemektedir.

2.1.5.
IEEE
828:
Yazılım
temelli
projelerde,
konfigürasyon yönetimi süreçlerinin nasıl planlanacağını ve
uygulamaya dönük çalışmaları nasıl tanımlanacağını ifade
eden bir standarttır. ANSI/IEEE 1042 standardının
uygulanacağı projelerde kullanılmasının, sürecin bütünlüğü ve
devamlılığı açısından faydalı olacağı görülmüştür[6].

Yukarıdaki
aşamaların
tamamlanmasının
ardından,
konfigürasyon yönetimine tabii olan birimlerde meydana
gelen herhangi bir değişikliğin kontrollü olarak
gerçekleştirilmesi ve izlenmesi için değişiklik yönetimi süreci
uygulanmaktadır. Bu süreç, Şekil – 1’de verilen akışta olduğu
gibi tanımlanmaktadır[7].

Çeşitli standartlar arasında yapılan araştırmalar sonrasında
hem sağladığı esneklikler açısından, hem de süreçleri
tasarlayıp uygulamadaki pratikliği açısından ANSI/IEEE
1042 standardının TÜBİTAK UZAY’da yer alan projelerin
konfigürasyon yönetimi süreçlerinde kullanılabileceğine karar
verilmiştir. Sürecin tasarlanmasına ek olarak, her bir proje
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Değişikliğin
Talep Edilmesi

KKK’nın
Değişiklik
Hakkında Görüş
Bildirmesi

KYP’de
Tanımlanmış
“Değişiklik
Süreci”
Adımlarının
Uygulanmaya
Başlanması

Değişikliğin
Değişim İstem
Formuna Uygun
Olarak Hazırlanıp
Sunulması

Değişiklik
İsteminin Kurum
İçi/Dışı Onaya
Sunulması

RED

Değişiklik
İsteminin İptal
Edilmesi

Değişikliğin
Uygulanması,
Takibi ve
Doğrulanması

Değişiklikten
Etkilenen Alt
Sistem/
Modüllere
Güncellemelerin
Yansıtılması

Değişiklikten
Etkilenecek
Birimlere
Değişiklik
Hakkında
Detaylı Bilgi
Verilmesi

Dokümanlara
Gereken
Güncellemelerin
Yansıtılması

KABUL

Değişiklik
Kabulünün
Proje
Personeline
Duyurulması

Konfigürasyon yönetimine dâhil olan birimlerde bir değişiklik
ihtiyacı ortaya çıktığında, değişiklikten sorumlu kişi
değişiklik önerisini, gerçekleştirilen rutin proje toplantılarında
sunmaktadır.
Değişikliğin
değerlendirilmesi
için
Konfigürasyon Kontrol Kurulu’nun toplanmasını talep
etmektedir. Değişim Sorumlusu bu sırada Değişim İstem
Formunu oluşturmaktan sorumludur. Değişim İstem Formu
Değişimin Tanımı



Değişimin Gerekçeleri



Değişimden Etkilenecek Birimler (Modül, İş Paketi)



Değişimin Uygulanacağı Sürüm



Değişimin Planlanan Uygulama Tarihi



Değişim Önceliği



Değişim Doğrulama Yöntemi



Doğrulama Sonrası Bilgiler

Konfigürasyon yönetimi sürecine, veri yönetimi ile ilgili
faaliyetler de eklenmiş ve uygulaması detaylandırılmıştır.
Sürüm denetiminin gerçekleştirilebilir olması için bir
konfigürasyon yönetimi aracı kullanımı desteklenmiş,
kullanılacak araç proje ekibinin seçimine bırakılmıştır.
Saklanan veri içerikleri ve sürümlerinin belirli periyotlarda
harici bir ortamda yedeklenmesi sağlanmıştır.

kısımlarından oluşmaktadır.

Sürüm denetimine ek olarak revizyon takibi de bu süreç içinde
ele alınmıştır. Konfigürasyon yönetimi aracı içinde yer alan
dizinlerdeki verilerin her bir değişiminde farklı bir revizyon
numarası alması ve her türlü değişikliğin kendisine ait bir
revizyon numarası ile ulaşılabilir/geri alınabilir olması
sağlanmıştır.

Konfigürasyon Kontrol Kurulu (KKK), konfigürasyon
birimlerinde yapılacak kontrolleri, gözden geçirmeleri
gerçekleştirebilecek, onaylanacak/red edilecek mühendislik
değişimlerini inceleyebilecek bir ekip olarak belirlenmiştir.
KKK Yapısı Şekil – 2’de verilmiştir.

Sürüm çıkarma yaklaşımında ise etiketleme yöntemi
uygulanmaktadır. Alt sistemlerde, modüllerde gerçekleşen ve
kilometre
taşı
sayılabilecek
yenilikler,
eklemeler,
geliştirmeler, farklı seviyedeki testler, yapılan gösterim ve
uygulamalar sonrasında etiket alınmaktadır. Böylelikle farklı
aşamalara geri dönüşlerin kolaylaşması ve modüller arası
uyumun artması hedeflenmektedir. Konfigürasyon yönetimi
sürecinin planlanması ve işletilmesi proje konfigürasyon
sorumlusu ve proje kalite sorumlusunun sorumluluğunda
bulunmaktadır.

Proje Yöneticisi

Konfigürasyon
Kontrol
Kurulu

Değişikliğin red ya da kabul durumunun gerekçeleri ile tüm
proje ekibine duyurulması önem taşımaktadır. Böylelikle
yapılabilir olmayan alanlarda fazla enerji harcanması,
değişiklik bilgisi eksikliğinden yeni çözümlere uygun
olmayan
geliştirme
yapılması
gibi
olumsuzluklar
engellenmektedir.
Değişikliğin gerçekleştirilmesi sırasında, değişiklikten
etkilenen tüm teknik ve yönetsel dokümanlara güncellemeler
yansıtılmaktadır. Değişikliğin, sistemi oluşturan alt sistem ve
modüllere uygulanması tamamlandıktan sonra değişikliğin
takip edilmesi ve doğrulanmasının gerçekleştirilmesi
gerekmektedir. Değişikliğin beklenen sonucu verip
vermediğinin görülmesi için doğrulama süreci, değişim
yönetiminde atlanmaması gereken bir aşamadır. Takip ve
doğrulama değişikliği talep eden birimin sorumluluğundadır.
Değişikliğin takip edilip doğrulanması sonrasında değişimin
öngörülen sonucu ile değişiklik sonrası elde edilen sonucun
tutarlı olup olmadığı kontrol edilmektedir. Değişimin
doğrulanmasının yöntemi değişimi gerçekleştiren birimlerin
verdikleri karara göre gerçekleştirilmektedir. Değişikliğin
tamamlanıp, doğrulanmasının ardından değişiklik talebi için
doldurulmuş olan Değişim İstem Formu kapatılarak değişim
süreci sonlandırılmaktadır. Form ise proje arşivinde
saklanmaktadır.

Şekil 1: Değişim Süreci Akışı



maliyet, iş gücü, teknolojik yeterlilik ve zaman planına
uygunluğunu
göz
önüne
alarak
değerlendirir.
Değerlendirmenin ardından değişiklik istemi proje yöneticisi
ve/veya teknik lider tarafından onaylanır, RED/KABUL
kararı
verilir.
Kabul
edilen
değişikliklerin
acil/normal/iyileştirme çalışması olarak önceliklendirilmesi de
KKK’nın ortak kararı ile gerçekleştirilmektedir.

Teknik Lider/Şef Mühendis
Değişim Sorumlusu
Değişiklikten Etkilenecek
Birimler
Kalite/Konfigürasyon
Sorumlusu

Şekil 2: KKK Yapısı

2.3. Yeni Konfigürasyon Yönetimi Planı

KKK, Değişiklik İstem Formunda tanımlanmış değişikliği
sağlayacağı avantajlar, kolaylıklar, olası dezavantajlar,

Konfigürasyon yönetimi sürecinin tanımlanmasının ardından
süreç ile uyumlu olacak ve her projenin kendi konfigürasyon

179

5. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'11

yönetimini tanımlayacak bir plan taslağı oluşturulmuştur.
Oluşturulan planda IEEE 828 standardı referans alınmıştır.
Konfigürasyon Yönetim Planının (KYP) içeriği,


Konfigürasyon birimleri, birimlere ait tabanlar



Konfigürasyon
birimleri
arasındaki
bağımlılıkların tanımlanması



Doküman, yazılım, donanım gibi çıktıların numalandırma
sisteminin tanımlanması



Konfigürasyon kontrol kurulunun tanımlanması



Değişiklik süreci akışını ve sorumlulukların tanımlanması
(değerlendirme, uygulama, takip, doğrulama)

arayüz



Veri yönetiminde kullanılacak gereçler ve teknikler



Konfigürasyon tetkiklerinin tanımlanması

konfigürasyon yönetimi
bırakılmışlardır.

oluşturmakta

esnek

Konfigürasyon sürecinin uygulandığı ve takibinin yapıldığı
projelere sağlanan faydalar,

ve



Sorunların hızlı
gerçekleşmesi



Entegrasyon testi ve sistem testi süreçlerinde ortaya çıkan
hataların sebep olduğu değişiklik ihtiyaçlarında, her bir
test öncesi oluşturulan sürümlerin takibinde karışıklıkları
engelleyerek, planlı bir akışın gerçekleşmesi



Entegre alt sistemlerden oluşan ürün uyumunun bilinmesi



Değişikliklerin kontrol altında gerçekleştirilerek zaman
sapmalarını, fazladan maliyet oluşumunu engellemesi

ve

doğru

şekilde

çözümünün

olarak ifade edilebilir. TÜBİTAK UZAY’da tüm projelerde
konfigürasyon yönetimi süreci uygulanması şart olan süreçler
arasında yer almaktadır. Sürecin son olarak donanımın yoğun
olduğu güç sistemleri, güç elektroniği projelerinde de
uygulamaları gerçekleştirilmekte, sürecin olumlu geri
dönüşleri bu alanlarda da alınmaya başlanmaktadır.

bilgilerinden oluşmaktadır. KYP, projelerin başlangıç
aşamasında hazırlanmakta ve kalite sorumlusu, proje
yöneticisi tarafından gözden geçirilmektedir. Tamamlanan
planlarının tümü, program ve projelerden sorumlu bölüm
tarafından incelenmekte ve onaylanmaktadır. Tüm planlar için
ortak bir onay mekanizmasının olmasının, sürecin
uygulanmasında ve takibinde derleyici olup, benimsenme
sırasında avantaj sağladığı görülmektedir.

3.

planlarını

4.

Tartışma

2.1. Bölüm’de bahsi geçen tüm standartlar incelenmiş,
benzerlikleri ve farkları belirlenmiş, enstitü için gereken
kısımlar saptanmaya çalışılmıştır. Yeni bir şablon,
referansların birleştirilmesi ile oluşturulmuş ve uygulama ile
ilgili bir dizi çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarla,
konfigürasyon yönetiminin önemi giderek anlaşılmış,
özellikle yazılım projeleri yönetiminde, proje yönetim
planında bütünleştirici bir ihtiyaç olduğu kabul görmüş ve
uygun yerini almıştır. Bu gelişmeler esnasında konfigürasyon
yönetimi kavramı da, sadece bir yönetim aracı olarak
görülmekten çıkıp, teknik yönü ağırlaşan bir metodoloji
olarak kabul edilmiştir. Bir sonraki çalışma alanı proje
yöneticileri, konfigürasyon ve kalite güvence sorumluları ile
sadece konfigürasyon yönetimini kapsayacak şekilde
konfigürasyon tetkiklerinin gerçekleştirilmesine yönelik
çalışma olarak belirlenmiştir. Bu tarz denetimlerin, hatayı fark
etmek kadar sistem ve bileşenlerine dair bilgi ve ilginin
artmasını, kullanıcılarca sistemin sahiplenmesini sağlayacağı
tahmin edilmektedir.

Proje Uygulamaları

Oluşturulan sürecin uygulanması aşamasında geçişin
sağlanabilmesi için bir pilot proje seçilmiştir. Yeniliğe karşı
oluşabilecek direnişin ve alışkanlıkların kırılması için süreç
uygulatıcıları ile proje ekibi arasında düzenli bilgilendirme
toplantıları gerçekleştirilmiş, sürecin benimsenmesi için
geçecek zamanın bu bilgilendirmeler ile azaltılması
sağlanmıştır. Sürece proje yöneticisinin de destek vermesi,
daha özendirici ve uyumu hızlaştırıcı bir etki göstermiştir.
Sürecin uygulanması sırasında çalışanlarda, zorluk ya da
kolaylığa bakılmaksızın eski ve tanıdık olanı sürdürme eğilim
olduğu unutulmamıştır. Yapılacak faaliyetler konfigürasyon
yönetim planında tanımlanmış, uygulama sırasında ihtiyaç
duyulan gerekçelere göre plan şablonu iki kez güncellenmiştir.
Özellikle değişim yönetimi konusunun önemi uygulama
sürecinde daha çok fark edilmiştir. Farkındalık ile beraber
proje ekibi süreci daha fazla sahiplenmeye başlamıştır.
Uygulama esnasında görülmüştür ki, süreci oluşturmaktan çok
doğru ve sürekli bir şekilde uygulayabilmek büyük önem
taşımaktadır. Yaklaşık dört aylık bir sürenin sonunda, proje
ekibi konfigürasyon yönetimi sürecine adapte olmuş ve tam
anlamıyla uygulama başlamıştır. Değişikliği gerçekleştirecek
birim/birimler ile değişiklikten etkilenecek birim/birimlerin
değişikliğin tasarımında bir arada rol almaları, değişikliği
uygulamada oluşabilecek olumsuz sonuçları ortadan
kaldırmıştır. Böylelikle bir proje için denenmiş olan süreç ve
plan, tek bir projeden soyutlanarak, farklı tür ve büyüklükteki
projelerde uygulanabilecek hale getirilmiş, Enstitü kalite
sistemine dâhil edilmiştir. Yazılım ağırlıklı projelerde
uygulanan bu süreç, donanım ve sistem ağırlık projelerde de
uygulanabilir olacak biçimde esnek bir yapıda geliştirilmiştir.
Sürecin kılavuzluğu ile birlikte, farklı projeler yapılarına göre

5.

Sonuçlar

Proje yöneticileri, konfigürasyon ve kalite güvence
sorumluları ile ortak çalışma ve toplu çalıştaylar eşliğinde
şablonun kabulü ve kullanılırlığı sağlanmıştır.
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yapmasını kolaylaştıracak yöntemler üzerine çalışmalar ise
yok denecek kadar azdır.
Kurumun süreçlerinin yeniden kullanılabilmesi hem
işgücünden tasarruf edilmesi hem de gereksiz işlerin
azaltılması için gereklidir. Ayrıca, süreçlerin yeniden
kullanımı kurumsal hafıza ve kurumsal öğrenmeyi geliştirdiği
için verimlilik ve ürün kalitesi artışında da önemli bir etkendir
[6].
Birçok performans yönetimi çerçevesi, performans
yönetimini kurumsal süreçler ile birbirine bağlamaktadır [7],
[8], [9], [10]. Performans yönetimine ait metriklerin süreç
modellerinden elde edilmesi, kurum stratejik yaklaşımı ve
süreçleriyle bağlantılı bir performans yönetimi altyapısının
kurulmasını olanaklı kılabilmektedir.
5018 sayılı kanun ile birlikte Türkiye’de kamu kurumları,
stratejik planlarını belli esaslara göre hazırlamakta ve
performans esaslı bütçe yönetimi gerçekleştirmektedirler [11].
Buna bağlı olarak iş süreçleri yönetimi alanında kamu
kurumlarında geniş bir vizyon oluşmuştur. Çoğu kamu
kurumunun stratejik plan ve performans programlarında iş
süreçlerinin analizi, süreç iyileştirme, iş süreçlerinin
modellenmesi ve bunların tüm kurum düzeyinde çeşitli
amaçlar, özellikle de yazılım geliştirme için kullanılmasına
ilişkin faaliyetler yer almaktadır.
Türkiye’de kamu kurumlarındaki bu olgunluğa rağmen iş
süreçlerinin analizi ve iyileştirilmesini destekleyecek yapısal
yöntemlerin eksikliği, çalışmalardan beklenen katkıların
alınamamasına ve gereksiz iş tekrarlarına yol açabilmektedir.
Tecrübeler göstermektedir ki süreçlerin modellenmesi farklı
kişiler tarafından farklı şekilde gerçekleştirilebilecek bir
aktivitedir. Süreç tanımları, tanımlamayı yapanın bakış açısını
yansıtmaktadır, dolayısıyla farklı perspektiflerden bakılan
süreçler farklı şekilde tanımlanabilmektedirler [12]. Aynı
organizasyon içinde farklı rollerdeki çalışanların oluşturduğu
modeller
çoğunlukla
diğerleri
tarafından
anlaşılır
olmamaktadır. İş süreçleri modellemede ortak bir dil ve
notasyon kullanımı sadece uygulamayı gerçekleştiren kurum
içinde değil, birbiri ile entegre olmuş kurumlar arasında da
önem kazanmaktadır. Bunu sağlayabilmek için kurumlara yol
gösterici olacak bir yöntem gereksinimi vardır.
Bu bildiride bir kamu kurumunda gerçekleştirilen iş
süreçleri modelleme ile süreç iyileştirme çalışması
özetlenmekte ve edinilen yararlar sunulmaktadır. Bu çalışma,
kamu
kurumlarında
iş
süreçleri
modellemenin
gerçekleştirilmesinin gereği ve yararlarını görmek açısından
örnek teşkil etmektedir. Bir kamu kurumunda gerçekleştirilen
iş süreçleri modelleme çalışmaları ile kurumsal iş süreçleri
analiz edilmiş ve süreç iyileştirme gerçekleştirilerek iş süreç
modelleri oluşturulmuştur. Süreç modelleri kullanılarak
kurumun hedefleriyle uyumlu, süreçleriyle ilişkili, kolay
uygulanabilir
bir
performans
yönetimi
altyapısı

Özetçe
İş süreçleri modelleme, kurumların süreçlerini yeniden
tasarlamak, tekrarlanabilir hale getirmek, yaygınlaştırmak,
etkinleştirmek, tetkik etmek ve süreç otomasyonunu sağlamak
gibi amaçlarla kullanılan bir araçtır. Son yıllarda süreç
modelleme faaliyetleri kamu kurumları tarafından da sıklıkla
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada bir kamu
kurumunda gerçekleştirilen bir iş süreci modelleme çalışması
anlatılmaktadır. Çalışmada kuruma ait süreçler analiz edilip,
iyileştirilerek
modellenmiş
ve
çeşitli
amaçlarla
kullanılabilecek süreç tanımları oluşturulmuştur. Bu iş
süreçleri modelleme çalışmasından çeşitli yararlar ve ürünler
elde edilmiştir. Ayrıca iş süreçleri ile bağlantılı bir performans
yönetimi
altyapısı
oluşturulmuştur.
Bu
bildiride,
gerçekleştirilen çalışmaya dayanarak kamu kurumlarında iş
süreçleri modelleme, buna bağlı süreç iyileştirme ve
performans yönetimi altyapısı kurma faaliyetlerinin gerekliliği
ve yararları sunulmaktadır.

1. Giriş
İş süreçleri modelleme (İSM), kurumların iş süreçlerini analiz
etmek, tanımlamak ve iyileştirmek için kullanılmaktadır.
Süreç modelleme metodolojileri mevcut süreçleri daha iyi
anlamak, mevcut sorunları ortaya çıkarmak için analiz etmek
ve olması istenen (to-be) süreçleri göstermek için faydalıdır.
İSM, süreç iyileştirme, süreç yeniden yapılandırma ve
süreç otomasyonu gibi değişik alanlarda yaygın bir araç
haline gelmiştir. Süreç iyileştirme çalışmaları genellikle
organizasyonun stratejik hedeflerine uygun şekilde kurumsal
süreçlerin analiz edilerek iyileştirilmesini ve tanımlı hale
getirilmesini içerir. İSM süreç iyileştirme faaliyetlerinde iş
süreçlerinin analiz edilerek süreç deneyimini sistematik süreç
bilgisine dönüştürmek için en önemli araçlardandır.
İş süreçlerinin analiz edilerek iyileştirilmesi ve tüm
kurumda standart olarak uygulanacak şekilde tanımlı hale
getirilmesi
iş süreçleri modellemede en önemli
amaçlardandır. Süreç iyileştirme notasyonları olarak sıklıkla
eEPC ( extended Event Driven Process Chain) [1], ETVX [2]
gibi süreçleri daha iyi anlamayı olası kılan yarı formal
notasyonlar ile BPMN [3], BPEL [4], Petri-Net [5] gibi
süreçleri yürütmeye ve otomasyona odaklanan formal
notasyonlar kullanılmaktadır. Süreç iyileştirme amacıyla
geçmişte doğal dil tabanlı süreç tanımlama teknikleri
kullanılmıştır.
Günümüzde
ise
görsel
modelleme
yöntemlerinin kullanımına olan talep artmaktadır. Bu talebe
yanıt veren süreç modelleme araçları kısıtlı destek içermekte,
yüksek lisans ve kullanım maliyetleri ve karmaşık kullanım
özelliklerine sahiptir. Modellemeyi yaygınlaştıracak ve
kullanıcının belli hedeflere odaklanarak modelleme
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Ancak iş süreçleri tanımlarının sistematik olarak
oluşturulmaması, iş süreçlerinden bağımsız yazılım
gereksinim analizi yapılması ve ihtiyacı karşılamayan
sistemlerin geliştirilmesi ile sonlanmaktadır.
Yazılım projelerinde başarısızlığın baş nedenleri arasında
gereksinimlerin düzgün analiz edilememesi ve proje
karmaşıklığının yansıtılamaması yer almaktadır [13]. Sonuç
olarak satınalma için de maliyetleme düzgün yapılamamakta,
verimsiz
planlama
ve
satınalma
faaliyetleri
gerçekleştirilmektedir. İş süreci modellerinin ilişkisel ve
sistematik bir şekilde oluşturulmasıyla bu modeller, yazılım
gereksinim analizi ve sonrasında yazılım geliştirme sırasında
da kurum için çok değerli girdiler olacaktır.
Kamu kurumlarında performans yönetimi ve performans
esaslı bütçeleme, kurumun stratejik hedeflerine bağlı olarak
yapılmaktadır. Ancak performans yönetimine ilişkin ölçümler
kurumun iş süreçleriyle ilişkilendirilmezse, pratik uygulaması
zor ve stratejik yaklaşımdan sapmış bir performans sistemi
ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca performans yönetim
sisteminin sadece ürün değil süreç odaklı olması, sürekli
iyileşme için gerekli geribeslemeyi verebilmesi, yaşayan ve
kolay uygulanabilir bir sistem olması da kritik ihtiyaçlardır. İş
süreci modellerinin tanımlı hale getirilmesi bu ihtiyaçların
karşılanmasında önemli rol oynayabilecektir.

oluşturulmuştur. Tüm bu faaliyetlerin sonuçları bu çalışmada
değerlendirilerek, bir kamu kurumunda iş süreçleri
modelleme faaliyetleri ile gerçekleştirilen süreç iyileştirme
çalışmalarının sonuçları özetlenmiştir. Bu çalışma ile kamu
kurumlarında İSM için bir yöntem geliştirilmesinin getireceği
faydaların görünür hale getirilmesi amaçlanmıştır.
Bildirinin geri kalanı şu şekilde düzenlenmiştir. İkinci
bölümde iş süreçleri modellemenin gerekliliği açıklanmıştır.
Bölüm 3’te gerçekleştirilen çalışma tanıtılmıştır. Bölüm 4,
ürünler, edinilen kazanımlar ve öğrenilen dersleri
içermektedir. Bölüm 5’te sonuçlar özetlenmekte, bundan
sonraki çalışmalar için öngörüler ve benzer çalışmalar
yürütmeyi planlayan başka kurumlara ilişkin öneriler
tartışılmaktadır.

2. İş Süreçleri Modellemenin Gerekliliği
İş süreçleri kurumlarda kurumsal stratejiler, kalite yönetimi
ve bilgi sistemleri ile ilişkili temel bir kurumsal varlıktır. İş
süreçlerinin standart halde tanımlanması, işletilmesi ve
iyileştirilmesi ile kanun ve yönetmeliklere uygunluk, artan
verimlilik, azalan bürokrasi, tekrarlanabilirlik ve performans
odaklılık sağlanır.
Kamu kurumları için gelişen stratejik planlama ve
performans esaslı bütçe yönetimi ihtiyaçları ile birlikte, süreç
modelleme çalışmaları önem kazanmıştır. Kamu kurumu
sistemlerinin şeffaf hale gelmesi, fakat aynı zamanda daha
çevik hizmet vermesi ihtiyaçlarının bir araya gelmesi; sık
değişen kanun ve yönetmeliklere uygunluğu sürekli kılmayı
zor hale getirmiştir. Hızlı değişen sistemler, süreçler arası
çelişkiler ortaya çıkarabilmektedir.
Değişen kamu sistemleri ile sürekli iyileştirilen yüksek
hizmet kalitesi zorunlu hale gelmiştir. Bu da kamu
kurumlarında verimli ve tekrarlanabilir süreçler işletme
ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Süreçlerin bu şekilde
sürdürülebilmesi, süreçlerin tanımlı hale gelmesi ve birbirleri
arasındaki çelişkilerin ve verimsiz noktaların ortaya
çıkarılması ile mümkündür.
Dinamik ve verimli süreç işleyişlerinin sürekli
kılınabilmesi için sistemlerdeki süreçlerin hızlı şekilde
uyumlandırılabilmesi gereklidir. Bakımı kolay süreçlere sahip
olabilmek için iyi tanımlanmış, modüler, hiyerarşik, bölümler
arası ilişkileri iyi kurulmuş süreç tanımları üzerinden
çalışılmalıdır. Bu özellikleri en iyi destekleyecek süreç
tanımlama yöntemi, görsel İSM yöntem ve notasyonu
olabilecektir.
Bu şekilde tanımlanan iş süreci modelleri ile sistemin
hesap verilebilirliği sağlanacak, performans odaklı işleyiş
gerçekleştirilebilecektir. Kamuda iyi tanımlanmış iş süreci
modelleri üzerinden işleyen çalışmalar ile kişisel inisiyatife
dayalı değişken uygulamalar önlenecek, kişilerden bağımsız
bir organizasyon yapısı oluşacak, gereksiz bürokrasinin önüne
geçilecek; zaman, kişi ve şubelere bağlı değişken hizmet
kalitesi engellenecektir.
İş süreçleri modellerinin analizi, iyileştirilmesi ve
tanımlanması çalışmaları; kanun, yönetmelik, süreç tanımları
ve uygulama arasındaki çelişkilerin de görünür olmasını
sağlayacaktır. Bu da hem uygulamalarda, hem de resmi
dokümanlarda iyileştirmeyi olanaklı kılar.
Kamu kurumlarında bir diğer ihtiyaç da bilişim
sistemleriyle
entegre
edilebilir
süreç
tanımları
oluşturulmasıdır. Kurumlarda iş süreçlerini destekleyecek
bilişim sistemleri geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

3. Bir Kamu Kurumunda İş Süreci Modelleme
Çalışması
Bu makale kapsamında açıklanan çalışmalar, Kalkınma
Ajansları Süreç Analizi ve Modelleme Projesi kapsamındaki
faaliyetlerdir. Çalışmanın amacı, Kalkınma Ajanslarına
(Kurum olarak anılacaktır) ait süreçlerin analiz edilmesi,
iyileştirmelerin
gerçekleştirilmesi,
tüm
Ajanslarda
kullanılacak
standart
süreçlerin
tanımlanması
ve
modellenmesi, performans yönetim altyapısının geliştirilmesi,
bu çalışmaların daha sonra tüm süreçleri destekleyecek
yazılımların geliştirilmesi için kullanılmasıdır. T.C.
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Çukurova
Kalkınma
Ajansı
ve
İzmir
Kalkınma
Ajansı
koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmanın başında,
çalışmadan beklenen hedefleri karşılayacak, iş süreci
modelleme sırasında süreç analizi ve süreç iyileştirme
faaliyetlerini
desteklerken
değişik
hedeflere
göre
modellemeyi de sağlayacak bir modelleme yaklaşımı ortaya
koyulmuştur.
Kalkınma Ajansları 2006 yılında kurulmaya başlanmış,
2009 yılına kadar toplam 26 ajans faaliyete geçmiştir.
Kalkınma ajansları, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amaçlı
bölgesel planlama ve programlama, proje ve faaliyet
destekleri, yatırım destekleri süreçlerine sahiptir. Ayrıca bütçe
ve muhasebe, arşiv ve belge yönetimi, insan kaynakları gibi iç
süreçler sürdürülmektedir. Tüm ajanslarda yaklaşık 800
personel çalışmaktadır. Kalkınma ajansları çok sayıda ve
fiziksel olarak yaygın bir alanda bulunmakta, farklı alanlarda
faaliyet sürdürmekte ve hem kamu hem özel sektöre yakın bir
konumda bulunmaktadırlar.
Bu özelliklere bağlı olarak kurumda iş süreçleri
modelleme çalışmasının başlatılmasına neden olan en önemli
motivasyon mevcut iş süreçlerinin tüm ajanslarda standart bir
şekilde uygulanmak üzere tanımlanmasının sağlanması,
süreçlerdeki eksik ve hatalı noktaların belirlenerek
iyileştirmelerin sağlanması ihtiyacıydı.
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alınacak 8 adet süreç modülü belirlendi. Süreç modülleri ve
modüllerin kapsamları belirlenirken, birbiri ile mantıksal ve
ilişkisel bağıntıları yüksek olan ana ve yardımcı süreçlerin
aynı modülde yer almasına dikkat edildi. Çalışma yöntemi
olarak ise ele alınan bir süreç modülü üzerindeki tüm
modelleme çalışmalarının tamamlanması, arkasından ilgili
modüle ait ürünlerin gözden geçirilmesi, daha sonra bir
sonraki modül ile ilgili çalışmaların başlaması; bu şekilde
faaliyetlerin belirlenen 8 süreç modülü için de bir döngü
halinde tekrarlanması seçildi.
Başlangıç toplantısında çalışmaların alan uzmanları ve
süreç modelleme uzmanlarından oluşan iki grubun ortak
çalışması ile devam ettirilmesine karar verildi. Alan
uzmanlarından
oluşan
grubun,
süreç
alanlarındaki
uzmanlıklara göre değişerek katkı verecek şekilde her
modülde ortalama 5 alan uzmanı içermesi planlandı. İş süreci
modelleme ve gereksinim analizi faaliyetlerini yürütecek
grupta 3 süreç modelleme uzmanının yer alması belirlendi.
Başlangıç aşamasında çalışmada yer alacak alan uzmanlarına
süreç modelleme konusunda eğitim verildi.
Hazırlık aşaması; iş kırılım ağacı, ana ve ara iş ürünleri,
takvim ve kilometre taşlarının tanımlanması ve kaynak
kullanım planı, kalite, risk ve konfigürasyon yönetim
planlarının oluşturulması ile tamamlandı.
Tüm iş süreci modelleme faaliyetleri, alan uzmanları ve
süreç modelleme uzmanlarının ortak gerçekleştirdiği 100’den
fazla çalıştayla gerçekleştirildi. Faaliyetler boyunca izlenen
yöntemin özeti Şekil 1’de gösterilmektedir.

Birbirinden farklı hedeflere, odak çalışma alanlarına ve
bölgesel koşullara sahip ajanslar arası performans
karşılaştırmasına olanak sağlayacak bir performans yönetimi
altyapısının kurulması çalışmaların bir diğer amacıydı. Bu
farklılıkları göz önüne alırken ajansları birbiriyle
karşılaştırılabilir şekilde ölçebilecek, veri toplama ve
uygulamaya hazır, iyileştirmeyi destekleyecek bir altyapı
ihtiyacı bu amaç için belirlenen kısıtlardı. Çözüm için süreç
tanımlarını esas alan, literatürdeki performans yönetimi
yaklaşımlarından faydalanan bir performans yönetimi
altyapısı oluşturuldu.
İş süreçleri modelleme çalışmamız kapsamında
gerçekleştirilen faaliyetler, hazırlık çalışmaları ve yukarıda
belirlenen ihtiyaçları karşılamak üzere gerçekleştirilen
çalışmalar da dâhil olmak üzere aşağıda özetlenmektedir.
3.1. Hazırlık Çalışmaları ve Yöntemin Belirlenmesi
Çalışma ile ilgili fikrin ortaya çıkmasının sonrasında kuruma
ait stratejik hedefler göz önüne alınarak çalışmanın amaç ve
hedefleri belirlendi. Bu amaç ve hedefler doğrultusunda
çalışmanın kapsamı, kuruma ait iş süreçleri iyileştirme;
modelleme ve yapılacak yazılım alımları için gereksinim
analizi ve maliyet kestirimi olarak belirlendi. Ayrıca
süreçlerin yaygınlaştırılması için süreç kılavuzları
oluşturulması ve ajanslar arası değerlendirme ve sürekli
iyileşmeyi sağlayacak performans yönetimi altyapısının
kurulması belirlendi.
Çalışma hazırlıkları, tüm paydaşların bir araya geldiği bir
başlangıç toplantısı ile başladı. Bu toplantıda çalışmalarda ele

Şekil 1: Çalışmada izlenen iş süreçleri modelleme yöntemi.
Zinciri (eEPC) seçildi. eEPC’nin seçilmesindeki ana sebepler,
eEPC’nin süreç modelleme bilgisi olmayan alan uzmanları ile
çalışmaya uygun, formal olmayan bir modelleme notasyonu
olmasıdır [14]. eEPC notasyonu aktivite akışını temel alan ve
süreç tanımında girdiler, çıktılar, roller, sistemler ve kurallar
gibi statik iş kaynaklarının yer almasına olanak sağlayan bir

3.2. İş Süreçlerinin Analiz Edilerek Süreç Modellerinin
Oluşturulması
Süreçlerin tanımlanması için, mevcut süreç modelleme
notasyonları arasından Genişletilmiş Olay Tabanlı Süreç
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sonraki çalıştaylarda tartışılmak üzere çalıştay tutanakları ile
kayıt altına alınmıştır. Çalıştaylarda izlenen yöntem,
öncelikle önceki çalıştaylarda alınan kararlar doğrultusunda
modelleme uzmanları tarafından oluşturulan modeller
üzerinden gitmek ve ardından çalıştay gündeminde yer alan
diğer süreçler üzerinde tartışmaktır.
Süreç analizi ve modelleme çalışmalarının diğer ürünleri
veri sözlüğü ve iyileştirme listeleridir. Süreç tanımlarında yer
alan roller, organizasyonlar, girdiler, çıktılar, sistemler ve
çeşitli kısaltmalar veri sözlüğünde tanımlanmıştır. Süreç
modelleme sırasında yapılan süreç iyileştirmeler, belirlenen
iyileştirme önerileri ve yönetmelik, kanun ve kılavuz gibi
dokümanlar arası tespit edilen tutarsızlıklar iyileştirme
listelerinde yer almıştır.
Bir süreç modülü kapsamındaki tüm süreçler
modellendikten sonra, geniş katılımlı gözden geçirme
toplantıları yapılmıştır. Gözden geçirme toplantılarında alan
uzmanlarının daha önceden incelediği modellerin üzerinden
geçilmiş ve tespit edilen hususlar tutanaklara işlenip
modellere yansıtılmıştır. Her süreç modülündeki süreç analizi
ve modelleme çalışmaları, ilgili modülün gözden geçirme
toplantısı sonunda tüm alan uzmanlarının onayı alınarak
tamamlanmıştır.

notasyondur [15]. Süreç tanımlarında iş akışı dışında çeşitli
girdiler, çıktılar, organizasyonlar, roller, iş kuralları ve süreç
arayüzlerinin yer almasını sağlayacak, Şekil 2’de yer alan
model elemanları kümesi belirlenmiş ve kullanılmıştır.

3.3. Performans Yönetimi Altyapısının Oluşturulması
Performans yönetiminin amacı, kurumların kurumsal
hedeflere uyumlu bir şekilde işlemesini sağlamaktır. Kamuda
performans odaklı bütçeleme yaklaşımıyla son zamanda bu
alanda önemli bir vizyon sağlanmıştır [11]. Bu kapsamda
performans yönetimi altyapısı oluşturulması bu çalışmanın bir
parçası olarak belirlenmiştir.
Bu çalışmada performans yönetimi altyapısı Hedef-SoruMetrik Yöntemi (GQM)’den yola çıkılarak oluşturulmuştur.
GQM yöntemi yazılım proje metriklerinin belirlenmesi ve
yazılım süreç iyileştirmede sıkça kullanılan bir yöntemdir
[16]. Bu çalışmada ajanslar arası farklılıkları göz önüne
alabilmek için üst seviyede hedefler süreç odaklı
belirlenmiştir. Süreç modülleri kategorilere ayrılarak hedefler
gruplanmış, her grup için girdi, süreç, çıktı ve etkilere ilişkin
sorular tanımlanmış, bu şekilde çok yönlü bir değerlendirme
oluşturulmuştur. Bu sorulara karşılık belirlenen her bir metrik
için metriğin hipotez değeri, ölçü kaynakları, metrik toplama
zamanı ve periyodu tanımlanmıştır.
Şekil 2: eEPC örnek modeli ve kullanılan model
elemanları.

4. Ürünler ve Edinilen Yararlar
Kalkınma Ajansları için gerçekleştirilen iş süreçleri
modelleme çalışması ile kurumda süreç iyileştirme
faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve süreçler tanımlı hale
getirilmiş, diğer taraftan tanımlanan süreçlerle uyumlu şekilde
diğer iş ürünleri de oluşturulmuştur. Çalışmalar sonucu
oluşturulan iş ürünleri şu şekildedir:
• İş süreçleri modelleri

Süreçleri tanımlamak için eEPC modelleri dışında,
aktiviteler arası akış ilişkisi bulunmayan durumlarda
fonksiyon ağaçları kullanılmıştır.
Süreç analizi ve modelleme çalışmaları yukarıdan aşağıya
yaklaşımla gerçekleştirilmiştir. Öncelikle ele alınan süreç
modülünün kapsamındaki süreçler ve bu süreçlerin
aralarındaki ilişkiler belirlenmiş, ardından her sürece ve her
sürecin alt süreçlerine ait tanımlamalar süreç hiyerarşisinde
aşağıya doğru giderek yapılmıştır.
Her süreç modülündeki süreç analizleri, ilgili süreçleri
kısıtlayan kanun, yönetmelik ve kılavuz gibi yazılı
dokümanların incelenmesi ile başlamıştır. Bu belgelerin
incelenmesinin ardından, modelleme uzmanları ile alan
uzmanlarının bir araya geldiği çalıştaylar gerçekleştirilmiştir.
Çalıştaylarda alınan kararlar modelleme uzmanlarınca süreç
modellerine yansıtılmak üzere ve çözülemeyen sorunlar da

• Veri sözlüğü
• Süreç iyileştirmelerine ait bilgileri ve önerilerini içeren
iyileştirme listeleri
• Performans yönetimi altyapısı
Bu iş ürünlerinin üretilmesi için kullanılan yöntemler ve
gerçekleştirilen faaliyetler 3. bölümde özetlenmiştir. İş
süreçleri modellenmesi aracılığıyla süreçlerin analiz edilerek
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tutarsızlık ve iyileşme fırsatlarının görünür olmasını sağlayan
çapraz kontrollerle süreç analizi sırasında süreç iyileştirme
sağlanmıştır.
Tüm çalışmalarda 8 adet ana süreç modülü geliştirilmiş,
258 adet süreç diyagramı oluşturulmuş, 295’i kanun,
yönetmelik ve kılavuzları etkileyen olmak üzere toplam 600
adet iyileştirme maddesi belirlenmiştir. Veri sözlüğünde iş
süreci modellerinde kullanılan girdi, çıktı, roller, sistemler ve
kurumlara ait 690 adet kayıt oluşmuştur.

iyileştirme yapılması ve süreç modelleri kullanılarak
performans yönetimi altyapısının oluşturulması ile çalışmalar
boyunca ve sonrasında çok sayıda yarar gözlemlenmiştir. Bu
yararlar aşağıda iki bölümde özetlenmiştir.
4.1. Süreç
Modelleme
Gerçekleştirilmesi

ile

Süreç

İyileştirme

3. bölümde belirtildiği gibi, iş süreçleri modelleri eEPC
notasyonu ile oluşturulmuştur. Yukarıdan aşağıya geliştirme
yaklaşımıyla, modüler ve hiyerarşik süreç modelleri
oluşturmak, süreçlerin analizi ve kullanılabilirliği açısından
çeşitli faydalar getirmiştir.
Süreç modellerinin hiyerarşik ve modüler şekilde
oluşturulmasıyla, okunması ve takibi kolay süreç tanımları
oluşmuştur. Ayrıca modüler yapı, aynı aktivitelerin süreç
tanımlarının farklı yerlerinde tekrarlanmasını önlemiştir.
Çeşitli süreç noktalarında yeniden kullanılan alt süreçler,
süreçler arası çapraz kontrollerin yapılmasını zorunlu kılarak
çelişkili ve uyumsuz noktaların açığa çıkmasını sağlamıştır.
Modeller üzerinde tüm aktiviteler için sorumlu rollerin
gösterilmesi gerekliliği, her faaliyetin sorumlusunu belirleme
zorunluluğunu getirmiştir. Böylece hem kanun ve
yönetmeliklerle tanımlanan, hem de daha detay seviyede ve
pratiklere uygun olarak tanımlanan diğer aktivitelerin
sorumluları tanımlı hale getirilmiştir.
eEPC yönteminin gerektirdiği “Olay-aktivite-Olay”
zinciri gösterimi, süreç analizinde bazı soruların sorulmasını
zorunlu kılarak belirsiz noktaları açığa kavuşturmuştur.
Örneğin her süreç modülü için ilgili süreçlerin hangi koşullar
altında başlayacağı belirlenmiştir. Gerçekleştirilen faaliyetten
sonra sistemin normal koşullarda geldiği durum ve olası
alternatif durumlar değerlendirilmiş, “yağmurlu gün
senaryolarında” oluşacak iş akışı ve normal koşullardaki akış
ile ilişkisi tanımlanmıştır. Süreç akışında tamamlanan bir
aktiviteden sonra gelecek diğer aktivite sorgulanırken bu
aktivitelerin birbirini mi tetiklediği, ürettikleri iş değeri, eş
zamanlı ya da bağımsız şekilde yapılma imkânları tartışılarak
zaman ve işgücü kazançları ortaya çıkarılmıştır.
Girdi ve çıktılar da süreçlerin analizi için önemli
kaynaklar olmuştur. Modellerdeki her bir aktivite bir değer
ürettiği için, bu aktivitelerin hangi kaynaklar kullanılarak
yapıldığı ve diğer sistem varlıklarıyla ilişkisi sorgulanmıştır.
Bir ürün üretmek için yapılan aktivitenin hangi kaynak ya da
şablon kullanılarak hazırlandığı, bu şablonların ya da
kaynakların hâlihazırda var olup olmadığı, oluşan çıktıların
nasıl hazırlandığı belirlenmiştir. Süreçlerdeki tüm rollerin,
girdi ve çıktıların modeller üzerinde belirlenmesi sayesinde
kurumdaki eksikler açık hale getirilmiş, bu kaynakların içerik
ve kullanımlarına ait bilgiler de veri sözlüğünde
tanımlanmıştır.
Süreç modelleri sayesinde her bir aktivite tanımlı hale
geldiği için, kanun ve yönetmeliklerde bu aktiviteleri
kısıtlayan iş kuralları da kolayca ele alınmıştır. Bu kurallar
süreçler üzerinde aktivitelerle ilişkilendirilmiş, uygulanabilir
olmayan ya da pratikle uyuşmayan iş kurallarının da açığa
çıkması sağlanmıştır.
Bir süreç varlığının değişik yerlerde kullanılsa da süreç
veritabanında tek bir öğe olarak tutulması sayesinde süreçler
arası varlıkların birbiriyle tutarlı olması ve veri sözlüğüne de
eklenerek tanımlanması sağlanmıştır. Bu özellik süreçlerin bir
yazılım modülü gibi modüler ve hiyerarşik olarak
tanımlanması ile de birleşmiş, süreçlerdeki uyumsuzluk,

4.2. Performans Yönetimi Altyapısının Oluşturulması
Bu çalışmada GQM yaklaşımı kullanılarak hedef odaklı,
yukarıdan aşağıya yaklaşıma sahip, metriklerin amaca
yönelik tanımlanmasını sağlayan bir performans yönetimi
altyapısı oluşturulmuştur. Süreç odaklı kategoriler ile
Ajanslar arası hedef farklılıkları göz önüne alınmıştır. Girdi,
süreç, çıktı ve etkilere yönelik sorularla hem işleyişe hem
sonuçlara yönelik değerlendirme sağlanmıştır.
Her bir metrik için belirlenen hipotez değeri, ölçü
kaynakları, metrik toplama zamanı ve periyodu bilgileri
ölçümlerin objektif bir biçimde toplanması için bir
mekanizma oluşturmuştur. Süreç kategorileri ve metrikler için
ölçü kaynakları bilgisi, süreç modellerinde belirlenen
elemanlardan belirlenmiştir. Bu durum da performans
yönetiminin süreç tanımlarıyla birebir ilişkili ve uyumlu
olmasını sağlamıştır. Hedef, soru ve metrik seviyesinde
hiyerarşik olarak belirlenen ağırlıklar ile esnek bir sistem
oluşmuş, hem Ajanslar arası karşılaştırma yapılabilecek puan
hesabı yapılmış, hem de zayıf noktaların süreç kategorileri,
sorular ya da metrik bazında değişik seviyelerde
görülebileceği bir sistem sağlanmıştır.
Bu yaklaşımlarla sadece ürün değil süreç odaklı,
kurumsal seviyeden kişisel seviyeye kadar değerlendirme
içeren bir altyapı oluşmuştur. Bölgesel farklılıklar ve
Ajansların stratejik konumları göz önüne alınmış, Ajanslardan
DPT’ye sayısal ve objektif veri akışı sağlanmıştır.
Belirlenen altyapının yazılıma entegre olmasıyla otomatik
ölçümlerin alınabileceği bir yapı oluşturulmuştur. Aynı
zamanda oluşturulan performans yönetimi aktivitelerine ait iş
süreci modelleriyle performans yönetimi altyapısının bakımı
ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler de tanımlanmıştır.

5. Sonuç
Bu bildiride bir kamu kurumunda gerçekleştirilen iş süreci
modelleme çalışması, süreçlerin modellenmesiyle ulaşılan
süreç iyileştirme ve performans yönetimi altyapısı oluşturma
faaliyetleri açıklanmış, bu faaliyetlerden edinilen yararlar
sunulmuştur. Bu çalışmada açıklanan iş süreci modelleme
çalışması ile kazanılan deneyim, süreç modelleme ve süreç
iyileştirme konularında ulusal ve uluslararası çalışmalara
katkı sağlamış ve sağlayacaktır.
Kamu kurumlarında iş süreci modelleme çalışmaları, yeni
stratejik planlama yaklaşımlarının kullanılmasıyla birlikte
önem kazanmıştır. Yeni uygulamalarla birlikte kamu
kurumlarında iş süreçlerinde şeffaflık, standart işleyişlerin
yerleştirilmesi, etkin hizmetler ve sık değişen kanun ve
yönetmeliklere uygunluk kritik hale gelmiştir. Bu özelliklerin
sağlanabilmesi için kamu kurumlarında iş süreçleri analiz
edilerek iyileştirilmeli, tanımlı hale getirilmeli, iş süreçleriyle
uyumlu altyapılar oluşturulmalı ve süreçlerin değişen
ihtiyaçlara uyumunu sağlamak için kolay bakımının
yapılabileceği bir yapı oluşturulmalıdır.
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Bu çalışmada iş süreci tanımlarının stratejik hedeflerle
uyumlu, modüler ve hiyerarşik olarak oluşturulmasıyla
süreçlerin yeniden kullanılabilirliği arttırılmış ve sık değişen
kanun, yönetmelik ve uygulamalara karşı kolay
uyarlanabilmesi sağlanmıştır.
Uygulanan grafiksel süreç modelleme notasyonu ve
analiz yöntemleri ile süreçler arası açık noktalar ve
uyumsuzluklar ortaya çıkarılmıştır. Mevcut durumda
belirlenmemiş roller, alternatif durumlar, kaynaklar, iş
kuralları ve diğer süreç varlıkları tanımlı hale getirilmiştir. Bu
noktaların incelenmesiyle hem kanun, yönetmelik ve diğer
dokümanlarda hem de uygulamalarda çok çeşitli
iyileştirmeler gerçekleştirilmiş, bunlar iyileştirme listeleri ile
kayıt altına alınmıştır. Tüm süreç varlıklarının da ortak bir
alanda, süreç modellerinde kayıt edilmesi sağlanmıştır. Bir
diğer iş ürünü olan veri sözlüğü ile kurumdaki tüm süreç
varlıklarının tanımları üzerinde ortak anlayış sağlanmıştır.
Kurumda standart süreçlerin uygulanır hale gelmesi, hem
kişisel inisiyatife dayalı uygulamaları, hem de kurumun
dağıtık yapısından kaynaklanan değişkenliği engellemektedir.
Çalışmada iş süreçlerine dayanan performans yönetimi
altyapısı geliştirilmiştir. Bu altyapı ile iş süreçlerine bağlı
işleyen sistemin sürekli takip edilmesi sağlanmaktadır. Bu
şekilde hem hesap verilebilirlik, hem de performans odaklı
işleyiş sağlanmaktadır. Sistemde eksik ve iyileşmeye açık
noktalar, değişik soyutluk seviyesindeki performans
ölçümleriyle açığa çıkmaktadır.
Bu çalışma ile iş süreçleri modelleme faaliyetlerinin
kamu kurumlarındaki gerekliliği ve değişik alanlarda getirdiği
yararlar ortaya konmuştur. İleriki çalışmalar için kritik bir
adım, buradaki deneyimlerden de faydalanarak iş süreçleri
modelleme için kapsamlı ve sistematik bir yöntemin
tanımlanmasıdır. Araştırma grubumuz tarafından iş süreçleri
modellerinin geliştirilmesi ve bu modellerden değişik
amaçlarla yararlanılması için çok değişik alanlarda çalışmalar
gerçekleştirilmektedir [17], [18], [19], [20]. Ancak şu ana
kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalar bir yöntem tanımlamayı
değil, yöntem geliştirilmesine altyapı oluşturulacak bağımsız
örnek uygulamaları içermektedir. Bu gerçekleştirdiğimiz
çalışmada da görülmektedir ki iş süreçleri modellemenin
sistematik yöntemlerle uygulanması kritik önem taşımaktadır.
Mevcut birçok uygulamada tanımlı yöntemler kullanılmadığı
için kurumlar bu tip çalışmaları tasarsız yaklaşımlarla
gerçekleştirmekte, bu da bu çalışmada gözlenmiş yararların
birçoğuna ulaşılmasını olanaksız hale getirmektedir.
Sonuç olarak gözlemlerimize göre iş süreçleri modelleme
ve bunların çeşitli alanlarda kullanılması için çalışmaları bir
araya alan, sistematik bir iş süreci modelleme yöntemi ve
notasyonu geliştirilmesi ihtiyacı mevcuttur. Bu şekilde çeşitli
kamu kurumlarında bu yöntem, değişik ihtiyaçları da
kapsayacak şekilde tekrarlanabilir olarak uygulanacaktır.
Çeşitli amaçları bir araya getiren bütünleşik bir yöntem
uygulanmasıyla kamu kurumlarının kısıtlı kaynakları etkin
şekilde kullanılacak, bu şekilde bu çalışmalara büyük
kaynaklar ayrılması gerekmeyecektir. Araştırma grubumuz
tarafından bütünleşik iş süreçleri modelleme yöntemi
geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Böyle bir
yöntem ile etkin iş süreçleri modelleri oluşturulacak, standart
uygulamalar yerleştirilecek, hem de yazılım geliştirme ve
alım faaliyetlerinin etkinliği arttırılacaktır.
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yaptığını görmekteyiz. Bu tür yazılım geliştirme literatürde
“dağılmış” veya “Küresel Yazılım Geliştirme”(KYG) olarak
adlandırılmaktadır. Küresel Yazılım Geliştirmede, bir projede
çalışan takımlar dünyanın değişik coğrafi noktalarındaki
değişik sitelerde etkinlik göstermektedir. Bu takımların
yalnızca kodlama üzerinde değil aynı zamanda gereksinim
idaresi, piyasa izleme, bakım veya test gibi yazılımın değişik
alanlarında çalıştıklarını görmekteyiz. Küresel geliştirmenin
yalnızca bir şirket tarafından yönlendirilebileceği gibi alt
yükleniciler veya birden çok şirketin ortak çalışması gibi iş
paylaşımı da yapılabilmektedir. Kar amacı güden küresel
şirketler, açık kaynak yazılım geliştirici topluluklar KYG
takımları olarak görülebilir.

Özetçe
Daha az maliyet, daha hızlı geliştirme gibi nedenlerden dolayı
yazılım geliştirme yaklaşımı, son zamanlarda tek merkezli
geliştirme yerine coğrafik olarak değişik yerlere dağıtılmış
olan sitelerde, birden çok takım tarafından geliştirmeye
kaymaktadır. Küresel olarak dağıtılmış olan bu takımlarla
yapılan yazılım geliştirme yaklaşımına Küresel Yazılım
Geliştirme(KYG) denilmektedir. KYG için uygun bir mimari
tasarlamak, dağıtılmış takımların iletişim, koordinasyon ve
kontrol gereksinimlerini karşılamak açısından önemlidir. Fakat
bir KYG mimarisini tasarlamak, pek çok ayrıntıyı düşünmeyi
gerektirir ve çoğu zaman kolay bir süreç değildir. Bu
makalede, KYG uygulama mimarisinin oluşturulması için, bir
KYG meta modeli ile alana özgü dil bir dil sunuyoruz. Meta
model, ayrıntılı bir KYG literatürü taramasıyla ortaya
çıkarıldı. Alana özgü dil, Eclipse eklentisi olan XText
kullanılarak tanımlandı. Alana özgü dil ve araç değişik KYG
projelerinin değişik mimari seçeneklerini değerlendirmek
amacıyla kullanılabilir.

KYG yaklaşımı uygulanırken olumlu beklentileri vardır.
Küresel olarak dağıtılmış takımlar “güneşi takip et” (follow the
sun) yaklaşımı olarak da adlandırılan, 24 saat çalışma
yapabilmektedirler. Örnek olarak, yer kürenin üzerinde karşı
karşıya yer almakta olan iki takımın bulunduğu bir projede, bir
takımın bulunduğu yerde gece iken diğer takım mesai saatleri
içinde çalışmaktadır. 24 saat çalışmaya bağlı olarak ürünlerin
daha erken çıkması da beklentiler arasındadır. Ayrıca, yaşamın
daha ucuz olduğu ülkelerde geliştirme yaptırmak çıkan ürünün
maliyetini de ciddi oranda azaltmaktadır. Şirketler değişik
ülkelere yatırım yaparak daha geniş bir yelpazede yetenekli iş
gücüne ulaşabilmektedir. Bütün bu nedenlerin gelecekte daha
da güçleneceğini düşünürsek, ileride yazılım geliştirme
alanında daha ileri bir küreselleşme görebileceğimizi
söyleyebiliriz.

1. Giriş
Bir sistemin yapısını veya yapılarını içeren yazılım mimarisi,
sistemin parçalarını, o parçaların görünür özelliklerini ve
birbirleriyle olan iletişimlerini içerir[5]. Erken tasarım
kararlarını somutlaştırdığı ve bunun ardından gelen analiz,
ayrıntılı tasarım ve uygulamayı etkilediği için, yazılım
mimarisi tüm yazılım geliştirme sürecinde anahtar bir ürünü
oluşturur[13]. Bu yüzden yazılım mimarisinin değişik
paydaşlardan gelen sistem niteliklerini desteklemesi önemlidir.
Bu niteliklerin sağlandığını garanti etmek için genel varsayım
temel noktaların belirlenmesidir. Bu amaçla değişik mimari
tasarım yöntemleri tanıtılmıştır.

Küresel Yazılım Geliştirme(KYG) için uygun bir mimari
tasarlamak; dağıtılmış takımların iletişim, koordinasyon ve
kontrol gereksinimlerini karşılamak açısından önemlidir. Fakat
KYG topluluğu, bu alandaki sorunlara teknik yazılım mimarisi
açısından daha az yoğunlaşmıştır. Bu makalede, KYG
mimarına, küresel boyuttaki ilgileri karşılayacak olan bir
mimari tasarlamada yardımcı olacak bir yaklaşım sunuyoruz.
KYG uygulama mimarisini oluşturmak için bir KYG meta
modeli tanımladık. Meta model ayrıntılı bir KYG literatürü
taraması sonucu oluşturuldu. Meta modelin kullanımı için,
daha sonra alana özgü bir dil tanımladık. GSDML adını
verdiğimiz bu dil, meta modelden yazılı olarak örnekleme
yapılabilmesini sağlıyor. Meta model ve alana özgü dil değişik
KYG projelerinin değişik seçeneklerini değerlendirmek
amacıyla kullanılabilir.

Yazılım mimarisi geniş çaplı ve karmaşık yazılımların
geliştirmenin doğasında bulunan zorluklarla başa çıkmada
temel rol oynar. Mimari tasarım alanındaki son 20 yıldaki
araştırmalar sonucunda çeşitli teknikler ve yaklaşımlar ortaya
çıkmıştır. Mimarinin değişik görünümlerini ifade etmek için
çeşitli mimari modelleme yaklaşımları önerilmiştir. Ayrıca,
mimariyi tam olarak oluşturulmadan analiz edebilmek için
geniş bir yelpazede analiz yöntemleri sunulmuştur. Bu
gelişmelere rağmen, güçlü bir mimari tasarım ortaya çıkarmak,
çeşitli noktalar ve üst düzey soyutlamaya bağlı olarak halen
zor bir iş olmaktadır.

Makalenin geri kalan kısmı şu şekilde düzenlendi: Bölüm 2’de
KYG mimarisi ve alana özgü dillere ait anahtar noktalar
anlatıldı. Bölüm 3’te KYG meta modeli tanıtıldı. KYG için
tanımladığımız alana özgü dilin ayrıntıları Bölüm 4’te verildi.
Bölüm 5 ilgili literatürü çalışmalarının gözden geçirilmesini

Mimari tasarım topluluğundaki yazılım mimarisi çabaları
genellikle tek sistem mimarisi üzerine yoğunlaşmıştır.
Bununla birlikte, dünyada yazılım geliştirmenin güncel
durumuna baktığımızda şu anki eğilimin tek merkezli
geliştirmeden küresel anlamda dağılmış bir geliştirmeye geçiş
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içeriyor ve makale Bölüm 6’de bulunan Sonuç bölümüyle
tamamlanıyor.

KYG mimarisini etkiler. KYG için uygun bir mimari
tasarlamaksa; dağıtılmış takımların iletişim, koordinasyon ve
kontrol gereksinimlerini karşılamak açısından önemlidir. Fakat
bir KYG mimarisini tasarlamak, pek çok ayrıntıyı düşünmeyi
gerektirir ve çoğu zaman kolay bir süreç değildir. Takım
boyutu ve sayısı, veri saklama biçimi, izlenen süreçler, iletişim
protokolleri gibi pek çok parametrenin uygun şekilde seçilmesi
gerekir. Ne yazık ki, mimara bu mimariyi oluşturmada
yardımcı olacak sistematik bir yaklaşım bulunmamaktadır.

2. KYG Kavramsal Mimari Çalışması
2.1. Kavramsal Mimari
Şekil 1’de KYG sistemlerinin kavramsal mimarisi gösteriliyor.
Bir KYG mimarisi, genel olarak üzerinde sistemin değişik
alanlarında çalışan değişik takımların çalıştığı birçok siteden
meydana gelmiştir. Bu takımlar arasında geliştirme/kodlama,
test, yönetici veya koordinasyon birimleri gibi takımlar yer
alabilir. Genellikle bir site belli bir süreçten sorumludur. Buna
ek olarak, her sitenin kendi yerel veri depolama birimi
bulunabilir.

Site

Mimari tasarım temel olarak bir sistemin değişik bakış
açılarından modellenmesidir. Tarihsel olarak, modeller
yazılım mühendisliğinde önemli bir yer tutmakta ve yazılım
projelerinde geniş çapta kullanılmaktadır. Modelleme,
öncelikle bir iletişim yolu, üretim sürecinin analizi ve
yönlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Modeller doğaları
ve kaliteleri açısından çeşitlilik gösterir ve bu nedenle
literatürde değişik sınıflandırmalar önerilmiştir. Mellor[14]
modelleri hassasiyet seviyelerine bağlı olarak üç sınıfa
ayırıyor: Taslak (sketch), ayrıntılı plan (blueprint) ve
çalıştırılabilir (executable). Mellor’a göre, çalıştırılabilir bir
model, belli bir alanda beklenen işlevleri üretebilecek her
şeye sahip olan modeldir. Çalıştırılabilir modeller, diğer iki
model sınıfındaki modellere göre daha üst düzeyde hassastır
ve model derleyicileri tarafından yorumlanabilir. Benzer bir
sınıflamayı Fowler[21]; Kavramsal (Conceptual) modeller,
Tanımlayıcı (Specification) modeller ve Uygulama
(Implementation) modelleri olarak yapıyor.

Site

Takım

Takım
Araç

Veri Depolama
Birimi

2.2. Alana Özgü Dil Olarak KYG

Araç

Süreç

Veri Depolama
Birimi

Süreç

INTERNET

Site

Site

Takım

Takım
Araç

Veri Depolama
Birimi

Süreç

Araç
Süreç

Veri Depolama
Birimi

ANAHTAR
Ürün
Geliştirme
Sitesi

Kavramsal Katman

Bağlantı

Model güdümlü yazılım geliştirme alanındaki model kavramı,
Mellor’un çalıştırılabilir sınıfına soktuğu modeller olarak
tanımlanabilir[14][18]. Model güdümlü yazılımda, modeller
yalnızca belgeler olarak yer almaz, ayrıca daha rafine edilmiş
veya koda dönüştürülebilecek çalıştırılabilir “kod” görevi
görür. Bu yönüyle modeli yalnızca ayrıntılı bir plan olarak
gören modele dayalı yazılım geliştirmeden ayrılır.

Şekil 1: KYG Kavramsal Mimarisi
KYG tasarımında, dört adet önemli unsur sıralayabiliriz:
Geliştirme: Belirli bir süreç izlenerek yapılan yazılım
geliştirme etkinlikleridir. Gereksinim analizi, tasarım,
uygulama ve test etkinliklerini kapsar. Her bir KYG
sitesi genellikle bu etkinliklerden birisini yürütür.

Modellerin ifade edildiği diller meta modeller tarafından
tanımlanabilir. Dolayısıyla, “Bir model bir meta modelin
örneğidir.” veya “Bir model bir meta modele uyar.”
denilebilir. Bir meta modelin kendisi de meta modelleri
tanımlama dili olan bir meta meta modele uyar.

İletişim: Site içi ve siteler arası iletişim
mekanizmalarıdır. İletişimde bulunmak isteyen değişik
siteler, tipik olarak aralarında ortak bir iletişim protokolü
kullanır.

Bu dillerin geliştirilmesi, kullanımı ve bakımı konusunda
sistematik, disiplinli ve ölçülebilir bir yaklaşım uygulanması
yazılım dil mühendisliği olarak adlandırılır[11]. Meta
modellerin uygun bir şekilde tanımlanması geçerli ve güçlü
modellerin ortaya çıkarılmasında önemlidir. Hem yazılım dil
mühendisliğinde[11] hem de model güdümlü geliştirme
alanlarında[1], meta model şu unsurları içermelidir:

Koordinasyon: Gereksinimlere bağlı olarak, değişik
sitelerdeki
yazılım
geliştirme
etkinliklerinin
koordinasyonudur. Koordinasyon değişik sitelerin iş
akışlarını ve zaman çizelgelerini hizalamak için
gereklidir. Değişik koordinasyon mekanizmalarını
kullanarak geliştirmeyi optimize etmek önemli bir hedef
olarak gösterilebilir.

Soyut Dilbilgisi (Abstract Syntax): Dilin kavramlarını
içeren bir sözlüğü ve bu kavramların nasıl bir şekilde
birleştirildiğinde anlamlı bir model çıkacağının
kurallarını içerir.

Kontrol: Geliştirme etkinliklerinin analizi, izlenmesi ve
bu etkinliklere yol gösterilmesi için uygulanan düzenli
kontrol
mekanizmalarıdır.
Yalnızca
işlevsel
gereksinimlerin yerine getirilmesinin değil, aynı
zamanda kalitesel gereksinimlerinin hangilerinin ve ne
kadarının karşılandığının kontrol edilmesini de kapsar.

Somut Dilbilgisi (Concrete Syntax): Dilde modelleri
oluşturmaya ve ifade etmeye yarayan gösterimleri
tanımlar. Diller tarafından kullanılan genel olarak iki tür
somut dilbilgisi vardır: yazılı dilbilgisi ve görsel
dilbilgisi. Yazılı dilbilgisi, modellerin yazılı olarak
yapılandırılmış bir biçimde tanımlanmasını sağlar.

Aslında bu unsurların her biri derinlemesine araştırma
gerektiriyor ve aynı zamanda KYG topluluğu tarafından
oldukça tartışılmıştır. Bizim dikkat çekmek istediğimiz önemli
nokta şu ki bu unsurların KYG ortamındaki dağılımı doğrudan
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Görsel dilbilgisi ise, modellerin şemalar halinde ifade
edilmesine olanak tanır.

Takımlar, bulundukları ülkelere ve içinde yaşadıkları
toplumlara bağlı olarak değişik Sosyal Kültürlere sahip
olabilirler. Benzer bir şekilde, Takımın geçmişinde beraber
çalıştığı süreye bağlı olarak geliştirmiş olduğu bir İş Kültürü
de vardır. Takımların konuşabildikleri Diller mevcuttur.

İyi Biçim Kuralları (Well-formedness rules): Soyut
dilbilgisi dahilinde ifade edilemeyen ek kısıtlama ve
kuralları tanımlar.
Anlamsallık (Static Semantics): Soyut dilbilgisindeki
kavramların ve ilişkilerin anlamlarını anlatır. Dilin anlam
kısmı
doğal
dillerden(Türkçe,
İngilizce,
vb)
yararlanılarak tanımlanabileceği gibi diğer resmi
tanımlama dilleri kullanılarak da tanımlanabilir.

Uzmanlık Alanı, Takım ve Site kavramları kendi içlerinde
hiyerarşik bir düzene sahip olabilir. Örneğin, bir Yazılım
Takımı; Tasarım, Kodlama, Test ve Entegrasyon
Takımlarından oluşabilir.

3. Küresel Yazılım Geliştirme İçin Meta Model

Süreç birimi, KYG’ de izlenen değişik türdeki süreçleri ifade
etmeyle ilgilidir. Bu meta model birimi Şekil 3’te
gösterilmiştir.

3.2. Süreç Birimi

KYG literatürüne dayanarak, bu alanda bulunan kavramları ve
onların ilişkilerini içeren, alana özgü dil tanımlamasında
kullanılacak olan bir KYG meta modeli tanımladık. Meta
model geniş bir boyutta olduğu için altı meta model
birimi(veya dil birimi) olarak bölmeyi uygun bulduk. Meta
model birimlerinden her biri birbirlerine ilişkisel olarak yakın
kavramları içeriyor ve değişik paydaşların beklentilerini
karşılamayı hedefliyor. Bu meta model birimleri
Konuşlandırma, Süreç, Veri, İletişim, Araç ve Göç
birimleridir. Bu birimlerin her birinin ayrıntılarını sonraki
başlıklarda açıkladık.

Takım

Koordinasyon

1..*
koordine eder

1..*
içerir
Süreç

sağlar

İşlev
1..*

*

3.1. Konuşlandırma Birimi
kullanır

Konuşlandırma birimi, bir KYG projesinde çalışan çeşitli
takımların değişik sitelere konuşlandırılmasını ilgilendiriyor.
Bu meta model birimi Şekil 2’de gösterilmiştir.

Dil

0..*

üretir

ihtiyaç duyar

0..*

Veri Parçası

1..*
Uzmanlık Alanı

Uzmanlık Alanı
1..*

1..*

*

Şekil 3: Süreç Birimi
sahiptir

konuşur
İş Kültürü

Takım
sahiptir geçici mi
is temporary
issanal
virtual
mı
1..*

Süreç, “Belirlenmiş olan birtakım hizmetleri sağlamak
amacıyla izlenen planlanmış etkinlikler silsilesi” olarak
tanımlanabilir. Takımlar Süreçlere belli hizmetleri sağlamak
amacıyla katılırlar. Bu hizmetleri meta modelde İşlev olarak
tanımlıyoruz. Bir İşlev, yazılım geliştirme süresince
karşılanması gereken, belli Uzmanlık Alanları isteyen
herhangi bir hizmet olabilir. Koordinasyon da Takımların
etkinliklerinin koordine edilme İşlevi olarak görülebilir. Bir
Süreç, belli İşlevleri sağlamak için Veri Parçaları kullanabilir
veya üretebilir.

Sosyal Kültür
1..*
sahiptir

*
Organizasyon
type
tip

0..1
aittir

1
konuşlandırılmış

Site
zamanzone
dilimi
time
location
konum

*

3.3. Veri Birimi
Veri
birimi,
KYG
verilerinin
sahipliğini
ve
konuşlandırılmasını gösterme amacı taşır. Bu meta model
birimi Şekil 4’te gösterilmiştir.

Şekil 2: Konuşlandırma Birimi
Burada Takım, yalnızca bu dil biriminin değil tüm KYG meta
modelinin temel sınıfını oluşturuyor. Takım, “Belli bir hedefi
gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelmiş bir grup insan”
olarak tanımlanabilir. Takımların Uzmanlık Alanları
mevcuttur. Takım işlevi bittikten sonra dağıtılacak şekilde,
geçici olarak oluşturulmuş olabilir. Takım bir Site üzerinde
konuşlandırılmıştır. Site ise Takımın çalıştığı ülke, şehir, bina
gibi herhangi bir yer olabilir. Sitenin konum özelliği onun
dünya üzerinde nerede yer aldığını göstermektedir. Zaman
dilimi özelliği Sitenin konumuna bağlı olarak hangi zaman
dilimi içinde bulunduğunu ifade eder. KYG projesinde yer
alan takımlar; ticari, alt yüklenici, açık kaynak geliştirme
grupları gibi değişik türden Organizasyonlara ait olabilirler.
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formatında
dilinde

0..*

Dil

1

1..*

Takım

Asıl Format

aranan

Veri Parçası

1..*
sahiplenilmiş
Site

taşır

Veri Parçası 1..*

üzerinde gerçekleşir

0..1

Veri Depolama Birimi
dijital depolama

İletişim
tür
resmi mi
eşzamanlı mı
kanal mı
başlangıç zamanı
bitiş zamanı
önerilen aralık

hedefler

Dijital Format

depolanmış

yer alır

1..*

0..*

boyut
1..*
dijital mi
boyut türü
oluşturma tarihi
formatında
son güncelleme tarihi
0..1

Takım

arayan

Süreç

1..*

1

İletişim Platformu

1..*
depolayabilir
depolayabilir

Şekil 5: İletişim Birimi

Şekil 4: Veri Birimi
Bu birimin çekirdeğini Veri Parçası oluşturur. Veri Parçası;
ayırt etmeksizin tüm veri tiplerini ifade eder. Örnek olarak,
dijital, yazılı, geliştirmecinin bir kağıt parçasına not aldığı
resmi olmayan bilgiler veya kaydedilmeyen telefon
görüşmeleri gösterilebilir. Veri Parçasının boyut türü ile
ölçeklendirilen bir boyutu vardır: 6 dakikalık ses kaydı, 2
gigabytelık dijital veri veya 120 sayfalık rapor gibi.
Oluşturulma ve son güncelleme zamanı Veri Parçasının
tarihsel bilgisini verir. Veri Parçasının daha önceden
tanımlanmış olan(video, ses, yazı, resim veya karışık) veya
kullanıcı tanımlı bir Asıl Formatı vardır. Eğer Veri Parçası
dijitalse, Asıl Formata ek olarak Dijital Formata da sahip olur.
Veri Parçası birden çok Dilde olabilir.

İletişim genel olarak iki taraflı gerçekleşmektedir. Arayan
kısım İletişim etkinliğini başlatırken arayanın aradığı takım
aranan olarak nitelendirilebilir. Elektronik posta yollayan bir
kişi arayan unvanını alırken postayı alan kişi aranan unvanını
alır. Birden çok arayanın olduğu durumlara örnek olarak video
konferans gösterilebileceği gibi planlanmış bir toplantı gibi
arayan ve arananın aynı taraf olduğu örnekler de mevcuttur.
Takımların İletişimi sırasında Veri Parçaları taşınmaktadır.
3.5. Araç Birimi
Araç birimi İşlev ve İletişimin sağlanması sırasında kullanılan
araçların ayrıntılarını içermektedir. Araç Birimi meta modeli
Şekil 6’de görülebilir.

Veri Parçası bir Veri Deposunda saklanır(eğer saklanan bir
veriyse). Veri Deposu, gerçek hayatta bilgi saklayabilen
herhangi bir obje olabilir. Örnek olarak, yazılı belgeler, ses
kayıtlı diskler veya üzerine not alınmış bir kağıt parçası Veri
Deposu olabilir. Veri Deposu bir veya birden çok Asıl Formatı
saklayabilir ve dijital bilgi saklama özelliği varsa
saklayabildiği Dijital Formatlar da mevcuttur. Veri Deposu
bir Takım tarafından sahiplenilir ve bir Sitede veya dağıtık veri
tabanları gibi birden çok Sitede konuşlandırılmıştır.

İletişim Platformu

Dijital Format

içerir

kullanılır

1..*
uyumludur

1..*

Araç

1..*

Takım

işbirliğini destekler mi
1..*

3.4. İletişim Birimi

1..*

İletişim birimi, Takımlar arasındaki resmi ve resmi olmayan
iletişim etkinliklerini ifade etmeyi hedefler. Bu meta model
birimi Şekil 7’de gösterilmiştir.

kullanılır

uyumludur
içerir

İşlev Platformu

İletişim, İletişim Platformu üzerinden belli Süreç veya
Süreçler dahilinde gerçekleşir ve telefon görüşmesi veya
elektronik posta gibi anlık olay bazında olabileceği gibi
tartışma forumları gibi sürekli açık bir kanal yoluyla da
olabilir. İletişimin türü, İletişimin hangi yolla olduğunu
gösteriyor, örneğin telefon, elektronik posta veya bir toplantı
sırasında yüz yüze. Önerilen zaman aralığı KYG Takımları
için önemli bir özellik olmakta çünkü farklı zaman
dilimlerinde bulunan takımlar arasındaki iletişim günün her
anı mümkün olmayabilir. Önerilen zaman aralığı İletişimde
bulunacak olan takımların günün hangi zaman aralığında
görüşülmesinin mümkün olduğunu belirtiyor.

1..*
Asıl Format

Şekil 6: Araç Birimi
Bir Araç bir veya birden fazla Asıl Format ve Dijital
Formatla uyumlu olabilir. Platform ilgili İşlevi veya İletişimi
sağlamak amacıyla kullanılan Araçların tümü olarak
algılanabilir. Amacına bağlı olarak İşlev Platformu ya da
İletişim Platformu adını alır.
3.6. Göç Birimi
Göç Birimi, KYG projesi içindeki Takımların bir Siteden
başka bir Siteye olan hareketlerini ifade etmeyle ilgilidir. Bu
hareketler özellikle projenin baş ve son kısımlarında
koordinasyonu sağlamayı amaçlar. İlgili meta model Şekil
7’de gösterilmiştir.
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dahilinde

yapılır

Takım

Süreç

1..*

1..*
Göç
tarih
Veri Depolama Birimi

0..*
taşır

kaynak

1

hedef

1

Site

Şekil 7: Araç Birimi
Göç bir veya birden fazla Takım tarafından bir Siteden diğer
Siteye belli bir tarihte gerçekleşir. Göç sırasında, Takımlar
yanlarında dijital depolayıcılar veya yazılı belgeler gibi Veri
Depolayıcıları taşıyabilirler. Ayrıca bir Göç, belirlenmiş bir
süreç dahilinde gerçekleşir.

4. Alana Özgü Dil
KYG mimarına yardımcı olması amacıyla, bir önceki
bölümde tanımlamış olduğumuz meta model için yazılı bir
somut dilbilgisi tanımladık. Yazılı dilbilgisini tanımlarken
araç olarak bir Eclipse eklentisi olan XText aracını kullandık.
XText, Eclipse Metinsel Modelleme Çerçevesi (Textual
Modeling Framework) projesi içinde tasarlanmış bir dil
geliştirme çerçevesidir[20]. Dil tanımlandıktan sonra dili tam
olarak inşa eder: Dil Java sanal makinesi üzerinde
çalıştırılabilir ve Eclipse tabanlı Tümleşik Geliştirme Ortamı
desteğini alabilir. Oluşturulan dil yine Eclipse eklentisi olarak
yayımlanabilir.

Şekil 8: Konuşlandırma Birimi İçin Dilbilgisi
Şekilde vermiş olduğumuz dil kullandığımız aracın gereği
olan Genişletilmiş Backus-Naur Formu benzeri bir ifade
biçimiyle tanımlandı. Dilin ilk kuralı olarak GSDModel, dilin
başlangıç noktasını işaret ediyor ve bir Konuşlandırma
modeline karşılık geliyor. Modelin özellikleri olarak, modelin
özgün tanımlayıcısı, adı, oluşturma ve son güncelleme tarihi
bulunuyor. Bir Konuşlandırma modeli, Site kuralıyla ifade
edilmiş Siteleri içeriyor. Her Site, kendini tanımlayan
özellikler dışında kendisine bağlı olan Sitelerden ve kendi
üzerinde çalışan takımlardan oluşuyor. Takımlar, Takım
kuralıyla tanımlanıyor ve meta modelde bahsettiğimiz
konuşulan Dil listesi, bağlı olduğu Organizasyon, Sosyal ve
İş Kültürü listesi ve Uzmanlık Alanı listesi özelliklerine sahip
bulunuyor. XText aracı yazılı dilbilgisinden ECore modeline
geçiş yaparken tanımlanan her kural için bir sınıf tanımladığı
için meta modelimizde bulunan her sınıfı yazılı dilbilgisinde
bir kural olarak tanımlıyoruz.

XText dilbilgisi tanımlarken Eclipse Modelleme Çerçevesi
(EMF, Eclipse Modeling Framework) ile beraber
çalışmaktadır. EMF, ECore adı verilen, modelleme anlamında
yazılım alanında çok sık kullanılan, bir meta meta modeli
kullanarak kullanıcının kendi meta modelini tanımlamasına
izin vermektedir. Bu anlamda, XText’i kullanarak dilbilgisi
tanımlama işi, yazılı somut dilbilgisi içinde soyut dilbilgisi
tanımlamaya karşılık gelmektedir. XText aracı tanımlanan
dilin dilbilgisinden ECore modeli çıkarmaktadır. ECore
modeli diğer EMF tabanlı araçlarla uyum açısından önem
teşkil etmektedir.
XText kullanarak tanımladığımız dilbilgisini de, meta
modelde olduğu gibi altı birime ayrıldı. Örnek dil birimi
olarak, Şekil 8’da bulunan Konuşlandırma birimini veriyoruz.
Bu dil birimine kısaca GSDML (Global Software Deployment
Modeling Language) adını verdik. Dili *.xtext uzantılı bir
dosya içinde tanımladık.

Örnek olarak içerisinde 5 Site olan bir KYG projesi
düşünelim: Şirket A Türkiye’de etkinlik gösteriyor olsun.
Müşteri ilişkilerini ve gereksinim analizini İstanbul’da,
yazılımın tasarımını Ankara’da gerçekleştirdiğini; yazılım
geliştirme ve test işini de Çin’de, Pekin’de bulunan bir
yazılım şirketi olan Şirket B’ye vermiş olduğunu varsayalım.
Bu biçimde tanımlanan projenin yazılı modelinin çıktısı,
Şekil 9’da kısmi olarak görülebilir.
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TÜRKİYE
Türkiye Takımı
(Şirket A)
Uzmanlık: Gereksinim A., Mimari Tasarım
Diller: Türkçe, İngilizce
Sosyal Kültür: Türk Kültürü
İş Kültürü: İş Kültürü 1, İş Kültürü 2

İstanbul

Ankara

Gereksinim Analizi Takımı

Yazılım Mimarisi Takımı

Uzmanlık: Gereksinim İdaresi
İş Kültürü: iş Kültürü 1

Uzmanlık: Mimari Tasarım
İş Kültürü: İş Kültürü 2

İnternet

Çin
Çin Takımı(Şirket B)

Şekil 9: Örnek Yazılı Model

Uzmanlık: Java geliştirme, ,Yazılım Test Mühendisliği
Diller: Çince, İngilizce
Sosyal Kültür: Çin Kültürü
İş Kültürü: İş Kültürü 3, İş Kültürü 4

Bu oluşturduğumuz model, dilin adını uzantı olarak taşıyan
“Ornek Proje.gsdml” dosyasında kayıtlı halde bulunuyor.
GSDML dosyalarının görsel şekillere dönüştürülmesi için
model
güdümlü
geliştirme
teknikleri
uyguladık.
Uyguladığımız model dönüşüm akışı Şekil 10’de verilmiştir.
GSD Meta
Modeli (.xtext)

kullanır

kullanır

okur

Dönüştürme
Motoru

Uzmanlık: Java Geliştirme
İş Kültürü: İş Kültürü 3

UML
Konuşlandırma
Meta Modeli

Anahtar

Site

Test Takımı
Uzmanlık: Yazılım Test Mühendisliği
İş Kültürü: İş Kültürü 4

Takım

uyar

yürütür

uyar
GSD Modeli
(.gsdml)

Dönüştürme
Tanımı

Pekin
Geliştirme Takımı

oluşturur

Uygulama
Mimarisi

Ata-çocuk ilişkisi

Şekil 11: Görsel Model

Şekil 10: GSDML Modelinden UML Konuşlandırma
Modeline Dönüştürme İşlemi

5. İlgili Çalışmalar
Literatürde KYG’nin mimarisi alanında uğraşıldığını pek
göremiyoruz. KYG topluluğu yoğunlukla uğraşılan alanların
iletişim, koordinasyon ve kontrol konularındaki endişeleri
gidermek yönünde olduğunu görüyoruz. Clerk[7] mimari
kurallar adını verdiği kavramı KYG endişelerinin
çözülmesinde kullanıldığından söz ediyor. Mimari kurallar,
yazılım mimarisinin organizasyon içinde uyumlu olması
gereken prensipler veya komutlar olarak tanımlanıyor. Yine
aynı makalede zaman farkı ve coğrafi mesafe, kültür,
takımlar arası iletişim ve ortak çalışma ile iş paylaşımı
konuları KYG’da yaşanan sıkıntıların dört ana başlığı olarak
sıralanıyor. Her bir sıkıntı için olası çözümler sıralanıyor ve
bu çözümlerin mimari kurallar olarak ne kadar ifade
edilebileceği aktarılıyor. Clerk’in bu çalışması, KYG’yi
yönlendirmek için ne tür mimari kuralların olması gerektiğine
ışık tutuyor. Bizim çalışmamız bu işi tamamlayıcı bir çalışma
olarak algılanabilir. Çalışmamızda beklenen yanıtlara bağlı
olarak tasarım hareketleri atanıyor.

Model dönüşümünün kaynağı olan GSDML dosyası,
kullanıcının XText aracını kullanarak tanımladığı dilden
oluşturduğu örnek modeldir. Hedef dil için de UML
Konuşlandırma meta modeli (UML profili olarak) tanımladık.
Dönüşüm tanımı, KYG meta model elementlerinden
konuşlandırma modelinin elementlerine eşleştirme içeriyor.
Bu eşleştirme bir Eclipse eklentisi[8] olarak tanımlandı ve
görsel sunuş için Eclipse Graphical Modeling Framework
(GMF)[9]’den yararlandık. Dönüşüm tamamlanıp görsel
sunuş çıktıktan sonra, kullanıcı görseldeki elementleri istediği
gibi değiştirebilir.
Bu dil örneği, sözünü ettiğimiz KYG projesi için uygulama
mimarisini içermektedir. Aynı mimarinin görsel hali Şekil
11’de bulunabilir.
Sunduğumuz meta model birimleri üzerine tanımlamış
olduğumuz alana özgü diller, ana amaç olarak meta modelin
yazılı biçimde resmi anlamda kullanılmasını amaçlamaktadır.
Tanımlanan dil, KYG mimarisini tasarlamakta mimara
yardımcı olacaktır. Bununla beraber, dilin tek kullanıcı olarak
KYG mimarı hedeflenmemiştir. Dil, yüksek seviye bir dil
olarak tanımlanmış ve KYG alanında çalışan alan
uzmanlarının da rahat bir şekilde kullanabileceği biçimde
oluşturulmuştur.

Paydaşların beklentilerine göre mimariyi değişik görünümleri
kullanarak modelleme ve belgeleme genel olarak izlenen bir
yoldur [5][9][12][15]. Mimari görünüm sistemin bazı
parçalarını ve onların ilişkilerini, belli bir amacı desteklemek
amacıyla tasvir etme olarak tanımlanır. Birden çok mimari
görünüm kullanmak, hedeflenen beklentileri ayırmak ve
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dolayısıyla farklı paydaşların anlama, iletişim ve analiz
ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur. Görünümler, bir
görünümün nasıl uygulanacağını anlatan bakış açılarına uyar.
Mimari bir çerçeve de bu bakış açılarını düzenler ve
yapılandırır. Literatürde değişik mimari çerçeveler
önerilmiştir. Örnek mimari çerçeveleri olarak Kruchten’in
4+1 görünüm modeli[12], Siemens’in Dört görünüm
modeli[10] ve Görünümler ve Ötesi (Views and Beyond,
V&B) [6] yaklaşımı gösterilebilir. Çalışmamızda uygulama
mimarisinin
Konuşlandırma
görünümünü
çıkarttık.
Konuşlandırma görünümümün, KYG’nin çoğul Site
karakterini göstermesi açısından oldukça yararlı bir görünüm
olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte, Ayrışma veya
Kullanım görünümleri gibi diğer görünümler de
düşünebilirdik. Bu durumda, meta model örneğiyle hedef
görünüm arasında bir eşleştirme tanımlamak gerekirdi.

için mimari tasarlamak zor olmasının yanında KYG mimarisi
tasarlamak, dağıtılmış olarak bulunan KYG takımlarının
iletişim, koordinasyon ve kontrol sorunları yüzünden tek
sisteme göre daha zordur. Mimarın uygun bir KYG mimarisi
tasarlamasına yardım etmeyi amaçlayan bir KYG meta
modeli, literatür araştırmamız sonucu ortaya çıkardık. Bu meta
model KYG mimarisinin önemli noktalarını içermektedir.
Konuşlandırma, süreç, veri, iletişim, araç ve göç olmak üzere
altı adet meta model birimi tanımladık. Her bir meta model
birimi için, mimarın değişik KYG mimarileri tasarlamasına ve
incelemesine imkan verecek olan alana özgü dil ürettik. Alana
özgü dil tanımlarından UML (profil) modeli çıkarmayı
sağlayacak olan model dönüştürme işlemlerini belirledik.
Yapmış olduğumuz çalışmanın devamı olarak, sunduğumuz bu
yaklaşımı endüstriyel alanda uygulamayı planlıyoruz. Ayrıca,
çıkarılacak değişik KYG mimarilerinin kalite kriterlerine göre
karşılaştırılıp değerlendirilmesi çalışmasını da düşünmekteyiz.

Araç desteği, geliştirme ortamlarını daha işbirlikçi yapması
açısından KYG alanındaki önemli zorluklardan biri
olmuştur[16]. Booch ve Brown İşbirlikçi Geliştirme
Ortamı(İGO)
denilen
(Collaborative
Development
Environment, CDE) bir kavram ortaya attılar. İGO, zaman
veya mekan ayrımına bakılmaksınız, proje dahilinde,
takımların özellikle birlikte bir işi tamamlamak için özellikle
yürütülebilir teslimat hazırlamak amacıyla, tartışabilecekleri,
beyin fırtınası yapabilecekleri, bilgi paylaşabilecekleri sanal
bir ortam olarak tanımlanıyor[2]. KYG alanında İGO’yu
desteklemek amacıyla pek çok çalışma ortaya çıkarıldı.
Collab.net[3], yapılandırma yönetimi, hata takip, görev idaresi
ve tartışma ortamı destekçisi olarak ticari bir İGO uygulaması
biçiminde üretildi. Spanjers[17] otomatik çoklu site içeren
projelerde otomatik olarak süreç inşası ve testi yapan SoftFab
adlı aracı tanıttı. Caroll[4], kodlamada birliktelik farkındalığını
arttıran ve eşzamanlı iletişimi destekleyen Jazz adlı aracı
üretti.
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yazılımlarına göre zorluklar taşımaktadır. Masaüstü
yazılımların geliştiriminde kullanılan hata ayıklayıcı
(Debugger) gibi araçlar gömülü sistemler için büyük çaplı
projelerde kullanılacak olgunlukta değildir. Bu açıdan gömülü
sistemde koşacak kodların masaüstü bilgisayarlarda geliştirilip
test edilebilmesi büyük kolaylık sağlayacaktır. Bu amaçla
yazılım projelerinin üzerinde koştuğu işletim sisteminden
soyutlayacak bir katman üzerinde geliştirilmesi önem
kazanmaktadır. Böylece gömülü işletim sisteminde koşacak
örneğin kamera, servo vs. gibi birim kodlarının aynısının
masaüstü işletim sistemlerinde de koşturulabilmesi mümkün
olacaktır. Bu yeteneğin faydalarından biri de gömülü sistem
projesinde çalışan mühendislerin büyük bir kısmının gerçek
sistem yerine kendi masaüstü bilgisayarlarında yazılım
geliştirebilmesidir. Gerçek sistem sayısının kısıtlı olduğu
düşünüldüğünde bu hususun önemi daha iyi anlaşılacaktır.
Çoğu zaman yazılımın gerçek zamanlı olarak çalışması
gereken ufak bir yüzdesinin gerçek gömülü sistemde test
edilmesi yeterli olacaktır.

Özetçe
Katmanlı mimari, işletim sistemi, donanım ve iletişim
birimlerinin sağladığı alt seviye işlevleri, üst seviyelerden
soyutlayarak yazılımdaki modülerliği artırmayı adresler.
Gerçek zamanlı gömülü sistemler için yazılım geliştirirken
soyutlanmış bileşenler yaratmak ve platformdan bağımsız
katmanlar inşa etmek yazılım geliştirme sürecindeki
verimliliği artıracak ve maliyetleri düşürecektir. Bu bildiride,
sayılan hususlar kapsamında, ASELSAN A.Ş. SST Grubu
bünyesinde yapılan araştırmalar, kullanılan yöntemler ve
varılan sonuçlar aktarılmıştır. Bileşen tabanlı, platformdan
bağımsız ve konfigüre edilebilir yazılım geliştirme hedeflerine
aynı anda ulaşabilmek için ihtiyaç duyulan değişik bileşen
entegrasyon yöntemlerinden bahsedilmiş ve tasarlanan
referans mimari anlatılmıştır.

1. Giriş
Belli bir zaman kısıtı içerisinde çıktı vermesi gereken
sistemlere gerçek zamanlı denir. Gerçek zamanlı sistemler
gevşek ve katı gerçek zamanlı olmak üzere ikiye ayrılır.
Gevşek gerçek zamanlı sistemlerde zaman kısıtlarına ara sıra
uyulmaması belli hata payları çerçevesinde kabul edilebilir.
Katı gerçek zamanlı sistemlerde ise bir zaman kısıtının bile
kaçırılması tüm sistemin kullanım dışı kalmasına sebep
olabilir[1]. Silah Sistemleri (SS) katı gerçek zamanlı gömülü
sistemlerdir.

Bu sebeplerle, hem değişen platformlara uyum sağlayabilecek
hem de ortak işlevler için yeniden kullanılabilirliğe imkân
verecek bir mimariye ihtiyaç duyulmaktadır.
Yazılım ürün hatlarında farklı konfigürasyonlar ve uyumlu
bileşenler kullanılarak aynı ürün ailesine yönelik yeni yazılım
projelerinin hızlıca gerçeklenebildiği bilinmektedir[3].
Yazılım konfigürasyonu için seçilen yöntemin SS
yazılımlarının performans kısıtlarına uyum sağlayacak
biçimde olması gerekmektedir. Gerçek zamanlı gömülü
sistemlerin kısıtları masaüstünde yaygın olarak kullanılan
konfigürasyon ve bileşen entegrasyonu yöntemlerine imkan
vermemektedir. Tarafımızdan gerçek zamanlı gömülü
sistemler için geliştirilen konfigürasyon çözümü Bölüm 5.3’te
anlatılmaktadır.

ASELSAN SST Grubu bünyesinde KMS, KMS-Hollanda,
STAMP, STOP, IGLA gibi çeşitli savunma sistemleri
geliştirilmiştir[2]. Gelecekte de benzer silah sistemlerinin
geliştirilmesi gündemdedir.
Farklı Silah Sistemleri birçok ortak birim ve özellik içerir.
Bununla birlikte birçok defa yazılımın üzerinde koşacağı
işlemci kartı, kullanacağı birimler ve yazılımdan beklenen
yetenekler değişebilmektedir.

Bildirinin bir sonraki bölümünde yeniden yapılandırılabilirlik
kavramı detaylandırıldıktan sonra, üçüncü bölümde geliştirilen
katmanlı mimari, dördüncü bölümde başta bu mimari olmak
üzere farklı mimarilere yapıtaşı olabilecek bileşen tasarımı
anlatılmıştır. Beşinci bölümde bileşen entegrasyon
yöntemlerinden bahsedilmiş, son iki bölüm ise anlatılan
tasarımın getirdiği kazanımlar ve sonuçlara ayrılmıştır.

Geçmişte farklı projeler için yazılan kodların yeni projelerde
kullanılmasında güçlükler yaşanmıştır. Örneğin yeni bir
projede ihtiyaç duyulan yetenekler geçmişte geliştirilen farklı
projelerde ayrı ayrı bulunmasına rağmen hazırlanan yazılım
büyük ölçüde baştan geliştirilmek durumunda kalınmıştır.
Yazılımın baştan yazılması ilgili dokümantasyon sürecinin de
tekrar edilmesine sebep olmuştur. Bu sorunların temel
sebebinin yazılımların üzerinde koşacağı işlemci kartı, işletim
sistemi, geliştirme ortamı ve sistem yeteneklerini gerçekleyen
harici birimlere sıkıca bağlı geliştirilmesi olduğu görülmüştür.
Ayrıca, bileşenlerin birbirine olan bağımlılığının tekrar
kullanılabilirliği zorlaştırdığı tecrübe edilmiştir.

2. Yeniden Yapılandırılabilirlik
Yazılım sistemleri birçok farklı bileşenden oluşur. Çoğu
zaman bu bileşenler de aynı bileşen ara yüzünü gerçekleyen
farklı alt-bileşenlerden oluşur. Eldeki tüm alt-bileşenler bir
kod havuzunu meydana getirirler. Farklı son ürünler
üretilebilmesine imkân veren ortak kod havuzuna yeniden
yapılandırılabilir yazılım sistemi denir[4]. Böylece daha önce
farklı projeler kapsamında geliştirilen bileşenler daha sonra

Gömülü sistemde koşacak yazılımların test edilmesi masaüstü
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yeni projelerde kullanılabilmekte ve yeni kod yazmadan farklı
ürünler çıkarabilmek mümkün olabilmektedir.

Yazılım geliştirme sürecinin her aşamasındaki testlerin gerçek
gömülü sistem üzerinde yapılması pratikte oldukça zordur.
Birçok defa yazılım geliştirme sürecinin başlarında gömülü
sistem donanımları hazır durumda değildir. Hazır olsa dahi
gömülü sistemde test ve hata bulma süreçleri masaüstü
sisteme göre daha zordur. Gömülü sistemler için mevcut olan
hata ayıklama araçları masaüstü bilgisayarlardaki karşılıkları
kadar olgunlaşmış değildir. Bu sebeplerle yazılan kodların ilk
testlerinin de yine masaüstü bilgisayarlarda yapılabilmesi
geliştirme sürecinin verimliliği ve sürati açısından oldukça
önemlidir.

Yeniden yapılandırılabilir yazılım geliştirme geleneksel
yazılım geliştirme tekniklerine kıyasla önemli avantajlara
sahiptir. Bunlar arasında, hızlı geliştirme, yürütme esnasında
yazılımı değiştirebilme, evrimsel tasarıma uygunluk, yazılım
ürün hatlarına uygunluk, yazılım idamesinin kolaylaşması
sayılabilir[5].
Yazılımın yürütme zamanında yapılandırılmasına dinamik,
önceden yapılandırılmasına ise statik konfigürasyon denir.
Tarafımızdan
geliştirilen
Silah
Sistemleri
referans
mimarisinde her iki konfigürasyon yöntemi de kullanılmıştır.
Bölüm 5.1 ve 5.2’de anlatılan entegrasyon yöntemi statik
konfigürasyona, 5.3’teki yöntem ise dinamik konfigürasyona
karşılık gelmektedir.

Bu değerlendirmeler sonucu, referans mimarinin en alt
katmanının değişik işletim sistemlerinden soyutlayan bir
katman olmasına karar verilmiştir. Bu katmanda her bir işlev
için değişik işletim sistemleri ve işlemci kartları ile
gerçeklenecek ortak bir ara yüz tanımlanmıştır. Örneğin Şekil
3’te ISocket ara yüzünün iki farklı işletim sistemi için ayrı ayrı
gerçeklendiği görülmektedir.

3. Platform Bağımsız Katmanlı Mimari
Katmanlı mimari bir sistemi soyutlama seviyesine göre
katmanlara ayırır. Her bir katman, sunduğu servislerle
tanımlanmış bir makine diline sahip soyut bir makine gibi
düşünülebilir[6]. Bu mimarinin en bilindik örneği OSI ağ
modelidir.

3.2. Farklı Donanım Birimlerinden Bağımsız Çalışmayı
Sağlayan Katman
Benzer genel yapıya sahip olsa da silah sistemleri farklı
donanım birimleri kullanabilmektedir. Örneğin farklı SS
projelerinde farklı marka ve modeldeki kameralar
kullanılabilmektedir. Kullanılan birim tam olarak aynı olmasa
da birimleri kontrol eden yazılım işlevleri büyük ölçüde aynı
olabilmektedir. Daha soyut olan senaryosal yazılımın tekrar
kullanılabilmesi için farklı donanımlara özgü yazılımlar bir
katman ile soyutlanmıştır. Bu katman farklı donanım
çeşitlerinin destekleyeceği ortak bir ara yüz sunar. Örneğin
Şekil 10’da ICamera ara yüzünün farklı kamera türleri için
ayrı ayrı gerçeklendiği görülmektedir.

Bu mimaride her bir katman sadece kendi altındaki katmanın
sunduğu servisler üzerinden gerçeklenir. Katmanların iç
işleyişleri hiçbir şekilde üst katmanlara gösterilmez. Bu
sayede katmanlar değiştirilebilir ve taşınabilir olur. Bir
katmanın ara yüzü değişse bile sadece bir üstündeki katmanın
bundan etkilenme olasılığı vardır[6].
Başta platform bağımsızlık olmak üzere, girişte anlatılan
hedeflere ulaşabilmek için katmanlı modelin referans mimari
için uygun olduğu değerlendirilmiştir. Bu modele uygun
olarak tasarlanan Silah Sistemi referans mimarisinin
katmanları Şekil 1’de gösterilmiştir. Devam eden bölümlerde
bu mimarideki katmanlar ve bu katmanların özelliklerinden
bahsedilecektir.

3.3. Geliştirme Ortamından Bağımsız Çalışabilmek
Gömülü yazılım geliştirme sürecinde bir UML geliştirme
aracından faydalanılmaktadır. Bu araç geliştirilen yazılımın
paket/sınıf/fonksiyon
hiyerarşisini
yönetmeyi
kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, UML diyagramlarına karşılık
gelen durum makinesi (statechart) gibi çeşitli yetenekler de
yine araç tarafından sağlanmaktadır. Bu yetenekler daha kolay
yazılım geliştirmeyi sağlasa da ortaya çıkan kodların
taşınabilirliği açısından dikkatli olunmalıdır. Bu bağlamda
tarafımızdan benimsenen kural şu şekildedir: Hazırlanan
bileşenlerin ara yüz tanımlarında ANSI standardında olmayan
yapılar kullanılmamalıdır. Bu kurala uyulduğunda UML
geliştirme aracı ile geliştirilen bileşenler bu aracın kurulu
olmadığı ortamlarda da kolaylıkla kullanılabilmektedir.
Geçmişte bu aracın sunduğu sınıflar kullanılarak tarafımızdan
geliştirilen çeşitli bileşenler, başlık ve kütüphane dosyalarını
taşımak yoluyla (MATLAB, Visual Studio gibi) farklı
geliştirme ortamlarına entegre edilerek kullanılabilmiştir.

Şekil 1: Referans Mimari
3.1. İşletim Sistemi ve İşlemci Kartından Bağımsız
Çalışmayı Sağlayan Katman

3.4. Dikey Bileşen Hiyerarşileri ve Köprü Tasarım
Örüntüsü

SST-YMM bünyesindeki silah sistemlerinde gerçek zamanlı
gömülü işletim sistemleri kullanılmaktadır. Bu işletim
sistemlerinin farklı sürümleri arasında dahi önemli farklılıklar
bulunabilmektedir. Bununla birlikte yazılımların geliştirilmesi
masaüstü
bilgisayarlarda
yapılmaktadır.
Masaüstü
bilgisayarlarda geliştirilen yazılım daha sonra gömülü sisteme
aktarılıp test edilmektedir.

Silah Sistemi mimarisindeki ilişki halindeki birçok sınıf
hiyerarşisi birbirine dikeydir (orthogonal). Örneğin donanım
birimlerine karşılık gelen bileşenler iletişim bileşenlerini
kullanmaktadır. Burada hem birim hem de iletişim bileşeni
bağımsız sınıf hiyerarşilerine sahiptir. Mimarinin değişik
projelerde değişik konfigürasyonlar ile kullanılabilmesi için
herhangi bir birimin herhangi bir iletişim bileşeni ile
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çalışabilmesi sağlanmalıdır.
Naif bir yaklaşımla bunu
sağlamak için birim çeşidi sayısı çarpı iletişim çeşidi sayısı
kadar sınıf gerçeklenmesi gerekir. Köprü Tasarım Örüntüsü
(Bridge Pattern) bu meseleyi zarif bir şekilde çözmektedir.

Şekil 3’te daha derin bir bileşen hiyerarşisi gösterilmiştir.
İletişim bileşenin değişik iletişim alt-bileşenlerinden oluştuğu
görülmektedir.
Bileşen Hiyerarşisi her seviyede yeniden yapılandırılabilirliğe
izin vermelidir. İleriki bölümlerde anlatılacak olan bileşen
tasarımımız buna imkân verecek şekilde düşünülmüştür. 5.
bölümde ise farklı seviyelerdeki entegrasyon metotları
anlatılmaktadır.

Köprü Tasarım Örüntüsü, bir soyutlamayı, uygulamasından
(implementation) ayırmak için kullanılır. Böylece her ikisi de
birbirinden bağımsız bir şekilde değiştirilebilecektir[7].
İletişim sınıfları hiyerarşisi ile donanımdan bağımsız olmayı
sağlayan birim hiyerarşisi köprü tasarım örüntüsü kullanılarak
birbirinden bağımsız kılınabilir. Şekil 2’de örnek bir UML
şeması verilmiştir. Burada uygulama sınıfları, örneğin
CameraType1 sınıfı, hangi iletişim sınıfını kullandığını
bilmemektedir. Bu uygulama sınıflarına iletişim yöntemi ve
dolayısıyla iletişim donanımı hakkında bir soyutlama
sağlamaktadır.

Şekil 3: İletişim Sınıfları Hiyerarşisi
4.2. Yeniden Kullanılabilirlik
Bir bileşenin farklı yazılımlarda tekrar kullanılabilmesi
(reusability) gerekir. Bu amaçla bileşenlerin sundukları
işlevlerde soyutlama (abstraction) üst seviyede tutulmalıdır.
Bileşenler işlevlerini alt seviye detayları saklayacak şekilde
soyutlamalıdır. Soyutlama bileşen hiyerarşisinde üst seviyeye
çıktıkça artmalıdır[9]. Örneğin Şekil 3’teki sınıf hiyerarşisinde
ISocket sınıfında soket iletişim yöntemine özel yordam
tanımları bulunurken, IComm sınıfında sadece en temel
iletişim yordamları vardır.

Şekil 2: Köprü Tasarım Örüntüsü Örnek Uygulaması
Köprü örüntüsünü doğru bileşen tasarımı ile otomatik olarak
gerçeklemek mümkündür. SS Referans Mimarisinde bölüm
5’te anlatılan bileşen entegrasyon metotları uygulanarak farklı
bileşen hiyerarşileri doğal olarak birbirinden soyutlanmıştır.
Örneğin donanım birimlerine karşılık gelen sınıf hiyerarşisi
konfigürasyon ile çözülür ve doğru köprü yürütme zamanında
kurulur.

Her bir bileşen tek bir yeteneğe odaklanmalıdır. (cohesion)
Ara yüzlerde yetenek gruplarına göre ayrım yapılması
bütünlüklü bileşen tasarımı açısından önemlidir. (Interface
Segregation Principle [10])

4. Yazılım Bileşenleri
Yazılımda belli ara yüzleri gerçekleyen doğrudan
kullanılabilir, değiştirilebilir parçalara bileşen denir[8].
Bileşenler birbirleri ile işbirliği yaparak yazılım mimarisinin
temel taşlarını oluşturur. Bileşen tasarımı ve özellikleri,
mümkün kılacağı yazılım mimarileri açısından oldukça
önemlidir. Bu bölümde gerçek zamanlı gömülü sistem
yazılımlarında esneklikle kullanılabilecek bir bileşen tasarımı
anlatılacaktır.

Tasarımımızda işlevlere karşılık gelen ara yüzler mümkün
olduğu kadar ayrı tutulmuştur. Böylece ara yüzleri
gerçekleyen sınıflar kendileriyle ilintisiz işlevleri gerçeklemek
durumunda kalmazlar. Aynı fiziksel birimde de olsa farklı
işlevler farklı ara yüzler üzerinden gerçeklenir. Bu Silah
Sistemleri için aynı fiziksel birimi birden fazla rol ile
kullanabilmek anlamına gelir. Somut örnek olarak Silah
Sistemlerinde sıklıkla yer alan Pan-Tilt Kamera Birimi
gösterilebilir. Bu donanım tek bir iletişim kanalı üzerinden
hem kamera hem de servo sistemi yeteneklerini sunmaktadır.
Bu iki yetenek için iki farklı ara yüz tanımlanması bileşenin
yapılandırılabilirliğini
ve
tekrar
kullanılabilirliğini
artırmaktadır. İlgili UML şeması Şekil 4’te gösterilmiştir.

4.1. Bileşen Hiyerarşileri
Silah Sistemleri için birden fazla seviyede bileşen tanımlamak
mümkündür.
Örneğin Şekil 10’da CamController sınıfı ICamera bileşenini
kontrol eden bir üst bileşendir. Dikkat edilmesi gereken nokta
CamController sınıfının ne tür bir kamera kullandığını
bilmemesidir. Burada da görüldüğü üzere çoğu zaman
bileşenler de alt bileşenler üzerinden gerçeklenir.

Bileşenlerin
yeniden
kullanılabilirliği
bağlamında
genişletilebilirlik (Extensibility) kavramı da önemlidir.
Genişletilebilirlik bir bileşene ek yetenekler kazandırabilme
kolaylığı ile ilişkilidir. Bileşen ara yüzleri genişletilirken
kapalı-açık prensibine (Open Closed Principle [11]) dikkat
edilmelidir. Bu prensibe göre ara yüzde hali hazırda bulunan
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yordam tanımları değişime kapalıdır. Ama bu ara yüzü
sağlayan yeni alt-bileşenler eklenebilir. Bu sayede bileşenlerin
kolaylıkla genişlemesi sağlanırken eski yazılımların
çalışabilirliği de garanti altına alınmış olunur.

Her bir bileşenin konfigürasyona imkân vermesi. (Bkz:
Bölüm 2)
Bileşen yaratma sürecinin fabrika tasarım örüntüsü ile
kullanıcıdan saklanması. (Bkz: Bölüm 5.3.2)
Bileşenlerin
farklı
işletim
sistemlerinde
(masaüstü/gömülü) çalışabilir olması. (Bkz: Bölüm 3.1)
Donanım birimlerine karşılık gelen bileşenlerin
simülasyon versiyonunun olması. (Bkz: Bölüm 3.2)
Her bir bileşenin yürütme zamanında uzaktan erişime
açık birer harici portu olması. (Bkz: Bölüm 5.4)

5. Bileşenlerin Entegrasyonu
Bileşen adaptasyonu derleme zamanında, bağlanma
zamanında ya da yürütme zamanında yapılabilir[14]. Her bir
zamanlamanın avantajları ve dezavantajları vardır. Referans
bileşen tasarımımız ve kurulan bileşen hiyerarşileri her üç
zamanda da çeşitli seviyelerde entegrasyonu sağlamaktadır.

Şekil 4: Ara yüzlerin Ayrılması
4.3. Modülerlik

5.1. Derleme Zamanında Otomatik Entegrasyon

Bileşenlerin modüler olabilmesi, karşılıklı bağımlılıklarıyla
ters orantılıdır. Bağımlılık Enjeksiyonu (Dependency
Injection) bileşenlerde bağımlılığı en aza indirmek (low
coupling) için kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yöntemde
kullanıcı sınıf kullandığı sınıfın objesini doğrudan yaratmak
yerine bir ara yüz sınıfı kullanarak ihtiyacını belirtir. Bu ara
yüzü gerçekleyen herhangi bir sınıf daha sonra yürütme
zamanında kullanıcı sınıfa sunulur[12].

Denetleyici seviyesindeki bileşenler, bir diğer deyişle bileşendenetleyiciler, bir silah seviyesindeki en üst seviye yazılım
parçalarıdır. Silah Sisteminin hangi bileşen-denetleyicilere
ihtiyaç duyacağı ve her bir bileşen denetleyicinin nasıl
yapılandırılacağına göre farklı ürün ve ürün aileleri çıkarmak
mümkündür. Bileşen denetleyicilerin yapılandırılması ileriki
bölümlerde anlatılmaktadır.
Kullanılacak bileşen denetleyiciler seçildikten ve konfigüre
edildikten sonra sıra bunların birbirine bağlanmasına gelir.
Yazılımın performansı ve derleme zamanındaki kod
üretiminin getireceği esneklikler göz önüne alınarak bileşendenetleyicilerin derleme zamanında otomatik kod üretimi ile
bağlanması uygun görülmüştür.

Karşılıklı bağımlılığı en aza indirebilmek için kullanılan bir
başka yöntem de fabrika tasarım örüntüsüdür. Bu yöntemin
bileşen entegrasyonunda kullanımına dair detaylar Bölüm
5.3.2’de verilmiştir.
Modülerliği sağlamak için Liskov Yerine Koyma Prensibi’ne
(Liskov Substitution Principle [13]) uyulmalıdır. Buna göre
belirli bir sınıfa ait bir obje bekleyen bir yordama o sınıftan
türetilmiş bir başka obje geçilmesi halinde ilgili yordamın
bunu fark etmeden doğru çalışması gerekir. Bir diğer deyişle
yordam ara yüz sınıfının nasıl gerçeklendiği ile ilgili herhangi
bir şey varsaymamalıdır.

Denetleyici seviyesindeki bileşenler, sundukları servisleri
UML Portu üzerinden sağlarlar. UML Portu bileşenler
arasındaki bağlantı noktasını gösterir. UML geliştirme
aracının bu UML özelliğini doğrudan desteklemesi sayesinde,
bu seviyedeki entegrasyon, geliştirme aracının uygulama ara
yüzünü
kullanan
bir
betik
(script)
ile
gerçekleştirilebilmektedir.

4.4. Bileşenlerin Test Edilmesi
Farklı alt-bileşenler ortak bir bileşen ara yüzü sağlar. Her bir
bileşene yönelik ortak bileşen ara yüzü için yazılmış test
sınıfları yazılır. Bu test kodu yeni eklenen alt-bileşenlerin
birim testleri (unit testing) için de kullanılabilmektedir.

Her bir bileşen UML portunda hangi servisleri sunduğunu ve
hangi servislere ihtiyaç duyduğunu bir ara yüz sınıfı
tanımlayarak ilan eder[1]. Örnek UML şeması Şekil 5’te
gösterilmiştir.

Aynı bileşenin ara yüzünün farklı uygulamaları farklı yazılım
projelerinde kullanılabilmektedir. Bu da test için harcanan iş
gücünü önemli ölçüde düşürmüştür.
4.5. Bileşen Tasarımı
Önceki bölümlerde sayılan özellikleri gerçekleyebilmek
amacıyla SS yazılım geliştirme süreci için ortak bir bileşen
tasarımı ortaya koyulmuştur. Tasarımın temel ilkeleri aşağıda
listelenmiştir:

Şekil 5: UML'de Port Gösterimi

Her bir bileşenin alt seviye uygulama detaylarını
saklayan, ANSI standardına uygun girdi/çıktı ara yüzleri
olması. (Bkz: Bölüm 3.3)
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Fonksiyon isimleri farklı servisler için tekil bir tanımlayıcı
olarak kabul edilmiştir. Bu sayede, yazılan betik aynı isme
sahip sunulan ve ihtiyaç duyulan servisleri SystemBus sınıfı
üzerinden otomatik olarak bağlamaktadır. Şekil 7’deki şemada
uyumlu bileşenlerin karşılıklı portlarının bağlanması
görülebilir. Yöntem, yayımcı-abone (Publish - Subscribe)
tasarım örüntüsüne benzer bir bileşen iletişim şekli ortaya
koymuştur. Şekil 7’deki DevController_B sınıfının ihtiyaç
duyduğu servis ara yüzü ile DevController_A sınıfının
sunduğu servis ara yüzü Şekil 6’da gösterilmiştir. Bu iki
arayüzde de msgUpdated_A yordamı bulunduğu için, kod
üretici betik bu iki sınıfı bağlayacaktır. Bir diğer deyişle
msgUpdated_A fonksiyonunun taşıdığı mesaj SystemBus sınıfı
üzerinden DevController_B sınıfına iletilecektir.

Şekil 6: Servis Paylaşımı Örneği
Şekil 7’de gösterildiği gibi alt seviye işlevleri farklı
platformlar için gerçekleyen sınıflar aynı isimlendirilmektedir.
Bir üst katmandaki sınıflar bu ortak ismi kullanır, fakat son
üründe hangi alt sınıfın koşacağı bağlanma aşamasında
yazılım geliştirme aracı kullanılarak seçilir. Dolayısıyla
üretilecek yazılımın hangi platformda koşacağı bağlanma
zamanında belirlenmektedir.

Derleme zamanında bileşen entegrasyonunun bir diğer
avantajı da entegrasyon kodlarının yanına başka amaçlara
hizmet eden bir takım yardımcı kodların da eklenebilmesidir.
Örneğin iki bileşen arasında gidip gelen mesajların dökümünü
almaya yarayan kodların da aynı betik ile üretilmesi
mümkündür.
5.2. Bağlanma Zamanında Kütüphane Seçimi Yoluyla
Entegrasyon

Şekil 8’de gösterildiği gibi farklı platformlar için farklı bileşen
kütüphaneleri (OSType1 ve OSType2 kütüphaneleri) yaratılır.
Bu sayede son yazılım ürünü çıkarılırken doğru kütüphanenin
bağlanması doğru bileşenlerin entegrasyonu için yeterli
olmaktadır. Bazı sınıfların farklı platformlar için ortak
yazılması mümkündür. Bu sınıflar ayrı bir pakette (Şekil
8’deki Common_Impl Paketi gibi) toplanır ve birden fazla
kütüphaneye eklenir.

İşletim sistemi ve işlemci kartından bağımsızlığı sağlayacak
katmanı oluşturan alt-bileşenlerin önemli bir kısmının her bir
platforma özel bir şekilde gerçeklenmesi gerekmektedir.

Şekil 7: Yazılım mimarisinden bir kesit
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Şekil 8: Bağlanma zamanında bileşen seçiminin kütüphane seçimi yoluyla yapılması. Bu aşamada yazılımın üzerinde
koşacağı işletim sistemi ve işlemci kartı seçilmiş olunur.
5.3. Yürütme
Entegrasyon

Zamanında

Konfigürasyon

Yoluyla

5.3.1.

Konfigürasyon Yöntemleri

Masaüstü yazılımlarında konfigürasyon dosyası olarak
genellikle yazı dosyaları kullanılmaktadır. XML bu yazı
dosyalarında en çok kullanılan standarttır. Bu yazı dosyalarını
oluşturmak ve çözümlemek için hazırlanan yazımlar masaüstü
ortamı için kolaylıkla bulunabilmektedir. Gerçek zamanlı
gömülü sistemlerde ise bu dosyaların kullanılması daha
zordur. Ayrıca yazı dosyalarının çözümlenmesinin ek zaman
alacağı da değerlendirilmiştir. Bu sebeplerden dolayı
tasarladığımız SS mimarisinde konfigürasyon C++ objeleri
üzerinden yapılmaktadır. Konfigürasyon objeleri bu amaçla
geliştirilmiş bir araçla (Bkz: 5.3.3) yaratılıp, sayısal olarak
kaydedilmektedir.

Derleme zamanında yazılım mimarisi somutlaştırılmış,
bağlanma zamanında ise platform seçimi yapılmıştır. Aynı
mimarinin aynı işletim sistemi ve işlemci üzerinde farklı silah
sistemlerini çalıştırması ya da aynı silah sistemi üzerinde farklı
işlevleri yerine getirmesi olasıdır. Bu sebeple bu seviyedeki
bileşen entegrasyonunun konfigürasyon dosyaları kullanılarak
yürütme zamanında yapılması değerlendirilmiştir. Böylece
aynı yazılım farklı konfigürasyon dosyaları ile farklı rollerde
kullanılabilmektedir.
Ayrıca, sisteme birden fazla konfigürasyon dosyası
yüklendiğinde sistem açılışında sistemin hangi rolde
çalışacağını seçmek mümkün olabilmektedir. Bu yaklaşımla,
kullanıcı ara yüzünün hangi dilde gösterileceği, hangi
birimlerin kullanılacağı, birimlerin simülasyon ya da gerçek
olması gibi pek çok ayar hazırda bulundurulabilmektedir.
Örneğin fuar gibi kimi durumlarda sistemin son halinde hangi
birimlerin kullanılacağı önceden net olmayabilmektedir.
Mimarimiz sayesinde farklı olasılıklar için farklı
konfigürasyon dosyaları önceden sisteme yüklenip, çalışma
anında istenen konfigürasyon seçilerek bu tür zorlukların
üstesinden gelinebilmektedir. Şekil 9’da silah sistemlerinin
konfigürasyon seçiminin yapıldığı menü ekranı gösterilmiştir.

Şekil 10: Fabrika Tasarım Örüntüsü
5.3.2.
Fabrika Tasarım Örüntüsü
Objeleri ile Dinamik Konfigürasyon

ve

Konfigürasyon

Bölüm 4.1’de anlatılan bileşen hiyerarşileri sayesinde yazılım
ürününde farklı özelliklere sahip bileşenler kullanmak
mümkündür. Fabrika Tasarım Örüntüsü (Factory Method
Pattern)
doğru
objenin
yaratılması
sorumluluğunu
kullanıcıdan soyutlar. Bu yöntemde bir obje yaratma ara yüzü

Şekil 9: Sistem açılışında konfigürasyon seçimi örneği
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sunulur ve hangi objenin yaratılacağı sorumluluğu alt sınıflara
devredilir[7]. Tasarım Örüntüsünü gösteren UML şeması Şekil
10’da verilmiştir.

özellik sayısı oldukça fazla olduğu için tarafımızdan
konfigürasyon objelerini otomatik olarak üretecek bir yazılım
geliştirilmiştir.

Fabrika Tasarım Örüntüsü sayesinde kullanıcılar her özelliği
sürekli bir koşul ifadesi ile kontrol etmek zorunda kalmazlar.
Kullanıcı sınıfın kullandığı sınıfın objesini doğrudan
yaratması yerine konfigürasyon objesi ile ifade edilen özellik
kümesine uygun bileşen, yürütme zamanında fabrika
tarafından otomatik olarak yaratılır. Örneğin Şekil 7’de
görülen iletişim (IComm) sınıflarından hangisinin seçileceği,
bir diğer deyişle ne tür bir iletişim objesinin yaratılacağı
iletişim bileşenini üreten bir fabrika yordamı tarafından
kararlaştırılır.

Şekil 11’de gösterilen Ürün Konfigürasyon Aracı C/C++
yapılarını konfigürasyon objesi olarak kullanacak herhangi bir
yazılım projesiyle çalışabilecek şekilde hazırlanmıştır.
Program gösterilen başlık dosyasını analiz eder ve
konfigürasyon ağacını çıkarır. Kullanıcı konfigürasyon
objelerindeki değişkenlerin hangi değerleri alacağını grafik ara
yüz üzerinden seçer. Programın çıktısı konfigürasyon
objesinin ikilik (binary) halidir. Bu dosya, silah sistemi
yazılımı tarafından doğru tipe dönüştürülmek (cast) suretiyle
doğrudan kullanılabilir. Bu yöntemin en büyük avantajı
konfigürasyon dosyasının işlenip çözülmesine (parsing) gerek
kalmamasıdır.

Tasarımımızda fabrika tasarım örüntüsü gerçeklenirken
sorumluluk zinciri (chain of responsibility)
yaklaşımı
kullanılmıştır. Sorumluluk zincirinde objeler kendilerine
verilen görevleri diğer objelere iletirler[7]. Her bir bileşen bir
fabrika yordamı sunar. Böylece fabrika yordamları kendisi ile
ilgili özellikleri tanımladıktan sonra işi alt-bileşenlerin fabrika
yordamlarına devredebilirler. Bu sayede her seviyedeki
kullanıcının sadece kendilerini doğrudan ilgilendiren
özellikleri belirtmesi yeterli olmaktadır.
5.3.3.

5.4. Yürütme
Entegrasyon

Zamanında

Uzaktan

Erişim

Yoluyla

Bileşenlerin ağ üzerinden servis verebilmeleri, değişik
yazılımlar ile entegrasyonunu kolaylaştırmaktadır. Örneğin
farklı bir yazılıma ağ üzerinden iletişim bileşeni fabrika
metoduna erişimi sağlandığında, SS yazılımının tüm iletişim
yetenekleri harici bir yazılımın kullanımına sunulabilmiştir.
Bu yetenek farklı sistemlerin işbirliği yapabilmesini
kolaylaştırmakta, dolayısıyla da toplam karmaşıklığı ve
maliyeti azaltmaktadır.

Ürün konfigürasyon Aracı

Farklı ürünler için farklı konfigürasyon objeleri hazırlanması
gerekmektedir. Silah sistemlerinde konfigüre edilebilecek

Şekil 11: Proje Yapılandırma Aracı
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Bileşen kütüphanesi ve konfigürasyon odaklı bu mimari aynı
zamanda dokümantasyona harcanan zamanı da düşürmüştür.
Bu yaklaşımda bir bileşenin bir defa raporlanması yeterlidir.

6. Kazanımlar
Anlatılan mimari ve bileşen çalışmaları sayesinde birbirinden
farklı donanım özelliklerine sahip SS yazılımlarının hızlıca ve
az hata oranı ile geliştirilmesi mümkün olmuştur.

7. Sonuçlar
Bu bildiride, Aselsan A.Ş. SST Grubunda silah sistemi
projeleri için bir referans mimari ve bileşen tasarımı geliştirme
amacıyla yapılan araştırmalar, kullanılan yöntemler ve elde
edilen kazanımlar anlatılmıştır. Referans mimaride katmanlar
aracılığıyla SS yazılımı platformdan soyutlanmıştır. Bu
yaklaşımın yazılım geliştirmeyi kolaylaştırdığı ve hata
olasılığını azalttığı görülmüştür. Bileşen tasarımında yeniden
kullanılabilirlik, modülerlik, tutarlılık ve genişletilebilirlik gibi
prensiplere dikkat edilmesi gerektiği görülmüştür.

Ayrıca, bileşen ve mimari tasarımımız silah sistemleri gömülü
eğitmen yazılımının kolaylıkla geliştirilmesine imkân
vermiştir. SS yazılımına kullanıcıların eğitimi amacıyla
eklenmiş yazılım parçasına gömülü eğitmen denir. Gömülü
eğitmende sistemdeki gerçek birimler yerine simule birimler
kullanılabilmektedir. Örneğin eğitmeni kullanan öğrencinin
kullanımına gerçek silah sistemi değil silah simülasyonu
sunulmaktadır. Konfigüre edilebilir bileşen tasarımı ve buna
dayanan mimari sayesinde bu bileşenleri kullanan yazılımda
hiçbir değişikliğe gidilmeden gömülü eğitmenin gerektirdiği
bileşenler sisteme anında entegre edilebilmiştir.

Bileşenlerin
yeniden
yapılandırılabilmesi
yeniden
kullanılabilirliği artıran bir özelliktir. Bu özellik sayesinde
aynı bileşen değişik amaçlarla kullanılabilmekte ve yürütme
zamanında davranış değiştirilebilmektedir.

İletişim yöntemlerinin konfigüre edilebilmesi birçok çalışma
kolaylığı sağlamıştır. Örneğin masaüstünde yazılım
geliştirirken gerçek sistemde CAN, 1533, Seri Kanal gibi
haberleşme protokolleri ile kurulan bir iletişimi soket olarak
yeniden yapılandırmak mümkündür. Bu sayede masaüstü
PC’de yazılım geliştirirken ek bir donanım ve kablaja ihtiyaç
duyulmamaktadır.

Bileşen entegrasyonunun yapılabildiği her üç zamanlamanın
da (derleme, bağlanma, yürütme) kendine has avantajları
olduğu görülmüş ve çeşitli seviyelerde kullanılmıştır.
Köprü ve Fabrika gibi tasarım örüntülerinin sınıflar arasındaki
ilişkileri düzenlemede oldukça işe yaradığı, sınıflar arasındaki
bağımlılığı azalttığı ve modülerliği arttırdığı gözlenmiştir.

Buraya kadar anlatılan prensipler dahilinde geliştirilen Hava
Savunma Silah sisteminin davranışı kod derlemeden ve yeni
kod yüklemeden yürütme zamanında değiştirilebilir
durumdadır. Örneğin yürütme zamanında gerçek kamera,
simule kamera ile değiştirilebilmekte ve fiziksel anlamda
kamera olmasa bile sistem test edilebilmektedir. Şekil 12’de
bazı donanım bileşenlerinin gerçek mi simülasyon mu
olacağının seçildiği menü gösterilmektedir. Bu ekran
görüntüsü sistem masaüstü bilgisayarda koşarken alınmıştır.
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Şekil 12: Yürütme Zamanında Bileşen Seçimi Örneği
Konfigüre edilebilir gömülü sistem tasarımı özellikle test
edilebilirlik açısından büyük kolaylıklar sağlamıştır. Yürütme
zamanında, her hangi bir birim farklı bir uygulama (farklı bir
fiziksel birim ya da benzetim) ile değiştirilebilir olması
hataların kolaylıkla izole edilebilmesini sağlamaktadır.
Yeniden yapılandırılabilir bileşen kütüphaneleri kullanmak
yazılım geliştirme sürecindeki verimliliği arttırmış ve yazılım
geliştirme süresini azaltmıştır. Anlatılan tasarım, çalışmanın
başarısını doğrulamak amacıyla, geçmiş yıllardaki bileşen
tabanlı olmayan
yazılımlarla
geliştirilmiş
projelere
uygulanmıştır. Örneğin eski projelerden birine, eldeki bileşen
kütüphanesi yardımıyla, önceki geliştirme süresinin 1/20’si
zamanda mimarinin uyarlanabildiği görülmüştür.

204

5. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'11

İnsansız Hava Araçları İçin Modüler Bir Simülasyon Tasarım
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literatürdeki diğer çalışmalardan daha çok sayıda kriter
içermektedir. Bunun yanında çalışmanın ilk aşamalarından
itibaren geliştirilen simülasyon tasarımında modülerlik ve
genişletilebilirlik ön planda tutulmuştur. Kullanılan
simülasyon ortamları ve araçları bu özellikleri destekleyecek
şekilde seçilmiştir. Dolayısıyla, çalışma bu yönleri ile diğer
benzer çalışmalardan ayrılmıştır. [12] çalışmasında İHA’lar
için bir simülasyon mimarisi önerilmiş fakat uygulama örneği
sunulmamıştır. Bizim çalışmamızdaki simülasyon tasarımının
mimarisi ile [12] çalışmasındaki simülasyon mimarisi bazı
açılardan benzerlikler içermektedir. Ancak, bizim çalışmamız
örnek ile desteklenmiştir.

Özetçe
Son yıllarda insansız hava araçları (İHA) oldukça
yaygınlaşmıştır. Gerek sivil gerekse askeri alanda kullanımı
çeşitlenmekte ve bunlara bağlı olarak da İHA alanında
yapılan çalışmalar artmaktadır. Bu maliyetli sistemlerin
geliştirilmesinde
değişik
kullanım
şartlarında
performanslarının önceden tahmin edilmesi, çeşitli
teknolojilerin uygulanmadan önce denenmesi simülasyonlar
sayesinde maliyet etkin bir şekilde yapılabilmektedir. Bu
bildiride insansız hava araçları için modüler bir simülasyon
tasarım örneği anlatılmaktadır. Çalışmada insansız hava
araçları simülasyon literatüründe pek de yer bulmayan
modülerlik ve geliştirilebilirlik üzerine vurgu vardır.
Simülayon tasarımında modülerlik ve geliştirilebilirliğe nasıl
ulaştığımız örnek üzerinden anlatılacaktır.

Tablo 1: Uçuş Kriterleri ve Maliyet Kısıtları[4]
Uçuş Kriterleri
[6]
[7]
[8]
[9]
Coğrafi Yapı




Mimari Yapı
Tehditli Bölge



Min İrtifa Kuralı


Rota-irtifa ayrımı

Diğer Uçaklar


Bulut
Hareketli Hedef
Hareketli Tehdit


Rüzgar

Uçuş Dinamiği



Uçuş Maliyetleri
Uzaklık




Zaman

Yakıt

M
D
B
M
Kullanılan Ortam
M: Matlab
B: Belirtilmemiş
D: Digital Elevation Model Environment
J: Java

1. Giriş
İnsansız hava araçlarının kullanımı her geçen gün
yaygınlaşmakta ve bu alanda yapılan çalışmalar artmaktadır.
Bu çalışmalardaki önemli hedeflerden bir tanesi İHA’ların ya
tamamen otonom olarak ya da büyük oranda otonom olarak
görevlerini icra edebilecek seviyeye gelmelerini sağlamaktır.
Bu hedefe ulaşılabilmesi için İHA’ların otomatik olarak
güzergah planlaması yapabilmesi gerekmektedir. Konuyla
ilgili çok sayıda çalışma olmasına rağmen, bu teknolojilerin
tamamen olgunlaştığı söylenemez. Bu teknolojileri İHA’lara
yerleştirmeden evvel güzergah planlanmasının gerçek
operasyon ortamları için yeterli seviyeye gelmesi
gerekmektedir. Simülasyon geliştirmek güzergah planlama
teknolojilerinin
gerçek
operasyon
ortamlarındaki
davranışlarını önceden anlayabilmek ve teknolojilerin
uygunluğunu tespit etmek için sistemlerin geliştirmesinde
kullanilabilecek önemli tekniklerden biridir. Bu bildiride çok
kriterli güzergah planlaması için modüler ve genişletişebilir
bir simülasyon tasarım örneği anlatılmaktadır.

[10]

[11]






























B

J






M

[4]

Bildirinin ikinci bölümünde problemin tanımı yapılmakta,
üçüncü bölümde geliştirilen alan modeli anlatılmaktadır.
Simülasyon tasarımı dördüncü bölümde bulunmakta olup,
uygulamaya beşinci bölümde yer verilmiştir. Son bölümde ise
elde edilen sonuçlar sunulmaktadır.

İHA’lar için güzergah planlama metodlarının simülasyonlar
ile test edilmesi üzerine literatürde çalışmalar mevcuttur [611]. Tablo-1’de, literatürde yer alan güzergah planlama
çalışmalarında dikkate alınan kriterler ve kullanılan
geliştirme ortamları belirtilmektedir. Bu çalışmalarda
operasyonel ortama bağlı olarak çeşitli kısıtlar altında uçuş
maliyetlerini azaltmayı hedeflemektedir. Ancak bu çalışmalar
genelde matlab ve benzeri matematiksel model yapılarını
destekleyen araçlar ile yapılmakta ve gerçek operasyon
ortamlarındaki sadece belli sayıdaki kriterleri içermektedir.
Ayrıca
simülasyon
çalışmalarında
modülerlik
ve
genişletilebilirlik özelliklerine pek vurgu yapılmamaktadır.
Bu çalışmadaki çok kriterli güzergah planlama simülasyonu

2. Problem Tanımı
Bu araştırmanın amacı orta irtifalarda uçuş ve uzun havada
kalış imkanına sahip insansız hava araçları (Medium Altitude
Long Endurance Unmanned Aerial Vehicles-MALE UAVs)
için modüler ve genişletilebilir çok kriterli güzergah planlama
(multi-criteria path planning) modeli ve benzetimi
geliştirmektir. Simülasyonda, model İHA kendisine verilen
sabit ve hareketli hedefe ulaşırken belirlenen performans
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kriterini eniyileyen güzergahı planlar. Ayrıca, araştırmada
İHA’larının operasyonel ortamlarda gerçekçi güzergah
planlama yapabilmelerine olanak sağlamak için çok sayıda
kriter modellenmiştir. Buradaki hedef simülasyonlardaki
gerçekçiliği artırmaktır. Bunun yanında geliştirilen
benzetimin sonraki çalışmalarda kolayca geliştirilebilmesi ve
diğer araştırmacılar tarafından da kullanılabilir olması
araştırmanın önemli hedeflerindendir. Problemin temel
özellikleri aşağıda verilmiştir:

anlaşılır ve çalışabilir hale getirmiş oluyoruz. Geliştirilen alan
modeli şekil 1’de gösterilmiştir. Alan modeli geliştirilirken
yazılımcılar arasında artık oldukça yaygın hale gelmiş UML
notasyonu kullanılmıştır.
Modelleme aşamasında oldukça geniş bir literatür taraması
yapılarak kavramsal modelde ortaya konan kavramların
özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu özelliklerden
faydalanarak özellikle modellenmesi zor olan kavramlar
hakkında modelleme yaklaşımları geliştirilmiştir. Örnek
olarak bulut modellemesi yapılırken boyutları değişik olan
bulutların modellenmesi için iki yaklaşım geliştirilmiştir.
Bulutun genel şekline göre bulut ya silindirik ya da poligonal
bir şekil olarak tasarlanmıştır.

1. Modellenen İHA orta irtifalarda uçuş ve uzun
havada kalış imkanına sahip insansız hava araçları baz
alınarak modellenmiştir. Ayrıca İHA modelinde çeşitli
paratmetreler esnek olarak tasarlanmış ve bu tipteki birçok
İHA’yı modelleyebilmektedir. Doğal olarak problem bu
tipteki İHA’ların operasyon şartlarına göre şekillenmiştir.
(Simülasyon çeşitli model parametrelerinin değiştirilmesi ile
diğer tip İHA’lar için de kullanılabilir.)
2. Modelde ve dolayısıyla simülasyonda uçuş
dinamikleri, meterolojik şartlar, sabit ve hareketli tehditler
gibi birçok kriter uygulanmıştır.
3. İHA hareketli ve sabit bir hedef için güzergah
planlaması yapabilmektedir.
4. Simülasyon 4 boyutta yani x,y,z ve zaman
boyutunda çalışabilmektedir. Böylece İHA güzergah
planlama esnasında hareketli tehditlere tedbir alarak
sakınabilmekte
ve
güvenli
bir
şekilde
uçuşunu
gerçekleştirebilmektedir. Benzer birçok çalışmada sadece 2
veya 3 boyut kullanılmıştır.
5. İHA güzergah planlaması yaparken uçuş süresi,
yakıt, ve mesafe hedeflerinden birine göre optimal uçuşu
hesaplayabilmektedir.
6. Simülasyonunda İHA’nın tüm hareketli ve sabit
tehditlerin yerini bildiği ve hareketli tehditleri takip
edebildiği varsayılmıştır. Ancak, bu varsayımı kaldırıp,
İHA’nın sadece belirli bir mesafedeki hedefleri görebildiği
şekilde simülasyonlar da çalıştırılmıştır. Dolayısıyla
simülasyonumuz her iki durumda da çalışabilmektedir.
İHA’nın tüm hareketli ve sabit tehditlerin yerini bildiği ve
hareketli
tehditleri
takip
edebildiği
varsayımını
kullanmamızın sebebi hesaplanan güzergahların optimal olup
olmadığını test edebilme kolaylığıdır. Diğer varsayım ile çok
fazla sayıda senaryo oluşabileceğinden dolayı optimal
çözümün tespiti çok güçleşmektedir.

3.1. İHA Modeli
İHA modelimizi geliştirirken orta irtifalarda uçuş ve uzun
havada kalış imkanına sahip insansız hava araçları (Medium
Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicles-MALE
UAVs) incelenmiştir. Bu incelenen araçlardan sanal bir
İHA’nın modeli tasarlanmıştır. Böylece geliştirdiğimiz model
ve simülasyonun benzer birçok İHA’ya uygulanabilir olması
hedeflenmiştir. İHA için de bir kavramsal model ortaya
konmuş ve simülasyonumuz için önemli olan kavramlar ön
plana çıkartılmıştır. Bu kavramlar modüler bir şekilde
İHA’mızı oluşturmuştur. Ayrıca değişik simülasyon
uygulamaları ve amaçları için İHA modelimiz genişletilebilir
bir şekilde düşünülmüştür. Bu şekildeki bir yaklaşım ile
gelecekte yapacağımız çalışmalar için bir altyapı
hedeflenmiştir. Daha sonra anlatılacak simülasyon geliştirme
ortamlarının da seçiminde bu hedeflere destek ve uyum
önemli bir karar kriteri olmuştur. Örnek olarak nesneye
yönelik programlama ve tasarım ile simülasyonlarımızı
geliştirmiş bulunmaktayız. Bu da modülerlik ve
genişletilebilirlik hedeflerimize doğal destek sağlamaktadır.
Literatürdeki birçok benzer simülasyon çalışmasının matlab
ortamı ile gerçeklendiği düşünülürse bunun önemi ortaya
çıkar. Geliştirilen İHA modeline ait parametrelere ilişkin
bilgiler Tablo 2’dedir.
Tablo 2: İHA Temel Özellikleri [4]

Çalışma kapsamında geliştirilen model ve simülasyon
modüler ve genişletilebilir yapıdadır. Ayrıca benzetimlerde
gerçekçilik ve sistem gereksinimleri ön planda tutulmuştur.

3. Alan Modeli
Önceki bölümde belirtilen özellikler doğrultusunda bir alan
modeli oluşturulmuştur. Alan modeli geliştirilirken bir alan
uzmanı ile görüşmeler de icra edilmiştir. Bu alan modeli ise
simülasyon tasarımına yön vermiştir. Geliştirdiğimiz alan
modelinin simülasyonda hedeflenen modülerliğe ve
genişletilebilirliğe yön vermesi hedeflenmiştir. Bundan
dolayı problem alanı önce üç ana kavrama bölünmüştür. İlk
kavram İHA’dır. Diğer bir kavram ortamdır. Üçüncü önemli
kavram ise harici sistemlerdir.

İHA kavramsal modelimiz, motor modülü, durumsal
farkındalık modülü, karar destek modülü olmak üzere üç
parçadan oluşur. Durumsal farkındalık modülü birçok
İHA’da bulunan kamera ve radar ünitelerinden oluşmuştur.
Karar destek modülü ise grid yaratıcısı ve güzergah bulucu
modüllerinden oluşmaktadır.
Bir İHA sisteminin içerisinde çok çeşitli alt sistemler ve
parçalar vardır. Ancak bir simülasyonda bunların hepsinin
modellenmesine ihtiyaç olmayabilir. Tabii ki burada önemli
olan simülasyon hedefleri ve üzerinde inceleme yapılacak

Daha sonra hiyerarşik bir yapı izlenerek bu ana kavramlar
içerisindeki kavramlar ortaya konulmuştur. Böylece problem
alanımızı böl fethet (divide and conquer) metoduyla daha
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senaryo çeşitleridir. Örnek olarak yine aynı konuda olan
benzer çalışmamızda [1] daha fazla sayıda İHA alt sistemleri
modellenmiş ancak ortam modeli daha basit seviyede
kalmıştır. [1] ile anlatılan çalışmada İHA alt sistemlerinden
iletişim modülü, altimetre, GPS, radar, yakıt ölçer vb. birçok
alt sistem çeşitli ayrıntı seviyeleri ile modellenmiştir.
Özellikle de iletişim modülü üzerinde çalışılmıştır. Çünkü o
çalışmada İHA ile bir gemi arasındaki iletişim ile ilgili
hususlar ön plan çıkmaktaydı. [1] çalışması ile bu çalışma
arasındaki en önemli farklardan bir tanesi önceki çalışmada
modülerlik sadece İHA için ön planda iken bu çalışmada çok
daha karmaşık bir ortam ile modülerlik özelliği tüm modele
yayılmıştır.

Ortam modelinin elemanları olan kavramlar aşağıdaki şekilde
modellenmiştir:
Engel: Engeller operasyonel ortamda İHA’nın içine
girmeden etrafından dolaşacağı yapılardır. Kavramsal
modelimizde üç çeşit engel vardır. Bunlardan ilki coğrafi
yapıdır. Dağ, vadi gibi yeryüzeyi şekilleri coğrafi yapıyı
oluşturmaktadır. Bu simülasyon uygulamasında gerçek
eşyükselti eğrilerinin olduğu sayısal haritalardan 3 boyutlu
olarak alınmaktadır. Diğer bir engel fiziki yapıdır. Bunlar da
İHA’nın operasyonel ortamındaki insan yapısı mimari yapılar
olarak düşünülmüştür. Fiziki engeller mimari yapı
özelliklerine bağlı olarak ya konik ya da kübik olarak
modellenmiştir. Bir diğer engel aslında fiziki bir engel
olmaktan ziyade sanal bir engeldir. Bu da tehditli bölge olup
insansız hava aracının uçuşunu ya da görevin etkinlikle
icrasını engelleyebilecek her türlü unsuru kapsamaktadır.
İHA’mızın kesinlikle girmesini istemediğimiz tehditli
bölgeler de aynen bir fiziki engel gibi modellenmiştir. Örnek
vermek gerekirse tehditli bölge İHA’mıza düşürebilecek bir
füze sistemi olarak düşünülebilir. Böylece İHA’nın bu füze
sisteminin menziline girmemesi sağlanır. Tehditli bölge
küresel olarak modellenmiştir.

İHA modelinin elemanları olan kavramlar aşağıda kısaca
açıklanmıştır:
Motor Modülü: Modelimizdeki motor bölümü önemli bir
kavramdır. Çünkü bazı senaryolarda güzergah planlama en az
yakıt kullanılacak yolu bulmaktadır. Motor bölümüdeki yakıt
hesaplaması için literatür taraması yapılmış ve mümkün
olduğunca gerçekçi modeller kullanılmaya çalışılmıştır.
Durumsal Farkındalık Modülü: Bu modülün amacı İHA’ya
çevresindeki nesneler hakkında bilgi sağlamaktır. Bu
modülün altında İHA’ya görüntü sağlayan kamera ve
çevresindeki nesneleri bildiren radar vardır. Modelde,
tasarımda, ve simülayon uygulamasında bu iki kavram
bulunmasına rağmen birçok senaryoda bu alt sistemleri etkin
hale getirmedik ve ayrıntılı incelemeleri gelecek
çalışmalarımıza bıraktık. Bunun sebebi bildirinin problem
tanımı bölümünde açıklanmıştır.

Uçuş Ayrım Kuralları: Havacılıkta emniyetli uçuşu
sağlamak için uçuş ayrım kuralları konmuştur. Uçakların ve
gelecekte İHA’ların (Günümüzde İHA’ların uçuş trafik
hatlarında uçuşuna izin verilmemektedir.) bu kurallara uygun
olarak uçuşu istenmektedir. Uçuş ayrım kurallarının en temel
kurallarından iki tanesi rota ve irtifa ayrımıdır. Bu kural
kapsamında rotası 0° ile 179° arasında olan uçan araçların tek
sayı ile başlayan irtifalarda (Ör. 1000ft, 3000ft, 5000ft.. );
rotası 180° ile 359° arasında olanların ise çift sayı ile
başlayan irtifalarda (e.g. 2000, 4000, 6000ft …) uçmasına
izin verilmektedir. Bununla beraber İHA’nın emniyetli
uçuşunu sağlamak için altına inmesini istemediğimiz bir irtifa
vardır. Geliştirdiğimiz sanal İHA modeli için emniyet
irtifasının 5000 ft. olması tasarlanmıştır. Simülasyon
uygulamasında emniyet irtifası bir parametre olarak
simülasyon ihtiyacına göre istenen değerde değiştirilebilir.

Karar Destek Modülü: Bu modülün amacı İHA’ya
otonomluk sağlamaktır. Günümüzde birçok İHA uzaktan
kumandalı olarak ya da yarı otonom olarak kullanılmaktadır.
Yapılan çalışmaların birçoğu da İHA’ların otonomluk
seviyesini artırmak üzerinedir. Bizim çalışmamızda da karar
destek modülü çok önemli bir yer teşkil etmekte ve üzerinde
en fazla çalışma yaptığımız parçalardan bir tanesidir. Bu
modülün altında grid yaratıcı modülü ve güzergah bulucu
bulunmaktadır. Grid yaratıcı modül, İHA’nın içinde
bulunduğu operasyon ortamındaki hareket edebileceği uzayı
yaratır. Bu uzayın İHA tarafından yaratılmasının
sebeplerinden bir tanesi operasyon ortamına İHA bakış
açısıyla bakılabilmesini sağlamaktır. Dolayısıyla İHA
elindeki bilgiler oranında bu uzayı yaratır. Eksik bilgi varsa
uzay da bu eksik bilgiye göre yaratılır. Güzergah bulucu
yaratılan uzayda İHA’yı ulaşması gereken noktaya götürür.
Bunların ayrı kavramlar olarak ortaya konması gerek uzayın
yaratılması gerek de güzergah bulma algoritmalarının
birbirinden bağımsız olarak çalışmasına olanak verir. Böylece
değişik
güzergah
bulma
algoritmaları
esneklikle
uygulanabilir.

Rüzgar: Rüzgar İHA’nın süratini etkilemektedir. İHA’nın
uçuş rotası ile rüzgar yönü arasındaki açıya bağlı olarak
matematiksel modelimize göre İHA’nın sürati değişmektedir.
Rüzgar kavram olarak basittir ancak istenen gerçekçiliğe
bağlı olarak simülasyon uygulama işlem süresinde çok ciddi
maliyet oluşturmaktadır. Hesaplama zamanını önemli ölçüde
artırabilmektedir.
Bulut: Bulut diğer benzer birçok İHA simülasyonunda
bulunmayan bir kavram olup, bizim simülasyonumuzda
mevcuttur. Bulut simülasyon amaçlarına bağlı olarak bir
engel olarak da düşünülebilir ve İHA bulutların içine hiç
girmeyebilir. Ancak simülayonumuzda bulutlar İHA’nın
içinden geçebileceği bir meteorolojik olgudur. Bulutun rolü
İHA hedefe yaklaştığı zaman ortaya çıkmaktadır. İHA
operasyonlarındaki temel görevlerden bir tanesi olan keşif
görevidir. İHA’nın hedeften görüntü alması istendiği
durumlarda bulut hedefin üzerinde ise görüntü alınmasını ya
engelleyecek ya da görüntü alınmasının efektifliğini
azaltacaktır. Dolayısıyla ilgili simülasyon senaryolarında eğer
hedefin üzerinde bulut varsa İHA bulutun altına inmektedir.

3.2. Ortam Modeli
İHA’nın içinde bulunduğu ortama ait kavramlar, ortam
kavramsal modelinin içinde yer almıştır. Tabii ki bu ortam
modeli simülasyon hedeflerine uygun olarak genişletilebilir.
Bizim simülasyon hedeflerimiz için bulutlar, engeller,
meteorolojik şartlar ve uçuş ayrım kuralları kavramları
modellenmiştir.
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Özellikle kavramsal modelde buna şu şekilde örnek
verilebilir. Modelimizdeki kavramlardan olan uçak
kavramından avcı bir İHA kavramı türetebiliriz. Bu avcı ile
normal bir uçak veya İHA ile aynı özellikleri paylaşmakla
beraber amacı modeldeki ana insansız hava aracını takip
etmek ve gerekirse etkisiz kılmak ile görevlendirilebilir.
Hatta bu kavrama ana İHA modelindeki radar, kamera gibi
parçalara ait kavramlar da eklenebilir. Şekil 2’de bu yeni
model gösterilmiştir.

3.3. Harici Sistemler Modeli
İHA’nın içinde bulunduğu operasyonel ortamda doğal olarak
kendisinden başka sistemler de bulunabilir. Bunların en
başında uçaklar ve diğer insansız hava araçları vardır.
Kavramsal modelimizden de anlaşıldığı üzere gerek uçak ve
benzeri sistemlerden gerek de tehditlerden “*” (UML
notasyonunda “*” 0 ile n arasında bir sayıya karşılık gelen
adet anlamına demektir.) kadar bulunabilir. Bu da bize
İHA’nın bulunduğu operasyonel ortamı istediğimiz gibi
şekillendirmemizi sağlar. Bunun yanında gerek askeri gerek
de sivil maksatlar için kullanılabilecek İHA’ların
simülasyonuna olanak sağlayarak bize esneklik özelliği
kazandırır.

Çeşitli örneklerle belirtildiği üzere modelimiz tasarımında
modülerliğe, genişletilebilirliği ve esnekliğe özel bir önem
verilmiştir. Sadece günümüz senaryolarının simülasyonu için
değil gelecekte ortaya çıkabilecek senaryolara uygulayama
desteği sağlayabilecek bir kavramsal model ortaya
konmuştur.

Harici sistemler modelinin elemanları olan kavramlar
aşağıdaki şekilde modellenmiştir:
Hedef: Simülayonumuzdaki en temel kavramlardan bir tanesi
ve harici sistemler modelimizin bir parçası hedeftir. Hedef
İHA’nın ulaşması gereken noktadır. Burada gene esneklik ön
planda tutulmuş ve hedef hem hareketli hem de sabit olarak
düşünülmüştür. Hedef sabit olduğu zaman problem, İHA’nın
A noktasından B noktası arası çok kriterli ve tahditli bir
ortamda güzergah bulma problemi olur. Hareketli olduğu
zaman ise problem gene çok kriterli ve tahditli bir ortamda
belli bir hedefi takip etme ve bu hareketli hedefin bulunduğu
noktaya gitme problemine dönüşür. Hareketli ve sabit
hedefler simülasyonda senaryoya göre istenen mevkiye
yerleştirilebilmekte ve hareketli hedeflere rota ve sürat
tanımlanabilmektedir.

Şekil 2. Harici Sistemler Modelinin Genişletilmiş Durumu.

Tehdit: Özellikle günümüzde insansız hava araçlarının askeri
maksatlar için kullanıldığını düşünürsek İHA’yı etkisiz
kılmaya çalışabilecek tehditler de bu operasyonel ortamın bir
parçası olarak düşünülebilir. Aynı şekilde sivil maksatlar için
kullanılabilecek meterolojik balonlar vb. unsurlar da İHA
için bir tehdit oluşturabilir. Ortam modelinin bir parçası olan
tehditli bölge özelliklerine benzeyip tehdit kavramı yerde
hareketli tehditler olarak düşünülmüştür. Tehditli bölge ise
statik bir kavramdır. Tehdit ve tehditli bölge gibi iki farklı
kavram ortaya konmasının sebebi bu kavramların
özelliklerinin
simülasyon
ihtiyaçlarına
göre
değiştirilebilmesidir. Bu şekilde gelecekteki çalışmalarda
kullananileceğimiz
ve
daha
karmaşık
davranışlar
tanımlayabileceğimiz bir tehdit kavramı simülasyonumuza
genişletilebilirlik ve esneklik sağlamaktadır.

Geliştirilen kavramsal modeldeki kavramların matematiksel
modelleri ve özellikle karar destek modülünün nasıl
çalıştığına ilişkin algoritma ve ayrıntılar bu çalışma ile ilintili
[4] çalışmasında geniş olarak anlatılmıştır. Geliştirilen
simülasyonda İHA’nın dönüş yarıçapı gibi çeşitli
aerodinamik özellikler de modellenmiştir. [4]

Uçak: İHA’nın bulunduğu operasyonel ortamda uçak ve
diğer insansız hava araçları bulunabilir. Günümüzde İHA
operasyonlarının yapıldığı ortamlarda diğer uçucu nesnelere
izin verilmemektedir ancak ileride buna izin verilebilir.
Dolayısıyla simülasyonumuzda hem günümüzde için hem de
gelecekte olabilecek senaryolar için analizler yapılabilir.
Uçaklar, helikopterler ve diğer uçucu sistemler arasında
halihazırda bir fark ortaya konmamıştır. Çünkü simülasyon
maksatlarımız için benzer sistemler aynı özelliklere sahiptir.
Ancak bu farklar rahatlıkla ortaya konup model ve
simülasyon daha da çeşitlendirilebilir. Uçaklar havada uçan
ve etrafında bir emniyet mesafesi bulunan silindirik yapılar
olarak modellenmiştir. Uçaklara rota, irtifa ve emniyet
mesafesi gibi parametreler atanabilir.

Özellikle kavramsal modelde ortaya konan hiyerarşik
modüler yapının faydaları tasarım esnasında ve daha sonra
simülasyon uygulaması geliştirme esnasında görülmüştür ve
geliştirme zamanını beklendiği gibi hızlı olmuştur.

4. Tasarım
Bu aşamada kavramsal modelde ortaya çıkan kavramların
tasarımı yapılmıştır. Doğal olarak tasarım geliştirme ile
kavramsal model geliştirme safhaları dönüşümlü olarak icra
edilmiştir. Böylece tasarım esnasında elde edilen bulgulara
istaneden kavramsal model geliştirilmiş ve güncellenmiştir.
Buna bağlı gelişmeler ise tasarıma yansıtılmıştır.

Günümüzde nesneye yönelik tasarımın faydaları artık
ispatlanmış durumdadır. Modülerlik, genişletilebilirlik gibi
özelliklere ulaşmamızda kolaylık sağlamıştır. İHA üzerinde
yapılan akademik simülasyon çalışmalarının birçoğunda
nesneye yönelik tasarım kullanılmamakta ve uygulamalar da
matlab gibi ortamlarda geliştirilmektedir. Bu da çalışmaların
başkaları tarafından kullanılmasında ve genişletilmesinde
güçlükler oluşturmaktadır. Ayrıca bu çalışmaların çoğunda
simülasyon tasarımından ziyade uygulamaya öncelik
verilmektedir ve simülasyon senaryoları çok spesifik
amaçlara hizmet etmektedir. Bizim çalışmamızda tasarıma
ayrı bir önem verilmiştir. Çalışmanın gelecekte

Çalışmamızın hedeflerinden bir tanesinin de simülasyonda
modülerlik ve genişletilebilebilirlik olduğu belirtilmişti.
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genişletilebilir ve başkaları tarafından da kullanılabilir olması
hedeflenmiştir. Daha önceden de belirtildiği gibi bu çalışma
sonraki çalışmalara da bir altyapı sağlaması istenmiştir.

uygulamaları nispeten basit olabilir. Bunun örneklerinden bir
tanesi uçuş ayrım kuralları kavramında görülmektedir.
Kavramsal modelde uçuş ayrım kurallarına bağlı emniyet
irtifası ve rota-ayrım irtifası kavramı mevcuttur. Çünkü bu
kavramlar bizim için oldukça önemlidir. Ancak aşağıda
verilen sınıf diyagramında bu kavramlar bir sınıf olmaktan
ziyade uçuş ayrım kurallarının bir özelliği olarak karşımıza
çıkmaktadır.

Tasarım esnasında bir sonraki aşamada icra edilecek olan
simülasyon uygulamasını geliştireceğimiz ortam seçilmiştir.
Çünkü
daha
önceki çalışmalardaki tecrübelerimiz
göstermiştir ki simülasyon geliştirme ortamı seçiminin de
tasarıma çeşitli etkileri olabilir. Simülasyon uygulamasını
geliştirmek için Simkit [2,3] isimli bir simülasyon geliştirme
aracı kullanılmıştır. Simkitin simülasyonlar için hazır olarak
sunduğu çeşitli fonksiyonlar vardır. Bu simülasyonun
çalıştırılması ile ilgili tasarım hususlarından ziyade direk
simülasyonun tasarımına yoğunlaşmamıza olanak sağlamıştır.
Tüm simülasyon tasarımını bir bildirinin kapsamına
sığdırmak mümkün değildir. Ancak burada kavramsal
modeldeki
bazı
kavramları
nasıl
tasarladığımız
gösterilecektir.
Aşağıda diğer sınıflara göre oldukça basit olan motor
bölümünün sınıf diyagramı verilmiştir. Burada motorun
özelliklerine göre İHA’nın yakıt tüketimi hesaplanmaktadır.

İHA’nın alt sistemlerinden biri olan radarın sınıf diyagramı
aşağıdadır:

Modelimizdeki diğer kavramlardan biri olan tehdit sınıfı
aşağıda verilmiştir. Tehdit sınıfındaki metodlar sayesinde
simülasyondaki tehditlere davranış tanımlamak mümkün
olmaktadır.

Bunlarla beraber kavramsal modelimizde olmayan ancak
tasarımda ihtiyacımız olan yardımcı sınıflar da tasarlanmıştır.
Bunlardan bir tanesi çeşitli dönüşümleri yapan gereçler
sınıfıdır.

Yazılım geliştirmede kavramsal modelin ve tasarımın önemi
büyüktür. Yazılım geliştirirken genellikle kavramsal
modeldeki kavramlar tasarımda karşımıza bir sınıf olarak
çıkmaktadır. Ancak bazen kavramsal modeldeki kavramlar
öneminden dolayı özellikle vurgulanır ancak tasarımda

Diğer bir sınıf çok çözünürlük sınıfıdır. Bu sınıf ile
simülasyonumuzda senaryo ihtiyaçlarına bağlı olarak bazı
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kısımlarda İHA çok hassas olarak ilerleyebilmektedir. İHA
operasyon uzayını ihtiyacına göre çok çözünürlüklü olarak
yaratabilmektedir. Bu sınıf simülasyona esneklik ve değişik
senaryolara genişletilebilme özelliğine yardımcı olmaktadır.
Ayrıca simülasyon uygulamasında değişik bellek ve işlemci
kullanımına göre simülasyonlarımızı hassaslaştırabilmekte ve
işlem süresini azaltabilmekteyiz.
Şekil 3: Simülasyon Geliştirme Ortamı Genel Mimarisi
Doğal olarak karmaşık olan problemimizi böl fethet
metoduyla başa çıkılabilir hale getirmiş bulunmaktayız.
Bunların yanında gerek tasarımda gerek kodlamada düşük
bağlılık (low coupling) ve yüksek tutarlılık (high cohesion)
prensiplerine dikkat edilmeye çalışılmıştır. Örnek olarak
geliştirdiğimiz simülasyondaki motor ya da uçuş ayrım
kuralları sınıfları ve kodlamaları Java kullanılan başka
simülasyonlarda da kullanılabilir. Simülasyon uygulamasında
İHA ortamdaki engel ve tehditlerden sakınabilmektedir. Sabit
bir mevkiye gidebilmekte veya hareketli bir hedefi takip edip
ona ulaşmaya çalışmaktadır. Bu hedefe giderken mesafeyi,
süreyi ya da yakıt tüketimini minimuma indirecek şekilde
optimal çözümü (varsa) bulabilmektedir. Bununla beraber
ortamdaki harici sistemlerin hareketlerini tahmin edip 4
boyutlu uzayda (x,y,z ve zaman)
emniyetli rotalar
planlayabilmektedir. Bu özellikleriyle benzer birçok
akademik çalışmadan daha ileri bir seviyededir.

5. Simülasyon Uygulaması
Simülasyon uygulaması için çeşitli geliştirme ortamı ve
araçlar kullanılmıştır. Araştırma hedeflerimizi destekleyecek
ve simülasyon gerçekleştirilmesinde kolaylık sağlayacak en
uygun araçların seçimi için literatür taranmış ve incelemeler
yapılmıştır. Programlama dili olarak Java seçilmiştir. Javanın
giderek artan popülerliği, açık kaynak olarak geliştirilen
kütüphanelerin (paketlerin) fazlalığı ve en önemlisi nesneye
yönelik tasarıma destek veren nesneye yönelik bir
programlama dili olması seçimimizde etkili olmuştur.
Araştırma
esnasındaki
tecrübelerimiz
bu
seçimin
uygunluğunu göstermektedir. Java editörü olarak açık
kaynaklı, yaygın kullanıma erişmiş Eclipse geliştirme ortamı
kullanılmıştır. Simülasyon geliştirme aracı olarak da Simkit
[2,3] kullanılmıştır. Simkit A.B.D.’de Naval Postgraduate
School’da geliştirilmiş ayrık olay simülasyonu modelleri
yaratmaya yarayan ücretsiz bir Java paketidir. Simülasyon
geliştirme aracı ile kullandığımız programlama dilinin aynı
olması
entegrasyonu
oldukça
kolaylaştırmıştır.
Simülasyonlarda kullandığımız dijital harita verileri elde
etmek için de OpenMap [5] kullanılmıştır.OpenMap Java
Beans tabanlı coğrafik bilgiye ihtiyaç duyulan yazılım ve
uygulamalara veri sağlayan bir programcı araç kitidir.
OpenMap ücretsiz ve açık kaynak kodludur.

Üzerinde çalıştığımız senaryolardan birine ait ekran
görüntüsü şekil 4’te verilmiştir. Araştırmamızda bu noktada
özellikle çok kriterli bir ortamda yani uçakların, tehditlerin,
engellerin bulunduğu ortamlarda İHA’mızın çeşitli görev
hedeflerine göre yani mesafeyi süreyi ya da yakıt tüketimini
optimal kılacak şekilde hedefine ulaşması senaryoları
üzerinde çalışılmaktadır.

Özellikle seçilen araçların ve ortamların ücretsiz ve açık
kaynak kodlu olmasına dikkat edilmiştir. Bilimsel
araştırmalarda, araştırmanın tekrar edilebilirliği önemli bir
kriterdir. Ticari yazılımlar kullanılması ve lisans kısıtlamaları
bilhassa araştırma fonu kısıtlı araştırmacıların araçtırmayı
tekrar edebilmesine belirli seviyede engel teşkil etmektedir.
Araştırmamızın gelecekte de rahatlıkla kullanılabilmesi ve
başka araştırmacıların da üzerinde çalışabilmelerini
kolaylaştırmak maksadıyla böyle bir yaklaşım tercih
edilmiştir. Sonuç olarak geliştirdiğimiz simülasyon tamamen
ücretsiz yazılımlarla geliştirilmiştir. Simülasyon geliştirme
ortamının genel mimarisi şekil 3’de verilmiştir.
Bir önceki aşamada geliştirdiğimiz modüler tasarım,
simülasyon uygulamasının kodlanmasını kolaylaştırmıştır.
Kavramsal modelimizdeki kavramlarımız birbirlerinden
bağımsız olarak tasarlanabilmiş ve kodlanabilmiştir.

Şekil 4: Simülasyon Çalışmasına İlişkin Ekran Görüntüsü
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6. Sonuçlar ve Sonraki Çalışmalar

7. Açıklamalar

Bu çalışmada amacımız modüler ve genişletilebilir bir İHA
simülasyon tasarımı geliştirmekti. Ayrıca modellediğimiz
İHA’nın kategorisindeki birçok İHA’yı simüle edebilmesi ve
çok farklı operasyonel ortamlara ait senaryoları analiz
edebilmeye olanak sağlayacak altayapıya sahip olunması
hedeflendi. Araştırmada geldiğimiz noktada, elde edilen
tasarım, çalıştığımız senaryolardan çok daha fazla çeşit
senaryoları ya hiçbir ek kodlamaya ihtiyaç duymadan ya da
az bir kodlama ihtiyacı ile destekleyebilecek seviyededir.
Buna iyi bir kavramsal model geliştirilmesi ve nesneye
yönelik
kaliteli
bir
tasarımla
ulaştığımızı
değerlendirmekteyiz.

Bu bildirinin kapsamında olan direk veya dolaylı tüm fikir,
yorum ve görüşler yazarların şahsi fikirleri olup, bağlı
bulundukları hiçbir kurumun direk veya dolaylı olarak resmi
veya gayri resmi hiçbir görüşünü temsil etmezler. Bağlı
bulundukları kurumlar bu bildiriden doğan her türlü
sorumluluktan muaftırlar.

8. Kaynakça
[1] Demir, K.A., Erten, S., Dönmez, E., Cicibaş, H.,
"İnsansız Hava Araçlarının Operasyonel Ortamda
Modellenmesi ve Simülasyonu”, 2. Yazılım Kalitesi ve
Yazılım Geliştirme Araçları Sempozyumu, İstanbul 3-4
Aralık 2010.
[2] Simkit (http://diana.nps.edu/Simkit/), Erişim Tarihi: 15
Haziran 2011
[3] Buss A.H. Basic Event Graph Modeling. Technical
Notes, Simulation News Europe, April 2001.
[4] Cicibaş, H., Demir, K.A., Arıca, N., “İnsansız Hava
Araçları İçin Çok Kriterli Güzergah Planlama”, 4.
Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve
Simülasyon Konferansı, USMOS 2011, 14-15 Haziran
2011, Ankara, Türkiye.
[5] OpenMapTM, BBN Technologies,
http://openmap.bbn.com. Erişim Tarihi: 15 Haziran
2011
[6] P. Wu, P.Y. Campbell, A. Duncan, T. Merz, “On-board
multiobjective mission planning for unmanned aerial
vehicles”, In IEEE Aerospace Conference Montana,
2009
[7] Z. Qi, Z. Shao, Y. S. Ping, L. M. Hiot, Y. K. Leong,
“An Improved Heuristic Algorithm for UAV Path
Planning in 3D Environment”, Second International
Conference on Intelligent Human-Machine Systems and
Cybernetics, 2010
[8] I. K. Nikolos, K. P. Valavanis, N. C. Tsourveloudis and
A. N. Kostaras, “Evolutionary algorithm based
offline/online path planner for UAV navigation,” IEEE
Trans. Systems, Man Cybernetics, vol 33, pt. B, pp.
898-912, Dec. 2003
[9] LiXia, XieJun, Cai Manyi, XieMing ,Wang Zhike, “Path
Planning for UAV Based on Improved Heuristic A*
Algorithm”, The Ninth International Conference on
Electronic Measurement & Instruments, 2009
[10] H. Helble and S. Cameron, “3D path planning and target
trajectory prediction for the oxford aerial tracking
system,” in IEEE International Conference on Robotics
and Automation, April 2007, pp. 1042–1048.
[11] Jose J. Ruz, Orlando Arevalo, Gonzalo Pajares and
Jesus M. de la Cruz, UAV Trajectory Planning for Static
and Dynamic Environments, Aerial Vehicles, ISBN:
978-953-7619-41-1
[12] Perhinschi, M. G., Napolitano, M. R., Tamayo, S., &
Campus, E. “Integrated Simulation Environment For
Unmanned
Autonomous
Systems–Towards
A
Conceptual Framework”. Journal of Modelling and
Simulation in Engineering. 2010

Bu çalışmada literatürdeki birçok akademik çalışmadan farklı
olarak matlab ile matematiksel modellere dayalı simülasyon
geliştirilmesi yerine nesneye yönelik tasarımla Java
kullanılarak modüler ve genişletilebilir bir simülasyon
uygulaması üzerinde durulmuştur.
Şu anda simülasyonumuz Eclipse IDE içerisinden
çalışmaktadır. Gelecekteki hedefimiz bu simülasyonunun
İHA
operatörleri
tarafından
görev
planlamasında
kullanılmasına da olanak vermesini sağlayabilmektir. Bunun
için yine Java ile bir simülasyon arayüzü geliştirmiş
bulunmaktayız. Arayüz geliştirilirken de modülerlik ön
planda tutulmuş ve simülasyon uygulamasından bağımsız bir
şekilde geliştirilmiştir. Ancak halihazirda simülasyonumuz bu
arayüz ile entegre edilmemiştir. Bundan sonra entegrasyon
çalışmaları da icra edilecektir. Bu arayüze ilişkin ekran
görüntüsü şekil 5’te verilmiştir.

Şekil 5: Arayüz Uygulaması Ekran Görüntüsü
Gelecekteki çalışmalarımızda daha önceden örnek verilen
avcı İHA kavramı simülasyonumuza tanıtılarak farklı
senaryolar denenmesi üzerine çalışılacaktır. Ayrıca İHA
tasarımımıza ve uygulamamıza daha başka alt sistemlerin ve
sensörlerin de eklenmesine çalışılacaktır. Bunlarla beraber
İHA’nın güvenilirlik, güvenlik ve hataya dayanıklılık
analizlerinin yapılabilmesine olanak verecek modüller ve
kavramlar da eklenebilecektir. Bunları sağlayabilmesi için de
tasarıma hata enjektesi için modüller eklenecektir.
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VRUXODUÕQD J|UH OLWHUDWUGHNL ELULQFLO oDOÕúPDODUGDQ GHQH\VHO
NDQÕWODUÕ WRSODU YH GH÷HUOHQGLULU EX VD\HGH \D]ÕOÕP
PKHQGLVOL÷L\OHLOJLOLGR÷UXNDUDUODUDOÕQPDVÕQD\DUGÕPFÕROXU
'HQH\VHO VRQXoODUÕQ ELU DUD\D JHWLULOPHVL VLVWHPDWLN OLWHUDWU
LQFHOHPHVL DGÕ YHULOHQ LNLQFLO VHFRQGDU\  oDOÕúPDODU LOH
VD÷ODQÕU 'L÷HU \D\ÕQODUÕ WHPHO DODUDN ROXúWXUXODQ VLVWHPDWLN
OLWHUDWU LQFHOHPHVL YH VLVWHPDWLN HúOHPH oDOÕúPDODUÕ LNLQFLO
oDOÕúPDODURODUDNDGODQGÕUÕOÕUNHQELUNRQXGD\HQLELU\|QWHPLQ
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VD÷OD\DELOHFH÷L DoÕNODQPDNWDGÕU 3D]DUÕQ YH \|QHWLPVHO
EDVNÕQÕQ DOWÕQGD ROJXQODúPDPÕú WHNQRORMLOHUOH \D]ÕOÕP
SURMHOHULQHEDúODPDN\HULQHWHNQRORMLEHQLPVHPHNDUDUODUÕQGD
.'<0¶\LELUPHNDQL]PDRODUDNVHoPHNX\JXQRODFDNWÕU

%X ELOGLULQLQ ELU VRQUDNL E|OPQGH VLVWHPDWLN LQFHOHPH YH
VLVWHPDWLN HúOHPH oDOÕúPDODUÕ LoLQ JHUHNOL VUHoOHU
YHULOPHNWHGLU  %|OPGH QLYHUVLWHOHU YH \D]ÕOÕP úLUNHWOHUL
DoÕVÕQGDQ GH÷HUOHQGLUPHOHU \DSÕOPDNWDGÕU  %|OP¶GH |UQHN
oDOÕúPDODU  %|OPGH VRQXo YH JHOHFHN oDOÕúPDODU
WDUWÕúÕOPDNWD%|OP¶GHUHIHUDQVODUVXQXOPDNWDGÕU


x

 6LVWHPDWLN(úOHPHYHøQFHOHPH6UHoOHUL
%X E|OPGH VLVWHPDWLN LQFHOHPH oDOÕúPDODUÕ YH VLVWHPDWLN
HúOHPH oDOÕúPDODUÕQÕ \UWPHN ]HUH NXOODQÕODELOHFHN VUHoOHU
DoÕNODQPDNWDGÕU

x

 6LVWHPDWLN(úOHPH6UHFL
6LVWHPDWLNHúOHPHVUHFLQLQWHPHODGÕPODUÕ>@
x $UDúWÕUPDVRUXODUÕQÕQWDQÕPÕ
x øOLúNLOL \D\ÕQODU LoLQ HOHNWURQLN YHULWDEDQODUÕQGD
DUDPDQÕQ\DSÕOPDVÕYH\D\ÕQODUÕQWHVSLWL
x øoHUPH LQFOXVLRQ  YH GÕúDUÕGD EÕUDNPD H[FOXVLRQ 
NULWHUOHULQL WDQÕPOD\DUDN LOLúNLOL oDOÕúPDODUÕQ
\D\ÕQODUGDQVHoLPL
x <D\ÕQODUÕQ|]HWOHULQHEDNÕODUDNVÕQÕIODQGÕUPDúHPDVÕ
LoLQDQDKWDUV|]FNOHULQVDSWDQPDVÕYH
x dDOÕúPDODUÕQ X\JXQ VÕQÕIODUD HúOHQPHVL RODUDN
VÕUDODQDELOLU
%X VUHoWH KHU DGÕPÕQ ELU oÕNWÕVÕ ROXúPDNWD YH QLKDL oÕNWÕ
VLVWHPDWLNHúOHPHQLQNHQGLVLROPDNWDGÕU+HUNDWHJRUL\HGúHQ
\D\ÕQ VD\ÕVÕ WDEORODU KDOLQGH J|VWHULOHELOPHNWHGLU *HoPLú
\ÕOODUGD KDQJL NRQXODUGD ID]OD VD\ÕGD \D\ÕQ \DSÕOGÕ÷Õ EX
WDEORODUGDQ WHVSLW HGLOHELOPHNWH VRQUDNL \ÕOODU LoLQ DUDúWÕUPD
\DSÕOPDVÕ JHUHNHQ DOW EDúOÕNODU RUWD\D NRQXODELOPHNWHGLU >@
7DEORODUÕQ GÕúÕQGD NDEDUFÕN oL]LPL EXEEOH SORW  DGÕ YHULOHQ
\|QWHP NXOODQÕODUDN VRQXoODUÕ J|UVHOOHúWLUPHN PPNQGU
gUQH÷LQ \D]ÕOÕP UQ KDWODUÕQGDNL GH÷LúNHQOL÷L VRIWZDUH
SURGXFW OLQH YDULDELOLW\  HOH DODQ ELU VLVWHPDWLN HúOHPH
oDOÕúPDVÕQÕQ oÕNWÕVÕ RODUDN NDEDUFÕN oL]LPL ùHNLO ¶GH
YHULOPHNWHGLU.DWHJRULNHVLúLPOHULQGH NDEDUFÕNODUúHNOLQGH R
NRQX\OD LOJLOL \D\ÕQ VD\ÕODUÕ J|VWHULOPHNWHGLU gUQHNWH
GH÷LúNHQOLN ED÷ODPÕ YDULDELOLW\ FRQWH[W  NDWNÕ FRQWULEXWLRQ 
YHDUDúWÕUPD UHVHDUFK DoÕVÕQGDQELUoL]LP\DSÕOPÕúWÕU)UHNDQV
WDEORODUÕQDNÕ\DVODEXoL]LPOHULQGDKDL\LDQDOL]LPNkQÕYHUGL÷L
GúQOPHNWHGLU>@

<XNDUÕGDNÕVDFDJ|VWHULOHQHúOHPHVUHFLQLQKHUELUDGÕPÕELU
|UQHNLOHDúD÷ÕGDDoÕNODQPDNWDGÕU
x $UDúWÕUPD6RUXODUÕQÕQ7DQÕPÕ $UDúWÕUPD.DSVDPÕ 
gUQH÷LQ ³<D]ÕOÕP WDVDUÕPÕ NRQXVXQGD PDNDOHOHU
KDQJLGHUJLOHUGH\D\ÕPODQPDNWDGÕU"´YH\D³(QID]OD
LQFHOHQHQ QHVQH\H \|QHOLN WDVDUÕP NRQXODUÕ
QHOHUGLU"´ JLEL VRUXODU DUDúWÕUPD VRUXVX RODUDN
NXOODQÕODELOLU>@
x (OHNWURQLN9HULWDEDQODUÕQGD$UDPD<DSÕOPDVÕ(OOH
YHULWDEDQODUÕQÕ WHN WHN LQFHOHPHN HWNLQ ROPD\DFD÷Õ
LoLQ ELU DUDPD NDWDUÕ VHDFK VWULQJ  ]HULQGHQ
DUDPD\ÕJHUoHNOHúWLUPHNX\JXQROPDNWDGÕUgUQH÷LQ
QHVQH\H \|QHOLN WDVDUÕPD LOLúNLQ ELU HúOHPH

x

oDOÕúPDVÕQGDDUDPDNDWDUÕRODUDN ³REMHFWRULHQWHG´
$1' ³GHVLJQ´ $1' ³HPSLULFDO HYLGHQFH´  25
³22´ $1' ³HPSLULFDO´ $1' GHVLJQ  25
³VRIWZDUH
GHVLJQ´
$1'
³22´
$1'
³H[SHULPHQWDO´  úHNOLQGH ELU DUDPD NDWDUÕ
NXOODQÕODELOLU>@
øoHUPH YH 'ÕúDUGD %ÕUDNPD .ULWHUOHULQH *|UH
øQFHOHPH 'ÕúDUGD EÕUDNPD NULWHUOHULQH J|UH
DUDúWÕUPDVRUXODUÕLOHLOJLOLROPD\DQ\D\ÕQODUoÕNDUÕOÕU
gUQH÷LQJHUHNVLQLPDQDOL]LED÷ODPÕQGDNLELUHúOHPH
oDOÕúPDVÕ LoLQ LoHUPH NULWHUL RODUDN EX NRQXGDNL
PDNDOHYHELOGLULOHULWDQÕPOD\DELOLUGÕúDUGD EÕUDNPD
NULWHUL RODUDN VDGHFH |]HWoH LoHUHQ oDOÕúPDODUÕ
J|VWHUHELOLUVLQL]'ROD\ÕVÕLOH\HWHUVL]ELOJLWDúÕ\DFDN
RODQoDOÕúPDODUNDSVDPGÕúÕEÕUDNÕODELOLU
6ÕQÕIODQGÕUPD ùHPDVÕ <D\ÕQODU KDQJL \|QOHUGHQ
IDFHW  VÕQÕIODQGÕUÕODFDNVDEXQODU EHOLUOHQPHOL YH EX
\|QOHULQ DOW NDWHJRULOHUL RUWD\D NRQXOPDOÕGÕU
gUQH÷LQ JHUHNVLQLP DQDOL]L HúOHPH oDOÕúPDVÕ LoLQ
$UDúWÕUPD 7LSL \|QQGHQ \D\ÕQODUÕ 'HQH\LP
<D\ÕQODUÕ  .LúLVHO *|Uú <D\ÕQODUÕ  *HoHUOHPH
$UDúWÕUPDODUÕ JLEL DOW NDWHJRULOHUH >@ D\ÕUDELOLUL]
ùHNLO ¶GHNL NDEDUFÕN oL]LPLQGH $UDúWÕUPD 7LSL EX
DUDúWÕUPDQÕQ ELU \|Q IDFHW  RODUDN J|VWHULOPLúWLU
<D\ÕQODUÕQ |]HWOHULQH EDNÕODUDN EX \|QOHU
EHOLUOHQHELOLU EDúDUÕOÕ ROXQDPD]VD \D\ÕQÕQ JLULú YH
VRQXoE|OPOHULGHGLNNDWHDOÕQDELOLU
6LVWHPDWLN (úOHPH %X DGÕPGD \D\ÕQODU DUDúWÕUPD
\|QOHULQH J|UH LOJLOL DOW NDWHJRULOHUH DWDQPDNWDGÕU
%X LúOHPLQ DUGÕQGDQ VD\ÕVDO YHULOHU RODUDN \D\ÕQ
VD\ÕODUÕ WDEORODU KDOLQGH J|VWHULOHELOPHNWH YH\D
NDEDUFÕNoL]LPLQGHQ\DUDUODQÕODELOPHNWHGLU

 6LVWHPDWLN/LWHUDWUøQFHOHPH6UHFL
6LVWHPDWLN OLWHUDWU LQFHOHPH oDOÕúPDODUÕQÕQ VUHFL  WHPHO
ID]GDQROXúPDNWDGÕU>@

x 3ODQODPD
R øQFHOHPHLoLQLKWL\DFÕQEHOLUOHQPHVL
R øQFHOHPHSURWRNROQQJHOLúWLULOPHVL
x <UWPH
R $UDúWÕUPDQÕQEHOLUOHQPHVL
R dDOÕúPDODUÕQVHoLPL
R .DOLWHGH÷HUOHQGLUPHVL
R 9HULoÕNDUÕPÕYHL]OHPH
R 9HULVHQWH]OHPH
x 5DSRUODPD

%LUOHúLN .UDOOÕNWDNL 'XUKDP hQLYHUVLWHVL YH .HHOH
hQLYHUVLWHVL NDQÕWD GD\DOÕ \D]ÕOÕP PKHQGLVOL÷L LoLQ ELU ZHE
VLWHVLKD]ÕUODPÕúYHEXVLWH]HULQGHQELUoRNEHOJH\LoDOÕúPD\Õ
\D\ÕPODPDNWDGÕU >@ %X ZHE VLWHVLQLQ 5HVRXUFHV !
7HPSODWHV EDúOÕ÷Õ DOWÕQGDQ VLVWHPDWLN OLWHUDWU LQFHOHPH YH
VLVWHPDWLN HúOHPH oDOÕúPDODUÕ LoLQ NXOODQÕODELOHFHN SURWRNRO
úDEORQODUÕ PHYFXWWXU %X SURWRNROOHUH J|UH oDOÕúPDODUÕ
JHUoHNOHúWLUPHNROGXNoDNROD\ODúPDNWDGÕUøNLSURWRNROELUoRN
DoÕGDQ EHQ]HUOLN WDúÕVD GD LON E|OPGH DoÕNODQDQ IDUNOÕOÕNODU
QHGHQL\OHLNLD\UÕ\DNODúÕPRODUDNGH÷HUOHQGLULOPHNWHGLU$\QÕ
ZHE VLWHVLQLQ (YLGHQFH 0DS EDúOÕ÷Õ DOWÕQGD  \D]ÕOÕP
PKHQGLVOL÷L ]HULQH KD]ÕUODQPÕú RODQ VLVWHPDWLN HúOHPH YH
VLVWHPDWLN LQFHOHPH oDOÕúPDODUÕ NDWHJRULOHUH J|UH
J|VWHULOPLúWLU <D]ÕOÕP *HUHNVLQLPOHUL <D]ÕOÕP 7DVDUÕPÕ
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<D]ÕOÕP 2OXúWXUPD <D]ÕOÕP 7HVWL <D]ÕOÕP %DNÕPÕ EX
NDWHJRULOHUGHQED]ÕODUÕGÕU

*LULú E|OPQGH ELULQFLO SULPDU\  YH LNLQFLO VHFRQGDU\ 
oDOÕúPDODU DoÕNODQPÕúWÕ (úOHPH oDOÕúPDODUÕ YH VLVWHPDWLN
LQFHOHPH oDOÕúPDODUÕ LNLQFLO oDOÕúPD RODUDN LIDGH HGLOPLúWL
hoQFO WHUWLDU\  oDOÕúPDODU RODUDN LQFHOHPH oDOÕúPDODUÕQÕ
LQFHOH\HQ oDOÕúPDODU >@ gUQH÷LQ \D]ÕOÕP PKHQGLVOL÷LQGH
PHYFXW RODQ VLVWHPDWLN LQFHOHPH oDOÕúPDODUÕQÕ GLNNDWH DODQ
VLVWHPDWLN ELU LQFHOHPH oDOÕúPDVÕ KD]ÕUODQÕUVD EX oDOÕúPD
oQFOoDOÕúPDRODUDNDGODQGÕUÕODELOLU>@

 'H÷HUOHQGLUPHOHU
%X E|OPGH QLYHUVLWHOHU YH \D]ÕOÕP úLUNHWOHUL DoÕVÕQGDQ
NDQÕWDGD\DOÕ\D]ÕOÕPPKHQGLVOL÷LQLQ VD÷OD\DFD÷Õ\DUDUODU YH
EX NDSVDPGD JHUoHNOHúWLULOPHVL JHUHNHQ DNWLYLWHOHU
GH÷HUOHQGLULOPHNWHGLU

x

 hQLYHUVLWHOHU$oÕVÕQGDQ'H÷HUOHQGLUPHOHU
6D÷ODQDELOHFHN\DUDUODUDúD÷ÕGDVÕUDODQPDNWDGÕU
x 7H] g÷UHQFLOHUL $oÕVÕQGDQ /LWHUDWU NRQXVXQGD HQ
L\L ELOJL YDURODQ oDOÕúPDODUÕ LQFHOH\HUHN HOGH
HGLOHELOLU %X NDSVDPGD GRNWRUD WH]L NRQXVXQGD
oDOÕúPD\D EDúOD\DQ |÷UHQFLOHUGHQ GDQÕúPDQODUÕ
EHOLUOHQHQELUDUDúWÕUPDNRQXVXQGDVLVWHPDWLNHúOHPH
oDOÕúPDVÕ\DSPDVÕQÕLVWH\HELOLU%XWUELUoDOÕúPD\OD
ELUOLNWH GDKD D] oDOÕúÕOPÕú RODQ DUDúWÕUPD NRQXODUÕ
VDSWDQDELOLU %X DúDPDGDQ VRQUD EHOLUOHQHQ
DUDúWÕUPD NRQXVX\OD LOJLOL GDKD VSHVLILN RODUDN
DUDúWÕUPD VRUXODUÕ WDQÕPODQDUDN VLVWHPDWLN LQFHOHPH
oDOÕúPDVÕ KD]ÕUODQDELOLU %X LNL oDOÕúPD \HQL ELU
NRQXGD oDOÕúPD\D EDúOD\DFDN |÷UHQFLOHU LoLQ KHP
NRQX\X |÷UHQPH DoÕVÕQGDQ KHP GH GRNWRUD WH]LQL
úHNLOOHQGLUPH DoÕVÕQGDQ |QHPOL ND]DQÕPODU
VD÷OD\DFDNWÕU
x 7H]OHULQ .DOLWHVL $oÕVÕQGDQ <NVHN OLVDQV YH
GRNWRUDWH]OHULQGHNLOLWHUDWUWDUDPDVÕE|OPOHULQLQ
GDKD HWNLQ úHNLOGH KD]ÕUODQDELOPHVL LoLQ VLVWHPDWLN
LQFHOHPH YH VLVWHPDWLN HúOHPH oDOÕúPDODUÕ |QHPOL
\DUDUODUVD÷OD\DFDNWÕU$NVLKDOGHEXE|OPOHUN|W
úHNLOGH KD]ÕUODQDUDN OLWHUDWU GR÷UX úHNLOGH
\DQVÕWPD\DELOLU
x <D\ÕQ $WÕIODUÕ $oÕVÕQGDQ 6LVWHPDWLN LQFHOHPH YH
HúOHPHoDOÕúPDODUÕELULQFLOoDOÕúPDODUDJ|UHROGXNoD
ID]OD VD\ÕGD DWÕI DOPDNWDGÕU gUQH÷LQ PDOL\HW
WDKPLQL ]HULQH  \ÕOÕQGD \D\ÕPODQDQ -RUJHQVHQ
YH 6KHSSHUG¶LQ oDOÕúPDVÕ >@ VFKRODUJRRJOHFRP
ZHE VLWHVLQH J|UH úX DQD NDGDU >(ULúLP  0D\ÕV
@  DWÕI DOPÕúWÕU 7UNL\H¶GHQ \DSÕODQ
\D\ÕQODUÕQ
DWÕI
VD\ÕVÕQÕQ
DUWWÕUÕOPDVÕ
YH
QLYHUVLWHOHULPL]OH |÷UHWLP \HOHULPL]LQ GDKD ID]OD
WDQÕQPDVÕ LoLQ \D]ÕOÕP PKHQGLVOL÷LQGH VLVWHPDWLN
LQFHOHPH YH HúOHPH oDOÕúPDODUÕQÕ JHUoHNOHúWLUPHN
EX oDOÕúPDODUÕ GHUJLOHUGH YH\D NRQIHUDQVODUGD
VXQPDN|QHPOL\DUDUODUVD÷OD\DFDNWÕU

%X NDSVDPGD JHUoHNOHúWLULOPHVL JHUHNHQ ED]Õ DNWLYLWHOHU
DúD÷ÕGDVÕUDODQPDNWDGÕU
x 'HUVOHULQ 9HULOPHVL <NVHN OLVDQV YH\D GRNWRUD
|÷UHQFLOHULQH VLVWHPDWLN LQFHOHPH oDOÕúPDODUÕ
]HULQH GHUVOHU YHULOHELOLU YH KHU |÷UHQFLQLQ ELU

x

SURMH\OH SUDWLN \DSPDVÕ VD÷ODQDELOLU %X VD\HGH WH]
|QFHVLQGH |÷UHQFLOHULQ JHUHNOL DOW \DSÕ\D NDYXúPDVÕ
VD÷ODQDELOLU $\UÕFD \D]ÕOÕP úLUNHWOHULQGH oDOÕúDFDN
RODQ |÷UHQFLOHULQ KHU WUO WHNQRORML\H YH\D
X\JXODPD\D oRN NROD\ JHoPHPHVL VD÷ODQDELOLU EX
NDSVDPGD\DSÕOPÕúRODQoDOÕúPDODUÕLQFHOHPHELOLQFL
|÷UHQFLOHUGH
ROXúDELOLU
gUQH÷LQ
HNVWUHP
SURJUDPODPD ;3  \DNODúÕPÕQGD NXOODQÕODQ HúOL
SURJUDPODPD SDLU SURJUDPPLQJ  SUDWL÷LQL KHPHQ
X\JXODPD\D JHoLUPHGHQ |QFH ELOLQo VDKLEL RODQ
JHOLúWLULFLEXSUDWL÷LQSURIHV\RQHOELURUWDPGDQHWU
DYDQWDMODU
VD÷ODGÕ÷ÕQÕ
YH
GH]DYDQWDMODU
ROXúWXUGX÷XQX GHQH\VHO oDOÕúPDODUÕ LQFHOH\HUHN
|÷UHQHELOLU%XLQFHOHPH\HJ|UHHúOLSURJUDPODPD\Õ
WHUFLKHGHELOLUYH\DHWPH\HELOLU
7UNoH <D\ÕQODUÕQÕQ $UWWÕUÕOPDVÕ *RRJOH ]HULQGH
\DSÕODQ WDUDPDODUGD .DQÕWD 'D\DOÕ <D]ÕOÕP
0KHQGLVOL÷L YH\D \D]ÕOÕP PKHQGLVOL÷L\OH LOJLOL
VLVWHPDWLN LQFHOHPH NRQXVXQGD 7UNoH ELU \D\ÕQD
XODúÕODPDPÕúWÕU %X QHGHQOHEX NDSVDPGDNL 7UNoH
\D\ÕQODUÕQ VD\ÕVÕ DUWWÕUÕODUDN \D]ÕOÕP PKHQGLVOL÷L
DUDúWÕUÕFÕODUÕQÕQELOJLVDKLELROPDVÕVD÷ODQPDOÕGÕU
$UDúWÕUPD YH $UDúWÕUPDFÕ 6D\ÕVÕQÕQ $UWWÕUÕOPDVÕ
7UNL\H¶GH NDQÕWD GD\DOÕ \D]ÕOÕP PKHQGLVOL÷L
NRQXVXQGD DUDúWÕUPD \DSDFDN RODQ DUDúWÕUPDFÕODUÕQ
VD\ÕVÕ DUWWÕUÕOPDOÕ YH ED]Õ \D]ÕOÕP PKHQGLVOL÷L
E|OPOHUL EX NRQXGD VRQXo RGDNOÕ DUDúWÕUPD
\DSPDOÕGÕU <XUW GÕúÕQGD ED]Õ QLYHUVLWHOHU .HHOH
hQLYHUVLWHVL JLEL  EX NRQXGD ID]OD VD\ÕGD DUDúWÕUPD
\DSPDNWD \D]ÕOÕP PKHQGLVOL÷L WRSOXOX÷XQX
\|QOHQGLUPHNWHGLU
7UNL\H¶GHNL
\D]ÕOÕP
PKHQGLVOL÷L DUDúWÕUÕFÕODUÕQÕQ GD EX NDSVDPGD
|QHPOL
NDWNÕODU
VD÷OD\DELOHFH÷L
GH÷HUOHQGLULOPHNWHGLU

 <D]ÕOÕPùLUNHWOHUL$oÕVÕQGDQ'H÷HUOHQGLUPHOHU
6D÷ODQDELOHFHN\DUDUODUDúD÷ÕGDVÕUDODQPDNWDGÕU
x %LU WHNQRORML YH\D HQ L\L X\JXODPD EHVW SUDFWLFH 
KHPHQ X\JXODPD\D JHoPHGHQ |QFH GHWD\OÕ RODUDN
HWNLVLQLGH÷HUOHQGLUHELOPHN ]HUH|QFHGHQ \DSÕOPÕú
oDOÕúPDODUÕQ NDQÕWODUÕ NXOODQÕODELOLU EX VD\HGH GDKD
GR÷UXNDUDUODUDOÕQDELOLU
x 7HNQRORML YH\D \|QWHP VHoLPOHUL VH]JLVHO YH\D
NLúLVHO WHUFLKOHUH J|UH úHNLOOHQPHNWHQ ]L\DGH
OLWHUDWUGHNL NDQÕWODUD J|UH \DSÕODFD÷ÕQGDQ &00,
&DSDELOLW\ 0DWXULW\ 0RGHO ,QWHJUDWLRQ  DoÕVÕQGDQ
.DUDU$QDOL]LYHd|]POHPH 'HFLVLRQ$QDO\VLVDQG
5HVROXWLRQ  VUHo DODQÕ HWNLQ úHNLOGH X\JXODQPÕú
RODFDNWÕU
x 6LVWHPDWLN LQFHOHPH oDOÕúPDODUÕQÕQ LUGHOHQPHVL
VD\HVLQGH WHN ELU GHQH\VHO \D\ÕQD EDNÕODUDN HOGH
HGLOHELOHFHN KDWDOÕ ELOJLOHUGHQ X]DNODúÕODFDN ELUoRN
oDOÕúPDQÕQVRQXFXQDJ|UHNDUDUODUDOÕQDFDNWÕU

%X NDSVDPGD JHUoHNOHúWLULOPHVL JHUHNHQ ED]Õ DNWLYLWHOHU
DúD÷ÕGDVÕUDODQPÕúWÕU
x ùLUNHW LoHULVLQGH HQ D]  NLúLQLQ VLVWHPDWLN OLWHUDWU
LQFHOHPH NRQXVXQGD ELOJL VDKLEL ROPDVÕ
VD÷ODQPDOÕGÕU
x 7LFDUL UHNODPODUGDQ ]L\DGH REMHNWLI GHQH\VHO
ELOJLOHUH J|UH \D]ÕOÕP JHOLúWLUPH VUHFLQGHNL
SUDWLNOHUYHNXOODQÕODQWHNQRORMLOHUVHoLOPHOLGLU

215

5. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'11

>@ %DUEDUD $ .LWFKHQKDP 7RUH '\ED DQG 0DJQH
-RUJHQVHQ  (YLGHQFH%DVHG 6RIWZDUH (QJLQHHULQJ
,Q 3URFHHGLQJV RI WKH WK ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ
6RIWZDUH (QJLQHHULQJ ,&6(   ,((( &RPSXWHU
6RFLHW\:DVKLQJWRQ'&86$
>@ %DUEDUD $ .LWFKHQKDP 'DYLG %XGJHQ DQG 2 3HDUO
%UHUHWRQ  7KH 9DOXH RI 0DSSLQJ 6WXGLHV  $
3DUWLFLSDQW2EVHUYHU &DVH 6WXG\,Q 3URFHHGLQJV RI WKH
WK ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ (YDOXDWLRQ DQG
$VVHVVPHQW LQ 6RIWZDUH (QJLQHHULQJ ($6(  .HOH
8QLYHUVLW\8.
>@ . 3HWHUVHQ 5 )HOGW 0 6KDKLG 0 0DWWVVRQ
6\VWHPDWLF 0DSSLQJ 6WXGLHV LQ 6RIWZDUH (QJLQHHULQJ
WK ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ (YDOXDWLRQ DQG
$VVHVVPHQWLQ6RIWZDUH(QJLQHHULQJ ($6( 'HSDUWPHQW
RI,QIRUPDWLFV8QLYHUVLW\RI%DUL,WDO\-XQH
>@ %DUEDUD$.LWFKHQKDP3URFHGXUHVIRU3HUIRUPLQJ
6\VWHPDWLF5HYLHZV7HFKQLFDO5HSRUW756(.HHOH
8QLYHUVLW\ DQG 7HFKQLFDO 5HSRUW 7 1DWLRQDO
,&7$XVWUDOLD
>@ KWWSZZZGXUDFXNHEVH
>@ %DUEDUD .LWFKHQKDP 5LDOHWWH 3UHWRULXV 'DYLG %XGJHQ
2 3HDUO %UHUHWRQ 0DUN 7XUQHU 0DKPRRG 1LD]L DQG
6WHSKHQ /LQNPDQ 6\VWHPDWLF OLWHUDWXUHUHYLHZV LQ
VRIWZDUH HQJLQHHULQJ  $ WHUWLDU\ VWXG\ ,QI 6RIWZ
7HFKQRO $XJXVW 
>@ 0DJQH -RUJHQVHQ DQG 0DUWLQ 6KHSSHUG  $
6\VWHPDWLF 5HYLHZ RI 6RIWZDUH 'HYHORSPHQW &RVW
(VWLPDWLRQ 6WXGLHV ,((( 7UDQV 6RIWZ (QJ  
-DQXDU\ 
>@ %DUEDUD .LWFKHQKDP 2 3HDUO %UHUHWRQ 'DYLG %XGJHQ
0DUN 7XUQHU -RKQ %DLOH\ DQG 6WHSKHQ /LQNPDQ 
6\VWHPDWLFOLWHUDWXUHUHYLHZVLQVRIWZDUHHQJLQHHULQJ$
V\VWHPDWLF OLWHUDWXUH UHYLHZ ,QI 6RIWZ 7HFKQRO  
-DQXDU\ 
>@KWWSZZZFLQXISHEUaLQOHLWXUD,&6(
GD6LOYD(W$O)LQDOSGI
>@&DJDWD\&DWDODQG%DQX'LUL$V\VWHPDWLFUHYLHZ
RIVRIWZDUHIDXOWSUHGLFWLRQVWXGLHV([SHUW6\VW$SSO
 0D\ 
























 gUQHNdDOÕúPDODU
.LWFKHQKDP YH DUNDGDúODUÕ >@  YH  \ÕOODUÕ DUDVÕQGD
\D\ÕPODQPÕú RODQ VLVWHPDWLN LQFHOHPH oDOÕúPDODUÕQÕ GHUJLOHUL
YH NRQIHUDQV \D\ÕQODUÕQÕ WHN WHN LQFHOH\HUHN EHOLUOHPLúWLU %X
\D\ÕQODUÕQWRSODPVD\ÕVÕ¶GUDQFDN\D\ÕQGL÷HU\D\ÕQÕQ
EHQ]HUL ROGX÷XQGDQ WRSODP VLVWHPDWLN LQFHOHPH oDOÕúPDVÕQÕ
RODUDNUDSRUODPÕúODUGÕU

.LWFKHQKDP YH DUNDGDúODUÕ >@ GDKD VRQUD HOHNWURQLN
YHULWDEDQODUÕ]HULQGHRWRPDWLNVRUJXODUX\JXOD\DUDNYH
 \ÕOODUÕ DUDVÕQGDNL VLVWHPDWLN LQFHOHPH oDOÕúPDODUÕQÕ
EHOLUOHPLú ELU |QFHNL oDOÕúPD\D J|UH HN RODUDN  oDOÕúPD
WHVSLWHWPLúOHUGLU

'D 6LOYD YH DUNDGDúODUÕ >@  YH  \ÕOODUÕ DUDVÕQGD
\D\ÕPODQPÕú VLVWHPDWLN LQFHOHPH oDOÕúPDODUÕQÕ HOHNWURQLN
YHULWDEDQODUÕQGD VRUJXOD\DUDN  DGHW oDOÕúPD\D XODúPÕúWÕU
'D 6LOYD YH DUNDGDúODUÕQÕQ >@ EX oDOÕúPDVÕ KHQ]
\D\ÕPODQPDPÕúWÕUEXQHGHQOHZHEVLWHVLQGHNL ELOGLUL UHIHUDQV
YHULOPLúWLU .LWFKHQKDP YH DUNDGDúODUÕQÕQ > @ EHOLUOHGL÷L
VLVWHPDWLN LQFHOHPH oDOÕúPDODUÕQÕ GD HNOHUVHN OLWHUDWUGH
WRSODPGD  DGHW VLVWHPDWLN OLWHUDWU LQFHOHPH oDOÕúPDVÕ
PHYFXWWXU .RQXQXQ SRSOHUOLOL÷L VRQ \ÕOODUGD DUWWÕ÷Õ LoLQ EX
HWNL oDOÕúPDODUÕQ GD NDOLWHVLQH \DQVÕPÕú JHUHN X\JXODQDQ
SURWRNROOHU JHUHNVH GH UDSRUODPD IRUPDWÕ L\LOHúPLúWLU %X
QHGHQOHVLVWHPDWLNLQFHOHPHoDOÕúPDVÕJHUoHNOHúWLUPHNLVWH\HQ
DUDúWÕUPDFÕODUD  \ÕOODUÕQGD EDVÕOPÕú \D\ÕQODUÕ
LQFHOHPHVL|QHULOPHNWHGLU

(.$¶GD 'D 6LOYD YH DUNDGDúODUÕQÕQ >@  YH 
\ÕOODUÕQD LOLúNLQ EHOLUOHGLNOHUL VLVWHPDWLN LQFHOHPH \D\ÕQODUÕ
YHULOPHNWHGLU

 6RQXoYH*HOHFHNdDOÕúPDODU
%X oDOÕúPDGD NDQÕWD GD\DOÕ \D]ÕOÕP PKHQGLVOL÷L NRQXVX
LQFHOHQPLúWLU %X ED÷ODPGD VLVWHPDWLN HúOHPH YH VLVWHPDWLN
OLWHUDWU LQFHOHPH oDOÕúPDODUÕ GHWD\ODUÕ\OD ELUOLNWH RUWD\D
NRQXOPXúWXU hQLYHUVLWHOHU YH \D]ÕOÕP úLUNHWOHULQLQ EX
NDSVDPGD VD÷OD\DELOHFH÷L \DUDUODU DoÕNODQDUDN DWÕOPDVÕ
JHUHNHQ DGÕPODU VÕUDODQPÕúWÕU <D]ÕOÕP PKHQGLVOL÷L
NRQXVXQGD\DNÕQ]DPDQGDEXNRQXGDNLoDOÕúPDODUÕQVD\ÕVÕQÕQ
DUWDFD÷ÕGH÷HUOHQGLULOPHNWHGLUùXDQGDJHQHONDEXOOHQPHOHUOH
HWNLQ ROGX÷X GúQOHQ \|QWHPOHULQ VLVWHPDWLN OLWHUDWU
LQFHOHPH oDOÕúPDODUÕ\OD \DNÕQ ]DPDQGD DVOÕQGD SHN GH HWNLQ
ROPD\DQ
\|QWHPOHU
ROGXNODUÕQÕQ
J|VWHULOHELOHFH÷L
GH÷HUOHQGLULOPHNWHGLU *HOHFHNWH EHOLUOHQHFHN ED]Õ \D]ÕOÕP
PKHQGLVOL÷L DUDúWÕUPD NRQXODUÕQGD JHUHN VLVWHPDWLN HúOHPH
JHUHNVH GH VLVWHPDWLN OLWHUDWU LQFHOHPH PDNDOHOHUL
KD]ÕUODQDUDN GHUJLOHUGH \D\ÕPODQPDVÕ LoLQ JHUHNOL oDOÕúPDODU
JHUoHNOHúWLULOHFHNWLU\ÕOÕQGDEXNDSVDPGD\D]ÕOÕPNXVXU
NHVWLULPL ]HULQH ELU VLVWHPDWLN OLWHUDWU LQFHOHPHVL \D\ÕQÕ
\D]DU WDUDIÕQGDQ \D\ÕPODQPÕúWÕU >@ <DNÕQ ]DPDQGD EHQ]HU
\D\ÕQODUÕQKD]ÕUODQPDVÕKHGHIOHQPLúWLU

 .D\QDNoD

>@ 7RUH '\ED %DUEDUD $ .LWFKHQKDP DQG 0DJQH
-RUJHQVHQ  (YLGHQFH%DVHG 6RIWZDUH (QJLQHHULQJ
IRU 3UDFWLWLRQHUV ,((( 6RIWZ   -DQXDU\   
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(.$6ø67(0$7ø.ø1&(/(0(d$/,ù0$/$5,
 

ϭ͘ ĞĞĐŚĂŵ͕ ^͘ Ğƚ Ăů͘ DŽƚŝǀĂƚŝŽŶ ŝŶ ^ŽĨƚǁĂƌĞ
ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ͗  ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ƌĞǀŝĞǁ͘ /^d͕
ϱϬ;ϵͲϭϬͿ͕ϴϲϬͲϴϳϴ͕ϮϬϬϴ͘
Ϯ͘ ũŽƌŶƐŽŶ͕ &͘ K͖͘ ŝŶŐƐŽǇƌ͕ d͘ <ŶŽǁůĞĚŐĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƐŽĨƚǁĂƌĞĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ͗ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ
ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ ƐƚƵĚŝĞĚ ĐŽŶĐĞƉƚƐ͕ ĨŝŶĚŝŶŐƐ ĂŶĚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ
ŵĞƚŚŽĚƐ ƵƐĞĚ͘ <ŶŽǁůĞĚŐĞ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ϱϬ;ϭϭͿ͕
ϭϬϱϱͲϭϬϲϴ͕ϮϬϬϴ͘
ϯ͘ Ăŝ͕ <͖͘ ĂƌĚ͕ ͘Ŷ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƚŽƉŝĐƐ ŝŶ
ƐŽĨƚǁĂƌĞĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐʹ ϮϬϬϲ͘:^^͕ϴϭ;ϲͿ͕ϭϬϱϭͲϭϬϱϴ͕
ϮϬϬϴ͘
ϰ͘ ŽŶŐ͕ &͘ Ğƚ Ăů͘ ^ŽĨƚǁĂƌĞ DƵůƚŝͲƉƌŽũĞĐƚ ZĞƐŽƵƌĐĞ
^ĐŚĞĚƵůŝŶŐ͘/^W͕ϲϯͲϳϱ͕ϮϬϬϴ͘
ϱ͘ ǇďĊ͕ d͘Ğƚ Ăů͘ ŵƉŝƌŝĐĂů ƐƚƵĚŝĞƐ ŽĨ ĂŐŝůĞ ƐŽĨƚǁĂƌĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͗  ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ƌĞǀŝĞǁ͘ /^d͕ ϱϬ;ϵͲϭϬͿ͕
ϴϯϯͲϴϱϵ͕ϮϬϬϴ͘
ϲ͘ ,ĂƵŐƐĞƚ͕͖͘,ĂŶƐƐĞŶ͕'͘ <͘ ƵƚŽŵĂƚĞĚ ĐĐĞƉƚĂŶĐĞ
dĞƐƚŝŶŐ͗>ŝƚĞƌĂƚƵƌĞZĞǀŝĞǁ ĂŶĚ ĂŶ /ŶĚƵƐƚƌŝĂů ĂƐĞ
^ƚƵĚǇ͘ŐŝůĞ͕ϮϳͲϯϴ͘/͕ϮϬϬϴ͘
ϳ͘ ,ĞƌƌŵĂŶŶ͕ ͖͘ ĂŶĞǀĂ͕ D͘ ZĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ
WƌŝŽƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶĂƐĞĚŽŶĞŶĞĨŝƚĂŶĚŽƐƚWƌĞĚŝĐƚŝŽŶ͗
Ŷ ŐĞŶĚĂ ĨŽƌ &ƵƚƵƌĞ ZĞƐĞĂƌĐŚ͕ ϭϲƚŚ Z͕ ϭϮϱͲϭϯϰ͕
/͕ϮϬϬϴ͘
ϴ͘ /ŶƐĨƌĂŶ͕ ͘ Ğƚ Ăů͘  ^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ZĞǀŝĞǁ ŽĨ hƐĂďŝůŝƚǇ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŝŶ tĞď ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ Ύ͘tŽƌŬƐŚŽƉƐ ŽŶ
tĞď/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵƐŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ͕ϴϭͲϵϭ͕ϮϬϬϴ͘
ϵ͘ <ĂůŝŶŽǁƐŬŝ͕ D͘ Ğƚ Ăů͘ dŽǁĂƌĚƐ Ă ĞĨĞĐƚ WƌĞǀĞŶƚŝŽŶ
ĂƐĞĚ WƌŽĐĞƐƐ /ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ƉƉƌŽĂĐŚ͘ϯϰƚŚ
ƵƌŽŵŝĐƌŽ͕ϭϵϵͲϮϬϲ͘/͕ϮϬϬϴ͘
ϭϬ͘ WƌĞƚŽƌŝƵƐ͕ Z͖͘ ƵĚŐĞŶ͕ ͘  ŵĂƉƉŝŶŐ ƐƚƵĚǇ ŽŶ
ĞŵƉŝƌŝĐĂůĞǀŝĚĞŶĐĞƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞŵŽĚĞůƐĂŶĚĨŽƌŵƐ
ƵƐĞĚŝŶƚŚĞƵŵů͘/ͲD^D͘/͕ϮϬϬϴ͘
ϭϭ͘ ^ŵŝƚĞ͕ ͘ Ğƚ Ăů͘ ZĞƉŽƌƚŝŶŐ ŵƉŝƌŝĐĂů ZĞƐĞĂƌĐŚ ŝŶ
'ůŽďĂů ^ŽĨƚǁĂƌĞ ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ͗  ůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
^ĐŚĞŵĞ͘/'^͕ϭϳϯͲϭϴϭ͘/͕ϮϬϬϴ͘
ϭϮ͘ sĂŶ sĞůƐĞŶ͕ >͘ Ğƚ Ăů͘ hƐĞƌͲĐĞŶƚĞƌĞĚ ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĂĚĂƉƚŝǀĞ ĂŶĚ ĂĚĂƉƚĂďůĞ ƐǇƐƚĞŵƐ͗ Ă ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ
ƌĞǀŝĞǁ͘dŚĞ<ŶŽǁůĞĚŐĞ
ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐZĞǀŝĞǁ͕Ϯϯ;ϬϯͿ͕ϮϲϭͲϮϴϭ͕ϮϬϬϴ͘
ϭϯ͘ ĨǌĂů͕tĞƚĂů͘ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƌĞǀŝĞǁŽĨƐĞĂƌĐŚͲďĂƐĞĚ
ƚĞƐƚŝŶŐ ĨŽƌ ŶŽŶͲĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ƐǇƐƚĞŵ ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ͘/^d͕
ϱϭ;ϲͿ͕ϵϱϳͲϵϳϲ͘ůƐĞǀŝĞƌ͕ϮϬϬϵ͘
ϭϰ͘ ůŝ͕ ^͘ Ğƚ Ăů͘ ^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ZĞǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚĞ ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ
ĂŶĚ ŵƉŝƌŝĐĂů /ŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ ŽĨ ^ĞĂƌĐŚͲĂƐĞĚ dĞƐƚ
ĂƐĞ'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶ͘/d^͕WW;ϵϵͿ͕ϭͲϮϮ͕ϮϬϬϵ͘
ϭϱ͘ ĞŶĞƐƚĂĚ͕ ,͘ ͘ ŵƉŝƌŝĐĂů ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ŽƐƚ
&ĂĐƚŽƌƐ ĂŶĚ WƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇ ĚƵƌŝŶŐ ^ŽĨƚǁĂƌĞ ǀŽůƵƚŝŽŶ

ϭϲ͘

ϭϳ͘

ϭϴ͘
ϭϵ͘

ϮϬ͘

Ϯϭ͘

ϮϮ͘

Ϯϯ͘

Ϯϰ͘

Ϯϱ͘

Ϯϲ͘

Ϯϳ͘

Ϯϴ͘

Ϯϵ͘

ϯϬ͘
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ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ^ŽĨƚǁĂƌĞ ŚĂŶŐĞ
ĨĨŽƌƚ͘^ĐŝĞŶĐĞƐͲEĞǁzŽƌŬ͕ϮϬϬϵ͘
ůĂŶĞƐ͕ ͘ Ğƚ Ăů͘ ZĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨDƵůƚŝͲŐĞŶƚ^ǇƐƚĞŵƐ͗^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐ
ZĞǀŝĞǁ͘ϭϬƚŚ/>͕ϱϭϬͲϱϭϳ͕ϮϬϬϵ͘
ƌĞƌĞƚŽŶ͕ W͘ Ğƚ Ăů͘ WĂŝƌ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ ĂƐ Ă ƚĞĂĐŚŝŶŐ
ƚŽŽů͗ Ă ƐƚƵĚĞŶƚ ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ ĞŵƉŝƌŝĐĂů ƐƚƵĚŝĞƐ͘ ϮϮŶĚ
^Θd͕ϮϬϬϵ͘
ƵĚŐĞŶ͕ ͖͘ ŚĂŶŐ͕ ͘ WƌĞůŝŵŝŶĂƌǇ ZĞƉŽƌƚŝŶŐ
'ƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌǆƉĞƌŝĞŶĐĞWĂƉĞƌƐ͘^͕ϭͲϭϬ͕ϮϬϬϵ͘
ƵƌƌŽǁƐ͕ Z͘ Ğƚ Ăů͘ ŽƵƉůŝŶŐ DĞƚƌŝĐƐ ĨŽƌ ƐƉĞĐƚͲ
KƌŝĞŶƚĞĚ WƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ͗  ^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ZĞǀŝĞǁ ŽĨ
DĂŝŶƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ^ƚƵĚŝĞƐ ;ǆƚĞŶĚĞĚ sĞƌƐŝŽŶͿ͘ E^͕
ϮϬϬϵ͘
ĂůǀŽͲDĂŶǌĂŶŽsŝůůĂůſŶ͕ :͘ Ă͘ Ğƚ Ăů͘ ^ƚĂƚĞ ŽĨ ƚŚĞ Ăƌƚ
ĨŽƌ ƌŝƐŬ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝŶ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ͘ D
^/'^K&d ^ŽĨƚǁĂƌĞ ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ EŽƚĞƐ͕ ϯϰ;ϰͿ͕ ϭ͕
ϮϬϬϵ͘
ĂƚĂů͕ ͖͘ ŝƌŝ͕ ͘ ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ ƐŽĨƚǁĂƌĞ
ĨĂƵůƚ ƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶ ƐƚƵĚŝĞƐ͘ ǆƉĞƌƚ ^ǇƐƚĞŵƐ ǁŝƚŚ
ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ϯϲ;ϰͿ͕ϳϯϰϲϳϯϱϰ͘ůƐĞǀŝĞƌ͕ϮϬϬϵ͘
ŚĞŶ͕ >͘ Ğƚ Ăů͘ sĂƌŝĂďŝůŝƚǇ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝŶ ^ŽĨƚǁĂƌĞ
WƌŽĚƵĐƚ>ŝŶĞƐ͗^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐZĞǀŝĞǁ͘ϭϯƚŚ^W>͕ϴϭͲ
ϵϬ͕ϮϬϬϵ͘
ŚĞŶ͕>͘ĞƚĂů͘^ƚĂƚƵƐZĞƉŽƌƚŽŶƚŚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨ
sĂƌŝĂďŝůŝƚǇ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘ ϭϯƚŚ ^͕
ϮϬϬϵ͘
ŽŶĚŽƌŝͲ&ĞƌŶĂŶĚĞǌ͕ E͘ Ğƚ Ăů͘ ^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐ DĂƉƉŝŶŐ
^ƚƵĚǇ ŽŶ ŵƉŝƌŝĐĂů ǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŽĨ ^ŽĨƚǁĂƌĞ
ZĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ^ƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐdĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͘^D͕ϱϬϮͲ
ϱϬϱ͕/͕ϮϬϬϵ͘
ŽƌŶĞůŝƐƐĞŶ͕ ͘ Ğƚ Ăů͘  ^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ^ƵƌǀĞǇ ŽĨ
WƌŽŐƌĂŵŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝŽŶƚŚƌŽƵŐŚǇŶĂŵŝĐŶĂůǇƐŝƐ͘
/d^͕ϯϱ;ϱͿ͕ϲϴϰͲϳϬϮ͕ϮϬϬϵ͘
ĚŽƐ ^ĂŶƚŽƐ͕ W͘ ^͘ Ğƚ Ăů͘ ĐƚŝŽŶ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƵƐĞ ŝŶ
ƐŽĨƚǁĂƌĞĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ͗Ŷ ŝŶŝƚŝĂů ƐƵƌǀĞǇ͘^D͕ϰϭϰͲ
ϰϭϳ͘/͕ϮϬϬϵ
Ƶ͕:͘ĞƚĂů͘ŶŶĂůǇƐŝƐĨŽƌhŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ^ŽĨƚǁĂƌĞ
^ĞĐƵƌŝƚǇ ZĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ DĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ͘ ^^/Z/͕ ϭϰϭͲ
ϭϰϵ͘/͕ϮϬϬϵ͘
ĚǁĂƌĚƐ͕,͘ĞƚĂů͘dŚĞƌĞƉĞƌƚŽƌǇŐƌŝĚ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͗ /ƚƐ
ƉůĂĐĞ ŝŶ ĞŵƉŝƌŝĐĂů ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͘
/^d͕ϱϭ;ϰͿ͕ϳϴϱͲϳϵϴ͘ůƐĞǀŝĞƌ͕ϮϬϬϵ͘
ŶŐƐƚƌƂŵ͕ ͘ Ğƚ Ăů͘  ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ƌĞǀŝĞǁ ŽŶ
ƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶ ƚĞƐƚ ƐĞůĞĐƚŝŽŶ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͘/^d͕ ϱϮ;ϭͿ͕ ϭϰͲ
ϯϬ͘ůƐĞǀŝĞƌ͕ϮϬϭϬ͘
,Ăůů͕d͘Ğƚ Ăů͘ ^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ZĞǀŝĞǁ ŽĨ dŚĞŽƌǇ hƐĞ ŝŶ
^ƚƵĚŝĞƐ /ŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŶŐ ƚŚĞ DŽƚŝǀĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ^ŽĨƚǁĂƌĞ
ŶŐŝŶĞĞƌƐ͘dK^D͕ϭϴ;ϯͿ͘DϮϬϬϵ͘
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ϯϭ͘ ,ĂŶŶĂǇ͕ :͘ ͘ Ğƚ Ăů͘ dŚĞ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐ ŽĨ ƉĂŝƌ
ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ͗  ŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐ͘ /^d͕ ϱϭ;ϳͿ͕ ϭϭϭϬͲ
ϭϭϮϮ͘ůƐĞǀŝĞƌ͕ϮϬϬϵ͘
ϯϮ͘ ,ŽŶŐ͕ :͘ Ğƚ Ăů͘ ŽŶƚĞǆƚͲĂǁĂƌĞ ƐǇƐƚĞŵƐ͗  ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ
ƌĞǀŝĞǁ ĂŶĚ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘ ǆƉĞƌƚ ^ǇƐƚĞŵƐ ǁŝƚŚ
ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ϯϲ;ϰͿ͕ϴϱϬϵͲϴϱϮϮ͘ůƐĞǀŝĞƌ͕ϮϬϬϵ͘
ϯϯ͘ ,ŽƌĚŝũŬ͕t͘ĞƚĂů͘,ĂƌŵĨƵůŶĞƐƐŽĨŽĚĞƵƉůŝĐĂƚŝŽŶʹ
 ^ƚƌƵĐƚƵƌĞĚ ZĞǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚĞ ǀŝĚĞŶĐĞ͘ ϭϯƚŚ ^͕
ϮϬϬϵ͘
ϯϰ͘ ,ŽƐƐĂŝŶ͕ ͖͘ ĂďĂƌ͕ D͘ ͘ hƐŝŶŐ ^ĐƌƵŵ ŝŶ 'ůŽďĂů
^ŽĨƚǁĂƌĞ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͗  ^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĞ
ZĞǀŝĞǁ͘/'^͕ϭϳϱͲϭϴϰ͘/ϮϬϬϵ͘
ϯϱ͘ /ǀĂƌƐƐŽŶ͕ D͖͘ 'ŽƌƐĐŚĞŬ͕ d͘ dĞĐŚŶŽůŽŐǇ ƚƌĂŶƐĨĞƌ
ĚĞĐŝƐŝŽŶ ƐƵƉƉŽƌƚ ŝŶ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ
ƌĞƐĞĂƌĐŚ͗ĂƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƌĞǀŝĞǁŽĨZũ͘ZϮϬϬϵ͕ϭϱϱͲ
ϭϳϱ͕ϮϬϬϵ͘
ϯϲ͘ :ŝŵĠŶĞǌ͕D͘ĞƚĂů͘ ŚĂůůĞŶŐĞƐĂŶĚ/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŝŶ
ŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ ^ŽĨƚǁĂƌĞ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͗  ^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐ
ZĞǀŝĞǁ͘ ĚǀĂŶĐĞƐ ŝŶ ^ŽĨƚǁĂƌĞ ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ͕ ϭͲϭϱ͕
ϮϬϬϵ͘
ϯϳ͘ <ŚĂŶ͕ ^͘ h͘ Ğƚ Ăů͘ ƌŝƚŝĐĂů ĂƌƌŝĞƌƐ ĨŽƌ KĨĨƐŚŽƌĞ
^ŽĨƚǁĂƌĞ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ KƵƚƐŽƵƌĐŝŶŐ sĞŶĚŽƌƐ͗ 
^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ZĞǀŝĞǁ͘ ϭϲƚŚ W^͕ ϳϵͲϴϲ͘
/͕ϮϬϬϵ͘
ϯϴ͘ <ŚĂŶ͕ ^͘ h͘ Ğƚ Ăů͘ ƌŝƚŝĐĂů ^ƵĐĐĞƐƐ &ĂĐƚŽƌƐ ĨŽƌ
KĨĨƐŚŽƌĞ ^ŽĨƚǁĂƌĞ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ KƵƚƐŽƵƌĐŝŶŐ
sĞŶĚŽƌƐ͗  ^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ZĞǀŝĞǁ͘ &ŽƵƌƚŚ
/'^͕ϮϬϳͲϮϭϲ͘/͕ϮϬϬϵ͘
ϯϵ͘ <ŚƵƌƵŵ͕ D͘ Ğƚ Ăů͘ ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ ĚŽŵĂŝŶ
ĂŶĂůǇƐŝƐ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƉƌŽĚƵĐƚ ůŝŶĞƐ͘ :^^͕ ϴϮ;ϭϮͿ͕
ϭϵϴϮͲϮϬϬϯ͘ůƐĞǀŝĞƌ͕ϮϬϬϵ͘
ϰϬ͘ >ĂŵĂŶĐŚĂ͕͘W͘ĞƚĂů͘^ŽĨƚǁĂƌĞWƌŽĚƵĐƚ>ŝŶĞdĞƐƚŝŶŐ
^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐZĞǀŝĞǁ͘/^K&d͕ϮϯͲϯϬ͕ϮϬϬϵ͘
ϰϭ͘ >ŝƵ͕ ͘ Ğƚ Ăů͘ dŚĞ ZŽůĞ ŽĨ ^ŽĨƚǁĂƌĞ WƌŽĐĞƐƐ
^ŝŵƵůĂƚŝŽŶDŽĚĞůŝŶŐŝŶ^ŽĨƚǁĂƌĞZŝƐŬDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͗
Ă ^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ZĞǀŝĞǁ͘ dŚŝƌĚ ^D͕ ϯϬϮͲϯϭϭ͘/͕
ϮϬϬϵ͘
ϰϮ͘ >ŽƉĞǌ͕ ͘ Ğƚ Ăů͘ ZŝƐŬƐ ĂŶĚ ^ĂĨĞŐƵĂƌĚƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ZĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ WƌŽĐĞƐƐ ŝŶ 'ůŽďĂů
^ŽĨƚǁĂƌĞ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ &ŽƵƌƚŚ /'^͕ ϯϵϰͲ
ϯϵϵ͘/͕ϮϬϬϵ͘
ϰϯ͘ >ƵĐĂƐ͕&͘:͘ĞƚĂů͘ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƌĞǀŝĞǁŽĨhD>ŵŽĚĞů
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘/^d͕ ϱϭ;ϭϮͿ͕ ϭϲϯϭͲ
ϭϲϰϱ͘ůƐĞǀŝĞƌ͕ϮϬϬϵ͘
ϰϰ͘ DĂŝƌ͕ ͖͘ ^ŚĞƉƉĞƌĚ͕ D͘  >ŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ZĞǀŝĞǁ ŽĨ
ǆƉĞƌƚ WƌŽďůĞŵ ^ŽůǀŝŶŐ ƵƐŝŶŐ ŶĂůŽŐǇ͘ ϭϯƚŚ ^͕
ϮϬϬϵ͘
ϰϱ͘ DŝƚĐŚĞůů͕^͘D͘ĞƚĂů͘ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƐŽĨƚǁĂƌĞĐŽƐƚ͕
ĚƵƌĂƚŝŽŶ͕ ĂŶĚ ƋƵĂůŝƚǇ ĨŽƌ ǁĂƚĞƌĨĂůů ǀƐ͘ ŝƚĞƌĂƚŝǀĞ ĂŶĚ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂů ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͗  ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ƌĞǀŝĞǁ͘
^D͕ϱϭϭͲϱϭϱ͘/͕ϮϬϬϵ͘
ϰϲ͘ DŽŚĂŐŚĞŐŚŝ͕W͘ĞƚĂů͘ĞĨŝŶŝƚŝŽŶƐĂŶĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽ
ŵŽĚĞů ƋƵĂůŝƚǇ ŝŶ ŵŽĚĞůͲďĂƐĞĚ ƐŽĨƚǁĂƌĞ

ϰϳ͘

ϰϴ͘

ϰϵ͘

ϱϬ͘

ϱϭ͘

ϱϮ͘

ϱϯ͘

ϱϰ͘

ϱϱ͘

ϱϲ͘

ϱϳ͘

ϱϴ͘

ϱϵ͘

ϲϬ͘

ϲϭ͘

219

ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ʹ  ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͘/^d͕ ϱϭ;ϭϮͿ͕
ϭϲϰϲͲϭϲϲϵ͘ůƐĞǀŝĞƌϮϬϵ͘
DŽŶƚĂŐƵĚ͕ ^͘ Ğƚ Ăů͘ 'ĂƚŚĞƌŝŶŐ ƵƌƌĞŶƚ <ŶŽǁůĞĚŐĞ
ĂďŽƵƚ YƵĂůŝƚǇ ǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŝŶ ^ŽĨƚǁĂƌĞ WƌŽĚƵĐƚ
>ŝŶĞƐ͘^W>͕ϵϭͲϭϬϬ͕ϮϬϬϵ͘
EŝĐŽůĄƐ͕:͘ĞƚĂů͘KŶƚŚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽĨƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĨƌŽŵƐŽĨƚǁĂƌĞĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐŵŽĚĞůƐ͗
ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁ͘/^d͕ϱϭ;ϵͿ͕ ϭϮϵϭͲϭϯϬϳ͘
ůƐĞǀŝĞƌ͕ϮϬϬϵ͘
WĞƌƐƐŽŶ͕ :͘ ^͘ Ğƚ Ăů͘ DĂŶĂŐŝŶŐ ZŝƐŬƐ ŝŶ ŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ
^ŽĨƚǁĂƌĞ WƌŽũĞĐƚƐ͗ Ŷ /ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĞ &ƌĂŵĞǁŽƌŬ͘ /
dK^D͕ϱϲ;ϯͿ͕ϱϬϴͲϱϯϮ͕ϮϬϬϵ͘
ZĂĐŚĞǀĂ͕ ͘ Ğƚ Ăů͘ sĂůƵĞ ƌĞĂƚŝŽŶ ďǇ ŐŝůĞ WƌŽũĞĐƚƐ͗
DĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ Žƌ DǇƐƚĞƌǇ͍ >E/W͕ ϯϮ;ϰͿ͕ ϭϰϭͲϭϱϱ͕
ϮϬϬϵ͘
ZĂŝŶĞƌ͕ ͘ Ğƚ Ăů͘ Ŷ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ƉƵďůŝƐŚĞĚ
ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƚŽŽůƐ͘
ϭϯƚŚ^͕ϮϬϵ͘
ZŝĂǌ͕ D͘  ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ ƐŽĨƚǁĂƌĞ
ŵĂŝŶƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ŵĞƚƌŝĐƐ͘ϯƌĚ ^D͕
ϯϲϳͲϯϳϳ͘/͕ϮϬϬϵ͘
^ĂǀŽůĂŝŶĞŶ͕:͖͘DǇůůĂƌŶŝĞŵŝ͕ s͘ >ĂǇĞƌĞĚ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ
ƌĞǀŝƐŝƚĞĚ Ͷ ŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŽĨ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂŶĚ
ƉƌĂĐƚŝĐĞ͘t/^ͬ^͕ϯϭϳͲϯϮϬ͘/͕ϮϬϬϵ͘
^ƚŽů͕<͘ĞƚĂů͘dŚĞƵƐĞŽĨĞŵƉŝƌŝĐĂůŵĞƚŚŽĚƐŝŶKƉĞŶ
^ŽƵƌĐĞ^ŽĨƚǁĂƌĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͗&ĂĐƚƐ͕ƚƌĞŶĚƐ ĂŶĚ ĨƵƚƵƌĞ
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ͘tŽƌŬƐŚŽƉŽŶŵĞƌŐŝŶŐdƌĞŶĚƐŝŶ&>K^^
ZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ϭϵͲϮϰ͘/͕ϮϬϬϵ͘
tĂůŝĂ͕ '͘ ^͖͘ ĂƌǀĞƌ͕ :͘ ͘ ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ
ƌĞǀŝĞǁ ƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ĂŶĚ ĐůĂƐƐŝĨǇ ƐŽĨƚǁĂƌĞ
ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ ĞƌƌŽƌƐ͘/^d͕ ϱϭ;ϳͿ͕ ϭϬϴϳͲϭϭϬϵ͘ ůƐĞǀŝĞƌ͕
ϮϬϬϵ͘
ĂŬĂƌŝĂ͕ ͘ĞƚĂů͘hŶŝƚ dĞƐƚŝŶŐƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĨŽƌ W>͗
 ^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ZĞǀŝĞǁ͘ ϭϲƚŚ W^͕ ϯϭϲͲϯϮϮ͘ /͕
ϮϬϬϵ͘
ĚĞ^ŽƵǌĂ&ŝůŚŽ͕͘͘ĞƚĂů͘ǀĂůƵĂƚŝŶŐŽŵĂŝŶĞƐŝŐŶ
ƉƉƌŽĂĐŚĞƐ hƐŝŶŐ ^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ZĞǀŝĞǁ͘ ^͕ ϱϬͲϲϱ͕
ϮϬϬϴ͘
ŝĂƐͲEĞƚŽ͕ ͘ ͖͘ dƌĂǀĂƐƐŽƐ͕ '͘ ,͘ DŽĚĞůͲďĂƐĞĚ
ƚĞƐƚŝŶŐ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƐĞůĞĐƚŝŽŶ ĨŽƌ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ƉƌŽũĞĐƚƐ͘
/^d͕ϱϭ;ϭϭͿ͕ϭϰϴϳͲϭϱϬϰ͘ůƐĞǀŝĞƌ͕ϮϬϬϵ͘
ďůŝŶŐ͕ d͘ Ğƚ Ăů͘ ^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ZĞǀŝĞǁ ŽĨ
ZĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ŝŶ ŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ ^ŽĨƚǁĂƌĞ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ͘ϭϭƚŚ //^͕ ϯϲϯͲϯϲϲ͕
ϮϬϬϵ͘
'Ƶ͕ Y͘ Ğƚ Ăů͘ ǆƉůŽƌŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞͲŽƌŝĞŶƚĞĚ ƐǇƐƚĞŵ
ĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͗ Ă ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ
ƌĞǀŝĞǁ͘ ^ĞƌǀŝĐĞ KƌŝĞŶƚĞĚ ŽŵƉƵƚŝŶŐ ĂŶĚ
ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ϯ;ϯͿ͕ϭϳϭͲϭϴϴ͕ϮϬϬϵ͘
:ĂĚŚĂǀ͕͘^͘ĞƚĂů͘ǀĂůƵĂƚŝŶŐĂŶĚƐĞůĞĐƚŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞ
ƉĂĐŬĂŐĞƐ͗  ƌĞǀŝĞǁ͘ /^d͕ ϱϭ;ϯͿ͕ ϱϱϱͲϱϲϯ͘ ůƐĞǀŝĞƌ
ϮϬϬϵ͘
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ϲϮ͘ <ĂŵƉĞŶĞƐ͕ s͘ ͕͘ Ğƚ Ăů͘  ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ƌĞǀŝĞǁ  ŽĨ
ƋƵĂƐŝͲ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ŝŶ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ͘/^d͕
ϱϭ;ϭͿ͕ϳϭͲϴϮ͘ůƐĞǀŝĞƌ͕ϮϬϬϴ͘
ϲϯ͘ dƌĞŶĚŽǁŝĐǌ͕ ͘ &ĂĐƚŽƌƐ /ŶĨůƵĞŶĐŝŶŐ ^ŽĨƚǁĂƌĞ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ WƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇ ʹ ^ƚĂƚĞͲŽĨͲƚŚĞͲƌƚ ĂŶĚ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂů ǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ͘ĚǀĂŶĐĞƐ ŝŶ ŽŵƉƵƚĞƌƐ͕
ϳϳ;ϬϵͿ͕ϭϴϱͲϮϰϭ͕ϮϬϬϵ͘
ϲϰ͘ ĞůŬŽǁŝƚǌ͕D͘ s͘Ŷ ƵƉĚĂƚĞ ƚŽ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ŵŽĚĞůƐ
ĨŽƌ ǀĂůŝĚĂƚŝŶŐ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͘:^^͕ ϴϮ;ϯͿ͕ ϯϳϯͲ
ϯϳϲ͘ůƐĞǀŝĞƌ͕ϮϬϬϵ͘
ϲϱ͘ ^ŚĂƌƉ͕ ,͕͘ Ğƚ Ăů͘DŽĚĞůƐ ŽĨ ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ ŝŶ ƐŽĨƚǁĂƌĞ
ĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ͘/^d͕ϱϭ;ϭͿ͕ϮϭϵͲϮϯϯ͘ůƐĞǀŝĞƌ͕ϮϬϬϵ͘

ϲϲ͘ WƌŝŬůĂĚŶŝĐŬŝ͕ Z͘Ğƚ Ăů͘ WĂƚƚĞƌŶƐ ŽĨ ŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ
^ŽĨƚǁĂƌĞ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ǀŽůƵƚŝŽŶ͗  ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ
ƌĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͘ϭϮƚŚ^͕ϮϬϬϴ͘
ϲϳ͘ <ŚƵƌƵŵ͕ D͘ Ğƚ Ăů͘ ^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ZĞǀŝĞǁ ŽĨ ^ŽůƵƚŝŽŶƐ
WƌŽƉŽƐĞĚĨŽƌWƌŽĚƵĐƚ>ŝŶĞĐŽŶŽŵŝĐƐ͘ϮŶĚD^Wh>͕
ϮϬϬϴ͕ƉƉ͘ϯϴϲͲϯϵϯ͘
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değişimin kontrolündeki (5) ve kalitenin kontrolündeki (6)
zayıflıklardır [2]. Projelerde kapsamın doğru belirlenememesi,
son kullanıcıların beklenti ve ihtiyaçlarının gereği gibi
anlaşılmaması
da
projelerdeki
başarısızlığın
temel
nedenlerindendir [6]. Bunun yanında, proje başarı kriterlerinin
değerlendirilmesi sırasında, son kullanıcı eğitiminin
yetersizliği, penetrasyondaki tecrübesizlikler ve çalışanların
kişisel tecrübesizlikleri gibi faktörler dikkate alınmamaktadır
[2].
Bu çalışmada anlatılan 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.
Bu çalışmada anlatılan penetrasyon ile vurgulanmak istenen,
kullanıcı eğitimlerinin yanı sıra, paydaşların, yazılım
geliştirme yaşam döngüsü içerisine aktif olarak dâhil edilmesi
ve kendilerinden sürekli olarak geribildirimlerin alınmasıdır.
Yazılımın tüm paydaşlar (özellikle yazılımı kullanacak olan
son
kullanıcılar)
tarafından
kabul
görmesi
ve
yaygınlaştırılması ile yeni oluşacak iş süreçlerinin paydaşlara
anlatılması, etkin ve etkili penetrasyon süreçleri ile
mümkündür. Çalışmada, geliştirilen Bütünleşik Sosyal Yardım
Hizmetleri Projesi’nde takip edilen süreçler üzerinden,
penetrasyon
aktivitelerinin
mühendislik
aktivitelerine
entegrasyonu ve penetrasyon sürecinde yapılması gerekenler
ortaya konulmaktadır.

Özetçe
Yazılım endüstrisinde bütçe, takvim veya planlamaya
uygunluk gibi faktörler, proje yönetimi süreçlerinde başarı
kriteri olarak kabul edilmektedir. Son kullanıcıların yazılım
geliştirme yaşam döngüsüne ne kadar dâhil edildiği ve
geliştirilen yazılımı kullanıcıların etkin biçimde kullanıp
kullanamadıkları durumları sürecin başarı kriterlerinden
bağımsız tutulmaktadır. Oysaki son kullanıcılar arasında kabul
görmeyen, kullanıcılar tarafından benimsenmemiş ve etkin
biçimde kullanılamayan bir yazılım projesini başarılı kabul
etmek mümkün değildir. Penetrasyon, kullanıcılara sadece
yazılımın değil, yeni oluşumun, varsa yeni iş süreçlerinin,
kurum kültüründeki değişimlerin ve çalışanlardan beklentilerin
de
etkili
biçimde
aktarıldığı
bir
fırsat
olarak
değerlendirilmelidir. Bu çalışma, Bütünleşik Sosyal Yardım
Hizmetleri Projesi adlı projede takip edilen süreçler üzerinden,
penetrasyon
aktivitelerinin
mühendislik
aktivitelerine
entegrasyonunu ve penetrasyon sürecinde yapılması
gerekenleri ortaya koymaktadır.

1. Giriş
1960’lı yıllardan bu yana proje yönetimi üzerine araştırmalar
yapılmakta, projelerin başarı ya da başarısızlıklarının altında
yatan sebepler incelenmektedir [5]. Literatürde yer alan ve
projelerin başarısızlığının nedeni olarak gösterilen faktörler
kendi içlerinde doğrudurlar, ancak projelerin başarılı veya
başarısız olmalarının ardındaki faktörleri sistematik olarak
ortaya koyan bir yaklaşım bulunmamaktadır [7]. Yazılım
projelerinin büyük bölümünün, başarı ölçütlerinin en az
birinden başarısız olduğu ve önemli miktarda kaynağın
projelerde kaybedildiği, pek çok raporda yer almaktadır [1].
Chaos Chronicles verilerine göre en büyük 500 şirketin
yürüttüğü IT projelerinin sadece %34’ü başarı ile
sonuçlanmaktadır [1]. Başarısızlıkla sonuçlanan projelerde,
bütçe, zaman ve proje başında belirlenen özelliklerin süreç
içerisinde değiştirilmesi gibi faktörlerin başarısızlıkta temel
etken olduğu söylenmektedir [1].
1995-2004 yılları arasında yürütülen 250 büyük ölçekli
projeden sadece 25 tanesinin planlama, maliyet ve kalite
açısından başarılı olduğu görülmüştür [2]. 175 proje ise ciddi
gecikmelerden dolayı tamamlanmadan sonlandırılmıştır.
Görüldüğü üzere, yürütülen projelerdeki başarı oranının %10
gibi çok düşük bir oranda kaldığı karşımıza çıkmaktadır.
Sadece %10’u “belirli kriterler” açısından başarılı olarak
değerlendirilen
projelerin,
kullanıcılara
penetrasyonu
aşamasında ne kadar başarılı oldukları ise irdelenmesi gereken
bir konudur.
Projelerin başarısızlıklarının ardında yatan temel faktörler;
proje planlamasındaki (1), maliyet hesaplamasındaki (2),
ölçümlerdeki (3), kilometre taşlarının izlenmesindeki (4),

2. Problemin Tanımı
2.1. Proje Yönetimi Yaklaşımlarında Penetrasyona Yer
Verilmemesi
Proje yönetimi yaklaşımlarında, geliştirilen yazılımın
penetrasyonundan neredeyse hiç bahsedilmemesi, kullanıcı
yapısına yönelik bir yaygınlaştırma faaliyetini içermemesi ve
yazılımın yaygınlaştırılmasının öneminin proje yönetimi
süreçlerinde yer almaması görülebilmektedir. Projedeki
planlamanın dışına çıkmayan, bütçeye sadık kalan ve kalite
kontrolü
gereklerini
uygulayan
projeler
başarılı
sayılmaktadırlar [4]. 1994 yılında yayımlanan Standish Chaos
raporuna göre başarılı projelerin sahip olmaları gereken 5
temel faktör; (1) kullanıcıların sürece aktif olarak dâhil
edilmeleri, (2) yönetim desteği, (3) gereksinimlerin açık olarak
ifade edilmesi, (4) düzgün planlama ve (5) gerçekçi
beklentilerdir [7].
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Bu yaklaşımda, penetrasyon olmazsa olmaz değil, projenin
geliştirme süreçlerinde (analiz, tasarım, kodlama, test vb.)
yaşanabilecek aksaklık veya gecikmeler için tampon
görevindedir. Projedeki gecikmelerin telafisi olarak
penetrasyona ayrılan sürenin kullanılması düşüncesi
paydaşların proje süreçlerinde ihmal edilmesine yol açacaktır.
Yaşanan her gecikme, proje kapsamında geliştirilecek olan
ürünün kullanıcı beklenti ve ihtiyacından o derece
uzaklaşmasını da beraberinde getirecektir.

Yazılım
geliştirme
projelerinde
uygulanan
temel
yaklaşımlarda projenin analiz ve geliştirme süreçlerinde
sağlanan başarının bütün süreçleri kapsayan bir başarı
olduğuna inanılmakta, geliştirilen yazılımın penetrasyonu ve
kullanıcılar arasında kabul görerek yaygınlaştırılması gibi
durumlara vurgu yapılmamaktadır.
Kullanıcıların beklenti ve ihtiyaçlarının analiz sürecinde
belirlendiği ve ürünün geliştirildikten sonra kullanıcılar
tarafından tereddütsüz kabul göreceği varsayımı, yazılım
endüstrisinde karşılaşılan önemli problemlerdendir. Bu
yaklaşımda ürün geliştirme aşamasının planlamaya sadık
kalınarak tamamlanması ile projenin başarıya ulaştığı
düşünülmektedir. Ancak, penetrasyonun etkili biçimde
yapılamaması, söz konusu projenin orta ve uzun vadede
başarısız projeler arasında yer almasına neden olacaktır.
Penetrasyon, analiz çalışmalarında kullanıcılardan eksik alınan
bilgilerin tamamlanması için iyi bir fırsat olabilmektedir. Zira,
kullanıcılar, [analiz çalışmalarında] tüm ihtiyaçlarını
aktaramamakta, çok nadiren ne istediğini tam olarak
bilmektedirler [3]. Penetrasyonda en önemli kriter, başta
geliştirme süreçleri olmak üzere tüm süreçlerin kullanıcı
odaklı bir bakış açısı ve paydaşlara değer yaratma felsefesi
takip edilerek oluşturulmasına ve işletilmesine bağlıdır.
Kullanıcı kitlesinin yaygın olduğu ve organizasyonda
kurumsal değişikliklerin beraberinde getirileceği projelerde,
penetrasyonun proje takviminde yer almaması, projedeki
başarısızlığının baştan kabulü anlamına gelmektedir.
Dolayısıyla, penetrasyonun etkin olarak proje takviminde yer
alması, proje takvimindeki analiz, tasarım, kodlama ve test
süreçleri kadar önemlidir.
2.2. Proje Planında Penetrasyona
Amacından Farklı Kullanılması

Ayrılan

2.3. Penetrasyonun
Uygulan(a)maması

Etkin

ve

Etkili

Biçimde

Penetrasyon, projelerin başarıya ulaşmasında her ne kadar
önemli bir adım olarak görülse bile, etkili olarak yapılamaması
projenin hedeflerine ulaşamamasına neden olmaktadır.
Penetrasyon sürecinde alınan geribildirimlerin, yazılım
geliştirme yaşam döngüsü içerisinde değerlendirilmesi ve
hayata geçirilmesi, paydaşların yazılımı sahiplenmelerini
sağlayacak etkenlerden biridir. Belirli aralıklarla yapılacak
ürün gözden geçirme toplantıları ile tüm paydaşların aynı
platformda görüşlerini ve önerilerini iletmeleri sağlanmalıdır.
Penetrasyon bu anlamda, paydaşların yazılıma entegrasyonu
için de etkili bir araç görevindedir.
Bunun yanında, penetrasyon sürecinde kullanıcıların yazılımı
kullanmaları için profesyonel bir eğitime tabi tutulmaları
şarttır. Eğitim teknologlarının sürece aktif olarak dâhil edildiği
eğitim sürecinde, kullanıcıların yazılımı nasıl kullanmaları
gereği ve ilgili iş kurallarının kullanıcılara anlatılması,
yazılımın doğru olarak kullanılmasında önemlidir.
Özellikle kurumsal yazılım geliştirme projelerinde, yazılımın
kullanıcılara anlatılması, aynı zamanda yeni oluşumun da
doğru ve anlaşılır biçimde aktarılmasını da içerdiğinden
sadece bir yazılım eğitimi olarak değerlendirilmemelidir.
Penetrasyon,
yeni
oluşum
içerisindeki
kurumun
kullanıcılardan beklentisini paylaşabileceği ve yazılım ile
birlikte süreçlerde yapılacak her türlü değişimin kullanıcılara
iletebilmesini sağlayan bir fırsat olarak görülmelidir.
Etkili penetrasyon süreci, yazılımdaki geri dönüşleri azaltarak
maliyetin artmasını önleyecek, normal şartlarda sadece
projenin tamamlanmasının ardından yazılımı görme fırsatı
bulabilecek olan paydaşların, yazılım ile daha erken
tanışmasını sağlayarak adaptasyonunu hızlandıracak ve
projenin kullanıcılar tarafından kabulünü kolaylaştıracaktır.

Sürenin

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde kullanıcıların
aktif olarak yer almaları proje yönetiminden beklenen bir
yaklaşımdır. Kullanıcıların sürece aktif olarak katılımı ile
proje hedeflerinin belirlenmesi ve kullanıcılara getireceği
yararların ortaya konulması önemlidir [11].
Proje takvimi belirlenirken yapılan planlama çalışmalarında,
yazılımın penetrasyonu için süre ayrılması, kullanıcı
tarafından kabul görmesi için önemlidir. Kullanıcıların projeye
dâhil edilmesi, projenin en başından itibaren başlamalıdır [12].
Ancak, pek çok projede, analiz, tasarım ve kodlama
aşamalarında yaşanan gecikmeler, penetrasyona ve
yaygınlaştırma aktivitelerine ayrılan sürenin kısalmasına yol
açmaktadır.
Projelerde
yazılımı
yetiştirme
çabası,
kullanıcıların ihmaline yol açmakta, beklenti ve ihtiyaçlarını
dikkate almak yerine, yazılımı teslimi ile başarılı olunacağı
düşüncesi ağır basmaktadır.
Geliştirme süreçlerinde kullanıcılardan geribildirimler
almanın zaman kaybı ve çoğu zaman planlanandan daha fazla
işgücü gereksinimini beraberinde getireceği düşüncesi
kullanıcılar ile kurulması gereken iletişim kanallarına zarar
verebilmektedir. Dolayısıyla, ortaya proje takvimine sadık
kalınarak sonlandırılmış bir ürün çıkmaktadır; ancak bunun
kullanıcının bakış açısına göre ne kadar değerli ve
kullanılabilir olduğu düşünülmemektedir. Kullanıcılar
arasında kabul görecek bir yazılımın ortaya konulabilmesi
için süreçte kullanıcıların mutlaka yer alması gereği açıktır.
Penetrasyondan kısılan süre, yazılımın geliştirilmesi
esnasında kullanıcılarla yakın çalışmayı engelleyeceği için,
kullanıcıların beklentilerini karşılayacak bir uygulamanın
ortaya konulmasını zorlaştırmaktadır.

3. Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri
Projesi
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (SYGM) ve TÜBİTAK
işbirliği ile başlatılan projenin temel amaçları, devlet
tarafından verilen tüm sosyal yardımlara ilişkin bilgilerin tek
merkezde toplanması, sosyal yardımlarla ilgili veri
tabanlarının entegre edilerek hane halkı yaklaşımının
geliştirilmesi ve sosyal yardım bilgilerinin bütüncül bir şekilde
yönetilmesiyle
birlikte
sosyal
yardım
kararlarının
etkinleştirilmesi ve daha adil kaynak dağıtımının sağlanması
imkanını verecek bir bilgi sisteminin geliştirilmesidir.
Kişinin muhtaçlık seviyelerinin belirlenmesi esnasında, Yeşil
Kart, Milli Eğitim Bakanlığı E-Okul, Aile Hekimliği Bilgi
Sistemi (AHBS), Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu,
Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu, MERNİS, Sosyal
Güvenlik Kurumu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TAKBİS,
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu gibi kurumların bilgi sistemlerinden online
olarak ihtiyaç duyulan bilgiler çekilebilmektedir. PTT ve
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yapılmıştır. Bu sayede, farklı kültür ve çalışma disiplinine
sahip kullanıcıların aynı yazılımı kullanabilmeleri için gerekli
ortak paydanın belirlenmesine çalışılmıştır.

Ziraat Bankası ile sağlanan entegrasyonlar sayesinde kişilerin
nakdi yardım ödemeleri sistem üzerinden ilgili banka
hesaplarına yapılabilmektedir.
Proje sonucunda SYGM ve SYD Vakıfları’nın iş ve
işlemlerini bilgisayar üzerinden yerine getirebilecekleri ve iş
yüklerini önemli ölçüde azaltacak kurumsal iş süreçleri
otomasyonu geliştirilecektir. Proje kapsamında geliştirilen,
Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları Modülü 2010 yılı Eylül ayı
itibari ile tüm SYD Vakıfları’nın kullanımına açılmıştır. 2011
yılı Eylül ayı itibari ile ise Yardımlar Modülü ve Kaynak
Yönetimi Modülü’nün SYD Vakıfları’nın kullanımına
açılması planlanmaktadır.
Projenin hedef kitlesinde yer alan 973 SYD Vakfı’nda
çalışanların toplam sayısı yaklaşık 5 bindir. Bunun yanında,
Türkiye’de devlet eliyle yapılan sosyal yardımların SYD
Vakıfları aracılığıyla yoksulluk sınırı altındaki vatandaşlara
ulaştırıldığı düşünüldüğünde, geliştirilen sistemin etkilediği
kitle yaklaşık 10 milyonu bulmaktadır.
Projenin son aşamasında, yardım bilgilerinin tek bir merkezde
toplanmasının ardından bu bilgilerin belediyeler ve sivil
toplum kuruluşları ile protokoller çerçevesinde paylaşılması
hedeflenmektedir. Yardım faaliyetlerinin tek çatı altında
yürütülmesi ile mükerrer yardımları önleyecek ve aynı ailenin
farklı kurumlardan mükerrer yardımları almasının önüne
geçilecektir. Bu sayede, daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşa
ulaşılması ve sosyal yardımlara ayrılan bütçenin daha adil ve
planlı olarak dağıtılması sağlanacaktır.
4.

4.3. Pilot Uygulama
Yaygınlaştırma faaliyetleri öncesi, Ankara’da bulunan 26
SYD Vakfı’na Pilot Uygulama faaliyetleri kapsamında Son
Kullanıcı Eğitimleri verilmiştir. SYD Vakfı çalışanlarına bir
hafta süren uygulamalı yazılım eğitimi verilerek, kendilerinin
yazılımı hatasız ve doğru şekilde kullanmaları sağlanmıştır.
Uygulamalı olarak yazılımın kullanımı ve iş süreçlerinin
yazılım üzerinden yürütülmesinin öğretilmesini kapsayan Son
Kullanıcı Eğitimleri sonrasında, Ankara SYD Vakıfları
yazılımı kullanmaya başlamışlardır. Pilot uygulama esnasında
kullanıcıların yazılımı kullanmaları yakından takip edilerek,
yazılımda olabilecek muhtemel sorunların ortaya çıkarılması
hedeflenmiştir. Bunun yanında, yazılımın kullanımı esnasında
kullanıcılardan gelen her türlü geribildirim dikkate alınarak,
pilot uygulama, yazılımın geliştirme sürecinde analiz
faaliyetlerinin önemli bir parçası olarak değerlendirilmiştir.
4.4. Eğitici Eğitimi Modeli ve Etkin Yaygınlaştırma
3’er günlük gruplar halinde, 12’şer kişilik sınıflarda bilgisayar
başında haftada 2 defa verilen uygulamalı Eğitici Eğitimi
programı 18 gruba verilmiştir. Eğitimler esnasında konu sonu
testleri uygulanmış ve katılımcıların memnuniyet oranı
ölçülmüştür. Eğitici eğitimlerini tamamlayan SYD Vakfı
çalışanları kendi vakıfları dışında kendilerine atanan diğer
çevre vakıf çalışanlarına da benzer eğitim programını
uygulamışlar, bu sayede etkili yaygınlaştırma amaçlanmıştır.
Eğitim sürecinde uygulanan yaklaşımlarla, aynı zamanda
birer son kullanıcı olan eğiticilerin, projenin önemli bir
parçası olduklarını hissetmeleri sağlanmıştır. Vakıfların kendi
Son Kullanıcı Eğitimleri’ni de tamamlamaları ile hedef kitle
içerisinde yer alan tüm kullanıcıların yazılımın nasıl
kullanılması gereği konusunda eğitim almaları sağlanmıştır.
Yazılım, tüm Son Kullanıcı Eğitimleri tamamlandıktan ve bu
eğitimlerde belirli bir başarı oranına ulaşıldıktan sonra tüm
Türkiye’de SYD Vakıflarının kullanımına açılmıştır.

Yazılım Penetrasyonunda Başarı Ölçütleri

4.1. Yazılım Kullanılabilirliği ve Kullanıcıların Sürece
Aktif Katılımı
Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi kapsamında
geliştirilen sistemin kullanıcı kitlesi itibari ile kolaylıkla
kullanılabilir olması büyük önem taşımaktadır. Kullanıcı
dostu grafiksel kullanıcı ara yüzleri ile anlaşılır işlem adımları
sayesinde SYD Vakfı çalışanlarının iş ve işlemlerinde
yazılımı rahatlıkla kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.
Yazılımda işlem adımlarının sihirbazlar aracılığıyla yapılması
neticesinde, kullanıcının süreç gerektiren işlemler esnasında
yazılımda kaybolması önlenmektedir. Yazılım geliştirme
sürecinde, SYGM ve SYD Vakıfları temsilcileri ile belirli
aralıklarla bir araya gelinerek, ürün gözden geçirme
toplantıları
yapılmış,
bu
toplantılar
sonucunda,
kullanılabilirlik konusunda alınan geri bildirimler geliştirilen
yazılıma yansıtılmıştır.
Yazılımın geliştirme yaşam döngüsüne doğrudan dâhil edilen
kullanıcılar sayesinde, hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentilerini
kolaylıkla karşılayabilecek bir uygulamanın hayata geçirilmesi
sağlanmıştır. Kullanıcılar, yapılan ara ürün gözden geçirme
toplantıları ile yazılımın işleyişi ve ara yüzlerin uygunluğu
konularında görüş ve önerilerini bildirmişlerdir. Böylelikle,
yazılımın her ürün gözden geçirme toplantısı sonrası,
kullanıcıların ihtiyaçlarına daha fazla cevap verebilecek
duruma getirilmesi sağlanmıştır.

4.5. İyileştirme ve Kullanıcılarla İletişim
İyileştirme faaliyetleri kapsamında kullanıcılardan gelen her
türlü öneri, hata veya talep, kullanılan konfigürasyon yönetim
aracı ile kayıt altına alınmıştır. Gelen talepler değerlendirilerek
yazılıma yansıtılmış ve belirli periyotlarda güncellemeler
yapılarak,
kullanıcıların
ihtiyaçlarının
karşılanması
sağlanmıştır. Kullanıcıların yazılım ile ilgili iyileştirme
talepleri ve hata bildirimlerini Kullanıcı Talep Formu (KTF)
ismi verilen bir form doldurarak doğrudan Bütünleşik Sosyal
Yardım Hizmetleri Projesi - Proje Eğitim ve Saha Faaliyetleri
Ekibi’ne ulaştırma imkânları da bulunmaktadır. Kullanıcılar
online olarak Kullanıcı Talep Formu’na ulaşabilmektedirler.
Proje Web Portalı içerisinde tüm kullanıcıların ilettiği talepler,
iyileştirme önerileri ve hata bildirimleri tutularak bir bilgi
havuzu oluşturulmuştur. Bu sayede tüm kullanıcılar
başkalarının sisteme girdiği talepleri de kolaylıkla
izleyebilmektedir. Kullanıcılar bunun yanında Proje Web
Portalı üzerinden Proje hakkında her türlü bilgiye
ulaşabilmektedirler. Proje Web Portalı’nda, proje modül
bilgileri, eğitim materyalleri, Proje hakkında basında çıkan
haberler ve yazılım ile ilgili sık sorulan sorular bulunmaktadır.
Eğitici Eğitimleri’ni alan her SYD Vakfı çalışanı, kendisinin
eğitim verdiği SYD Vakıfları’ndan sorumlu tutulmuştur. Son

4.2. Uygulamalı Analiz Çalışmaları
Kullanıcıların uygulamalı analiz çalışmasında prototip
yazılımı görmesi geliştirme süreçlerinde gözden kaçan
noktaların ortaya çıkarılmasına yardımcı olmuştur.
Uygulamalı analiz çalışmalarına katılan belirli sayıdaki SYD
Vakfı’nın Türkiye’nin farklı bölgelerinden seçilmesi
sağlanarak, farklı grupların beklenti ve ihtiyaçlarının tespiti

223

5. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'11

Kullanıcı Eğitimleri’ni alan vakıflar, yazılım ile ilgili
problemlerini öncelikle kendilerine eğitim veren vakıf çalışanı
ile paylaşmışlar, sorunun çözülmemesi durumunda, konuyu
SYGM’de bulunan Yardım Masası çalışanlarına iletmişlerdir.
Yardım Masası çalışanının da çözümleyemediği durum
olduğunda, talep Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri
Projesi - Proje Eğitim ve Saha Faaliyetleri Ekibi’ne
iletilmekte ve çözüme kavuşturulmaktadır.

Nasıl ki özellikle bilgisayar kullanıcıların memnuniyeti ve
algılarındaki değişikliklerin sağlanabilmesi için eğitimin
önemi büyükse [9], büyük ölçekli projelerde son kullanıcıların
yazılımı kullanmalarına yönelik verilecek bilgisayar destekli
eğitimler, yazılımı kullanacak olanların beceri ve algılarında
istenilen yönde davranışların gelişmesini sağlayacaktır.
Kullanıcı eğitimi, proje kapsamında geliştirilen yazılımı
kullanıcıların nasıl kullanması gerektiğinin anlatılması yanında
kullanıcılara niçin bu yazılımı kullanmaları gereğinin
aktarılması konusunda da önemlidir [10].
Bu çalışma penetrasyonun bir süreç olarak algılanıp
penetrasyon için yeterli kaynakların zamanında planlanması ve
ayrılması gerekliliğini vurgulamaktadır. Farklı akademik
çalışmalarda ve organizasyonlarda bu konunun ele alınıp
bilimsel verilerle desteklenmesi faydalı olacaktır.

5. Sonuç
Yazılım projeleri genellikle büyük bir özen ve beklenti ile
başlatılmakta,
buna
rağmen
yaşam
döngüsünü
tamamlayamadan başarısızlıkla sonuçlanmaktadırlar [10].
Projelerin başarısının ardında yatan gerekçelerin araştırıldığı
çalışmalar, yazılım projelerinde kullanıcıların yazılımın yaşam
döngüsüne aktif olarak katılımlarının önemine vurgu
yapmaktadır [11]. Özellikle büyük ölçekli kurumsal yazılım
projeleri içerik ve özellikleri itibari ile organizasyonun, çok
sayıda çalışanın ve hatta vatandaşın hayatında önemli
değişiklikleri de beraberinde getirmektedirler. Bu yüzden,
başarı ile hayata geçirilen büyük ölçekli bir yazılım projesinin
varlığını sürdürebilmesi ve etkilediği farklı kullanıcı ve
organizasyonlar arasında kabul görmesi büyük önem
taşımaktadır. Özellikle bilişim teknolojileri alanındaki
projelerde görülen düşük başarı oranları düşünüldüğünde,
projeyi başarıya götüren yolun, onun sadece zamanında, uygun
bütçe ile hedeflenen şekilde geliştirilmesinden ibaret
olmadığıdır. Büyük ölçekli yazılım projelerinde başarısızlığa
giden yolda pek çok faktör etkili iken, böyle projeleri başarıya
götüren yöntemler ise kısıtlı olmaktadır [2].
Proje yönetimi, projelerin başarıyla mı yoksa başarısızlıkla mı
sonuçlanacağını belirleyen en önemli faktörlerin başında
gelmektedir [4]. Dolayısıyla proje yönetimi, bir projeyi ya
başarıya, ya da başarısızlığa doğru iten bir kuvvet olarak
değerlendirilebilir [2]. Proje takviminde penetrasyon ve
yazılımın yaygınlaştırılması ya hiç görünmemekte, ya
görünmesine rağmen takvimdeki gecikmeler dolayısıyla
penetrasyondan kısılmakta, ya da penetrasyon etkili biçimde
gerçekleştirilememektedir.
Penetrasyon en temel anlamıyla, kullanıcıların yazılımı etkin
ve etkili şekilde kullanabilmelerinin sağlanması olarak
algılanmaktadır. Kullanıcılardan eğitimler esnasında alınacak
her türlü geribildirim, yazılımın iyileştirilmesi ve kullanıcıların
beklentilerini tam olarak karşılayabilmesi için önemli bilgiler
sağlamaktadır. Yazılımın iyileştirilmesi ve kullanıcı
ihtiyaçlarının tam olarak anlaşılabilmesi için penetrasyon,
proje yönetimine ışık tutmaktadır.
Bunun yanında yazılımın penetrasyonuna sadece kullanıcının
yazılımı kullanmayı öğrenmesi gözüyle bakılması büyük
yanılgıdır. Özellikle büyük ölçekli yazılımlarda penetrasyon,
kullanıcı eğitiminden ziyade proje misyon ve vizyonunun tüm
proje paydaşlarına doğru olarak aktarılması için önemli bir
fırsat olarak değerlendirilebilir. Yazılımın kullanıcılar
tarafından kabul görmesi, yaygınlaştırmanın etkili olarak
sürdürülebilmesi ve projeden özellikle orta ve uzun vadede
fayda görülebilmesi için penetrasyon süreci kritiktir.
Organizasyon açısından ise, her büyük ölçekli yazılım, yeni
bir kurum kültürünün oluşumunu da beraberinde getirecektir.
Oluşan veya hedeflenen yeni kurum kültürünün kurum
çalışanlarına aktarılması, çalışanların yeni oluşuma karşı
oluşabilecek dirençlerinin kırılması ve yeni sürecin iknası,
etkili penetrasyon süreci ile mümkündür. Kısaca, penetrasyon
paydaşlarla yapılan güçlü bir entegrasyondur.
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bu bildirilerin hangi kurumlardaki yazarlar tarafından
yazıldığı, konferanslara ve sempozyumlara üniversite ve
yazılım sektörünün katkı oranları gibi istatistikler toplanmakta
ve sonuçları rapor edilmektedir.

Özetçe
Bu araştırmada, Türkiye’deki başlıca yazılım mühendisliği
konferanslarında sunulan bildiriler, yazılım mühendisliği ana
alanları kapsamında incelenerek Türkiye’de yazılım
mühendisliği araştırmalarına yön vermek isteyen çeşitli kurum
ve kuruluşlara bir ön bilgi sunmaya ve bu konuda araştırma
yapmak isteyen akademisyenlere de veri sağlamaya
çalışılmıştır. Bildirileri incelenen başlıca yazılım mühendisliği
konferans ve sempozyumları, Ulusal Yazılım Mühendisliği
Sempozyumu (UYMS), Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı
(UYMK), Yazılım Kalitesi ve Yazılım Geliştirme Araçları
Sempozyumu (YKGS)’dur. Çalışmada bu konferanslarda
sunulan 290 bildirinin her biri yazılım mühendisliği bilgi
birikimi kılavuzunda (SWEBOK – Guide to the Software
Engineering Body of Knowledge) ortaya konan yazılım
mühendisliği ana alanları temel alınarak incelenmiş ve
sınıflandırılmıştır. Ayrıca, bu bildirilerin yazarları, yazarların
bağlı olduğu kurumlar gibi çeşitli konularda istatistikler de
toplanmıştır. Araştırmamızda elde ettiğimiz en çarpıcı
sonuçlardan bir tanesi, Türkiye’de yazılım mühendisliği
konusundaki araştırmalarda son yıllarda yazılım sektörünün
önemli seviyede bir katkısının olduğudur. Ayrıca, bildiriler ile
sunulan araştırmalarda; yazılım mühendisliği araçları ve
metotları, yazılım tasarımı, yazılım mühendisliği süreçleri,
yazılım kodlaması ve yazılım kalitesi ön plana çıkmaktadır.

İncelemelerimiz sonucu, araştırmaya konu olan konferans ve
sempozyumlarda yaptığımız çalışmaya benzer bir çalışmanın
rapor edilmediğini tespit ettik. Bu araştırmanın bu konudaki
ilk çalışma olduğunu değerlendirmekteyiz. Dolayısıyla,
araştırma sonuçlarımızı başka bir çalışma ile karşılaştırma
fırsatı elde edemedik.
Bildirimizin 2. bölümünde Türkiye’de yapılan başlıca yazılım
mühendisliği konferans ve sempozyumları hakkında bilgiler
verilirken, 3. bölümde araştırma metodolojisine, 4. bölümde
araştırmanın analizine, 5. bölümde araştırmanın kısıtlarına ve
6. bölümde elde edilen sonuçlara yer verilmiştir.

2. Türkiye’de Yapılan Başlıca Yazılım
Mühendisliği Konferansları ve Sempozyumları
İncelememize göre Türkiye’de yapılan başlıca yazılım
mühendisliği sempozyum ve konferansları; UYMS, UYMK ve
YKGS’dur. İki yılda bir düzenlenmekte olan bu konferansların
düzenlenme tarihleri, düzenlendiği kurum ve şehir bilgisi ile
etkinlikte hazırlanan bildiri sayıları hakkında ki bilgiler Tablo
1’de gösterilmiştir.

Anahtar kelimeler : Türkiye’de Yazılım Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği Konferansları, UYMS, UYMK, YKGS.

Tablo 1: Düzenlenen konferanslar ve bildiri sayıları
Organizasyon
Bildiri
Düzenlendiği Kurum/Şehir
Adı/Tarihi
Adedi
UYMS 2003
Ege Üniversitesi /
31
23-25 Ekim 03
İZMİR
UYMS 2005
Ortadoğu Teknik Üniversitesi/
41
22-24 Eylül 05
ANKARA
UYMS 2007
Bilkent Üniversitesi /
36
27-30 Eylül 07
ANKARA
UYMS 2009
Yıldız Teknik Üniversitesi /
48
08-10 Ekim 09
İSTANBUL
UYMK 2006
İstanbul Teknik Üniversitesi /
24
20-21 Kasım 06 İSTANBUL
UYMK 2008
Ege Üniversitesi /
22
11-12 Eylül 08
İZMİR
UYMK 2010
Bilkent Üniversitesi /
10
04-05 Kasım 10 ANKARA
YKGS 2008
İstanbul Kültür Üniversitesi
09-10 Ekim 08
Hava Harp Okulu/
39
İSTANBUL
YKGS 2010
İstanbul Kültür Üniversitesi
03-04 Aralık 10 Hava Harp Okulu /
42
İSTANBUL
Toplam Bildiri Sayısı
293

1. Giriş
Türkiye’de yazılım mühendisliği oldukça genç bir mühendislik
alanıdır. Bu alanda Türkiye’deki ilk başlıca konferans 2003
yılında yapılan Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu
(UYMS) olup, sekiz senelik bir geçmişe sahiptir. Yazılım
mühendisliği eğitimi de gerek lisans, gerek yüksek lisans
seviyesinde son yıllarda artmaya başlamıştır.
Türkiye’deki yazılım mühendisliği konusunda yapılan
araştırmaların eğilimlerini tespit edebilmek için yaptığımız bu
çalışmada, Türkiye’de icra edilen yazılım mühendisliği
konusundaki başlıca konferanslar olan UYMS[1], UYMK[2]
ve YKGS[3]’de yer alan bildiriler incelenmiştir. Bu bildiriler
ilgili internet sitelerinden [1][2][3] temin edilmiştir.
Çalışmamızda sadece konferans/sempozyumlar ile sınırlı
kalmamızın nedeni, Türkiye’de yazılım mühendisliği alanına
özel araştırmaların sunulduğu geniş kabul görmüş bir yazılım
mühendisliği bilim dergisi tespit edemememizdir.
Araştırmamızda toplam 9 konferans ve sempozyumdaki
bildiriler incelenerek, bu bildirilerde hangi yazılım
mühendisliği ana alanları ile ilgili araştırmaların rapor edildiği,
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•
•

3. Araştırma Metodolojisi
Araştırma metodolojimiz aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:
1. Araştırma stratejisinin oluşturulması
2. Araştırma sorularının belirlenmesi
3. Literatür taraması
4. Bildirilerin temini
5. Yazılım mühendisliği ana alanlarının tespiti
6. Bildirilerin sınıflandırılması
7. Veri Seti oluşturulması
8. Analiz
9. Araştırmanın rapor edilmesi

•
•
•
•

Yazılımın Bakımı (Software Maintenance) (SM)
Yazılım Konfigürasyon Yönetimi (Software
Configuration Management) (SCM)
Yazılım
Mühendisliği
Yönetimi
(Software
Engineering Management) (SEM)
Yazılım Mühendisliği Süreci (Software Engineering
Process) (SEP)
Yazılım Mühendisliği Araçları ve Yöntemleri
(Software Engineering Tools and Methods) (STM)
Yazılım Kalitesi (Software Quality) (SQ)

Araştırmamız esnasında SWEBOK’taki yazılım mühendisliği
ana alanlarının bildirilerde yapılan çalışma alanlarını tam
olarak kapsayamadığını tespit ettik. Kapsanamayan bildiriler
için SWEBOK’taki ana alanlara ek olarak yeni kategoriler
belirledik. Bu kategoriler:
•
Yazılım
Mühendisliği
Eğitimi
(Software
Engineering Education) (SED)
•
Yazılım Lisanslama ve Patent Hususları (PTN)
•
Diğer (Others) (OTH)

3.1. Araştırma Sorularının Belirlenmesi
Araştırma kapsamında belirlediğimiz başlıca araştırma
soruları:
•
Yazılım mühendisliğinin hangi ana alanlarında
çalışmalar yapılmıştır?
•
Konferanslara katkı yapan yazarların bağlı
bulundukları kurumların çeşitliliği nelerdir?
•
Konferanslara katkı yapan yazarların bağlı
bulundukları üniversite ve yazılım sektöründeki
kurumların katkı oranları nedir?
•
Üniversite ve yazılım sektöründeki kurumların
çalışmalarının yoğunlaştığı alanlar nelerdir?
•
En fazla katkı yapan kurum ve yazarlar kimlerdir?

3.4. Bildirilerin Sınıflandırılması
Konferans bildiri kitapçıklarında yer alan her bildiri tespit
edilen
kategoriler
kapsamında
incelenmiş
ve
sınıflandırılmıştır. Yapılan sınıflandırma işlemi sırasında
bildirinin önce özetçe, giriş ve sonuç kısımları incelenmiş,
kategorisi hakkında eğer herhangi bir karara varılamazsa
bildirinin içeriğine bakılmıştır. Her bir bildiri, bağımsız iki
araştırmacı tarafından sınıflandırılmış ve daha sonra bu
sınıflandırmalar birbiriyle karşılaştırılmıştır. Farklı olan
sonuçlar yeniden incelenmiş ve ortak bir karara varılmıştır.
Sınıflandırmada:
•
Her bildiriye en az bir adet kategori verilmiştir.
•
Birden
fazla
alanın
kapsamına
girdiği
değerlendirilen bildiriler için kapsadığı alanlar tespit
edilmiş ve buna göre sınıflandırılmıştır.

3.2 Literatür Taraması
Öncelikli olarak bu konuda benzer bir çalışmanın rapor
edilmediği tespit edilmiştir.
Türkiye’de yazılım mühendisliği konusunda çıkarılan bir bilim
dergisi tespit edemediğimiz için, araştırmamızda UYMS,
UYMK ve YKGS’de yayınlanan bildirilere yer verilmiştir.
Temin edemediğimiz bazı bildiriler, bildiri yazarlarına
ulaşabildiğimiz e-posta adreslerinden talep gönderilerek temin
edilmeye çalışılmıştır. Ancak halihazırda temin edilemeyen üç
adet bildiri bulunmaktadır. Bu nedenle araştırmamıza konu
olan konferanslardaki sunulan toplam bildiri sayısı 293
olmasına rağmen veri setimiz 290 bildiriden oluşmaktadır.

4. Analiz
Türkiye’de yazılım mühendisliği alanında yapılan başlıca
konferanslarda sunulan bildirilerin konferans bazında sayısı
Tablo 1’de gösterildiği gibidir. Bahse konu konferanslarda
yayınlanan bildiriler, belirlenen yazılım mühendisliği ana
alanlarına göre sınıflandırılmışlardır. Bir bildiri birden fazla
kategori içerebilmektedir. Bu nedenle sınıflandırma temelli
listede elde edilen bildiri sayısı toplam bildiri sayısından
fazladır. Elde ettiğimiz bilgiler Şekil 2’de sunulmuştur.
Türkiye’de yazılım mühendisliği alanında şu ana kadar yapılan
dokuz konferansta yayınlanan bildirilerin yazarlarının hangi
tip kurumlara bağlı olduğunu belirleyerek, kurumların bu
konferanslara katkı oranlarını inceledik.
Bir bildirinin birden fazla yazarı olduğu durumlarda;
•
Yazarların hepsi aynı tip (üniversite/sektör/devlet)
kurumlara bağlı ise bu bildiri o alandaki kurum için
bir kere,
•
Yazarlardan farklı alanlardaki kurumlara bağlı
olanların olduğu durumlarda bahse konu bildiri
farklı tipteki her kurum için de birer kez sayılmıştır.
Şekil 3’te kurumların katkı oranlarının yıllara göre dağılımı
görülürken, Şekil 4’te toplam katkı oranlarına yer verilmiştir.

3.3. Yazılım Mühendisliği Ana Alanlarının Tespiti
Özellikle en temel araştırma sorularından birisi olan
“çalışmaların hangi ana alanlarda yapıldığı” sorusuna cevap
verebilmek için yazılım mühendisliği ana alanlarının tespiti
çalışmamız açısından önemli bir konuydu. Bu ana alanlar,
IEEE CS (The Institute of Electrical and Electronics Engineers
Computer Society) topluluğu tarafından hazırlanan, yazılım
mühendisliği bilim alanına bir çerçeve sağlayan ve bu alandaki
ana çalışma alanlarını ortaya koyan bir doküman olan yazılım
mühendisliği bilgi birikimi kılavuzundan (SWEBOK – Guide
to the Software Engineering Body of Knowledge) [4]
faydalanılarak oluşturuldu.
SWEBOK’ta belirtilen yazılım mühendisliğinin ana alanları:
•
Yazılım Gereksinimleri (Software Requirements)
(SR)
•
Yazılım Tasarımı (Software Design) (SD)
•
Yazılım Kodlaması (Software Construction) (SC)
•
Yazılım Testi (Software Testing) (ST)

226

5. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'11

Şekil 2: Yazılım mühendisliği ana çalışma alanlarına göre bildiri sayıları

Şekil 3: Yıllara göre konferanslara kurumların katkı oranları
•

Yazarlardan farklı kurumlara bağlı olanlar var ise,
bahse konu bildiri adı geçen tüm kurumlar için de
bir kez sayılmıştır.

Konferanslara yurtdışından çeşitli üniversite
kurumların da katkısının olduğu tespit edilmiştir.

ve

Tablo 2: Yazılım sektöründen en fazla katkı sağlayan kurumlar

S.NU
1
2
3
4

Şekil 4: Konferanslara kurumların katkı oranları

5

Veri setimizdeki bildirilerin yazarlarının hangi kuruma bağlı
olduklarını inceledik. Konferanslara katkıda bulunan altısı yurt
dışı olmak üzere toplam 36 üniversite ve yazılım mühendisliği
alanında çalışmalar yapan toplam 10 farklı kurum
bulunmaktadır. Bunların içerisinde konferanslara bildiri
bazında, en fazla katkı sağlayan ilk 5 kurum Tablo 2 ve Tablo
3’te gösterilmiştir.
Bu belirleme sırasında bir bildirinin birden fazla yazarı olduğu
durumlarda;
•
Yazarların hepsi aynı kuruma bağlı ise bu bildiri o
kurum için bir defa,

S.NU
1
2
3
4
5
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KURUM ADI
ASELSAN A.Ş.
TÜBİTAK
HAVELSAN A.Ş.
AYESAŞ
SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ
MÜHENDİSLİK VE TİC. A.Ş.

BİLDİRİ
SAYISI
55
24
12
7
9

Tablo 3: En fazla katkı sağlayan üniversiteler
BİLDİRİ
KURUM ADI
SAYISI
ORTA DOĞU TEKNİK
43
ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
36
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
16
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
11
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
8
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baktığımızda, görüyoruz ki; UYMS’nin ilk defa düzenlediği
2003 yılında, Üniversitelerin bu konferansa katkı oranı,
yazılım sektöründeki kurumların konferansa katkı oranının
yaklaşık iki katıydı. Bu oran 2005 yılında azalmakla beraber
yine de üniversiteler daha fazla katkı oranına sahipti. Ancak
ilerleyen yıllarda sektör ve üniversitelerin katkı oranları
birbirlerine eşitlenmiş hatta 2010 yılına geldiğimizde yazılım
sektöründeki
kurumların
konferanslara
katkı
oranı
üniversitelerin katkı oranının iki katına ulaşmıştır.

İncelenen konferanslarda yayınlanan bildirilerin yazarlarının,
bu konferanslarda yayınladıkları bildirileri temel alarak, kaçar
tane bildiri yayınlayarak bu konferanslara katkı sağladıklarını
belirledik. Birden fazla yazarı olan bildiriler için bu bildiriler,
bildirinin her bir yazarı için bir bildiri olarak sayılmıştır.
Toplamda en az 5 bildiri ile katkı sağlayan yazarlara Tablo
5’te yer verilmiştir.
Tablo 5: En fazla katkı sağlayan yazarlar
BİLDİRİ
S.NU
YAZARLAR
SAYISI
Oğuz DİKENELLİ
17
1
Onur DEMİRÖRS
16
2
Geylani KARDAŞ
9
3
Halit OĞUZTÜZÜN
7
4
Oya KALIPSIZ
7
5
Murat Osman ÜNALIR
6
6
Çağatay ÇATAL
6
7
Banu DİRİ
5
8
Barış
ÖZKAN
5
9
Erdem Eser EKİNCİ
5
10
Feza BUZLUCA
5
11
N.Yasemin TOPALOĞLU
5
12

2. Tüm bildirilerin incelenmesi sonucunda, yapılan
çalışmaların yazılım mühendisliği ana alanlarından sırasıyla
yazılım mühendisliği araçları ve yöntemleri (STM), yazılım
tasarımı (SD), yazılım mühendisliği süreci (SEP) ve yazılım
kodlaması (SC) alanlarında yoğunlaştığını görmekteyiz.
3. Üniversitelerin ve yazılım sektörü kurumlarının
çalışmalarında yazılım mühendisliği araçları ve yöntemleri her
zaman önemli bir yer tutmuştur. Ancak bu alanın yanı sıra;
üniversitelerin çalışmaları genellikle yazılım tasarımında ve
yazılım kodlamasında yoğunlaşırken, yazılım sektöründeki
kurumlarının çalışmaları yazılım mühendisliği sürecinde ve
Yazılım Kalitesinde (SQ) yoğunlaştığı görülmüştür.
4. Bu konferanslara en fazla katkı sağlayan yazarların bağlı
oldukları kurumlar ASELSAN ve Orta Doğu Teknik
Üniversitesi olurken, 17 çalışması ile tüm araştırmacılar
arasında en fazlı katkı sağlayan yazar Oğuz Dikenelli
olmuştur.

İncelemiş olduğumuz bildirileri, yazarlarının bağlı olduğu
kurum ve ilgili olduğu alan olarak sınıflandırdık. Böylece
anılan konferanslara katkıda bulunan araştırmacıların bağlı
oldukları üniversite/sektör/devlet kurumlarının 2003 ile 2010
yılları arasında yoğunlaştıkları yazılım mühendisliği ana
alanlarını belirlemeye çalıştık. Elde ettiğimiz bilgiler ışığında;
•
Üniversitelerin çalışmalarında, yazılım mühendisliği
araçları ve yöntemleri konusunun her zaman önemli
bir yer tuttuğunu ve bunun yanı sıra çalışmaların
yazılım tasarımında ve yazılım kodlamasında
yoğunlaştığını,
•
Sektörel kuruluşların çalışmalarında, yazılım
mühendisliği süreci ve yazılım mühendisliği araçları
ve yöntemleri konularının birlikte her zaman önemli
bir yer tuttuğunu ve bunun yanı sıra yazılım kalitesi
konusunun da son yıllarda önemini artırdığını,
tespit ettik.

Çalışmamız sırasında, SWEBOK’ta belirtilen ana çalışma
alanlarının böyle bir çalışma için sınıflandırmada yeterli
olmadığı tespit edilmiştir. SWEBOK’un genişletilmesi için bu
bildiriye benzer çalışmaların yapılmasının faydalı olacağı
değerlendirilmektedir.
Bildirilere açık kaynak olarak erişilebilmesi araştırmamızı
kolaylaştırılan bir husus olmuştur. Araştırmada her bildirinin
doğru şekilde sınıflandırılması üzerine önemle durulmuştur.
Her bildiriye kategoriler mutlaka iki araştırmacı tarafından
bağımsız olarak verilmiş, daha sonra birbiriyle karşılaştırılarak
varsa farklılıklar giderilmiştir.
İncelenen bildirilerde anahtar kelimelerin bulunmaması
bildirilerin
sınıflandırılmasını
güçleştirmiştir.
Bu
konferanslarda takip edilmesi istenen bildiri örneklerine
dünyadaki birçok konferansta da uygulanan bir husus olan
anahtar kelimelerin eklenmesini konusunu konferans
düzenleyicilerin dikkatine sunmaktayız.

5. Araştırma Kısıtları
Araştırmacıların sınıflandırma esnasında yanlış sınıflandırma
yapabilmeleri de mümkündür. Bu kısıtın çalışmamız
üzerindeki etkisini azaltmak için her bir bildiri iki araştırmacı
tarafından bağımsız olarak sınıflandırılmış ve sonuçların
tutarlılığı incelenmiştir.
SWEBOK’ta belirtilen yazılım mühendisliği ana alanlarının
sınıflandırmada yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Bu kısıt yeni
alanların belirlenmesi ile giderilmeye çalışılmıştır.

7. Açıklamalar
Bu bildirinin kapsamında olan direk veya dolaylı tüm fikir,
yorum ve görüşler yazarların şahsi fikirleri olup, bağlı
bulundukları hiçbir kurumun direk veya dolaylı olarak resmi
veya gayri resmi hiçbir görüşünü temsil etmezler. Bağlı
bulundukları kurumlar bu bildiriden doğan her türlü
sorumluluktan muaftırlar.

6. Sonuçlar

8. Kaynaklar

Araştırmadan elde ettiğimiz başlıca sonuçlar:

[1] http://uyms.emo.org.tr/
[2] http://www.cs.bilkent.edu.tr
[3] http://www.ykgs.org/
[4] Guide to the Software Engineering Body of Knowledge
(SWEBOK), IEEE Computer Society, 2004 Version

1. Üniversite ve yazılım sektörü kurumlarının toplam
konferans ve bildiri sayıları göz önüne alındığında, bahse konu
konferanslara katkı oranları yaklaşık olarak birbirlerine eşit
olarak görünmektedir. Ancak bu orana yıl bazında
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Do÷u Akdeniz Üniversitesi Yazõlõm Mühendisli÷i Programõ
ve Bilgisayar Mühendisli÷i/Yazõlõm Mühendisli÷i Çift Anadal Programõ

Iúõk AYBAY
Bilgisayar Mühendisli÷i Bölümü
Do÷u Akdeniz Üniversitesi
Gazimagosa – KKTC
e-posta : isik.aybay@emu.edu.tr
Özet
Bu makalede KKTC'de Do÷u Akdeniz Üniversitesi'nde uygulanmakta olan Yazõlõm
Mühendisli÷i programõ ve Bilgisayar Mühendisli÷i Bölümü'nde yer alan Bilgisayar
Mühendisli÷i ve Yazõlõm Mühendisli÷i çift anadal programõ tanõtõlacak ve verilmekte
olan yazõlõm mühendisli÷i dersleri ile ilgili bilgiler sunulacaktõr.
Abstract
In this study, the Software Engineering program and the Computer Engineering/Software
Engineering Double Major program of Eastern Mediterranean University of the Turkish
Republic of Northern Cyprus, wõll be presented, and some information on software
engineering courses which are being taught will be outlined.

1. Giriú
Yazlõm Mühendisli÷i alanõ, 1960’lõ yõllarõn sonundan beri çalõúõlan bir alandõr. Roger S.
Presman’õn yayõnlanan ilk kitabõndan bu yana alanda oldukça önemli geliúmeler
yaúanmõú ve son yõllarda önemli yazõlõm mühendisli÷i genel ders kitaplarõ yayõnlanmõútõr
[9, 10]. Ancak bu konuda üniversite düzeyinde programlarõn açõlmasõ oldukça yenidir.
2005 Yõlõnda yapõlan 2. Ulusal Yazõlõm Mühendisli÷i Sempozyumunda sunulan
makalemizde [1] Yazõlõm Mühendisli÷i e÷itiminde ele alõnmasõ gereken konularla ilgili
yapõlan bazõ çalõúmalara de÷inilmiúti. [2, 3, 7, 8]. Bu makalelerde yazõlõm mühendisli÷i
e÷itiminde iú ortamõnõn ö÷renilmesinin önemi vurgulanmaktadõr. Bu ba÷lamda, yazõlõm
mühendisli÷i alanõnda verilen derslerde iú hayatõnda kaúõlaúõlacak gerçek konulara yakõn
bir konunun iúlendi÷i yazõlõm projelerine yer verilmesi olmazsa olmaz bir koúul olarak
görülmelidir. Ayrõca, yazõlõm mühendisli÷i e÷itiminde problem çözme, takõm çalõúmasõ
ve iletiúim becerilerinin önemi ortaya çõkmaktadõr.
Kuzey Kõbrõs Türk Cumhuriyeti Do÷u Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar
Mühendisli÷i Bölümü CMPE-412 Yazõlõm Mühendisli÷i dersi, sekiz yõl süreyle proje
a÷õrlõklõ olarak verilmiútir. Dersin toplam dönem notu içinde grup halinde yapõlan dönem
projesinin a÷õrlõ÷õ %50 olarak belirlenmiútir. Böylece, ö÷renciler dersin dönem projesinin
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önemini açõkça görmekte ve ders için toplam çalõúma süresinin yarõsõndan fazlasõnõ proje
çalõúmalarõna ayõrmaktadõrlar. Sõnavlarõn (bir arasõnav ve bir sonsõnav) toplam a÷õrlõ÷õ
%50 olarak belirlenmiútir. Sõnavlarda problem çözme yeteneklerini geliútirmeye yönelik
tasarõm sorularõna en az %50 a÷õrlõkla yer verilmiútir. Yazõlõm mühendisli÷i derslerinin
sõnavlarõ için soru hazõrlamak, yakõn mühendislik disiplinlerine göre daha zordur.
Özellikle proje a÷õrlõklõ olarak verilen bir derste, sõnav sorularõnõn da proje yönetimi
a÷õrlõklõ olmasõ, ve ö÷rencilerin problem çözme yeteneklerini ölçen sorularõn sorulmasõ
gerekir. Do÷u Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli÷i Bölümü’nde verilen CMPE412 Yazõlõm Mühendisli÷i dersinde 2002-2005 yõllarõ arasõnda sorulan çeúitli arasõnav ve
sonsõnav sorularõndan örnekler [1]’de yer almaktadõr.
Kanõmõzca yazõlõm mühendisli÷i e÷itiminin baúarõlõ olabilmesi için anahtar rol, derslerde
verilen dönem projeleri ve bunun için yapõlan takõm çalõúmasõndadõr. Yazõlõm
Mühendisli÷i derslerinde proje a÷õrlõklõ ö÷retimin önemi hakkõnda çeúitli makaleleler
yayõnlanmõútõr. [3, 4, 5, 6].
Bu makalede, Do÷u Akdeniz Üniversitesi’nde üç yõldõr uygulanmakta olan, derslerinde
yukarõda anlatõlan projeye dayanan, problem çözme becerilerini geliútirmeyi hedefleyen
ve grup çalõúmasõna dayanan Yazõlõm Mühendisli÷i programõ tanõtõlacak, ayrõca bu
programõn yürülü÷e girmesinden sonra, Bilgisayar Mühendisli÷i ö÷rencileri için
hazõrlanan Bilgisayar Mühendisli÷i/Yazõlõm Mühendisli÷i Çift Anadal programõ ile ilgli
bilgiler aktarõlacaktõr. Bu çalõúmanõn, yazõlõm mühendisli÷i konusunda Türk
üniversitelerinde açõlacak benzer programlar için yararlõ bir örnek olaca÷õnõ
düúünmekteyiz.

2. Do÷u Akdeniz Üniversitesi Yazõlõm Mühendisli÷i Programõ
ølk olarak 2008/2009 Akademik Yõlõ’nda ö÷renci kabul eden Do÷u Akdeniz Üniversitesi
Yazõlõm Mühendisli÷i programõ dersleri, aúa÷õda Tablo 1’de listelenmiútir.
Tablo 1. Do÷u Akdeniz Üniversitesi Yazõlõm Mühendisli÷i programõ dersleri
Ders kodu
CMPE-101
MATH-163
ENGL-191
MATH-151
PHYS-101
CMSE-100
CMPE-112
ENGL-192
MATH-152
PHYS-102
HIST-280
CMSE-201

Ders adõ
Bilgisayar Müh. Temelleri
Ayrõk Matematik
øngilizce øletiúim I
Matematik I
Fizik I
Yazõlõm Mühendisli÷i Mesle÷i
Temel Programlama
øngilizce øletiúim II
Matematik II
Fizik II
Türk Inkõlap Tarihi
Yazõlõm Mühendisli÷ine Giriú
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Kredi
3
3
3
4
4
0
4
3
4
4
2
4

Dönem
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3

Önkoúul
CMPE-101
ENGL-191
MATH-151
MATH-163

5. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'11

CMPE-211
CMPE-231
MATH-201
CMPE-218
CMPE-222
CMPE-242
ENGL-201
UE-AH-01
CMSE-321
CMSE-323
CMPE-371
MATH-373
MATH-322
CMSE-322
CMSE-326
CMSE-346
CMPE-354
UE-AH-02
CMPE-471
CMSE-473
AE-01
AE-02
CMSE-401
UE-AH-03
CMSE-400
AE-03
AE-04
CMSE-402
IENG-450
UE-AH-04

Nesnel Programlama
Veri Yapõlarõ
Lineer Cebir ve Dif. Denklemler
Programlama Dilleri
Bilgisayar Mimarisine Giriú
øúletim Sistemleri
øngilizce øletiúim Becerileri
Üniversite Seçmeli dersi
Yazõlõm Gereksinimleri Analizi
ønsan/Bilgisayar Etkileúimi
Algortima Analizi
Mühendisler için Sayõsal Analiz
Olasõlõk ve østatistiksel Yöntemler
Yazõlõm Tasarõmõ
Yazõlõm Kalite Güvence ve Testi
Bilgisayar A÷larõ ve øletiúimi
Veri Tabanõ Yönetim Sistemleri
Üniversite Seçmeli dersi
Özdevinirler Kuramõ
Yazõlõm Süreçleri ve Yönetimi
Alan Seçmeli dersi 1
Alan Seçmeli dersi 2
Mezuniyet Projesi I
Üniversite Seçmeli dersi
Yaz stajõ
Alan Seçmeli dersi 3
Alan Seçmeli dersi 4
Mezuniyet Projesi II
Endistriyel Yönetim
Üniversite Seçmeli dersi

4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
3
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
0
3
0
4
4
4
3
3

3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8

CMPE-112
CMPE-112
MATH-152
CMPE-211
MATH-163
CMPE-112
ENGL-192
CMSE-201
CMSE-201
CMPE-231
MATH-201
MATH-152
CMSE-321
CMSE-201
CMSE-222
CMPE-231
MATH-163
CMSE-322
4.yõl ö÷renci
4.yõl ö÷renci
4.yõl ö÷renci
4.yõl ö÷renci
4.yõl ö÷renci
CMSE-401
4.yõl ö÷renci
-

Tablo 1’de yer alan derslerden CMSE kodlu olanlar Yazõlõm Mühendisli÷i Programõ
ö÷retim üyelerince verilmektedir. CMPE kodlu dersleri ise program ö÷rencileri
Bilgisayar Mühendisli÷i programõndan almaktadõrlar. Makalede ayrõlan yerin kõsõtlõ
olmasõ nedeniyle alan seçmeli dersleri listesine ve derslerle ilgili ayrõntõlõ bilgilere burada
yer verilememiútir. Ancak [11] numaralõ Web kayna÷õndan bu bilgilere eriúilebilir.

3. Yazõlõm Mühendisli÷i/Bilgisayar Mühendisli÷i Çift Anadal Programõ
Do÷u Akdeniz Üniversitesi’nde Yazõlõm Mühendisli÷i programõnõn baúlatõlmasõndan
sonra, Bilgisayar Mühendisli÷i ö÷rencileri için bir Bilgisayar Mühendisli÷i/Yazõlõm
Mühendisli÷i Çift Anadal programõ hazõrlanmõútõr. Bu çift anadal programõnda,
Bilgisayar Mühendisli÷i Bölümü ö÷rencileri kendi programlarõnda aldõklarõ 40 derse ek
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olarak aúa÷õda Tablo 2’de verilen 40 kredilik 10 dersi daha almalarõ durumunda,
Bilgisayar Mühendisli÷i/Yazõlõm Mühendisli÷i Çift Anadal diplomasõ almaya hak
kazanmaktadõrlar. Bu program ilk mezunlarõnõ 2010/2011 Akademik yõlõnda vermiútir.
Tablo 2. Bilgisayar Mühendisli÷i/Yazõlõm Mühendisli÷i Çift Anadal programõ ek dersleri

Ders kodu
CMSE-201
CMSE-321
CMSE-322
CMSE-323
CMSE-326
CMSE-423
CMSE-473
AE-01
AE-02
AE-03

Ders adõ
Yazõlõm Mühendisli÷ine Giriú
Yazõlõm Gereksinimleri Analizi
Yazõlõm Tasarõmõ
ønsan/Bilgisayar Etkileúimi
Yazõlõm Kalite Güvencesi ve Testi
Gömülü Sistem Tasarõmõ
Yazõlõm Süreçleri ve Yönetimi
Alan Seçmeli dersi 1
Alan Seçmeli dersi 2
Alan Seçmeli dersi 3

Kredisi
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4. Sonuç
Yazõlõm mühendisli÷i e÷itiminde derslerin artõk takõm çalõúmasõ deneyimi kazandõracak,
güncel konularla ilgili bir problemin dönem projesi olarak ele alõndõ÷õ yeni bir yaklaúõmla
verilmesi gerekti÷i kanõsõndayõz. Buna ek olarak, sõnavlarda da ö÷rencilerin problem
çözme yeteneklerini ölçecek ve geliútirecek, gene güncel konulardan alõnma sorularõn
sorulmasõ gerekti÷ini düúünüyoruz.
Bu iki yaklaúõmõ, yani proje temelli ve problem çözmeye dayalõ bir Yazõlõm Mühendisli÷i
programõnõ KKTC’de Do÷u Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli÷i Bölümü’nde
2008 yõlõndan beri yürütmekteyiz. Programa kayõtlõ ö÷rencilerden aldõ÷õmõz olumlu geri
beslemeler, bu yaklaúõmõn baúarõlõ oldu÷unu göstermektedir. Ancak kuúkusuz, program
mezunlarõnõn 2012 yõlõndan itibaren iú hayatõnda gösterecekleri uyum ve baúarõ, program
için gerçek bir ölçüt olacaktõr.
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(event logs) 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. Süreç madenciliği, çok az
sayıda çalışmada [10][11][12][13] 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. Ancak yazılım süreci olay veya 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.

Özetçe
Süreç uygulamalarının süreç tanımına göre doğrulanması,
yazılım süreç yönetiminin kritik bir adımıdır. Bu
doğrulamanın objektif kıstaslara göre ve bulguya dayalı olarak
yapılması gerekir. Yazılım sürecinin doğrulanamaması, süreç
verisini sağlayan kaynağın net olarak tespit edilemediği
anlamına gelir ki bu durumda süreç verisinin sürecin nicel
yönetimi için kullanılması da mümkün olmaz. Bu bildiri, süreç
madenciliği tekniği kapsamında etkinlik madenciliğinin,
yazılım süreç doğrulama için kullanımını anlatmaktadır. Bir
kamu kurumuna ait görev yönetimi sürecinin keşfi, keşfedilen
sürece göre uygulamaların doğrulanması ve uygulamadaki
varyasyonların tespiti için; ProM süreç madenciliği aracı
kullanılmıştır. Doğrulamanın başarımı istatistiksel olarak
sınanmıştır. Sınama sonucu, özellikle durum esaslı işleyen
yazılım süreçleri için, süreç madenciliğinin kullanılabileceğini
göstermiştir.

Bu bildiri, süreç madenciliği tekniği kapsamında etkinlik
madenciliğinin, yazılım süreç doğrulama için kullanımını
anlatmaktadır. Bir kamu kurumuna ait görev yönetimi
sürecinin keşfi, keşfedilen sürece göre uygulamaların
doğrulanması ve uygulamadaki varyasyonların tespiti için;
ProM [14] süreç madenciliği aracı kullanılmıştır. Bildirinin
izleyen ikinci bölümünde, süreç madenciliğinin yazılım süreç
doğrulama için kullanıldığı çalışmalar özetlenmiştir. Üçüncü
bölümde uygulamaya ilişkin detaylar, istatistiksel sınama
yöntemi ve bulgular açıklanmıştır. 4. bölümde ise çalışmanın
sonuçlarına ve gelecek çalışmaya yer verilmiştir.

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. Süreç uygulamalarının tanımlara göre
doğrulanması, yazılım süreç yönetiminin kritik bir adımıdır.
Bu doğrulamanın objektif kıstaslara göre ve bulguya dayalı
olarak yapılması gerekir [2]. 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.

2. İlişkili Çalışmalar
Bu bölümde, süreç madenciliğinin yazılım süreçleri için
uygulandığı çalışmalar özetlenmiştir.

Ne var ki bir yazılım sürecine ait tanımın varlığı, sürecin
tanımlandığı gibi uygulandığını ve verinin tanımlı sürecin
aynı uygulamalarından geldiğini garanti edememektedir.
Yazılım süreç referans modelleri [3][4], süreç uygulamalarına
ait izlerin, Kalite Güvence kapsamında kayıt altına alınmasını
ve bu kayıtların süreç doğrulanmada 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 [5][6][7][8].

Cook ve Wolf [10], 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. Ölçüm
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 madenciliği, iş süreçleri yönetimi alanında özellikle son
yıllarda yaygın olarak kullanılan bir süreç yönetim tekniğidir
[9]. Bu teknik, süreç-haberdar bilgi sistemleri (process-aware
information systems) üzerinde tutulan olay kayıtlarından

Rubin ve Aalst [11], yazılım geliştirme süreçleri için farklı
madencilik algoritmalarını tek bir arayüzde toplama
gereksinimini karşılamak için ProM platformunu önerir.
ProM süreç madenciliğini geniş bir alanda destekler ve çeşitli
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algoritmalar sağlar. Süreçleri keşfetmek, sosyal ağları 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, yazılım
süreç madenciliği için farklı yaklaşımları olan, algoritmaların
birbiri ile entegre çalıştığı verimli bir araçtır. Kontrol akış
madenciliği için kullanılan algoritmalardan bahseder; Alpha
Algoritması, Çok-fazlı Yaklaşım Algoritması (Multi-phase
Approach), Sezgisel Madencilik Algoritması (Heuristic
Miner) ve Genetik Madencilik Algoritması (Genetic Miner),
bu algoritmaların başlıcalarıdır. Bunlardan Alpha Algoritması
ve Çok-fazlı Yaklaşım Algoritması, genel olarak aynı
hassasiyete sahiptir ve süreç keşfi, olay kayıtlarındaki
sıradüzensel ilişkilerden beslenir. Alpha Algoritması olay
kayıtlarından keşfettiği süreci Petri-net olarak sunarken, Çokfazlı Yaklaşım Algoritması, olay kayıtlarından Olay-güdümlü
Süreç Zinciri (Event-driven Process Chain – EPC) modelini
oluşturur. Sezgisel Madencilik Algoritması ise keşfedilen
sıradüzensel ilişkilerin sıklığını temel alır ve istisna
davranışları göz ardı eder; bu yüzden veri kirliliğine
dayanıklıdır. Çalışmada gerçek bir projenin yazılım süreçleri
için madencilik algoritması uygulanmış, bu süreçlerin bazı
özelliklerinin analiz ve doğrulama çalışmaları ProM
kullanılarak yapılmıştır.

analiz yöntemi kullanılarak etkinlik zincirleri hakkında bilgi
edinilmiştir. Legal ve illegal etkinlik zincirleri tespit edilmiştir.
Süreç iyileştirme aşamasında ise geliştirme ekibi ile
değerlendirme yapılıp, kurumsal süreç tanımında fiili sürece
dayalı iyileştirmeler yapılmıştır.

3. Uygulama
Görev yönetim süreci, bir kamu kurumunun 16 ay süren
yazılım geliştirme projesinde değişiklik yönetimi aracı
üzerinde uygulanmış ve sürece ait bilgi araç üzerinde
saklanmıştır. Sürece ait kurumsal bir tanım bulunmamaktadır.
Bir görevin bilgisi; adı, uygulayıcısının adı, görevin durumu,
tahmini başlangıç tarihi, tahmini bitiş tarihi, fiili başlangıç
tarihi ve fiili bitiş tarihi alanlarından oluşur. Görevin durumu;
başlamaya hazır (ready to start), gelişimde (in progress),
tamamlanmış (finished), beklemede (pending), askıda (hold)
ve kapatılmış (closed) değerlerinden birini alabilir. Görev
atayıcısı; görevin adı, uygulayıcısının adı, tahmini başlangıç
tarihi ve tahmini bitiş tarihi değerlerini, her görevi tanımlarken
araca kaydetmiştir. Görevi gerçekleştirmek için atanmış görev
uygulayıcısı, görevin bir durumu üzerinde çalışmaya
başladığında fiili başlangıç tarihini araca girmiştir. Görevin
durumu sona erdiğinde ise görev uygulayıcısı, fiili bitiş
tarihini ve sonraki durum bilgisini araca kaydetmiştir. Görev
atayıcısı tarafından görev doğrulandığında ise fiili bitiş tarihi
girilerek görev kapatılmıştır. Böylece görevin planlanan değil
de gerçekleşen yaşam döngüsüne ve bu döngüdeki görev
durum kayıtlarına sahip olunmuştur.

Akman ve Demirörs [12] bir yazılım organizasyonunun süreç
verisi için 4 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 4 süreç madenciliği algoritmasının
çıktıları arasındaki farkları tespit etmek olmuştur.
Uyguladıkları süreç madenciliği algoritmaları Markov
Yöntemi, Sezgisel Madencilik Algoritması, Bulanık
Madencilik Algoritması (Fuzzy Miner) ve Genetik Süreç
Madenciliği’dir. Sonuç olarak tanımlanan süreç ile
gerçekleşen süreç arasında önemli farklılıklar olduğu tespit
edilmiştir. Algoritmalar farklı olsa da çıktıları benzer
davranışları üretmiştir; yine de en iyi sonucun Sezgisel
Madencilik Algoritması ile elde edildiği söylenebilir.

Çalışma için 85 görev ve ilişkili durum kayıtları temel
alınmıştır. Süreç madenciliği için ProM aracı [14]
kullanılmıştır. Çalışmada aşağıdaki adımlar sırasıyla ve ProM
aracı üzerine kurulan eklentiler kullanılarak (son adım hariç)
uygulanmıştır.
1. Görev yönetimi sürecinin Alpha Algoritması ile keşfi,
2. Uygulamaların, keşfedilen sürece göre, Uygunluk
Kontrolü (Conformance Checker) analiz yöntemi ile
doğrulanması,
3. Uygulamadaki süreç varyasyonların, Performans Ardılişlem Diyagramı (Performance Sequence Diagram) analiz
yöntemi ile tespiti,
4. Uygulamadaki süreç varyasyonlarının son durumlarına
göre birleştirilmesi ve süreç verisini kullanarak analiz
edilmesi.

Samalikova ve Kusters [13], belirli yazılım geliştirme süreç
verilerine dayalı olarak temel yazılım geliştirme süreçlerinin
elde edilebileceğini ve otomatik olarak daha gerçekçi süreç
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. Veri, 10 farklı yazılım geliştirme projesinden
elde edilmiş ve kayıt altına alınmıştır. CCB süreci kurumsal
olarak şirketin kalite kılavuzlarında tanımlıdır. Süreç
madenciliğinin verimliliği, toplanan ve kayıt altına alınan
verinin kalitesi ile doğru orantılıdır. Çalışmada fiili CCB
sürecinin keşfi için ProM 5.0’da yer alan süreç madenciliği
algoritmaları kullanılmıştır. Fiili süreç modeli ile kurumsal
süreç modeli karşılaştırılmıştır. Bu iki model arasındaki
farklılıklar geliştirme ekibi ile tartışılmış ve süreç iyileştirme
çalışmaları yapılmıştır. Süreç madenciliği algoritması olarak
Sezgisel Madencilik Algoritması uygulanmış ve gerçek süreç
keşfedilmiştir. Sonrasında yine ProM’da yer alan Performans
Ardıl-işlem Diyagramı (Performance Sequence Diagram)

Alpha Algoritması eklentisi, bir sürecin kontrol akışını Petrinet oluşturarak keşfetme tekniklerinden biridir [15]. Olay
kayıtlarında gözlenen faaliyetlerin nedensel bağımlılıklarını
yansıtan bir süreç modeli keşfetmeyi hedefler. Alpha
Algoritması bir süreç modelinin gerçekleştirim dizilerini
içeren olay kayıtlarını girdi olarak alır; bu kayıtları temel
alarak görevler arasından sıradüzensel ilişkileri çıkarır ve
sıradüzensel ilişkileri süreç modelini keşfetmek için kullanır.
Alpha Algoritması ile keşfedilen, görev yönetim sürecinin
Petri-net modeli Şekil 1’de verilmiştir. Keşfedilen modelde
dikdörtgenler göreve ait durumları, daireler ise bu durumlar
arasındaki geçişleri göstermektedir. Bu model, etkinlik dizisini
içeren klasik bir süreç tanımından çok, sürece konu olan
varlığın (bu çalışmada görev) yaşam döngüsü boyunca içinde
bulunduğu durumları ve bunlar arasındaki geçişleri vermiştir.
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Klasik süreç tanımını elde etmek için, durumları yaratan
etkinlikleri belirlemek gerekir.

varyasyonu farklı durum kümesine sahiptir ve referans süreç
modelinden yapısal olarak farklılık gösterebilir. Görev
yönetimi sürecinin durum zincirlerini çıkarmak için,
Performans
Ardıl-işlem
Diyagramı
analiz
yöntemi
kullanılmıştır. Görev yönetimi durum kayıtlarından 16 farklı
durum zinciri elde edilmiştir. Şekil 3’te durum zincirlerinden
ilk tespit edilen 4 tanesi gösterilmiştir. Her durum zinciri (ya
da süreç varyasyonu), ProM üzerinde örüntü (pattern) olarak
adlandırılmaktadır. Şekilde görülen örüntülerdeki durum
zincirleri Tablo 1’de verilmiştir.

Şekil 1: Görev yönetimi sürecinin Petri-net modeli
Uygunluk Kontrolü (Conformance Checker) analizi, süreç
modeli ile olay kayıtları arasındaki farklılıkları bulmak,
bunların süreç içinde yerlerini tespit etmek ve bu farklılıkların
şiddetini ölçmek için kullanılır [16]. Bu eklenti, süreç modeli
ile olay kayıtları arasında bir eşleme kurmak için, Petri-net ile
gösterilmiş bir süreç modeline ve o süreç için kaydedilmiş olay
kayıtlarına ihtiyaç duyar. Süreç modeli ile olay kayıtlarını
karşılaştırır ve süreç modeli ile olay kayıtları arasındaki
farklılıkları görselleştirerek tespit ederken farklılıkların
niceliğini de ölçer. Eklenti ile Uygunluk (Fitness), Hassasiyet
(Precision) ve Yapısal (Structural) olarak isimlendirilen 3
farklı analiz yöntemi kullanılabilir. Uygunluk (Fitness) analizi,
bir süreç modelinin olay kayıtlarında yer alan tüm
gerçekleştirim dizilerini üretip üretemediğini ya da diğer bir
açıdan bakıldığında, kayıt izlerinin model tanımına uyup
uymadığını araştırır. Süreç tanımı ile bir süreç varlığının
gerçekleştirimi arasındaki uyumsuzlukları tespit eder.

Şekil 3: Görev yönetimi sürecinin uygulamadaki
varyasyonlarının ardıl-işlem diyagramı ile analizi
Tablo1: Durum zincirleri

Uygunluk Kontrolü analiz yöntemi ile Alpha Algoritması
sonucunda üretilen görev yönetimi sürecinin Petri-net modeli
temel alınarak durum kayıtlarının uygunluğu doğrulanmıştır.
Bu yöntemle, süreçteki durum geçişleri hakkında bilgi
edinilmiştir. Uygunluk modeli Şekil 2’de yine Petri-net ile
gösterilmiştir. Şekildeki dairelerin içindeki sayılar, o geçişi
gerçekleştiremeyen (o geçişte takılan) görevlerin sayısını ifade
eder. Bu analize göre durum kayıtları, keşfedilen sürece %87
oranında uygunluk göstermektedir. Ne var ki 85 görevden
46’sı tamamlanmış ve ancak 25’i doğrulanarak kapatılmıştır.
Son olarak, Performans Ardıl-işlem Diyagramı analiz yöntemi
ile tespit edilen süreç varyasyonları, tüm varyasyonlar için
yeterli sayıda uygulama olmadığından, son durumlarına göre
birleştirilmiş ve birleşik varyasyonların performansı, “görev
süresi tahminleme yeteneği” türetilmiş metriğine göre analiz
edilmiştir. Bu metriğe temel olan görev bilgisi ve metriğin
türetilmesini sağlayan formüller Şekil-4’te verilmiştir.
Şekildeki tahmini başlangıç zamanı, tahmini bitiş zamanı, fiili
başlangıç zamanı ve fiili bitiş zamanı alanları, temel metriklere
karşılık gelmektedir. Temel metriklerden ilk önce tahmini
görev süresi ve fiili görev süresi türetilmiş metrikleri
tanımlanmıştır. Sonrasında ise bu iki metrikten, “görev süresi
tahminleme yeteneği” metriğini türetilmiştir.

Şekil 2: Görev ynt. süreci ile durum kayıtlarının uygunluğu
Performans Ardıl-işlem Diyagramı (Performance Sequence
Diagram) analiz eklentisinin amacı, sürecin performansını
değerlendirmektir [17]. Hangi davranışın sık ya da nadir
gözüktüğü, hangi davranışların olağanüstü durumlara neden
olduğu ve dahası, bu davranışların nedenlerini bulma
konusunda da yardımcı olabilir. Eklenti girdi olarak dizileri
alır ve onlar arasında aynı örüntüyü gösteren var mı diye dizi
elemanlarını birbiriyle karşılaştırır. Bulunan örüntüler ardılişlem diyagramında görüntülenir.

Tahmini
Başlangıç
Zamanı

Tahmini Bitiş
Zamanı

Tahmini Görev Süresi
(Tahmini Bitiş Zamanı –
Tahmini Başlangıç Zamanı)

Fiili
Başlangıç
Zamanı

Fiili Görev Süresi
(Fiili Bitiş Zamanı – Fiili
Başlangıç Zamanı)

Görev Süresi Tahminleme Yeteneği
(Fiili Görev Süresi / Tahmini Görev Süresi)

Görev yönetimi sürecinin ayrık durum zincirleri, literatürde
süreç varyasyonu [18] olarak anılmaktadır. Her süreç
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Şekil 4: “Görev süresi tahminleme yeteneği” türetilmiş
metriği ve ilişkili metrikler
Son durumlarına göre birleştirilmiş süreç varyasyonlarının
performansı, görev süresi tahminleme yeteneği metriğine ait
veriler üzerinde, ortalama (μ) ve standart sapma (σ)
hesaplanarak analiz edilmiştir. Veri, ait olduğu görevin son
durum türüne göre kümelenmiş ve her küme için μ, σ ve μ +/3σ değerleri hesaplanmıştır (Tablo 2). Tek değişkenli normal
dağılım gösteren veride, anormal olan değerler (μ +/- 3σ
aralığı dışında kalanlar) tespit edilmiştir. Ortalama etrafında,
+/- 3σ aralığındaki veriler, tüm verinin %97’sidir. Son durum
türü Finished olan süreç varyasyonlarında 40 görev arasından
1 görev anormal değere sahiptir.

Gelecek çalışmada, yazılım süreç doğrulamayı destekleyecek
bir altyapının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu altyapı,
“Software and Systems Process Engineering Metamodel
Specification (SPEM)”i [19] temel alarak süreç tanımlamayı
destekleyen, açık kaynak kodlu Eclipse Process Framework
(EPF) Composer aracı [20] ile tümleştirilecektir. Geliştirilecek
bütünleşik altyapının, bu alandaki başka çalışmalara da konu
olabilecek yazılım süreç madenciliği yöntemlerinin
desteklenmesi için temel oluşturması hedeflenmektedir.

5. Kaynakça
[1]
[2]

Tablo 2: İstatiksel Analiz

[3]
[4]
[5]

4. Sonuçlar

[6]

Bu çalışmada, iş süreçleri için süreç madenciliği
uygulamalarını destekleyen ProM aracı kullanılarak, süreç
madenciliği algoritmaları yazılım görev yönetimi süreç verisi
üzerinde uygulanmıştır. Uygulama adımları ile varılan
sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.
 Görev yönetimi sürecinin keşfi için, çıktısı Petri-net olan
Alpha Algoritması uygulanmıştır. Bu çıktı, sürecin
durumlarını ve bunlar arasındaki geçişleri göstermekte,
ancak klasik bir süreç tanımı vermemektedir. Bu nedenle
gelecek çalışmalarda, çıktısı Olay-güdümlü Süreç Zinciri
(EPC) olan Çok-fazlı Yaklaşım Algoritmasının
uygulanması düşünülmektedir.
 Keşfedilen süreç ile olay kayıtlarının uygunluğunu
denetlemek, diğer bir deyişle süreci doğrulamak için
Uygunluk Kontrolü yöntemi ile uygunluk analizi
yapılmıştır. Bu analize göre durum kayıtları, keşfedilen
sürece %87 oranında uygunluk göstermiştir; ancak sürecin
olay kayıtlarından keşfedildiği düşünülürse oranın yüksek
olması şaşırtıcı değildir. Ne var ki 85 görevden sadece
25’inin doğrulanarak kapatılması, süreçte tamamlanan
görevlerin doğrulanması ve kapatılmasıyla ilgili problem
olabileceğine işaret etmektedir.
 Görev yönetimi sürecinin uygulamadaki varyasyonları,
Performans Ardıl-işlem Diyagramı yöntemi ile analiz
edilmiş ve 16 farklı süreç varyasyonu saptanmıştır. Süreç
varyasyonları, her bir süreç uygulamasının geçtiği
durumları gözlemlemeyi sağlamıştır. Bu bilginin sürece
yönelik neden analizi yapmayı destekleyebileceği ve
gelecek çalışmalara dahil edilmesi düşünülmektedir.
 Görev yönetimi sürecinin farklılaşması ürettiği de veriyi
farklılaştıracağından, her varyasyonun verisi kendi içinde
nicel yönetime aday olabilir. Ancak uygulama sayısının
yetersiz olması sebebiyle, süreç varyasyonları son
durumlarına göre birleştirilmiş ve oluşan süreç
kümelerinin performansı, ortalama ve standart sapma
hesaplanarak istatistiksel süreç kontrolü prensiplerine göre
analiz edilmiştir. Verinin varyasyonlara göre kümelenerek
analizi, kümelerdeki anormal değer sayısını azaltmıştır. Bu
sonuç, süreç madenciliğinin sürecin doğrulanarak nicel
yönetilmesi için kullanılabileceğini göstermektedir.

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]
[18]

[19]
[20]
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sistemin en yüksek kapasitesi en düşük parçasının kapasitesi
kadar olacaktır.
Bu sebeple sistemlerin kabiliyetlerinin
belirlenmesinde “kullanılabilirlik” de bir kıstas olarak yer
etmelidir.

Özetçe
İnsan bilgisayar etkileşiminin temel amacı; insanın bilgisayar
sistemlerine daha etkili bir şekilde hâkim olabilmesini
sağlamaktır. Bu şekilde bilgisayar sistemleri insanların
hayatlarını teknolojik yenilikler açısından daha da fazla
rahatlatacaktır.

Bilgisayar sistemi geliştirimlerinde şirketler açısından
düşünüldüğünde; sistem kalitesi, maliyeti, geliştirim süreci
önemli faktörlerdir. Ancak bu kıstasları ne kadar yüksek bir
başarım ile yerine getirirseniz getirin, son kullanıcı sistemi
kullanamadığı noktada yapılan geliştirim kullanılmadan arka
planda kalacaktır.

Bu düşünce paralelinde kullanılabilirlik mühendisliğinin nihai
hedefi de insanların bilgisayar sistemlerini daha etkili, daha
kolay ve daha etkin bir şekilde kullanılabilmesinin mümkün
kılınmasıdır. Bu sebeple yazılım geliştirme sürecine bağımlı ve
paralel bir süreçle yürüyen, sistemin işlevlerinden ziyade daha
“kullanılabilir” olmasını hedefleyen bir çalışma planlanır.

Bu sebeple dünyada çoğu şirket yazılım kalitesi kadar,
kullanıcılar tarafından geliştirilen yazılımın kullanılabilirliğine
de önem vermektedirler. Bu sebeple yazılım geliştirme
süreçlerine
uyum
sağlayarak
kullanılabilirlik
de
incelenmektedir. Buradan elde edilen bilgiler ışığında
şirketlerin hedef kitle görünüşü hakkında bilgi sahibi olması;
daha çok müşteri memnuniyeti ve şirketler açısından çok daha
fazla saygınlık anlamına gelmektedir. Tüm dünyada bilgisayar
destekli sistemlerin geliştirilmesi üzerine çalışan firmalar ve
başta üniversiteler olmak üzere araştırma kuruluşlarının ortak
çalışmaları ile bir takım kontrol standartları tanımlanmaktadır.
Tanımlanan kavramlar standart olarak gözükmese de fikir
edinmek açısından uygun bir yol göstericidir. Bazı şirketler
tanımlamış oldukları bu standartları kendi üretimlerinde kıstas
olarak kullanmaktadırlar. [1,2]

Günümüzde birbirinden farklı kullanım şekillerine sahip
yazılımlar geliştirilmektedir. İşlevsel yönden yazılımların
geliştirmelerini standardize etmeye yönelik çalışmalar olsa da
(ve belirli seviyelerde kabullenilmeye başlansa da);
kullanılabilirlik yönünden gücü ve başarıyı garantileyen veya
kontrolünü gerçekleştiren standartlar henüz ispatlanabilmiş
değildir.
Bu çalışmanın ilk amacı; Türkiye’deki iş ortakları konumunda
olduğumuz sektörlerinin önde gelen yazılım firmalarının
uygulamalarından yola çıkarak, yazılım kullanılabilirliğinin
incelenmesi ve ülkemiz içerisinde ne derece yer edindiğine
yönelik bir tartışmaya başlangıç bilgilerini sağlayabilmektir.
Bu sebeple VeriPark firması iş ortaklarına yönelik olarak
uygulanmış anket çalışmamız yoluyla göreli olarak Türkiye’de
hâlihazırda uygulanmakta olan kullanılabilirlik çalışmaları
belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca ek olarak Türkiye’de
geliştirme sürecinde kullanılabilirlik çalışmalarına verilen
önem ile ilgili çıkarımlar da çalışma içerisinde yer almaktadır.
Bu çalışmalar neticesinde elde Türkiye’de ve Türk
kullanıcısına yönelik geliştirilen yazılım uygulamalarında
kullanılabilirliği arttırmak yönünde kullanılabilecek faydalı bir
takım bilgilerin özetlenmesi yönünde ilk fikirler elde
edilmiştir.

Sistem kullanılabilirliklerinin incelenmesi adına uluslararası
düzeyde ortaya konulmuş görüş ve incelemeler mevcuttur. Bu
yaklaşımların bir bölümü iş alanına bağlı olabilmektedir.[2]
Görüşlerin bir bölümü öznel, bir bölümü de nesnel olarak ele
alınabilir. Çalışmanın hedefi bu yaklaşımlar içerisinde nesnel
olarak
değerlendirilebilecek
alanları
irdelemek,
bu
incelemenin ardından yerel koşullara göre değişiklik
gösterebileceği düşünülen değerleri saptamak ve nesnel
değerlerin yerelleşme koşulunun ardından aldığı karşılıkları
belirlemek yönünde ilk fikirleri tartışmaya açabilmektir.

1. Giriş

2. Gerçekleştirilmiş Çalışmalar

Gelişen teknoloji ile birlikte bilgisayar temelli uygulamalar
insanların hayatında daha çok yer eder duruma gelmiştir. Bu
teknolojiler belli aşamaların ardından daha da insana bağlı
daha da insan yönelimli bir hal almıştır. Sistemlerin
işlevsellikleri zaman içerisinde ne kadar artsa da; kabiliyetleri
ancak insanların kullanım kabiliyetleri ile sınırlıdır. Bu konu
hakkındaki genel bir kanı üzerinden açıklayacak olursak; bir

İnsan bilgisayar etkileşimi üzerine araştırmalar
1980’lerin başlarında yoğunlaşmıştır.[3] Yapılan
çalışmalarda insan bilgisayar etkileşimine neden ihtiyaç
duyuldu, hangi aşamalardan gerecek bu tanımlamaların
yapıldığı belirtilmiştir. Bu çalışmaların ardından insan
bilgisayar etkileşimi için bir tanım yapılmıştır.
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ettirmektedir. İnsan da bu noktada bilgisayara etkileşim
seviyesinde hükmetmektedir.[9]

“Bilgisayar bilimleri altında yer almış, araştırma ve
uygulama
temelli
bir
oluşumdur”
şeklinde
tanımlanmıştır.

3.1. İnsan

İnsan bilgisayar etkileşimi başlığı altında yapılan
araştırmaların detaylandırılması ile alt inceleme alanları
üzerinde de yoğunlaşılmış, kullanılabilirlik ve
kullanılabilirlik mühendisliği başlıkları da formal olarak
tanımlanmıştır. [4,5]

İnsan faktörü bilgisayarın temel noktası olarak düşünülmüştür.
Bu noktada insanın özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak,
insanın bilgisayar sistemleri içerisindeki sınırlarını anlamak
gerekmektedir.

Kullanılabilirlik üzerine benzer çalışmalar ülkemizde de
gerek araştırma gerekse inceleme yöntemleri ile
gerçekleştirilmiş ve ülkemizde akademik anlamda
kullanılabilirlik yer edinmiştir. ODTU bünyesinde
yapılan çalışmalarda uluslararası düzeyde çalışmalar
incelenmiş ve bununla birlikte kullanılabilirlik
kontrolleri için laboratuvarlar kurulmuştur.[6,7]

İnsan dış dünya ile etkileşim halindedir. Bu etkileşim
yöntemleri olarak da insan; dış dünyada bilgi verir, dış
dünyadan bilgi alır.
Bu kadar temel bir yaklaşımı açıklayacak olursak; insan dış
dünya ile etkileşiminde duyularını kullanmaktadır. Bu konuda
insanın beş temel duyusu ön plana çıkmaktadır. Bunlar
“görmek, dokunmak, duymak, tatmak ve koklamak” tır.
Görmek, duymak, dokunmak HCI için en önemli üç temel
duyudur.

Bu çalışmalardan elde edilen bilgiler ışığında,
kullanılabilirlik testlerinin bir türü olan kontrol listeleri
üzerinde bir analiz yürütülerek çeşitli sonuçlar elde
edilmiştir.

Bu bilgiler ışığında, başarılı bir etkileşim sağlamak
istendiğinde, insan sınırlarının tam anlamı ile kavranması
gerekmektedir. Ancak bu kavramanın ardından etkileşimin
daha başarılı olması sağlanabilir.
3.2. Bilgisayar

3. İnsan Bilgisayar Etkileşimi (HCI)
Bilgisayar sistemleri temelde bilinen yapılardır. İçeriğinde
kasa, klavye, fare ve ekrandan oluşan yapılardır. Bilgisayar
tahiniden bu yana incelendiğinde etkileşim seviyelerindeki
değişim göz önünde bulundurulabilir.

Teknolojik yeniliklerin temel amacı; insanların yaşamlarını
kolaylaştırmaktır. Bu sebeple tüm teknolojik geliştirimlerin
temel hedefi insandır. İnsan Bilgisayar Etkileşimi bu temel
üzerinden ortaya çıkmıştır. İnsan Bilgisayar Etkileşimi
teknolojideki geliştirmeleri insanların kullanım kapasitelerine
göre şekillenmesini amaçlamaktadır.[3]

İlk başlarda komut girişi temelli bir yapı olmasına karşılık
zamanla daha yüksek düzeyde veri giriş çıkışını sağlar bir hal
almıştır. Bilgisayar sistemlerinin kullanım başarısı kullanıcının
bilgisayar ve çalışmakta oldukları iş sahası bilgisine göre çok
farklılık göstermektedir. Bir kullanıcı iş bilgisi olarak çok üst
seviyelerde olabilirken bilgisayar kullanım yeteneği olarak çok
başarısız olabilir. Bu ve bunun gibi farklı kullanıcı tiplerinin
de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

“İnsan Bilgisayar Etkileşimi (HCI) insan ve bilgisayar
arasındaki etkileşim üzerine çalışır. Genellikle bilgisayar
bilimleri, davranış bilimleri, tasarım ve çalışmanın diğer bazı
alanların kesişimi olarak kabul edilir. Kullanıcı ve bilgisayar
arasındaki etkileşimi ve kullanıcı ara birimlerini inceler.
Örneğin, klavye ve fare aracılığı ile veri girişi yapılan temel
sistemler ile etkileşimde olacağı gibi, uçak ve elektrik
santralleri gibi büyük ölçekli bilgisayar sistemleri ile olan
etkileşimleri de düşünülebilir.”[8]

Çoğu bilgisayar sistemi gündelik hayatımızda doğrudan ya da
dolaylı olarak karşımıza çıkmakta ve hayat standartlarını daha
yüksek bir noktaya çıkarmayı hedeflemektedir. Temel amacı
insan olan bilgisayar sahip olduğu kapasitenin insanlar
tarafından daha verimli kullanılmasının sağlanmasını
“Etkileşim” koluna devreder.

Yukarıda da belirtildiği gibi İnsan Bilgisayar Etkileşimi
insanın bilgisayar sistemleri üzerindeki hâkimiyetlerini esas
alarak ortaya çıkmıştır.
İnsan Bilgisayar Etkileşimi isminden de gözüktüğü gibi üç
temel parçadan oluşmaktadır. Bu temel parçalar “İnsan,
Bilgisayar, Etkileşim” dir. İnsan Bilgisayar Etkileşimi de bu üç
temel parçanın “Etkileşim” bölümünü ele almıştır.

3.3. Etkileşim
Genel kapasitelerini ve bulundukları sahaları belirttikten sonra
İnsan ve Bilgisayar sistemlerinin bir birine olan uyumunun da
incelenmesi ve daha üst seviyelere taşınmasını insan bilgisayar
etkileşimi üstlenmektedir.

Genel anlamda nesnelere kendi davranış yapıları çerçevesinde
işlevselliklere sahiptir. Etkileşimin bir parçası olan bilgisayar
gelişimini insan yeteneklerini temel alarak devam

Etkileşim kısmında sistemlerin insana daha yararlı ve
insanların sistem içerisinde daha aktif olmasını incelenir. Bu
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amaçla da insan sınırlarının belirli olması sebebiyle bilgisayar
sistemlerinin sınırları daha çok arttırılmaya çalışılır.
Bu amaçlar doğrultusunda etkileşimi arttırmak adına akademik
ya da şirketler tarafından uluslararası düzeyde incelemeler
yapılmış ve belirli süreçler ve kontroller tanımlanmıştır.

Yukarda da belirtildiği gibi bir sistemin kullanılabilir
olarak kabul edilebilmesi için bu temel maddeleri
sağlıyor olması gerekmektedir. Bu özellikler ne kadar
sistem içerisinde aktif olarak gözetilirse sistemin
kullanılabilirliği daha üst seviyede olacaktır.

4. Kullanılabilirlik
“Bir ürün ne ölçüde belirtilen kullanıcılar tarafından,
belirlenen hedeflere ulaşmak için verimli ve memnun edici
şekilde kullanılabilir.”. Şeklinde belirtilen kullanılabilirlik
bilgisayar sistemlerinin kullanıcılar tarafından daha verimli
kullanılabilmesini amaçlar.

5. Motivasyon

“Kullanılabilirlik kullanıcı ara yüzlerinin nasıl rahat
kullanılabileceğini değerlendiren bir kalite niteliğidir. Kelime
olarak "kullanılabilirlik" kullanılabilirliği arttırmak için
tasarım sürecinde kullanılan metotları ifade eder.”[10].
Kullanılabilirlik konusunda köklü çalışmaları bulunan Jakob
Nilesen de kullanılabilirliği bu şekilde tanılamaktadır.

Bu çalışmaya başlama sebebi uluslararası kullanım
standartlarının çok yüzeysel ve belli bölgelerin yerel etkilerini
içermektedir. Bu çalışmanın amacı; bu standartlarda bulunan
yerel koşulları tanımlayıp Türkiye’de belirlediğimiz şirketler
yöneltip, Türkiye’deki kullanılabilirlik yaklaşımlarına belirli
bir ölçüde aydınlatmaktır. Bu sebeple Türkiye’nin önde gelen
teknoloji şirketleri üzerinde yapılacak bir analiz ile Türkiye
çağında yerelleştirilmiş bir kullanılabilirlik yapısının temelleri
atılacaktır.

Karmaşık bilgisayar sistemleri zaman içerisinde büyük artışlar
gerçekleştirmiştir. Bu artışlar göz önünde bulundurulduğunda
insan kapasitesi bu uygulamalara uyum göstermekte
zorlanmakta ya da fazla çaba sarf etmek zorunda kalmıştır. Bu
noktada kullanılabilirlik insanların bu yeni karmaşık yapılara
uyumunu hızlandırmak için çalışmalar yapmayı amaçlamıştır.

Çalışmalar neticesinde ortaya çıkan kullanılabilirlik kontrol
listesini, iş ortaklarımızdan olan Türkiye’nin sektöründen öncü
firmalarına yönelttik. Genel olarak hedeflenen; belirlediğimiz
şirketlerde hali hazırda kullanılabilirlik süreçlerinin var olup
olmadığını saptamak, bununla birlikte objektif kıstaslarla elde
ettiğimiz kullanılabilirlik kontrol listesi maddelerinde
yerelliğin etkisini saptayabilmektir.
Bu belirttiğimiz analizi gerçekleştirmenin ardından düşünülen;
Türkiye’de geliştirilecek sistemlerde bu analiz sonucunun göz
önünde bulundurulması ile daha kullanılabilir sistemler elde
edilebileceği düşünülmektedir. Elde edilen kontrol listesi
sayesinde, sektörel tabanlı düşündüğümüzde, geliştirilecek
yeni sistemlere yardımcı yol gösterici olarak kullanabilecek bir
kontrol listesi elde edilmiş olacaktır.
Tüm Türkiye
genellememiz katılımcı şirketlerin sektörel farklılıklarından
ötürü mümkün olmayacaktır. Ancak geliştirilen ürünün
yazılım olması münasebeti ile Türkiye için geliştirilecek bir
yazılım için yardımcı bir yol gösterici kimliğini yine de
taşıyacaktır.

Şekil 1:Sistem kabul edilebilirlik modeli[11]

Kullanılabilirlik için beş adet kalite unsuru sayabiliriz.






Sübjektif Memnun Edici: Kullanıcı tasarımdan
memnun mu?

Kolay Öğrenme: Kullanıcılar yeni sistemle ilk
karşılaştıklarında temel işlemleri ne kadar
kolaylıkla gerçekleştireceklerdir?
Kullanıcı İçin Verimli: Kullanıcıların tasarımı
öğrenmelerinin ardından ne kadar hızlı kendi
işlemlerini yapabilecek konuma gelecektir?
Hatırlaması Kolay: Kullanıcılar bir müddet
tasarımı kullanmamalarının ardından tasarımı
yeniden kullanmayı denediklerinde ne kadar
akıllarında kalacaktır?
Daha
Az
Hata:
Kullanıcı
işlemleri
gerçekleştirirken
ne
kadar
hata
ile
karşılaşacaktır, sistem bunların ne kadarını
telafi edebilecektir, telafi edilemeyen hatalar ne
kadar sürede düzeltilecektir?

6. Kontrol Listesi
Kullanılabilirlik kontrol listesi kullanılabilirlik test
yöntemlerinden biridir. Sistem geliştiricileri bu listeler
sayesinde geliştirdikleri sistemleri kontrol edebilmektedirler.
Kullanılabilirlik kontrol listelerinin oluşturulması genel olarak
şirketlerin müşteri çevreleri ve daha önce geliştirdikleri
sistemlerden almış oldukları geri bildirimler göz önünde
bulundurulur.
Uluslararası düzeyde standart olarak bir kullanılabilirlik listesi
tam olarak ifade edilemese de; genel çapta iş çevreleri
tarafından ya da ürün tipi temelli dünyanın önde gelen
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şirketleri ve akademik kurumları tarafından belirli listeler
oluşturulmuş durumdadır. [2,12]
Bu kontrol listeleri oluşturulan bölgenin kullanıcı kitlesi
üzerinden elde edilen verilerle oluşturulmuş olduğunu
düşünsek de genel çerçevede tüm sistemler için
uygulanabilmektedir. Ancak bölgesel olarak yetersiz kaldığı ya
da farklılaştığı noktalar da olabilmektedir.

7. Türkiye’de Kullanılabilirlik Kontrolleri
Dünya genelinde bölgeselliğin etkileri yukarıda bahsettiğimiz
şekilde sınıflandırılabilmektedir. Buna benzer şekilde iş
ortaklarımızdan Türkiye’nin sektöründe önde gelen yazılım
şirketleri arasında yapmış olduğumuz bir anket neticesinde;
kullanılabilirliğin arttırılması amaçlı şirketlerin doğrudan ya
da dolaylı olarak yapmış olduğu çalışmalar konusunda bilgiler
edindik.

Şekil 2: Gösterilen uyarılarda planlı bir dil bilgisi
incelemesi aşaması var mıdır?
7.2. Sistem Beta Test Oranları

Bu bilgiler ışığından kanaatimizce Türk kullanıcılar tarafından
kullanılacak bir sistemin geliştirilmesi sırasında makalemizde
belirttiğimiz kıstaslara dikkat eden kullanıcılar daha başarılı ve
kullanıcılar tarafından daha kullanışlı bir sistem elde ediyor
olacaktır.

Daha sağlıklı bir şekilde son kullanıcıya sistem iletilmesinden
önce beta bir kullanıcı kitlesi ile sistemin belirli bir miktarda
denenip denenmediği konusunda ise, aldığımız cevap büyük
oranda “Evet” oldu. Beta gerçek kullanıcının toplam gerçek
kullanıcıya oranını sorguladığımızda da karışımıza çoğunlukla
“%5” lik bir oran çıkarken, büyük çoğunluk “%3 - %10”
arasında idi.

Elde ettiğimiz verilerin sonuçlarında Türkiye açısından göreli
bir varsayımda bulunulabilir. Hazırlanmış olan sorular
tamamıyla objektif kıstaslardan seçilmiş ve verilen cevaplar da
Türkiye’de kullanılan sistemlere yerel geliştiriciler tarafından
verilen yerel düşünceleri oluşturmaktadır. Bu sayede de
çalışma neticesinde düşünülen değer, oluşturulmuş listenin
Türk bir uygulama geliştiriminde yardımcı olarak
kullanılabilmesidir.
Yapılmış olunan anket yaklaşık otuz beş soru
barındırmaktadır. Anket çalışması için yirmi beş şirket ve beş
yüz kişi ile iletişime geçilmiştir. İsteklerimize geri dönüş on
şirket ve elli kişi civarında olmuştur. Makale içerisinde
bilgilendirme maksatlı birkaç soru ve yanıtlara değinilmiştir.
İstenildiği durumda tüm anket soruları için gerekli
bilgilendirme sağlanabilir.

7.1. Sistem Bildirimlerinin Kontrolü

Şekil 3: Beta kullanıcı testi gerçekleştiriliyor mu?

Kullanıcıya sistem içerisinde yapmış olduğu işlemi açıklamak,
girmiş olduğu verilerin neler olduğunu belirtmek ya da bir
hata oluşması durumunda hatanın sebeplerini belirtecek
şekilde metin temelli içerikler gösterilmektedir.
Yapmış olduğumuz araştırmalar doğrultusunda, kullanıcıya
gösterilecek metin temelli içeriğin oluşturulmasında nasıl bir
süreç izlenmektedir sorusuna çeşitli yanıtlar bulduk.
Katılımcıların büyük bir oranı sistem içerisindeki metinsel
içeriğin oluşturulması amaçlı özel bir grup olduğunu
belirtirken; küçük oranlarda da bu dilbilgisi incelemesinin
sürecin bir bölümünde yer aldığını ya da metinsel içerikte bir
dilbilgisi incelemesinin yapılmadığı bilgisi ortaya çıktı.
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7.3. Sistem İçinde Arama Alt Yapısı
Kullanıcıların büyüyen sistemler içerisinde en çok yüz yüze
geldikleri sorunların arasında yapacakları işlem ile ilgili
bölümü bulmakta kaybettikleri zamandır. Bu sebeple
günümüzdeki çoğu sistemde artık sistem içi bir arama alt
yapısı mevcuttur. Anketimize katılan şirketlerin tamamı
sistemleri içerisinde bir arama yapısı olduğunu söylemektedir.
Bir diğer açıdan sorduğumuz ikinci soru ise, ara yapısının ne
şekilde olduğu yönündedir. Bu sorumuzun cevabı ise büyük
bir oranla “Başlık temelli arama” olmuştur.

Şekil 5: Kullanıcı yönelim analizi

7.5. İçerik Paylaşımında Anlatım Şekli
Şirketler bazında düşündüğümüzde sistemlerinde sistemin
kullanımına yönelik bilgilendirme makaleleri ya da
yönlendiricilerini de sistemin içerisinde barındırmaktadırlar.

Şekil 4: Site içi arama yapıları

Anketimize cevap veren şirketlere sorduğumuz sorular
içerisinde sorulan bir diğer soru da; içerik anlatımını edebi
olarak ne şekilde gerçekleştirmektesiniz oldu. Şirketlerin
çoğunluğu Türkçe’mizde de alışık olduğumuz makale yazımı
şeklinde içerik paylaşımının kullanımını tercih etmek
olduğunu belirtti.

7.4. Kullanıcı Yönelim Analizi
Anketimizde şirketlere yönelttiğimiz bir diğer konuda;
kullanıcıların veri girişi yaptığı alanlarda kullanıcı
alışkanlıklarına göre belirli bir analiz yapılıp yapılmadığı
yönünde oldu. Bu analizin yapılması durumunda veri girişi
yapılan bölümlerde veri miktarlarında artma ya da azaltmaya
gidilip gidilmediğini sorguladık.
Çoğunlukla şirketlerde veri girişini arttırıp azaltmaya yönelik
analizler mevcut ancak anketimize katılan şirketlerin
çoğunluğu finans sektöründen şirketler olması sebebiyle ve
finans sektöründe veriler yasalar doğrultusunda değişkenlik
gösterdiğinden ötürü. Böyle bir analiz yapılmama oranı da bir
hayli yüksek çıkmaktadır.
Şirket temelli bir inceleme yaptığımız noktada ise; finans
ağırlıklı
şirketlerin
çoğu
böyle
bir
analiz
gerçekleştirmemekteyken, finans ağırlıklı olmayan şirketlerin
büyük çoğunluğu bu analizi gerçekleştirmektedir.

Şekil 6: İçerik paylaşımı
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7.6. Hedef Kitle Jargonu
Sistem içerisinde kullanılmakta olan metin temelli içerikte
kullanılan dil konusunda şirketlere yönelttiğimiz soru
karşısında çok çeşitli sonuçlar elde ettik. Ancak genel itibari
ile kullanıcılar dil özelliğini belirlemek için farklı bir yöntemle
dahi olsa bir çalışma gerçekleştirmektedir.

Şekil 8: Kullanılan yazı tipi

8. Sonuçlar
Uluslararası düzeyde kullanılabilirlik listelerini incelemenin
ardından; yapmış olduğumuz analizlerde bölgesel olarak
değişiklikler söz konusu olabilmektedir. Bu değişiklikleri
tahlil etmenin ardından oluşturduğumuz bir anket yardımıyla
iş ortaklarımızdan Türkiye’nin sektöründe önde gelen
şirketlerine yönelttik.
Elde ettiğimiz verilerle vardığımız noktada karşımıza çıkan;
anketi yönelttiğimiz şirketlerde kullanılabilirlik artık yazılım
geliştirme süreçlerinde doğrudan ya da dolaylı olarak yer
almaktadır. Bununla birlikte şirketlerin kullanılabilirlik için
bulundukları
sektörlere
göre
belirledikleri
faklı
kullanılabilirlik kontrolleri söz konusu olabilmektedir.

Şekil 7: Hedef kitle jargonu
7.7. Kullanılan Yazı Tipi

Bu araştırmamızın sonucunda analizimize katılan şirketlerin
sektörel geliştirimlerine benzer geliştirmelerde bulunan
şirketlerde bu analiz sonucundan faydalanıp geliştirmekte
oldukları sistemlerin kullanılabilirliğine katkıda bulunabilirler.

Sistem içerisinde özel bölümler ya da özel betimlemeler
dışında genel itibari ile aynı yazı tipi kullanılmaktadır. Bu
sebeple şirketlere sistemlerinde kullandıkları yazı tiplerini
belirlemede kullanmış oldukları standartlar hakkında
sorduğumuz sorunun cevabı büyük bir farkla tüm
platformlarda çalışabilecek ortak bir yazı tipinin olduğu
yönünde oldu.

9. Teşekkür
Ankete katılan şirketler iş ortaklarımızdan Türkiye’nin
sektöründe önde gelen şirketlerinden olup başlıcaları
şunlardır; VeriPark, INTERTECH, TURKCELL, Unipa,
Garanti Teknoloji, Yapı Kredi Bankası, Innova Bilişim,
Adrenalin Bilgisayar dır.
Yukarıda belirttiğimiz ankete katılan Türkiye’nin önde gelen
şirketlerine en içten teşekkürlerimizi sunarız.
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1

Özet

1.2. CHAOS Raporu

The Standish Group, Massachusetts ABD kaynaklı bir
araştırma şirketi, 1993 yılından beri yazılım ve bilgi
teknolojileri
(BT)
alanında
meydana
gelen
başarısızlıkları inceleme çalışmasını sürdürmektedir.
Çalışma, yazılım proje başarısızlıklarının kapsamını,
temel etkenlerini ve başa çıkma yollarını belirlemeyi
amaçlamaktadır. Her ölçekte ABD firmasında
gerçekleştirilen yazılım projesi arasında 2009 yılında
yapılan araştırmaya göre her 3 projeden sadece 1 tanesi
başarılı olmaktadır. 2009 yılında yayımlanan CHAOS
Chronicles raporunda yer alan bazı sayısal değerler
aşağıdaki gibidir:

Hızla karmaşıklaşarak gelişen ve rekabet koşullarının
sürekli değiştiği yazılım geliştirme sektöründe başarılı
olmak için sadece en iyi mühendisleri işe almak veya en
iyi yazılım geliştirme araçlarını kullanmalarını
sağlamak yeterli olmamaktadır. Booch’un da
vurguladığı gibi, iyi süreçleri uygulayan iyi insanlar,
süreç uygulamayan iyi insanlara göre her zaman daha
yüksek performans göstereceklerdir [11]. Kurumlar
geliştirdikleri yazılımların kalitesini ve ekiplerinin
üretkenliğini arttırmak, bakım ve onarım maliyetlerini
düşürmek, değişikliklere daha hızlı tepki verebilmek
amacıyla süreç iyileştirme programları uygularlar. Süreç
iyileştirme programları bir sertifika uyumluluğu (ISO
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. Bu bildiride, bir kurumda yürütülen süreç
iyileştirme programının yazılım kalite maliyeti
kavramları ile desteklenerek nasıl yönlendirildiği
anlatılmaktadır. Yapılan çalışmayla süreç iyileştirme
öncelikleri değiştirilmiş ve iyileşme maliyeti gerekçeli
olarak gösterilebilmiştir.




1994-2009 yılları arasında gerçekleştirilen araştırma
sonuçlarına göre yazılım projelerindeki başarısızlık
oranlarının dağılımı aşağıdadır:
Proje Başarı Oranları

Giriş

1.1. Yazılım Projelerinde Başarısızlık
Yazılım Projesi;





Yazılım projelerinin sadece %32’si zamanında,
planlanan bütçe ve tanımlı özellikleri içerecek
şekilde tamamlanmıştır.
Bütçesini ya da planlanan zamanı aşan
projelerin oranı %44‘tür.
Projelerin %24’ü iptal edilmiştir.

Tüm Projelere Oranı

1.



öncesinde tanımlanan özellik, işlev ve
gereksinimlerin daha azını karşılarsa,
başlangıçta planlanan bütçesini aşarsa,
tahminlenen bitirilme süresinden daha uzun
sürerse,
ya da tamamlanmadan iptal edilirse
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Şekil 1: Yıllara göre proje başarı oranları [7]

başarısız olmuş demektir. Yukarıda belirtilen ilk üç
maddenin gerçekleşmesi göreceli başarısızlık, son
maddenin gerçekleşmesi ise mutlak başarısızlık olarak
adlandırılır.

CHAOS araştırmaları, BT projelerinde iyiye gidişin var
olduğunu göstermektedir (Şekil-1).
2.

Doğasında karmaşıklık, belirsizlik ve farklı olanı ortaya
çıkarma, yeniyi üretme bulunan yazılım projesi gerçek
anlamda sosyal ve ekonomik açıdan oluşturduğu fayda
ve yarattığı net değer ile ölçüldüğünde başarı elle tutulur
anlam ifade edecektir [1], [9], [10].

Kalite Maliyeti

1950’li yıllarda Joseph M. Juran tarafından geliştirilen,
kalite maliyetlerini ölçme yöntemidir. Kaliteli bir ürün
ya da servis üretmenin bedeli olmamakla birlikte kaliteli
bir ürün ya da servis üretememenin bir maliyeti vardır.
Kalite maliyeti ölçme yöntemi üretim endüstrisinde
yaygın olarak kullanılmaktadır. Yazılım endüstrisinde
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ise yazılım kalite maliyeti olarak uyarlanmış ve
kullanılmaktadır.
Kalite maliyeti temel olarak iki maliyet toplamından
oluşmaktadır. Bunlar; kalitenin belirlenmesi için
harcanan kalite belirleme maliyeti, diğeri ise düşük
seviyedeki kalitenin iyileştirilmesi için harcanan
maliyettir. Her iki temel maliyet Şekil-2’de gösterildiği
gibi kendi içinde ikiye ayrılmaktadır [8], [9], [10].

Şekil 3: Yazılım kalite maliyetleri ekonomik modeli.[9]

Kalite maliyeti ve kalite faydası arasında da benzer bir
orantı bulunmaktadır. Kalite maliyetinin ideal bir
noktadan sonra artması kalitenin faydasının azalmaya
başladığını göstermektedir. Şekil 4’te kalite maliyeti ve
kalite faydası arasındaki ilişki gösterilmiştir.

Şekil 2: Kalite maliyeti kategorileri

Önleme Maliyetleri: Ürün ya da servislerin müşteri
gereksinimlerine uygunsuzluğunu önlemek için sürecin
başında yapılan ön çalışmalar ve tasarlanmış tüm
aktivitelerin giderleridir.
Değerlendirme Maliyetleri: Hedeflenen kalitenin
gerçekleştirilmesini
sağlamak
amacıyla,
kalite
özelliklerinin ölçüm ve kontrolleriyle ilgili giderlerdir.
Tasarım aşamasında belirlenen kaliteye uygunluk
derecesini garantiye alma amacı için ürün öncesi
girdilerin kontrolü, test edilmesi, yeniden gözden
geçirme ve değerleme çalışmaları için yapılan giderleri
kapsamaktadır.
İç Hata Maliyetleri: Tasarlanan kalite standartlarına
ulaşmak, müşteri gereksinim ve ihtiyaçlarını karşılamak
için geliştirme sırasında ortaya çıkan hata, problem ve
bunların düzeltilmesinin maliyetidir.

Şekil 4: Kalitenin eksilen faydası [1]

2.2. Yazılım Kalite Maliyeti Kullanımı
Yazılım kalite maliyeti yaklaşımının odağında para
olduğu için kuruluş yöneticilerinin ilgisini tereddütsüz
bir şekilde üzerine çekmektedir. Çünkü üst yönetim,
ölçümlerin kar ya da satış değeri oranlarıyla
sunulmasından etkilenecektir. İşin ilk yapıldığında
doğru yapılması elde edilecek net fayda ve değeri
belirleyeceği için üst yönetim fayda ve değere
odaklanarak gereken ilgi ve desteği sunacaktır. Net
fayda ve değer olarak ifade edilemeyen maliyet aslında
kötü değiliz, yapılması mümkün değil ya da her şeyi
değiştirmemiz gerekecek şeklinde olumsuz etkiler
oluşturacak ve değişime karşı direnç oluşmasına sebep
olacaktır. Ölçüm sonuçlarını yönetime fırsatlar bütünü
olarak sunabilmesi kalite maliyeti yaklaşımının gücünü
ifade etmektedir. Ayrıca, kalite bulanık bir ifade gibi
algılansa da maliyet hiçbir zaman önemsiz ve bulanık
değildir [2], [3], [6], [10].

Dış Hata Maliyetleri: Ürün ya da servis müşteriye
sunulduktan sonra müşteri tarafından tespit edilen hata,
problem ve bunların düzeltilmesinin maliyetidir.
2.1. Kalite Maliyetinin Ekonomik Modeli
Kalitesizlik maliyeti ve kalitenin sağlanmasına yönelik
maliyet arasında ters orantı bulunmaktadır. Kalitenin
sağlanmasına yönelik yatırım arttıkça kalitesizlik
maliyeti azalmaktadır. Bu orantıyı açıklayan model
Şekil 3’te görülmektedir. Şekilde görüldüğü üzere
değerlendirme ve önleme maliyetleri artmaya devam
ederken, hata maliyetleri ideal noktaya erişene kadar
düşüş gösterecektir. İdeal noktanın ötesine geçildikten
sonra, değerlendirme maliyetlerindeki artış ile hata
maliyetleri arasındaki denge bozulmaktadır.

Yazılım süreç iyileştirme programında etkin ve verimli
iyileştirme aktivitelerini belirleyebilmek için ilk adım
kuruluşun yazılım süreçlerinin o anki durumunun analiz
edilmesi ve ölçülmesidir. Böyle bir programda
ölçülemeyeni yönetmek mümkün olmayacaktır. Bu
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analiz ve ölçümü gerçekleştirmek için ölçümlerin
toplanması ve yazılım kalite maliyetinin hesaplanması
gerekmektedir. Çalışmamızda, yazılım kalite maliyetine
ilişkin toplanan ölçüm koleksiyonu ve nasıl toplanacağı
4. Bölümde anlatılmaktadır.
3.

(görevleri, sorumluları, takvimi, teslimat kalemlerini,
kaynakları, ölçümleri, riskleri içeren) bir süreç
iyileştirme planı oluştur
Uygula (Act): Plan adımlarını gerçekleştir, pilot
uygulamalarda dene, yaygınlaştır

Süreç İyileştirme Yaklaşımları

Öğren (Learn): Öğrenilen dersleri topla, sonuçları
hedeflerle karşılaştır, süreç iyileştirme yaklaşımının
verimini ölçümlere göre değerlendir

Süreç iyileştirmelerin yapılacağı ortama ve duruma göre
farklı yaklaşımlar izlenebilir. Deming tarafından
önerilen PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al)
döngüsü, ISO15504 Değerlendirmeleri, SEI tarafından
önerilen
IDEAL
(Initiate-Diagnose-Establish-ActLearn) uygulanabilecek yöntemlerdir.

4.

4.1. Uygulama Yöntemi
Bölüm 3’te anlatılan süreç iyileştirme yaklaşımları
ihtiyaca göre değerlendirilmekte ve kullanılmaktadır.
Yazılım kalite maliyeti uygulaması bu yaklaşımların
planlanması ve önceliklendirilmesi için temel
oluşturmuştur.

Bu
yöntemlerin
yanında
Süreç
İyileştirme
Önerileri(SİÖ) ile gelen ve yüksek öncelikli
iyileştirmeler de dikkate alınmalıdır. Bir şeylerin yanlış
gitmesi, daha verimli bir çözüm yolunun tespit edilmesi,
kullanılmayan süreç varlıklarının bulunması, veri analizi
sonucunda ortaya çıkan öneriler, yeni araçların sisteme
entegre edilmesi ve akla gelebilecek diğer tüm
konularda iyileştirme önerileri ortaya çıkabilir.

4.2. Uygulama Kapsamı
Yazılım kalite maliyetini hesaplamak üzere farklı
özellikte ve boyutta projelerin birleşiminden oluşan
portal projesi seçilmiştir. Proje büyüklüğü ekran sayısı,
veritabanı tablo sayısı, rapor sayısı, gereksinim sayısı ve
kod satır sayısı cinsinden hesaplanmış olup, harcanan
efor adam-ay cinsinden ifade edilmiştir. Proje boyutuna
ilişkin ölçümler Tablo 1’de verilmiştir.

3.1. PUKÖ

1.
2.
3.

4.

Planla: Problemi tanımla, Problemi analiz et
Uygula: Çözüm geliştir, Çözümü uygula, Veri
topla, Başarı kıstaslarını tanımla
Kontrol Et: Veri analizi yap, Sonuçları
değerlendir, Önlem için karar al, Değişikliğin
etkisini analiz et
Önlem Al: İstenilen sonuca ulaşılmadıysa
döngüyü tekrar çalıştır, başarıya ulaşıldıysa
çözümü sistematik hale getir ve kuruma
yaygınlaştır, kurumsal uygulamayı izlemeye al

Tablo 1: Proje boyutu

3.2. ISO 15504 Değerlendirmeleri

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Yazılım Kalite Maliyeti Uygulaması

Kurumun ihtiyaçlarını ve iş hedeflerini incele
Süreç iyileştirme çalışmasını başlat
Mevcut Durum Değerlendirmesini gerçekleştir
İyileştirme Planını Oluştur
İyileştirme adımlarını gerçekleştir
İyileştirme planını izle, ilerlemeyi takip et
İyileştirme kazanımlarını devam ettirmek için
yaygınlaştır, izle
Performansı izle

ölçüm

değer

ekran sayısı

721

veritabanı tablo sayısı

228

rapor sayısı

64

gereksinim sayısı

669

kod satır sayısı

96.000

Yazılım kalite maliyeti hesaplanması kapsamında
Hagan’ın tanımlamış olduğu ölçümler [5] temel
alınmıştır. Ancak; proje için yeterli veriye ulaşılamayan
bazı ölçümler Knox’un modeli [4] referans alınarak
hesaplanmıştır. Proje kapanış raporunda yer alan toplam
efor değeri ve yazılım yaşam döngüsü adımlarına göre
ayrılmış efor değerleri,
bu hesaplama işlemlerini
hızlandırmıştır.
Önleme
maliyeti
kategorisinde
hesaplanan ölçümler Tablo 2’de gösterilmiştir.

3.3. IDEAL

SEI tarafından geliştirilen bu model CMMi
çalışmalarının
başlatılmasını
ve
yürütülmesini
destekleyici bir rehber niteliğinde hazırlanmıştır.
Başlat (Initiate): İş hedefleriyle uyumlu süreç
iyileştirme hedeflerini, kapsamını, sponsorunu ve ilgili
ekibi belirle
Teşhis Et (Diagnose): İyileştirilecek süreci referans
modele (CMMi veya ISO15504) göre değerlendir
Yerleştir (Establish): Hedefleri ve bir önceki adımdaki
değerlendirme
sonuçlarını
karşılayan
ayrıntılı
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Tablo 2: Önleme maliyetleri
ölçüm grubu

ölçüm

gereksinim

müşteri/kullanıcı kalite ihtiyaçları için market araştırması

-

ürün kalite risk analizi

0

müşteri gözden geçirmesi için prototipleme

-

kullanıcı gereksinimleri gözden geçirmeleri/kontrolleri

-

proje kalite planlama

-

proje süreç geçerleme

-

geliştirme ortamı ve araç kalite denetleme

-

kalite için ortam ve araç oluşturma

-

proje

değer

işgücü birimi

geliştirici kalite eğitimi

10

adam-gün

formal denetleme/eşli gözden geçirme

40

adam-saat

tekrar kullanım kütüphanesi

eğitim

3

adam-gün

değişiklik yönetimi

yönetim

5,1

adam-ay

yazılım kalite-güvence

yazılım süreci ve standartları tanımlama ve yayımlama

3,6

adam-ay

ölçme: veri bakımı, analizi, ve raporlama

6

adam-gün

yazılım kalite-güvence programı planlama

60

adam-gün

yazılım kalite-güvence performans raporlama

10

adam-gün

yazılım kalite-güvence eğitimi

60

adam-gün

süreç iyileştirme

60

adam-gün

12
6
2
22,62

adam-gün
adam-ay

yazılım kalite-güvence süreç uyumluluğu denetimleri
ISO 9001
ISO 15504
diğer
Toplam

Değerlendirme maliyetleri ölçüm gruplarına göre
hesaplanırken daha önceden sınıflara ayrılmamış efor
değerleri
proje
yöneticisi
ile
konuşularak
tahminlenmiştir. Proje toplam eforunun %10’luk
kısmını değerlendirme maliyeti eforları oluşturmaktadır.
Oranın bu derece düşük olmasındaki en büyük etken
müşteri isteklerinin sürekli değişkenlik göstermesi ve
müşteri iç süreçlerinin sürekli güncellenmesidir. Müşteri
standartlara uyum kapsamında süreçlerini sürekli
güncellerken müşteri süreçlerine bağlı geliştirilen bu
projede dolayısıyla harcanan eforun büyük kısmı
değişiklik ve bu değişikliklerinin geliştirilmesine
kaymaktadır. Bunlardan yola çıkarak hesaplanan
değerlendirme maliyeti kategorisindeki ölçümler Tablo
3’te gösterilmiştir.

ölçüm grubu

ölçüm

tedarik edilen
ürün testi

hata
tespit
etme
maliyeti

proje
değerlendirme
dış
değerlendirme
ler
alan
performans
denemeleri
Toplam

değer

işgücü
birimi

-

süreç
olgunluk
değerlend
irme

3

adam-gün

-

14,732

adam-ay

İç hata maliyetleri bu projede efor cinsinden
tutulmamaktadır.
Projenin
yaşam
döngüsünde

Tablo 3: Değerlendirme maliyetleri
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karşılaşılan hata, problem, kusur, başarısızlık ve
değişiklik istek sayıları sınıflandırılarak tutulmuştur.
Fakat her bir madde için harcanan efor
kestirilememektedir. Çözüm olarak iç hata maliyetleri
Knox’un modeli referans alınarak hesaplanmıştır.
Organizasyon yazılım geliştirme süreçleri bazında ISO
15504 (SPICE) Seviye 2 sertifikasına sahiptir. Bu
doğrultuda Knox’un modeli referans alınırken
organizasyonun CMMi Seviye 2 olduğu varsayılmıştır.
Bu yaklaşımlar kullanılarak hesaplanan iç hata maliyeti
Tablo 4’te gösterilmiştir.

Toplam Yazılım Kalite Maliyeti Oranı
= 59,61
Bu proje için toplam yazılım kalite maliyeti oranı %
59,61 olarak hesaplanmıştır.
Yazılım kalite maliyetlerinin hesaplanması süreç
iyileştirme programının ilk adımı olmakla birlikte
sonraki adımlarda uygulanacak önceliklendirmelere ve
alınacak kararlara temel oluşturmaktadır. Süreç
iyileştirme programının başarısını etkileyecek bu
ölçümlerin toplam yazılım kalite maliyetine oranı grafik
üzerinde Şekil 5’te gösterilmiştir.

Dış hata maliyetleri, iç hata maliyetlerinde olduğu üzere
bu
proje
için
doğrudan
hesaplanmamıştır.
Organizasyonun personel çalışma-zaman girişleri için
kullanılan uygulama kayıtları incelenerek dış hata
maliyetleri hesaplanmıştır. Dış hata maliyetleri
hesaplanırken ürünün müşteriye tesliminden yani
garanti kapsamının başladığı andan hesabın yapıldığı
güne kadar olan müşterinin ürünü kullanması sırasında
karşılaştığı problemler ve değişiklik isteklerini
karşılayabilmek için harcanan eforlar toplanmıştır.
Toplam sonucu elde edilen dış hata maliyetleri Tablo
4’te gösterilmiştir.

Yazılım Kalite Maliyeti Oranları

%20

%37

İç Hata

değer (adam-ay)

iç hata

32,285

dış hata

18,18

Toplam

50,465

Şekil 5: Yazılım kalite maliyetlerinin projenin toplam
yazılım kalite maliyetine oranları

4.3. Süreç Değerlendirme Uygulaması
Süreç iyileştirme programı yazılım kalite maliyetlerinin
hesaplanması, hesaplama sonuçları kullanılarak hedef
süreç ya da süreçlerin belirlenmesi, hedef süreç ya da
süreçlerdeki zayıflık ve iyileştirme ihtiyaçlarının ortaya
çıkarılması, önceliklendirilmesi ve bu önceliklendirme
doğrultusunda yapılan iyileştirme çalışmalarından
oluşmaktadır.

Kalite maliyeti kategorilerinde hesaplanan ölçümler
Tablo 5’te gösterilmiştir.
Tablo 5: Yazılım kalite maliyetleri
maliyet türü

%17

Değerlendirme

Dış Hata

Tablo 4: Hata maliyetleri
maliyet türü

Önleme

%26

değer (adam-ay)

önleme

22,62

değerlendirme

14,732

iç hata

32,285

dış hata

18,18

Toplam

87,817

Organizasyonda seçilen proje için hesaplanan yazılım
kalite maliyeti incelendiğinde iç ve dış hata
maliyetlerinin kalite maliyetlerinin büyük kısmını
oluşturduğu Şekil 5‘te görülmektedir. Bu maliyetlerin
yüksek çıkmasından yola çıkarak organizasyonda
iyileştirilecek
süreç
belirlenmiştir.
Dış
hata
maliyetlerinin yüksek olması ürünün istenen düzeyde
test edilemediğini ve test edilen kısımların yeninden
incelenmesi gerektiğini göstermektedir. İç hata
maliyetleri ise sürekli değişen gereksinim ve yeni gelen
istekler doğrultusunda testlerin karmaşıklaşarak
uzamasına, sayısının artmasına ve yönetim için daha
fazla efora ihtiyaç duyulması nedeniyle yüksek
çıkmıştır. Bu bağlamda iyileştirilmek üzere Yazılım
Test süreci seçilmiştir.

Toplam yazılım kalite maliyeti kaliteyi sağlama
maliyetleri ve kalitesizlik maliyetlerinin toplamından
oluşmaktadır. Toplam yazılım kalite maliyetinin proje
eforuna oranı ise toplam yazılım kalite maliyeti oranıdır.
Bu proje için harcanan efor proje kapanış raporunda
129,14 adam-ay olarak hesaplanmıştır. Proje eforuna dış
hata
maliyetleri
eklenerek
toplam
efor
hesaplanmaktadır.

Süreç değerlendirme çalışması referans bir model
kullanılarak sürecin güçlü ve zayıf yönlerinin tespit
edilmesi ve iyileştirme önerilerinin ortaya çıkarılmasını
kapsamaktadır. Organizasyondaki bu çalışma ISO
15504 modeli referans alınarak gerçekleştirilmiştir.
Değerlendirme çerçevesinde organizasyonun süreç
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Tablo 7: ISO 15504 Süreç özellik ölçekleri

varlıkları kütüphanesinde yer alan daha önceden
tanımlanmış Yazılım Test süreci incelenerek süreç
değerlendirme için veri toplanmaya başlanmıştır. Yazılı
belge olarak saklanmamış aktivitelere ilişkin test süreci
paydaşları ile ortak çalışma yürütülerek gereken verinin
toplanması sağlanmıştır. Sürece ilişkin toplanan bu
verinin doğrulanması ise her bir süreç özelliği için
kontrol listeleri kullanılarak yapılmıştır. Tüm bu
sonuçlar doğrultusunda hazırlanan değerlendirme geçici
raporu test süreci paydaşları ile paylaşılmış geri dönüş
ve yorumlar kullanılarak da toplanan verinin ve yapılan
değerlendirmenin doğrulanması sağlanmıştır.

özellik
ölçeği

kısaltma

tam

F

gerçekleştirim
oranı %
86 - 100

kapsamlı

L

51 - 85

kısmi

P

16 - 50

hiç

N

0 -15

ISO 15504’te bir sürecin süreç boyutunda olgunluk
seviyesini sağlaması kontrol edilen seviyeden önceki
seviyelerdeki
süreç
özelliklerini
tam
olarak
gerçekleştiriyor olması ile mümkündür. Tablo 8’de ISO
15504’te yer alan seviye sağlama koşulları
gösterilmiştir.

Değerlendirme sırasında her bir süreç boyutundaki süreç
özelliklerini ve süreç özelliklerinin temel pratiklerini
incelemek üzere göstergeler kullanılmıştır. Bunlar;
pratikler, kaynaklar, iş ürünleri ve etkilenilen süreçlere
ilişkin göstergelerdir. Tablo 6’da gösterildiği üzere, ISO
15504 modelinde yer alan 5 olgunluk seviyesinden 4
tanesi için süreç boyutunda değerlendirme yapılmıştır.

Tablo 8: ISO 15504 Olgunluk seviyesini süreç özellikleri
gerçekleştirim oranlarına göre sağlama koşulları
süreç
özelliği

Tablo 6: ISO 15504 Süreç boyutunda olgunluk
seviyelerindeki süreç özellikleri

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

süreç boyutu
olgunluk
seviyesi

no

Seviye 1

1.1

Süreç Performans Niteliği

3.1

L-F

F

F

Seviye 2

2.1

Yönetim Özellik Performansı

3.2

L-F

F

F

Seviye 2

2.2

İş Ürünü Yönetim Niteliği

L-F

F

3.1

Süreç Tanım Niteliği

4.1

Seviye 3

L-F

F

Seviye 3

3.2

Süreç Yerleştirme Niteliği

4.2

Seviye 4

4.1

Ölçüm Niteliği

Seviye 4

4.2

Süreç Kontrol Niteliği

Seviye 5

5.1

Süreç Yenilik Niteliği

Seviye 5

5.2

Süreç İyileştirme Niteliği

süreç özelliği

KAPSAMLI
KISMİ

20%

HİÇ

L-F

Süreç değerlendirme adımında hedef sürecin zayıflıkları
ve iyileştirme ihtiyacı duyulan bölümleri süreç
özellikleri bazında ortaya çıkarılmıştır. Değerlendirme
sonucuna göre tam başarım ile gerçekleştirilemeyen
süreç özellikleri dikkate alınarak süreç iyileştirme için
öneriler ve bu önerilerin önceliklendirilmesi çalışması
yapılmıştır.

TAM

40%

5.2

4.4. Süreç İyileştirme Uygulaması

80%

60%

L-F

Şekil 6 ‘da yer alan süreç özelliklerine göre
değerlendirme sonuçları ve Yazılım Test sürecinin
organizasyondaki uygulanma niteliği dikkate alınarak
ISO 15504 süreç yeterlilik boyutunda Seviye 3 olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.

Süreç özelliklerine göre değerlendirme sonuçları ve her
bir süreç özelliğinin gerçekleştirim oranı Şekil 6’da
gösterilmiştir.

100%

5.1

İyileştirme
önerilerinden
ilki
birim
testlerin
yapılmasıdır. Yapılan süreç değerlendirmesi sırasında
proje için birim testlerin yetersiz düzeyde yapıldığı ve
bu aktivitelerin planlı bir şekilde gerçekleştirilmediği
bulgusuna ulaşılmıştır. Gerçekleştirilen birim testlerin
az bir bölümü yüksek öncelikli gereksinimleri test
etmektedir. Birim testler hata, kusur ve değişiklik
isteklerinin azaltılmasına önemli etkiye sahiptir. Birim
testler problemlere farklı açılardan bakabilmeyi
sağlamaktadır. Hata yapıldığı anda yakalandığı için test
maliyetlerini düşürmektedir. Ayrıca birim testler test

0%
1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 ISO 15504

Süreç Özellikleri

Şekil 6: Süreç özelliklerine göre değerlendirme sonuçları

ISO 15504 süreç değerlendirme boyutunda seviye
hesaplaması
seviyede
yer
alan
özelliklerin
gerçekleştirim oranları dikkate alınarak yapılmaktadır.
ISO 15504’te süreç özellikleri tam, kapsamlı, kısmı ve
hiç olmak üzere 4 ölçekle belirlenmektedir.
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türleri içinde en az maliyetli yöntemlerdendir. Ürünün
birimler bazında test edilmiş olmasını ve hataların
hızlıca keşfedilmesini, kolayca çözümlenmesini
sağlayacaktır.

[8] Houston, Dan ve Keats, J.Bert, Cost of Software Quality:
A Means of Promoting Software Process, Quality
Engineering, 1998
[9] Krasner, Herb, Using The Cost of Quality Approach for
Software, 1998.
[10] Crosby, Philip B., Quality is Free, Mc-Graw Hill, 1979.
[11] Booch, Grady, Object Solutions: Managing the Object
Oriented Project, Addison-Wesley, 1995

Yazılım test sürecinin performansının ölçülmesi, ölçüm
sonuçlarının analiz ve kontrol edilmesi diğer bir
iyileştirme önerisidir. Ölçülemeyeni yönetmek ve
iyileştirmek
mümkün
olmayacaktır.
Nereden
başlanacağı
bilinmeden
ve
nasıl
ilerleneceği
kestirilemeden iyileştirme çalışmaları istenen sonuçları
vermeyecek ve kalite maliyeti kalite faydasının üzerine
çıkacaktır. Değerlendirme çalışması sırasında sürece
yönelik bazı performans ölçütlerinin tanımlandığı ve bu
performans ölçütlerinin hangi veri kullanılarak nasıl
toplanacağının belirlendiği görülmüştür. Fakat ölçüme
ilişkin veri bulunmamıştır. Sürecin izlenebilirliği ve
maksimum
kalite
faydası
sunacak
şekilde
gerçekleştirimi için öncelikle sürecin performansı
hesaplanabilmelidir.
Ölçümlerin
toplanması
ve
organizasyonun ölçüm kütüphanesinde saklanması
sağlanmalıdır. Geçmişe yönelik verinin olması geleceğe
yönelik fikir ve kararların oluşmasını kolaylaştıracak,
doğru kestirimler yapma imkanı sunacaktır. Süreç
performansı gösterge paneline aktarıldığında üst
yönetimin dikkatini çekecek ve süreç iyileştirme için
desteği artıracaktır.
5.

Sonuçlar

Yazılım Kalite Maliyeti yaklaşımı bir kurumda
yürütülmekte olan Süreç İyileştirme Programını
destekleyici ve yönlendirici bir unsur olarak başarıyla
kullanılmıştır. Bu uygulamayla; yapılan çalışmaların
ekonomik gerekçesi, ortaya çıkan faydanın değeri,
süreç iyileştirme faaliyetlerinin önceliklendirilmesi için
bir temel oluşturulmuştur.

6. Teşekkür
Alper DENİZERİ, Ersoy KÖKTAŞ, Tacettin
HALATÇI, Erhan İRTÜRK ve Güven ÖZEN’e
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JIRA Robot: Bulgu Yönetiminde Otomatik Süreçler
Mehmet Surav
Cybersoft, İstanbul
e-posta: mehmet.surav@cs.com.tr

Özetçe

i. Tespit edilen hatanın raporlanması ile açık (“Open”)
durumunda bir bulgu yaratılması

Yazılım geliştirme projelerinde, geliştiriciler tarafından
çözümlenmiş bulguların ve tamamlanan işlerin, test edilerek
kapatılması süreçlerinde önemli aksaklıklardan biri olan
zamanında testlerin tamamlanması problemine yönelik bir
zaman aşımı mekanizması ihtiyacı tanımlanmaktadır. JIRA
Robot, yazılım geliştirmede özellikle hata ayıklaması
süreçlerinin, son kullanıcı tarafından kabul testleri sırasında
doğrulanma aşamasında yaşanan ve bir kısmı teknik, bir kısmı
ise kullanıcı davranışı kaynaklı problemlerin çözümüne
yönelik tanımlanmış otomatik bir süreçtir. Bu otomatik süreç
sayesinde, doğrulama adımının belli bir servis zaman kısıtı
düzeyinde gerçekleştirilmesi sağlanmış; oluşan davranış
düzenlemesi ile süreçlerin daha verimli ve hızlı ilerlediği
tespit edilmiştir.

ii. Çözümlenmiş
(“Resolved”)
durumuna
getirilen
bulguların kullanıcı kabul testlerinin (KKT) yapılarak ya
kapatılmış (“Closed”) durumuna getirilerek kapatılması
ya da bulgunun yeniden açık durumuna getirilmesi
Geliştirici rolü ise, uygulama geliştiriciler ve proje yöneticileri
tarafından doldurulmaktadır. Bu rol çerçevesinde aşağıdaki
görevler tanımlanmıştır:
i. Tespit edilen bulguların düzeltilmeyecek (“Won’t Fix”)
veya eksik raporlanmış (“Incomplete”)
olarak
değerlendirilmesi durumunda, üzerinde geliştirme
yapmadan çözümlenmiş duruma getirilmesi
ii. Tespit edilen bulguların üzerinden çalışılarak bir hata
ayıklama ihtiyacı varsa, çalışmanın başlatılması ve
üzerinde çalışılıyor (“In Progress”) durumuna getirilmesi
ve bu çalışmayı takiben bulgunun çözümlenmiş
durumuna getirilmesi

1. Giriş
Firmamızda, hata yönetimi süreci JIRA [1] aracı ile takip
edilmektedir. JIRA Robot öncesindeki JIRA iş akışı, Şekil
1’de gibi tanımlanmıştır. Bu iş akışında, tüm bulgu durum
değişimleri “İnsan Etkileşimli Adımlar – Human Task”
üzerinden yürütülmektedir.

2. Motivasyon
JIRA üzerinden, yukarıda tanımlanmış iş akışı ile yürütülen
çeşitli projelerimiz de 2009 yılı başına kadar süren 4 yıllık bir
süreci değerlendirdiğimizde; bir bulgunun çözümlenmiş
durumunda uzun süre kalmasının aşağıdaki olumsuzlukları
doğurduğu tespitlerinde bulunduk:
i. Çözümlenmiş durumunda uzun süre takip edilmeyen
bulguların testlerinin yapılması zorlaşmaktadır. Özellikle
test verilerinin ve hata durumunum tekrar oluşturulması
güçleşmektedir.
ii. Geliştiriciler açısından, hatanın çözümlenmesinin
ardından aradan uzun zaman geçmesi durumunda, test
çalışmalarına destek verilmesi ve hatanın ayıklanması
güçleşmektedir. Özellikle yeniden açılan hatalarda
uygulama geliştiricilerin ısınma zamanına ihtiyaçları
olmaktadır.
iii. Çözümlenmiş durumunda bekleyen bir bulgunun
Raporlayıcısı’nın ya da Geliştirici’sinin görev/proje
değişikliği durumunda, bu bulguların takibi ve aktarımı
problemleri doğmaktadır.
iv. Kalite ölçüm süreçlerinde, bulguların sağlıklı olarak
kapanmasının takibinde kapanmış olması durumu yerine
çözümlenmiş durumuna getirilmesi baz alınmak zorunda
kalınmaktadır.

Şekil 1: Bulgu ayıklama iş akışı.

3. JIRA Robot Uygulaması

Bu iş akışında temelde iki rol; Raporlayıcı (Reporter) ve
Geliştirici (Developer) rolleri yer almaktadır.
Raporlayıcı rolü son kullanıcılar, test ekibi ve uygulama
geliştiriciler tarafından doldurulmaktadır. Bu rol çerçevesinde
iki görev tanımlanmıştır:

Yukarıda tanımlanan olumsuzlukların giderilmesi için,
çözümlenmiş durumunda bekleyen bulgulara dair bir zaman
aşımı süreci tanımlanması ve bu süre sonunda bulguların
otomatik olarak kapatılması hedeflenmiştir.
Bulguların otomatik olarak kapatılması sürecinin, özellikle son
kullanıcı tarafından otomatik bir doğada gerçekleştiğinin
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algılanması adına “JIRA Robot” adlı bir JIRA kullanıcısının
yaratılması ve durum değişimin bu kullanıcı üzerinden
otomatik olarak yapılması sağlanmıştır. Bu sayede, son
kullanıcıların e-mail ile iletilen bulgunun kapatılma
bildirimine Proje Yöneticileri ve Uygulama Geliştiriciler
nezdinde tepki geliştirmeleri de engellenmiştir.
JIRA Robot’un yaptığı iş, 20 gün boyunca çözümlenmiş
durumunda bekleyen ve üzerinde yorum/değerlendirme yazma
dahil hiçbir işlem yapılmayan bulguların kapanmış durumuna
getirilmesinden ibarettir. JIRA Robot’un tanımlanması sonrası
yeni iş akışı Şekil 2.’de verilmektedir.

Bu incelemelerde, bulguların toplam yaşam döngüsü ve
kapanma süresi, çözümlenmiş durumunda bekleme süresi,
yeniden açılma oranları ve son olarak toplam bulgu sayısı
üzerinden gerçekleştirilmiştir. Burada her bir proje özelindeki
durumların normalize edilmesini takiben yapılan analizde
aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur:
i. Bulguların çözümlenmiş durumunda bekleme süresi 20
günün çok altında gerçekleşmiştir.
ii. Bulguların çözümlenmiş durumunda beklerken kapsam
değişiklikleri azalmış ve bulguların “büyüklükleri”
düşmüştür.
iii. Çözümlenmiş durumunda bekleyen bulguların devri
problemi neredeyse kalmamıştır.
iv. Özellikle yoğun entegrasyon gerektiren projelerde,
takımların karşılıklı çalışmaları daha verimli hale
gelmiştir.
v. Özellikle Robot tarafından kapatılan bulgu sayısının test
takımları için performans kriteri haline getirilmesi bu
takımların verimliliklerinin artışını sağlamıştır.
vi. Toplam bulgu kapanma süresi kısalmıştır
Sonuç olarak, süreç ilerleme hızı bütün olarak
değerlendirildiğinde proje test ve hata ayıklama süreçlerinde
önemli oranda verimlilik artışı ve hızlanma tespit edilmiştir.
Bu da indirekt olarak uzayan sürecin doğurmakta olduğu
iletişim problemlerinin azalmasına imkan sağlamıştır.

5. Kaynakça
Atlassian, “Bug, issue and Project Tracking for Software
Development”, www.atlassian.com/software/jira.
(Erişim kontrol tarihi: 26 Ağustos 2011)
Şekil 2: JIRA Robot sonrası iş akışı
JIRA Robot uygulaması aşağıdaki Jelly Script kullanılarak
hayata geçirilmiştir:
<JiraJelly xmlns:jira="jelly:com.atlassian.jira.jelly
.enterprise.JiraTagLib" xmlns:core="jelly:core"
xmlns:log="jelly:log" >
<jira:Login username="jira.robot" password="*">
<log:info>Running Close issues service</log:info>
<core:set var="comment">
This issue has been resolved 20 days ago and will be
Closed. If this issue has not been completed please
create another issue for unresolved test cases.
</core:set>
<core:set var="workflowStep" value="711" />
<core:set var="workflowUser"
value="jira.robot" />
<core:set var="filter7Days" value="14520" />
<jira:RunSearchRequest filterid="${filter20Days}"
var="issues" />
<core:forEach var="issue" items="${issues}">
<log:warn>Closing inactive issue ${issue.key}
</log:warn>
<jira:TransitionWorkflow key="${issue.key}"
user="${workflowUser}"
workflowAction="${workflowStep}"
comment="${comment}" />
</core:forEach>
</jira:Login>
</JiraJelly>

4. Sonuçlar
JIRA Robot tanımlanmasının ardından, yaklaşık 16 aylık bir
süre geçtikten sonra; projeler bazında bulgular incelenmiştir.
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pek çok şirketin, süreçlerini ve bu süreçlerin birbiri ile
etkileşimlerini tüm detayları ile görselleştirerek
dokümante etme yönünde bir eğilim içinde olduğu
görülmektedir.
Süreç
modelleri,
süreçlerdeki
değişikliklerin hem kısa zamanda yapılabilmesine hem
de değişiklikten etkilenebilecek süreçlerin / ürünlerin
rahatlıkla görülebilmesine imkân verebilmektedir.
Modelleme aracı şirketin sahip olduğu tüm süreçlerin
görsel bir resmini sunduğu için süreçlerin uçtan uca
izlenmesine de imkân sağlamaktadır. Modelleme aracı
ile modeldeki öğelere atanan özellikler sayesinde de,
süreçler kolayca dokümante edilebildiğinden, sürecin
hem görsel hem de metin görünümünü tek bir ortamda
birleştirilebilmektedir.

Özetçe
Rekabetin ürün kalitesi ile yapıldığı günümüzde, müşteri
memnuniyetini sağlamak ve kalıcı müşteriler yaratmanın yolu,
kaliteli ürün geliştirmekten geçmektedir. Kaliteli ürün, ancak
sistematik ve sürekli iyileştirilen bir ürün geliştirme sürecine
sahip olan başarılı şirketler tarafından üretilebilir. Sistematik
ve aynı zamanda da sürekli iyileştirilen ürün geliştirme
sürecine sahip olan firmaların, sekiz kalite yönetim
prensibinden birisi olan “Süreç Yönetimi” yaklaşımını
benimsediği bilinmektedir [1]. Bu çalışmada, etkin bir süreç
yönetimi alt yapısı oluşturmak için, uygun bir süreç
modelleme aracı seçmek üzere kullanılacak “süreç modelleme
aracı seçim kriterleri”’ belirleme yöntemi anlatılmıştır. Bu
kapsamda potansiyel kriterler sıralanmış ve bu kriterlere
ağırlıklar atanarak sınıflandırma yapılmış ve bir karar analizi
çalışması ile sonuca ulaşılmıştır.

2. Literatür

Anahtar Kelimeler: Süreç Modelleme Aracı, BPM, ARIS,
Protos, İş Süreci Modelleme Aracı Seçimi

M.H. Jansen-Vullers ve M. Netjes’in çalışmalarında [2],
İş Süreç Simülasyonu için yazılım araçları üç farklı
kategoride incelenmiştir. Bu kategoriler; “İş Süreç
Modelleme Araçları”, “İş Süreç Yönetimi Araçları” ve
“Genel
Amaçlı
Simulasyon
Araçları”
olarak
belirlenmiştir. İş Süreç Modelleme Araçları kapsamında
“Protos” ve “ARIS”, İş Süreç Yönetimi Araçları
kapsamında “Flower”, “Filenet” ve Genel Amaçlı
Simulasyon Araçları kapsamında ise “Arena” ve “CPN
tools” araçları belirlenmiştir. Bu araçlar, modelleme,
simülasyon ve çıktı analizi kapasitelerine göre belirlenen
değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilerek
karşılaştırılmıştır.

1. Giriş
Süreç, girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilişkili
veya etkileşimli faaliyetler takımıdır [1]. İstenen çıktıyı
elde etmek amacıyla kuruluşun süreçlerini ve bu
süreçlerin birbiri ile etkileşimlerini tanımlayarak kurulan
sistemin uygulatılmasını ve sürekli iyileştirilmesini
sağlamak ise Süreç Yönetimi olarak adlandırılabilir.
Süreçlerin şirket çalışanları tarafından algılanmasını
kolaylaştırmak, tüm süreçleri bir bütün halinde görerek
analiz
edebilmek
ve
sürecin
izlenebilirliğini
arttırabilmek amacıyla pek çok firma tarafından süreç
modelleme yaklaşımının benimsendiği görülmektedir.
Günümüzde oldukça popüler olan süreç modelleme
kavramı, çok sayıda firmanın çok sayıda süreç
modelleme aracı geliştirmesine neden olmuştur.
Özellikle karmaşık ürün geliştirme süreçleri ve çok
sayıda süreç kullanıcısı olan firmalarda doğru seçilen
süreç modelleme aracı ile kurulan iyi bir alt yapı,
başarılı bir süreç yönetiminin en önemli unsurlarından
birisidir. Süreç modelleme aracı alma kararı alan bir
firma, işe öncelikle araçtan beklentilerini açık bir şekilde
tanımlayarak başlamalıdır. Fakat ne yazık ki pek çok alt
yapı kurma girişimi, firmaların araç seçim kriterlerini iyi
tanımlayamaması nedeni ile boşa harcanan kaynaklar ve
âtıl sistemler ile sonuçlanmaktadır.

Yeşildoruk, F, Bozlu, B, Demirörs, O [3], süreç
modelleme metodolojilerinin, süreçlerin tanımlanması,
anlaşılabilirliğinin
kolaylaştırılması
ve
mevcut
problemlerin tespit edilmesi amacıyla kullanımının
oldukça uygun olduğunu belirtmiştir. Bu bildiride
mevcut çalışmalara dayalı bir analiz yapılmıştır. Seçilen
KOBİ Yazılım süreç iyileştirme çerçeve seti üzerinde
çalışılmış ve bunlar yazılım süreç iyileştirme araçlarının
kapsama durumlarını belirlemek için karşılaştırılmıştır.

Süreç modelleme ile süreçler ve süreçler arasındaki
ilişkiler görsel olarak tanımlanabilmektedir. Bu nedenle
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güncellenmiştir ve organizasyona özel kriterler
eklenmiştir. Organizasyonun amaçları aşağıda gibi
listenebilir;

3. Araştırmanın Tasarımı
3.1. Araştırmanın hedefleri

Süreç modelleme
Süreçlar arası entegrasyon ve tutarlılık
Süreç metriklerinin depolanması
Organizasyonun her yerinden erişilebilirlik
Güvenlik
Kullanılabilirlik
Eş zamanlı çalışılabilirlik
Süreç yönetimi ve versiyonlama

Süreç modelleme aracı seçme kriterleri belirlemekteki
hedefler aşağıdaki gibi 3 ana başlık altında toplanabilir;
Maliyet / Performans etkin bir aracın seçilmesi
Çalışmaların amacına uygun, bir modelleme
aracının
seçilmesi
ve
böylece
hem
organizasyonun maliyet giderlerinin azaltılması
(atıl araçlar için yapılan harcamalar) hem de
alınan aracın tüm gereksinimleri karşılamasının
sağlanması
Araç seçimi ile ilgili karar verme işleminin
daha objektif bir şekilde birden fazla uzmanın
katkısıyla gerçekleştirilmesi
3.2. Araştırma süreci

Araştırma bir savunma sanayi şirketinde süreç
iyileştirme projesinde kullanılmak üzere bir süreç
modelleme aracı alma ihtiyacı üzerine başlatılmıştır.
Süreç daha somut ve görsel bir şekilde anlatılmak
amacıyla Şekil 1’de verilmiştir.
3.2.1.
Belirle

Süreç Modelleme İhtiyaçlarını ve Önceliklerini

Süreç Modelleme aracı belirlemeden ve kriter listesi
oluşturmadan önce, bu işi neden yaptığımızı ve hangi
işlevlerin bizim için öncelikli olduğunu belirlememiz
gerekir. Aracı hangi amaçlar için kullanacağız, kaç kişi
kullanacak, sadece modelleme mi yapacağız, süreçler ile
ilgili metrikleri toplamak ve depolamak için kullacak
mıyız, süreç ölçümleri mi yapacağız [4], elimizinde bu
amaçla kullanılmış araçlar var mı, var olan sistemlerle
entegrasyonu gerekli mi, süreç modellerinden doküman
üretmek istiyor muyuz [5], süreç modellerinden
gereksinimleri elde etmek istiyor muyuz [6] gibi sorulara
cevap vermemiz ve bu hedefler doğrultusunda
kriterlerimizi belirlememiz gerekmektedir.
Herhangi bir firma tarafından veya araştırma sırasında
oluşturulmuş kriter listesi sizin ihtiyaçlarınızı tam
anlamıyla karşılamıyor veya sizin ihtiyaçlarınızdan
fazlasını içeriyor olabilir. Bu sebeple, var olan kriterler
listesini kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda değiştirmek
veya yeni bir listeyi organizasyonumuz için oluşturmak
bu araştırmanın da hedefleri arasında olan çalışmanın
amacına uygun araç seçimi konusu ile örtüşmektedir.
Şekil 1- Süreç Modelleme Aracı Seçme Süreci

Bu araştırma kapsamında, literatürden elde edilen bazı
kriterler organizasyonun hedefleri doğrultusunda
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3.2.2.

Süreç Modelleme Aracı Seçim Kriterlerini Belirle
Tablo 1 - Kriter Listesi

Süreç modelleme aracını seçmek için amaçlarımızı
belirledikten sonra, kriterleri belirleyip bu kriterleri
hedefleri doğrultusunda sınıflandırmak gerekmektedir.
Tablo 1’de bu çalışma kapsamında belirlenen kriterler
mevcuttur. Kriterler belirlenirken literatürde yapılan
benzer çalışmalar incelenmiş ve kurumun amaçları
doğrultusunda aralarından seçim yapılmıştır. [2][7] [8]
3.2.3.

Sınıflandırma
Genel

Kriterlere Ağırlık Ataması Yap ve Sınıflandır

Kriterler belirlendikten sonraki adım ise, her bir kriter
için Ağırlıklar süreç yönetimi konusunda çalışan ve
süreç yönetim aracı ile çalışan uzmanlar ve literatürde
yapılan çalışmalar doğrultusunda araçtan beklentiler de
dikkate alınarak belirlenmiştir. Ağırlıklara ek olarak,
karar analizine de yardımcı olabilecek bir yöntem
izlenmiştir. Kriterlerin “Zorunlu mu” yoksa “İstenilen
mi” olduğu da dikkate alınmıştır. Zorunlu olan kriterler
sağlanmadığı takdirde, alternatif araç elenecektir.
İstenilen kriterler için ise ağırlıklar dikkate alınarak bir
puanlama yapılacaktır.
3.2.4.

Alternatif Süreç Modelleme Araçlarını Belirle
Diğer
Yazılımlarla
Veri
Alışverişi

Süreç
modelleme
kriterlerini
ve
ağırlıklarını
belirledikten sonra, karar analizi grubu ile birlikte
alternatif süreç modelleme araçlarını belirlemek
gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında, literatür
taraması ve benzer organizasyonların deneyimleri
irdelenmiş ve tüm alternatifler değerlendirmeye
alınmıştır. Organizasyonda daha önce aynı amaç için
kullanılmış ve atıl araçlar da değerlendirme
kapsamındaki alternatifler arasında yer almalıdır.
3.2.5.

Karar Analizini Yap
Raporlama

Süreç modelleme aracı seçmek için oluşturulan kriterler
mutlaka
bir
karar
analizi
yaklaşımı
ile
değerlendirilmelidir. Aksi takdirde, araştırmanın 3.
amacı olan objektifliğe ulaşamamış oluruz. Kişilerin
yaptığı değerlendirmelerde genellikle daha önce
kullandıkları araçlar için yüksek puan verme eğilimde
oldukları gözlemlenmiştir. Bu sebeple, bu tür karar
analizi yöntemlerinde birden fazla araç hakkında bilgi
sahibi olan kişilerin çalışmaya katılmasına özen
göstermek gerekmektedir.
3.2.6.

Kullanıcı
Desteği

Finansal
Özellikler

Satınalma İşlemini Gerçekleştir

Seçilen araç belirlendikten sonra, satın alma süreci
başlamaktadır ve aracın satın alınması ile araştırma
tamamlanmaktdır.
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Kriterler

Zorunlu

Süreci
güncelleme/değiştir
me kolaylığı
Süreçler arası geçiş
(Navigation)
kolaylığı
Diyagram ve
notasyon seti
desteği
Modellemede
kullanım kolaylığı
Süreçleri otomatik
yayınlama ve
izleme desteği
XML Desteği

İstenilen

x
x
x
x
x
x

Bileşenleri
veritabanında nesne
olarak tutabilme
Araç kullanımının
rol bazlı
yetkilendirilmesi
Özellik (attribute)
ekleyebilme
Office
uygulamaları ile
uyumu (excel,
word, visio etc. )
Veritabanı yönetim
sistemleri (sql,
oracle)
İstatistiksel
raporlama (grafik,
standart sapma,
ortalama vs.)
Çıktıların kalitesi
ve anlaşılabilirliği
Kullanıcı tanımlı
çıktı özelliği
(script)
Hazır fonksiyon
desteği (built-in
functions)
Örnek Çalışmalar
ve Kütüphane
Dokümantasyon ve
yardım kılavuzu
Ürün desteği

x

Floating
Lisanslama
Fiyatlandırma
Lisans Süresi
Güncelleme Sıklığı
ve Kapsamı
Firma Referansları

x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
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Sınıflandırma

Kriterler

Zorunlu

Test
Edilebilirlik
ve Tutarlılık

Hata Denetimi
(modelleme
yaparken anlamsal
denetim yapabiliyor
mu?)

x

İstenilen

[5]

[6]

4. Sonuçlar
Süreç modelleme yaklaşımı ile firmalar süreçlerini,
süreçlerin birbiri ile etkileşimlerini görsel olarak
tanımlanabilmektedir. Modellenen süreçlerde, süreç
değişikliklerinin etki analizi de çok daha hızlı
gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca bazı modelleme
araçları, süreçlerin kolayca dokümante edilmesine de
imkân sağlamaktadır. Firma için uygun bir süreç
modelleme aracı seçimi firmanın etkin bir süreç
yönetimi alt yapısı için oldukça kritiktir. Süreç
modelleme aracı satın alacak firmaların, öncelikle
araçtan beklentilerini tanımlaması, bu beklentiler
ışığında mevcut alt yapılarını da dikkate alarak araç
seçim kriterlerini belirlemesi ve kriterlerin önem
derecesine göre ağırlık değerlerini de dikkate alarak bir
karar analizi yapmaları tavsiye edilmektedir. Aksi halde
ihtiyacı tam olarak karşılamayacak bir araç alınarak atıl
bir yatırım yapılmış olunabilmektedir. Bu çalışmada,
karar analizi yöntemi izlenerek modelleme aracı seçim
kriterleri oluşturulmuştur. Bu kriterler ışında, bir sonraki
adım
olarak,
modelleme
aracı
seçimi
gerçekleştirilecektir. Sonraki çalışmalarda, seçilen aracın
uygulamadaki kullanımı dikkate alınarak, kriter
listesinin yeterliliği ve araçla ilgili beklentilerin
karşılanma durumu değerlendirilecektir. Bununla
beraber, benzer alt yapıya sahip ve süreç modelleme
kapsamında farklı araçlar kullanan firmalar ile
karşılaştırmalar yapılacaktır.

[7]

[8]
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Emniyet Kritik Sistemlerde Model Tabanlı Doğrulama ve
Gereksinim Gözden Geçirme
Alper KENDİ
Yazılım Müdürlüğü, STM A.Ş., Ankara
e-posta: akendi@stm.com.tr
santrallere kadar farklı yapı ve davranışlardaki sistemlerin
modellenebilmesi için elverişlidir. UML/SysML gösterimi
grafiksel ve kolay anlaşılır dört temel tipten oluşmaktadır [3].

Özetçe
Bu makalenin amacı, güvenlik kritik yazılım geliştirme
çevriminde karşılaşılan gereksinim kaynaklı hataların erken
tespit edilmesine yardımcı bir yöntem anlatmaktır. Bu yöntem
ile gereksinim tabanlı modelleme ve model üzerinden
doğrulama yaklaşımı kullanılarak, yüksek verimli gereksinim
gözden geçirilmesine ve beraberinde az hatalı, tutarlı ve test
edilebilir gereksinim oluşturulmasına imkân verilmektedir.

2.1. Yapısal Gösterim
Yapısal gösterim sistem elemanlarının niteliklerinin, sağlanan
servislerin ifade edildiği, yazılım sisteminde sınıf, nesne gibi
yapılara karşılık gelen ve bu gibi yapıların modellenmesi için
araçlar içeren gösterim şeklidir. Yapısal gösterim yazılım
geliştirme süreci bakımından daha çok yazılım tasarım
aşamasında önemini gösteren ve daha sık kullanılan bir yapı
olsa da gereksinimlerden oluşturduğumuz modellerin tasarım
içermemesi, başka bir ifade ile tasarımı tarif etmesinin
sakıncalarından ötürü gereksinim doğrulama bakımından
önem arz etmemektedir. Şekil 1 dost düşman tanıma
sisteminin basit bir yapısal gösterimidir.

1. Giriş
1980’li yıllardan başlayarak büyüyerek yayılan ve yaşamın her
noktasında kendilerini gösteren yazılımlara, konusu insan
yaşamı olan uygulamalarda ihtiyaç duyulmaya başlandı. İnsan
yaşamının emanet edildiği bu tür yazılımların geliştirilmesine
yazılımın üstlendiği sorumluluktan ötürü elverişlilik,
güvenilirlik ve benzeri gibi ölçütler, uyulması zorunlu
standartlar ile denetimler getirildi. Günümüzde halen
mühendisler, insanoğlunun doğası gereği hata yapma
alışkanlığı karşısında, insan üretimi fakat hata yapmayan
yazılım geliştirilmesi zorunluluğu ile kıyasıya mücadele
vermektedir. Bu mücadele güvenlik kritik yazılım geliştirme
çevriminde, hata bulmaya ve önlemeye yönelik yeni
yöntemlerin ortaya çıkartılması ve uygulanması ile insan-hata
denkleminde mühendislerce kazanılması zaruri bir mücadele
halini almıştır.
Model güdümlü doğrulama, model güdümlü geliştirme
yönteminin gereksinimlerin gözden geçirilmesine yönelik bir
uyarlamasıdır. Binlerce satırlık gereksinim kümeleri içerisinde
kaybolmadan, anlaşılır ve çalıştırılabilir modeller üzerinden
gözden geçirmelerin gerçekleştirilerek, projenin ilerleyen
aşamalarında ortaya çıkması muhtemel hataların henüz sisteme
girmeden tespit edilmesine olanak sağlar. Bu bildiride
öncellikle model güdümlü geliştirmenin genel bir tanımı
verilerek, model güdümlü doğrulamanın DO-178B gibi
standartlar kılavuzluğunda geliştirilen güvenlik kritik
yazılımlarda hata bulma üzerine etkileri ve sağladığı faydalar
yazarın deneyimlerine dayandırılarak anlatılacaktır.

Şekil 1 Yapısal Gösterim Örneği

2. Model Güdümlü Yaklaşım

2.2. Fonksiyonel Gösterim

Birleşik Modelleme Dili
(UML) günümüzde karmaşık
sistemlerin yapı ve ilişkilerinin başarılı bir şekilde ifade
edilebildiği, sistemin uygulama sahası, geliştirme süreci,
kullanılan teknoloji gibi unsurlardan bağımsız olarak
modellenebildiği ve Object Management Group (OMG) isimli
kuruluş tarafından standart haline getirilen bir dildir. SysML
varyasyonu ile birlikte UML, yazılım sistemlerinden nükleer

Fonksiyonel gösterim, sistem fonksiyonları ve kabiliyetleri
üzerinde duran, UML/SysML gösteriminde “use-case”
diyagramlarının sıklıkla kullanıldığı, sistemin tam olarak
“ne” yaptığı sorusunun yanıtını verirken, “nasıl” sorusuna
cevap vermekten kaçınılması gereken gösterim biçimidir.
Sistem fonksiyonlarının modellenmesi oldukça kolay gibi
görünse de sistem tasarımında üzerinde en çok durulması ve
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ekip olarak fikir alışverişinde bulunularak ilerlenmesi gereken
bir süreçtir. Aksi takdirde sistem bir sonraki aşamada hiç
kullanılmayacak yüzlerce kullanım senaryosu (use-case)
modeli içerisinde kaybolacaktır. Orta büyüklükte bir aviyonik
projede önerilen, use-case modeli sayısının 6-10 arasında
tutulmasıdır [2]. Anlaşılabilirlik açısından faydalar sunan
fonksiyonel modelleme, doğrulama ekiplerinin sistem
bütününü daha rahat anlamasına ve doğrulama adımlarının
tatbikinin sağlıklı yapılmasına imkân vermektedir. Şekil 2 de
gösterilen elektronik harp sistemi hedefi etkisiz hale getirmek
için dost düşman tanıma sisteminden faydalanmaktadır.

2.4. Etkileşimsel Gösterim
Etkileşimsel gösterimler, tanımlı bir senaryo üzerinden mesaj
tabanlı davranışların ifade edilmesi için uygundur.
Etkileşimsel gösterimi yapılmış bir sistemin parçaları
arasındaki iletişimi ve senaryo akışı görülebilir. Şekil 4’te
görüleceği üzere etkileşimsel gösterimde sıklıkla kullanılan
sıralama (sequence) diyagramları, sundukları yaşam çizgisi ile
zamana dayalı mesajların gösteriminde de başarılıdır. EHMS
sistemi, pilota tehdit raporlandıktan sonra 2 saniye içerisinde
komut almaya hazır duruma gelebilmelidir.

Şekil 2 Fonksiyonel Gösterim Örneği
Şekil 4 Etkileşimsel Gösterim Örneği

2.3. Davranışsal Gösterim
Davranışsal gösterim UML/SysML dilinde çoğunlukla
durum (state machine) ve aktivite (activity) diyagram tipleri
ile gösterimi yapılan sistem durumlarının, bir durumdan
başka bir duruma geçilmesi için gerekli şartların ve tetik
mekanizmalarının ifade edildiği, model güdümlü doğrulama
yaklaşımında önem arz eden bir gösterim şeklidir. Davranışsal
gösterimi yapılan sistemlerde, gereksinim aşamasında sıklıkla
karşılaşılan ve gözden geçiriciler için yakalanması zor olan
kontrol akışı aykırılıkları, davranışsal gösterimi yapılan sistem
modellerinde kolaylıkla görülebilmektedir. (bkz.Şekil 3)

3. Model Tabanlı Doğrulama
Gözden geçirme, yazılım endüstrisinde yazılım geliştirme
yaşam döngüsü ürünlerindeki hataları ortaya çıkartmaya
yönelik, maliyeti düşük doğrulama tekniklerinden biri halini
almıştır. Gözden geçirmelerin birincil amacı olan hata
yakalama, sistem ile ifade edilen yapıdaki olağan dışı tüm
sapmaları kapsamaktadır. Konusunda uzman gözden
geçiriciler ön tanımlı bir süreç çerçevesinde gereksinim,
kaynak kod vb. çıktıların hatalarını bulmaya yönelik
çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalarda kullanılan Active
Design Review, Two-Person Review, N-Fold Review vb.
gözden geçirme teknikleri gözden geçirmelerin kalitesini
yükseltmeye yönelik adımlar, yöntemler içermektedir [5].
Günümüz şartlarında gözden geçirilecek ürünlerin
büyüklüklerinin getirmiş olduğu karmaşıklığın çözümü için
mevcut metotlar, gözden geçirilecek ürünlerin mantıksal
bölümlere ayrılıp, yönetilmesi üzerine farklı yöntemler sunar.
Tüm bu tekniklerin temelinde yatan ve gözden geçirmenin
anlaşılabilirliğini artırmaya yönelik adımlar Model Güdümlü
yaklaşım ile bir üst noktaya taşınmaktadır. Model üzerinden
doğrulama yapmanın anlaşılabilirliği, pek çok gereksinimin
tek bir model elemanı ile ifade edilebilmesinin ve mevcut
modellerin çalıştırılabilmesinin gözden geçiriciye sağladığı
kolaylık, yakalanan kritik olarak adlandırılabilecek hata
sayısını artırmakta, bu durum projenin ilerleyen safhalarında
ortaya çıkması olası hataların önüne geçilerek maliyetleri
azaltmaktadır.

Şekil 3 Davranışsal Gösterim Örneği
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Şekil 5 Sistem Açılış Durumları
Gereksinimler ile örtüşen fakat tasarım tarif etmeyen
model elemanlarının oluşturulması, oldukça dikkat ve tecrübe
isteyen bir uğraş olsa bile sistem tasarımına girdi teşkil etmek
maksadı ile oluşturulan bu modellerin, doğrulama amaçlı
kullanımı gereksinim kaynaklı özellikle kontrol akışına
(control flow) yönelik hataların bulunmasında etkin bir
yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Test yoğun faaliyetler
olan güvenlik kritik uygulama geliştirme süreçlerinde testler,
geliştirme eforunun %35 gibi bir kısmını oluşturabilir [4].
Süreç dâhilindeki test faaliyetlerinde, DO-178B gibi
kılavuzlarda karşımıza çıkan yapısal kapsam analizi (SCA)
gibi metotlar kullanılarak hata yakalama oranları
yükseltilebilmektedir. Sisteme girmiş hataların testler
esnasında bulunacağı düşünülerek ilerlemek ise proje
maliyetleri açısından dezavantajlıdır. Zira hatanın sisteme
girmesi ile hatanın sistemde tespit edildiği safha ters orantılı
olarak maliyetleri artırmaktadır. Sürecin başında (gereksinim
aşaması) sisteme giren hatalar ve sürecin sonunda (kullanım
aşaması) ortaya çıkarılan hatalar firmalara yüksek maliyetli
zararlar veren hatalardır. Testler esnasında ortaya çıkan
gereksinim kaynaklı bir hata, yazılım kaynak kodunun
değişmesine, değişen yazılım kaynak kodu yazılım
tasarımının değişmesine, tasarımın değişmesi, yazılım
gereksinimlerinin değişmesine kadar gidebilecek bir döngüyü
tetikleyerek, zaman ve para kayıplarına yol açabilmektedir.
Hata yapması durumunda can kaybına yol açması muhtemel
(DO-178B kılavuzundaki muadili ile seviye A) 10K satırlık
güvenlik kritik bir yazılımda, kullanım aşamasında bulunan
hatanın üreticiye maliyeti 500K-1M $ arasında değişmektedir.
Bu noktada hataların tespit edilmesi kadar hataların geliştirme
sürecinin hangi safhasında tespit edilebildiği de önem
kazanmaktadır [1-4].

Yukarıdaki şekilde (bkz. Şekil 5) modeli verilen örnek, bir
hava aracının seyrüsefer sisteminin cihaz içi testlerini
gerçekleştirecek yazılımın, metin tabanlı gereksinimlerinden
oluşturulmuştur. Cihaz içi testler aviyonik cihazların
açılışında, kullanım esnasında otomatik olarak veya
pilot/bakım elemanı tarafından başlatılmak suretiyle çalışan,
aviyonik sistemdeki ön tanımlı durumları kontrol eden, kısaca
aviyonik donanım ve yazılımın düzgün çalıştığını
doğrulamaya yönelik testlerdir. Şekil 5’te gösterilen PBIT
(power up built-in test) durumu sistemin donanım sınama
testlerinin çalıştığı açılış cihaz içi test durumudur.
Örneğimizdeki 29 adet ön tanımlı donanım sınama testi,
sisteme güç verilmesinin ardından, PBIT durumunda otomatik
olarak çalıştırılıp, ilgili testlerden çıkan sonuçlara göre
sistemin açılış şekli tespit edilmektedir. Sistemin test
sonuçlarına göre 3 farklı açılış durumu mevcuttur. Birinci
durum tüm test sonuçlarının “Geçti” olduğu model üzerinde
“isAllSuccess()” metoduyla kontrol edilen ve sistemde ön
tanımlı hiçbir hatanın bulunmadığı normal (Normal Mode)
durumudur. İkinci durum ön tanımlı hatalardan bir kısmının
olduğu, yine de sistemin açılışının kısıtlanmış kabiliyetler ile
gerçekleştirilebileceği indirgenmiş durum (Degrade Mode) ve
son olarak sistemde fonksiyonel olarak sağlıklı bir açılışa
imkân vermeyecek düzeyde kritik hataların bulunduğu hata
(Fail Mode) durumudur. Sisteme güç verilmesinin ardından
29 adet ön tanımlı donanım sınama testi sırasıyla
çalıştırılacak, tüm test sonuçlarının geçmesi durumunda
sistem normal (Normal Mode) durumuna, indirgenmiş
işlevsellik ile açılış yapılması gerekiyorsa indirgenmiş
(Degrade Mode) durumuna, eğer sistemde kritik hatalar
bulunduysa sistem hata (Fail Mode) durumuna geçecektir
(bkz. Şekil 5).

Metin tabanlı gereksinimlerin gözden geçirilmesi
günümüz sistemleri düşünüldüğünde bir insanın bütünüyle
hâkim olamayacağı karmaşıklıkta olabilmektedir. DO-178B
ve benzeri standartların gözden geçirme kalitesini artırmaya
yönelik bağımsız gözden geçirici zorunluluğu, gereksinimleri
yazanlar ile gözden geçirenlerin farklı kişiler olmasını
gerektirmektedir. Bu durum, gereksinimi yazan saha
uzmanlarının diğer insanların da ilgili konuda uzman
olduğunu varsayarak gereksinim oluşturmaları gerçeği ile
birleştiğinde, gereksinimin gözden geçirici tarafından
anlaşılıp, hata bulmaya yönelik kaliteli bir gözden geçirme
faaliyetinin icra edilmesi zorlaşmaktadır.

Metin tabanlı gereksinimler incelendiğinde kontrol akışında
bir problem görülmemektedir fakat kontrol akışımızda metin
tabanlı gözden geçirilme ile tespit edilmesi zor 2 adet önemli
hata bulunmaktadır. “Sistem açılışında, tüm testlerin geçmesi
durumunda sistem normal (Normal Mode) durumunda
başlatılacaktır.” şeklinde bir gereksinim maddesinde gözden
geçirici için dikkat edilen noktalar çoğunlukla giriş koşulları
olmaktadır. Çıkış koşulları ve çıkış koşullarına bağlı diğer
durum giriş şartları yani resmin tamamı metin tabanlı bir
gözden geçirmede kolaylıkla hakim olunabilen bir durum
değildir. Tüm testler geçtiği takdirde sistem normal durumuna
geçecek; eğer testler aracılığı ile bir hata tespit edilirse
hatanın cinsine göre sistem indirgenmiş veya hatalı mod
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durumlardan birisine geçecektir. 2 adet önemli eksiklikten biri
sistemin indirgenmiş ve hata durumlarına geçmesinden sonra
kendini göstermektedir. Gereksinimler içerisinde sistemin
indirgenmiş ve hata durumlarından hangi koşulda veya
koşullarda çıkacağı belirtilmemiştir. Hata veya indirgenmiş
durumuna geçen sistemin yeniden başlatılması, bir süre sonra
kendiliğinden kapanması veya sistemin ikinci bir tetiklenmeye
kadar mevcut durumunu koruması şeklinde çıkış koşullarının
gereksinimlere eklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde
yukarıda bahsi geçen gereksinim setine göre geliştirilmiş
aviyonik yazılım Şekil-6’da görüldüğü üzere 1 hata veya
indirgenmiş durumlarına girdiğinde, sistem gücü kapatılıp
açılıncaya kadar bu durumda bekleyecektir.

Şekil 7 Zaman Aşımı Hatası

4. Sonuçlar
DO-178B kılavuzluğunda ilerlenen projelerde sistem
gereksinimlerinden oluşturulan yazılım yüksek seviye
gereksinimleri (High Level Requirements) yazılım sisteminin
tam olarak ne yapacağını tüm detayları ile ifade etmektedir.
Bu detayda yazılan gereksinim setlerinin metin tabanlı olarak
gözden geçirilmeleri, hataların gözden kaçırılmasına zemin
hazırlamaktadır. Yukarıda bir bölümünden örnek verilen
“Cihaz İçi Test” bileşeninin gereksinimleri içerisinde,
bileşenin hata durumundan hangi olay/koşul ile çıkacağı ve
zaman aşımı oluşması halinde bileşenin nasıl davranacağı gibi
gereksinimler ifade edilmemiştir. Model tabanlı doğrulama,
ön gözden geçirme çalışmalarımızda metin tabanlı
gereksinimlerin resmi gözden geçirilmeleri sırasında gözden
kaçması muhtemel bu iki eksikliğin ortaya çıkartılmasında
görev almıştır. Yirmi dört adet metin tabanlı gereksinimin,
model üzerinden yapılan ön gözden geçirmeleri sırasında
ortaya çıkartılan iki adet eksiklik, Şekil 5’te görülen hata
durumunun (Fail Mode) çıkış şartı olarak eklenmiş yeniden
başlat (evRestart) tetiği ve açılış cihaz içi test (PBIT)
durumuna eklenmiş “tm(18000)” zaman aşımı mekanizması
ile çözümlenmiştir. Model tabanlı doğrulama yöntemi,
günümüz teknolojisinde Şekil 6-7 de görülen çalıştırılabilir
modeller sayesinde henüz tasarım ve kaynak kodun
oluşturulmadığı proje safhalarında, akış kontrollerindeki
aksayış ve eksikliklerin tespit edilmesine imkân vermektedir.
Bu sayede projenin ilerleyen aşamalarında ortaya çıkabilecek
ve firmaya iş ve zaman kaybına yol açabilecek hataların henüz
gereksinim gözden geçirmeleri esnasında çözümlenmesine
olanak sağlanmıştır.

Şekil 6 Kontrol Akışı Hatası
Gereksinimlerde geçtiği şekli ile sistem 29 adet donanım
sınama testinin çalıştırılıp, testlerin sonuçlarına göre ön
tanımlı durumlardan birine geçmektedir. Metin tabanlı
gereksinimlerin gözden geçirilmesi esnasında fark edilmeyen
diğer bir akış sıralı halde çalışan 29 adet testten bir tanesinden
yanıt alınamaması koşulunda sistemin düşeceği kararsız
durumdur.
Aviyonik
donanımlar,
özellikle
askeri
uygulamalarda oldukça zorlu çevre koşullarında çalışmak
zorundadır. Arızalanmış bir sensörden veri okumaya çalışan
29 adet ön tanımlı testten bir tanesi hiçbir zaman geçti/kaldı
şeklinde bir neticeyle sırasını devretmeyebilir. Sistemde
tanımlı bir sonraki testin çalıştırılması mümkün olmayabilir
veya
sistem
donanım
sınama
testlerinin
dahi
çalıştırılamayacağı bir arızaya sahip olabilir. Bu durumda
Şekil-7’de görüldüğü üzere 2 sistem, testlerin koşturulduğu
PBIT durumunda çıkmaza girecektir. İlgili gereksinimler
içerisine eklenecek bir madde ile 29 adet ön tanımlı testin
tamamlanması için bir zaman aşımı tanımlanıp, bu süre
içerisinde testlerin tamamlanamaması durumunda, sistemde
ciddi bir hatanın olduğu kabul edilerek sistem hata (Fail
Mode) durumuna geçirilmelidir.

5. Teşekkür
Çalışmalarım sırasında desteklerini esirgemeyen ve değerli
görüşleri ile deneyimlerin bir bildiri haline gelmesine yön
veren Sayın Serkan Çak ve mesai arkadaşım M.Umut
Pişken’e teşekkür ederim.

1

Şekil-6 ve Şekil-7 oluşturulan modellerin yardımcı araçlar
kullanılarak çalıştırılması ile elde edilmiş ekran görüntüleridir. Pembe
çerçeveli alanlar o an aktif olan durumları(state), sarı çerçeve, aktif
olan duruma geçilmeden bir önceki aktif durumu belirtmektedir.
Şekildeki “FailMode” durumundan çıkış koşulu olan “evRestart”
olayı(event) gereksinim setine ve modele hatanın tespitinin ardından
eklenmiştir.
2
Şekil 7 te görülen “tm(18000)” zaman aşımı, hatanın
gereksinimdeki
eksikliğinin
tespit
edilmesinin
ardından
gereksinimlere ve modele eklenmiştir.
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adlandırılır. Metamodel modeli tanımlamada kullanılan dildir.
Problem alanını veya gerçek bir sistemi temsil eden model
metamodelde yer alan tanım ve ilişkilere uygun olarak
oluşturulur. Aynı şekilde, Şekil 1’de gösterildiği gibi,
MGYG’de dört farklı modelleme seviyesi bulunmaktadır.
Model metamodelin bir örneğiyken, aynı şekilde metamodel
de metametamodelin bir örneğidir. Metametamodel de benzer
şekilde
metamodeli
tanımlayan
dildir.
Metamodel
metametamodelde tanımlanan elemanlara ve arasındaki
ilişkilere uygun olarak oluşturulur. M0 seviyesindeyse
modelde yer alan veri ve ilişkilere uygun olarak otomatik
üretilen kod olarak düşünülebilir. Bu işleme ise Model’den
Metne Dönüşüm adı verilir.

Özetçe
Bu bildiride, model güdümlü yazılım geliştirme kavramı ve
adımları anlatılacak ve Eclipse Modelleme Çerçevesi ve
içerdiği alt projeler tanıtılacaktır. Daha sonra ASELSAN’da
Eclipse Modelleme Çerçevesi kullanımı ile ilgili elde edilen
kazanımlar ve deneyimler özetlenecektir.

1. Giriş
Yazılım Mühendisliği problem çözümünde soyutlamalardan
faydalanır. Model güdümlü yazılım geliştirme (MGYG)
sürecinde soyutlamaları problem alanına özgü modeller
oluşturur [1]. Bu soyutlamalar, problem alanındaki algoritmik
kavramlar yerine alana özgü kavramlara odaklanmayı ve
problemin alana özgü kavramlarla ifade edilebilmesini sağlar.
MGYG, nesne yönelimli geliştirmenin doğru şekilde yapılması
olarak düşünülse de bunun ötesine geçerek problem alanını
incelemek ve anlamakla ilgilenir. Daha da ileri giderek bu
anlayışın etkin şekilde paylaşılmasını hedefler. Geliştirmeye
katılan bütün paydaşların (sadece yazılım geliştiricilerin değil,
teknik bilgisi olmayan fakat alan bilgisi olan paydaşlarında),
problem alanı ile ilgili aynı anlayışa sahip olmalarını
sağlamaya çalışır.
Yazılım geliştirme sürecinde problemin modellerle ifade
edilmesi yaygın bir yaklaşımdır. Birleşik Modelleme Dili
(Unified Modeling Language – UML) [8] ile birlikte bu
yaklaşım hızla popüler hale gelmiş ve Model Tabanlı Yazılım
Geliştirme (MTYG) yöntemini oluşturmuştur [5]. MTYG
süreçlerinde modeller kullanılsa da tasarlanan modeller
koddan ayrıdır ve sadece dokümantasyon seviyesinde kalır.
Yazılım geliştirildikçe ve idame ettirildikçe modellerle kod
arasındaki mantıksal ilişki kaybolabilir. Bu noktada MTYG ve
MGYG arasındaki fark ortaya çıkmaktadır. MTYG’de
modeller analiz ve tasarım safhalarında problemi anlamak ve
çözümü tasarlamak amacıyla kullanılırken, MGYG’de
modeller kodu oluşturur, modeldeki değişiklik doğrudan koda
yansır ve model kalitesi doğrudan kod kalitesini belirler [6,7].

Şekil 1: Modelleme seviyeleri.
Metamodel oluşturmak için yazılım dünyasında çeşitli araçlar
bulunmaktadır. Bunlar arasında Eclipse Modelleme Çerçevesi
(Eclipse Modeling Framework - EMF) ücretsiz ve açık kaynak
kodlu olması sebebiyle oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir.
Şekil-2’de gösterildiği gibi EMF kapsamında tanımlanmış
olan M3 model seviyesindeki metametamodel bileşenlerinin
kullanımıyla M2 seviyesindeki Metamodel tasarlanabilir.
Oluşturulan metamodelden elle yazılan kodla M1 seviyesinde
model örnekleri oluşturulabileceği gibi başka bir Eclipse
bileşeni olan Eclipse Grafiksel Modelleme Çerçevesi
(Graphical Modeling Framework - GMF) kullanımıyla M1
seviyesinde
model
üretebilen
grafiksel
editörler
oluşturulabilmektedir. Makalenin ilerleyen kısımlarında EMF
ve GMF’in MGYG sürecinde kullanımı ve bu bileşenlerin
kullanımıyla sağlanan MGYG deneyimleri aktarılmaktadır.

Makalenin 2. bölümünde MGYG kısaca tanımlanırken, 3.
bölümde Eclipse Modelleme Çerçevesi’nden ve 4. Bölümde
Eclipse
Grafiksel
Modelleme
Çerçevesi’nden
bahsedilmektedir. 5. bölümde Aselsan MGYG deneyimleri, 6.
bölümde de MGYG kullanımından elde edilen sonuçlar
aktarılmaktadır.

2. Model Güdümlü Yazılım Geliştirme

3. Eclipse Modelleme Çerçevesi

MGYG sürecindeki ilk safha alan analizidir. Alan analizinde
modeli oluşturan soyutlamalar (model elemanları) ve
soyutlamalar arasındaki ilişkiler belirlenir. Model elemanları
ve bu elemanlar arasındaki ilişkiler metamodel olarak

Eclipse Modelleme Çerçevesi, model tanımlanmasından
modelden kod üretilmesine kadar olan model güdümlü yazılım
geliştirme adımlarına hizmet eden araçlar ve projeler içerir [2,
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9]. Bu araçlar ve projeler sayesinde yapısal modellerden kod
üretilmesi, modellerin doğrulanması, model üzerinde
sorgulama yapılması ve model nesnelerinin farklı birimler
arasında paylaşılması mümkün olmaktadır. Bu bölümdeki alt
başlıklarda bu çerçevenin içerdiği projelerden kısaca
bahsedilmektedir.

ilişkilere
karşılık
gelen
bağlantı
gösterimleri
tanımlanmaktadır. Bu model tanımı MGYG’de somut
sözdizimine karşılık gelmektedir. Araç Tanım Modeli’nde ise
her metamodel elemanı ve metamodel elemanları arasındaki
her ilişki tipinin örneklenebileceği bir palet oluşturulur.
Alan Modeli, Grafiksel Tanım Modeli ve Araç Tanım Modeli
tanımlandıktan sonra bu modellerde yer alan bilgiler Eşleme
Modeli’nde birleştirilir. Bu modelde bir metamodel elemanı
ile onun grafiksel tanımını ve bu elemanı örnekleyecek olan
araç birbiriyle eşlenir. Metamodel elemanları ve bu elemanlar
arasındaki ilişkilerde var olması beklenen kısıtlamalar da OCL
(Nesne Sınırlama Dili) ifadeleriyle bu seviyede tanımlanır.

EMF, Şekil-2’de görüldüğü üzere modelleme seviyelerinin
hepsinin kapsamaktadır. UML metamodelini tanımlamak için
M3 seviyesinde tanımlanmış Meta Object Facility – MOF
meta meta modeli bulunmaktadır. UML meta modeli MOF
kullanılarak tanımlanmıştır. Aynı şekilde Ecore meta
modelinin tanımlanması için Essential Meta Object Facility –
EMOF bulunmaktadır. XML dokümanlarını tanımlama için
kullanılan XML Şema Tanımı (XML Schema Definition –
XSD) yine benzer şekilde XSD meta meta modeli kullanılarak
tanımlanmıştır. Meta modeller tanımlandıktan sonra M1
seviyesinde modellerini tanımlanabilmektedir. Genelde
MGYG’de bu seviyede modeller geliştirilmektedir; UML meta
modelini kullanarak UML modelleri, Ecore meta modeli
kullanılarak EMF modelleri, XSD metamodeli kullanılarak
XML modelleri tanımlanabilmektedir. M0 seviyesinde ise bu
modellerindeki tanımların gerçekleşmiş halleri bulunmaktadır.
Örnek(EMF)

EMF

UML

XSD

M3

ESınıf

EMOF

MOF

XSD Tanımı

M2

Sınıf

ECore

UML-meta

XSD

M1

Kişi

EMF-Model

UML-Model

XML-Modeli

M0

Ali:Kişi

Örnek

Örnek

Örnek

Şekil 3: GMF Model Zinciri.
4.2. Modelden Modele ve Modelden Koda Dönüşümler
Model zincirinde tasarlanması gereken tek model
metamodelden oluşan Alan Modeli’dir. Diğer modeller
metamodelden türetilmiş modellerdir. Bu türetme işlemine
MGYS’de Modelden Modele Dönüşüm (MMD) adı
verilmektedir. Model zincirinde yer alan Alan Oluşturma
Modeli ve Diyagram Modeli ise kod üretmek için kullanılan
modellerdir. Alan Oluşturma Modeli’nden metamodel
elemanlarına karşılık gelen sınıflar üretilirken, Diyagram
Modeli’nden ise grafik editöre ait kod üretilmektedir. Bu süreç
Şekil 4’de gösterilmiştir. Üretilen editör ile metamodele uygun
M1 seviyesinde modeller çizilebilmektedir.

Şekil 2: Modelleme Teknolojileri.

4. Eclipse Grafiksel Modelleme Çerçevesi
Grafiksel Modelleme Çerçevesi (Graphical Modeling
Framework - GMF) grafiksel editörler oluşturmak için yaygın
kullanıma sahip EMF ve GEF (Graphical Editing Framework)
tabanlı bir MGYG aracıdır [4]. EMF bir metamodel tasarlama
aracı olarak kullanılırken, GMF metamodele karşılık gelen
somut sözdizimi ve statik semantiği belirlemek için
kullanılabilecek bir MGYG aracı olarak düşünülebilir [3].
GMF grafik editörlerin otomatik oluşturulması için gerekli
olan Modelden Modele ve Modelden Koda Dönüşüm’leri
tanımlar.

Şekil 4: Modelden Modele ve Modelden Metine
Dönüşümler.

4.1. GMF Model Zinciri
GMF model zincirinde ilk önce EMF’te oluşturulan Alan
Modeli tanımlanır. Alan modeli MGYG’de soyut sözdizimine
karşılık gelmektedir ve statik semantiği belirleyen yapısal
sınırlamaları içerir.

5. Aselsan Deneyimleri
MGYG, Aselsan’da geliştirilen bir çok komuta kontrol
yazılımının geliştirilmesinde benimsenmiş bir yöntemdir.
Analiz sürecinde sistem mühendisleri ve yazılım mühendisleri
bir araya gelerek alana özgü modeller ortaya çıkarmaktadırlar.
Bu modeller sayesinde alan analizi daha derinlemesine
yapılabilmekte, kavramların konusunda ortak bir anlayışa
ulaşmak mümkün olabilmektedir. Alan modeli üzerinde iş
mantığı ve kavramları oturtuldan sonra gerçekleştirme
aşamasına geçmek daha sonrada olabilecek geri dönüşleri
büyük ölçüde önlemektedir. Ama edinilen tecrübelerden
görüldüğü üzere gerçekleştirme sırasında alan modeli üzerinde

Şekil 3’te gösterildiği gibi Alan Modeli’nden Alan Oluşturma
Modeli, Grafiksel Tanım Modeli ve Araç Tanım Modeli
türetilir. Alan Oluşturma Modeli metamodel elemanlarına
karşılık gelen sınıflara ait bilgileri, sınıfların bulunduğu paket
isimlerini ve kullanılan şablonlar gibi bilgileri içermektedir.
Grafiksel Tanım Modeli’nde metamodel elemanlarının
diyagram üzerinde grafiksel gösterim şekilleri, bu şekillerde
gösterilecek etiketler ve metamodel elemanları arasındaki
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değişiklikler mutlaka olmaktadır. Bu noktada EMF gibi
kolaylıkla yeniden düzenlenebilen bir teknoloji kullanmak çok
faydalı olmuştur.

değişen ihtiyaçlara paralel olarak değişen alan modelinden
yazılımın Modelden Metine Dönüşümler kullanarak otomatik
olarak oluşturulabileceği değerlendirilmiştir. Grafiksel görev
planlama ihtiyacı da göz önünde bulundurulduğunda, Görev
Planlama Yazılımı EMF ve GMF kullanılarak otomatik
üretilmiştir.

Ayrıca geliştirilen yazılımların büyüklükleri nedeniyle, tek bir
alan modeli geliştirilmesi her zaman uygun olmamaktadır.
Yazılım mimarisi de düşünüldüğünde, yazılımı daha küçük
bileşenlere bölmek daha uygundur. Burada yola çıkarak alan
modelini daha küçük modellere bölmek daha uygun
olmaktadır. Alan modellerini çeşitli bağlamlara bölerek bu
modelleri ayrı ayrı ele almak daha uygun olmaktadır. Daha
sonra bu modellerden bütünü oluşturmak durumunda modeller
arasında adaptörler ve servisler tanımlanması gerekmektedir.

Görev planlama metamodeli alt görevler arası ilişki ve
eşzamanlı alt görev yürütme ihtiyaçlarından dolayı UML 2.0
aktivite diyagram metamodelinden türetilerek oluşturulmuştur.
Aktivite diyagramında yer alan her aktivite alt görev olarak
tanımlanmış ve alt görevin atanacağı aktör (insansız araç,
operatör veya komutan) de bir metamodel elemanı olarak
tanımlanarak alt görev elemanına eklenmiştir. Alt görevler
arasındaki ilişkiler ve alt görevlerin yürütülme sırası aktivite
diyagram metamodelindeki diğer elemanların (sinyal,
eşzamanlı
yürütme
çubuğu,
vs.)
değiştirilmeden
kullanılmasıyla tanımlanabilmiştir. Oluşturulan metamodel
GMF’te Alan Modeli olarak seçilmiş ve GMF zincirindeki
diğer modeller bu modelden türetilmiştir.

Bu bölümün alt başlıklarında geliştirilen çeşitli yazılımlarda
MGYG yönteminin ve EMF teknolojilerinin nasıl kullanıldığı
hakkında bilgi verilecektir.
5.1. Đnsansız Sistem Kullanıcı Konsolu
Aselsan bünyesinde geliştirilen çeşitli insansız sistemlerin
kullanımı için ortak bir kullanıcı konsolu geliştirilmiştir. Bu
yazılımın geliştirilmesi sırasında model güdümlü bir yaklaşım
izlenmiş ve insansız sistemler alanına özel bir model
geliştirilmiştir. Bu modelin geliştirilmesi sırasında uluslararası
standartlar, ortak mimariler ve yaklaşımlar göz önüne alınarak
geniş kapsamlı bir model ortaya çıkarılmıştır.

EMF ve GMF kullanımıyla Görev Planlama Yazılımı kodunun
yüzde yüzü otomatik olarak üretilmiştir. Editör yaklaşık olarak
40.000 kod satırından oluşmaktadır. Şekil 5’te Görev Planlama
Yazılımı’nda hazırlanmış olan M1 seviyeli örnek bir model
görülmektedir.

EMF ile yapılan modelleme sonucunda, projenin paydaşlarının
rahatlıkla anlayabilecekleri bir model ortaya konmuştur. Daha
sonra modelden üretilen kodlar, tasarım desenleri kullanması,
nesnelere yapılan değişikliklerin dinlenebilmesi gibi özellikleri
ile işçilik tasarrufu sağlamıştır. Kalıcılık, uyarı mekanizmaları,
doğrulama mekanizmaları, sorgulama mekanizmaları gibi
özellikleri sıfırdan kodlanmasının çok zaman alacağı açıktır.
EMF ve ilgili doğrulama çerçevesi gibi diğer projeler
sayesinde model seviyesinde birçok şey belirtilerek kodlama
zamanından tasarruf edilmiştir.
Ayrıca, kullanıcı konsolu yazılımının kullanacağı model
nesnelerini hazırlamak için GMF ile bir düzenleyici
hazırlanmıştır. Bu sayede, sadece alan bilgisi olan bir kişi
dahi, bu düzenleyici sayesinde birden çok insansız sistem
içeren farklı yapılandırmaları hazırlayıp, bunları kullanıcı
konsolu yazılımına yükleyip kullanabilmektedir.
5.2. Đnsansız Sistemler için Görev Planlama Yazılımı
Şekil 5: Görev planlama metamodelinden üretilen M1
seviyesindeki örnek bir model.

Birçok insansız aracın kullanıldığı bir sistemde görev
planlama, literatürde çok fazla üzerinde durulmamış bir
çalışma konusudur. Bu nedenle bu konuya yönelik bir alan
modeline yani metamodele rastlamak söz konusu değildir.
Birçok aracın birlikte hareket ettiği bir görevi planlamak için
alt görevlerin tanımlanması, alt görevlerin ilgili araçlara
atanması, alt görevler arası bitme-başlama ilişkilerinin
belirlenmesi, belirli bir olay gerçekleştiğinde ilgili alt
görevlerin başlatılması veya bitirilmesi ve eşzamanlı yapılacak
görevlerin tanımlanabilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaçları
karşılayan bir yazılımın elle yazılması, oturmuş bir alan
modeli bulunmadığı için oldukça zordur. Böyle bir alan
modeli oluşturulsa dahi oluşturulacak alan modelinin yeni
ihtiyaçlar doğrultusunda sıkça değiştirilmesi söz konusudur.
Alan modelinde değişen kısımlara karşılık gelen kodun
değiştirilmesini ve tekrar test edilmesini gerekir. Böyle bir
durumda MGYG yaklaşımının uygulanması gerektiği ve

5.3. Ağ Planlama Yazılımı
Ağ Planlama Yazılımı telsiz çevrim ağlarının tasarlanması ve
çevrimlerdeki haberleşme ayarlarının belirlenmesi amacıyla
geliştirilmiş EMF/GMF tabanlı bir yazılımdır. Yazılım
geliştirme sürecinde ilk önce telsiz çevrimleri ve telsiz
çevrimleri arasındaki ilişkiler incelenerek telsiz çevrim
metamodeli oluşturulmuştur. Oluşturulan metamodel GMF
Alan Modeli olarak seçilerek model zincirindeki diğer
modeller türetilmiştir. Şekil 6’da M1 seviyesindeki örnek bir
ağ plan modeli verilmiştir. Model elemanlarının gösteriminde
kullanılan figürler GMF model zincirinde yer alan Grafiksel
Tanım Modeli’nde tanımlanmıştır.
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Yazılımın kodu EMF/GMF kullanımıyla yüzde yüz otomatik
üretilmiştir ve yazılım yaklaşık olarak 35.000 kod satırından
oluşmaktadır.

MGYG yaklaşımı ile soyutlama seviyesi arttırılmış bu sayede
odak noktası kodlama yerine alan modeli olmuştur. Bu
noktada sistem mühendisleri gibi paydaşların da modelin
oluşumuna katkı sağlamalarıyla daha başarılı modeller ortaya
konmuştur. Paydaşların model konusunda ortak anlayışa sahip
olmaları sağlanmıştır. Koddaki karmaşıklık soyutlanarak
detaylar kod üreten dönüşümcülere bırakılmıştır.
Kod üretme sayesinde standartlara uygun, yazılım desenlerinin
kullanıldığı, kalıcılığa hazır, uyarı mekanizması hazır,
optimize kodlar üretilmesi otomatiğe bağlanabilmiştir. Bu
sayede kodlama süreleri kısaltılmıştır. Ayrıca kod oluşturma
süreci tekrar tekrar kullanılıp düzeltildiği için oluşturulan
kodlardaki hata oranı en düşük seviyeye indirilebilmektedir.
MGYG ile ilgili,
• Oluşturulan modellerin ileride kodlama sırasında işe
yaramayacağı ve bu nedenle gereksiz oldukları,
• Modelden kod üretildiğinde dahi oluşturulan kodların çok
basit kalacağı, bu nedenle modellerle uğraşmadan bu
kodların hızlıca yazılabileceği,

Şekil 6: M1 seviyesindeki ağ plan modeli.
5.4. Sahil Gözetleme Sistemi Yazılımı

• Oluşturulan kodların performanslı olmayacağı,

Çeşitli algılayıcılar kullanarak sahil güvenliği ve gemi
gözetlemesi için kullanılan bu sistem kapsamında geliştirilen
yazılımda, alan modeli EMF ile yapılmış ve bu modelden
üretilmiş kodlar kullanılmıştır.

şeklinde sıralanabilecek bazı olumsuz öngörüler, EMF ve
GMF ile yapılan başarılı uygulamalar sayesinde ortadan
kalkmıştır.

7. Kaynakça

Ayrıca veri bağdaştırma çerçevesi kullanılarak, grafiksel
kullanıcı arayüzü elemanları ile model nesneleri arasında bağ
kurulmuştur. Bu sayede, herhangi bir anda herhangi bir işlem
tarafından modelde yapılan değişiklikler o nesneye bağlanmış
bütün grafiksel kullanıcı arayüzlerinde yenilenmektedir.
Ayrıca, grafiksel kullanıcı arayüzü elemanı düzenlenebilir bir
elemana (örneğin, metin alanı) yapılan değişiklikler model
nesnesine yansıtılabilmektedir. Bağdaştırma çerçevesi
sayesinde bu bağdaştırmaları yapmak tek satır kodlama ile
mümkün olabilmektedir. Ayrıca modelden arayüze, arayüzden
modele geçişlerde dönüşümler ve doğrulama yapılmasına
imkan sağlayan bir yapı da içermektedir.
Bu yazılım merkezi bir veritabanı ile çalışmakta ve model
nesnelerinin kalıcılığı bu veritabanı ile sağlanmaktadır.
Kalıcılık katmanı elle yazılmış olsa da bu noktada EMF-Teneo
projesi
[2]
ile
kalıcılık
katmanının
sağlanması
değerlendirilmektedir. Ayrıca EMF-CDO [2] projesi de farklı
birimlerde çalışan model nesnelerinin birbirine bağlanması
anlamında değerlendirilmektedir.
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tabanlı süreç yönetim çatısı ve kullanılan süreç modelleme ve
otomasyon yöntemlerini anlatmaktadır.

Özetçe
Bu deneyim bildirisi, ODTÜ Bütünleşik Bilgi Sistemi Projesi
kapsamında, Süreç Yönetim Alt Sistemi tarafından
ODTÜ’nün Üniversite Süreç Haritası'nda (ÜSH) yer alan,
akademik ve idari birimleri ile bunlara bağlı olan bütün alt
birimleri kesip geçen, uçtan uca iş süreçlerinin tanımlanması
ve otomasyona alınması aşamalarında yapılan ve yapılması
planlanan çalışmaları ve kullanılan yöntemleri paylaşmayı
hedeflemektedir.

Bu bildirinin 2. bölümünde ODTÜ Süreç Haritası, otomasyona
alınacak süreçlerin önceliklendirilmesi ve yönetişimi ile ilgili
yapılan çalışmalar bir yönetim çerçevesi dahilinde
anlatılmıştır. 3. bölümde, önceki bölümde bahsedilen
çerçevenin uygulamaya konulmasında izlenilen yol ve bu
süreçte üretilen iş ürünleri açıklanmıştır. Bildirinin 4.
Bölümünde bir sürecin tanımlanmasından otomasyona
alınmasına kadar geçeceği modelleme aşamaları anlatılmıştır.
5. Ve 6. bölümlerde ise bu çalışmalarda yaşanan sorunlar ve
öngörülen riskler tartışılmıştır.

1. Giriş
ODTÜ Bütünleşik Bilgi Sistemi Projesi’nin (BBS) amacı
kurum bünyesindeki BT hizmetlerini kullanıcı odaklı olarak,
stratejik hedefler doğrultusunda ve garanti edilen kalitede
veren bütünleşik bir sistemin geliştirilmesi ve hayata
geçirilmesidir. BBS Projesi 2009 senesinde, kurum dışından
alınan danışmanlık hizmeti ile başlatılmıştır. Danışman firma,
TEKİM’in rehberliğinde Cobit ve ITIL çerçeveleri incelenmiş
ve bir çalışma planı oluşturulmuştur [1],[2]. Danışman firma
geliştirmiş olduğu eÜniversite Yönetim Bilgi Sistemi Referans
Modeli’nin Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde kullanılmak
üzere uyarlanmasını sağlamış ve bu referans model temel
alınarak bir üniversite süreç olgunluk analiz çalışması
gerçekleştirmiştir [3]. Yapılan bu çalışmanın sonucunda
üniversite bünyesindeki iş süreçleri çıkarılmış, referans
modelde belirtilen olgunluk seviyelerinde bulunulan nokta
tespit edilmiş, ulaşılmak istenen hedefler belirlenmiş, ve fark
analiz çalışması gerçekleştirilmiştir. Yapılan fark analizini
takiben, üniversite iş süreçlerinde önceliklendirme yapılmış,
proje ve proje çıktısı olarak hayata geçirilecek olan sistemin
organizasyonunu oluşturan 5 alt sistem belirlenmiştir. Alt
sistemler, fonksiyonel yapıdaki kurumun içinde belirlenen
birden fazla birimi, yatayda kesen süreçleri ele alacak biçimde
çalışmalarını yürütmektedir. Bu sayede hem birimlerde
barındırılan uzmanlık alt sistem ekiplerince erişilebilir
kılınmış, hem de birimlerdeki temsilciler vasıtasıyla alt sistem
ekiplerinin çalışmaları hakkında birimlerde farkındalık
oluşturulması sağlanmıştır. Ayrıca standart süreçler
oluşturularak, süreçlerin birim bağımsız olarak çalışması
hedeflenmiştir.

2. Süreç Yönetim Çerçevesi
Üniversite iş süreçleri analiz çalışmaları sırasında öncelikle 4
süreç alanı ve bunların altyapısını oluşturan kurumsal yönetim
ve destek süreçleri alanı belirlenmiştir. ODTÜ süreç haritası
toplamda 5 süreç alanı altında 22 süreç grubu ve 83 iş süreci
tanımlanmıştır. Belirlenen üniversite iş süreçleri süreç
olgunluk analiz sonuçları, süreç otomasyon düzeylerine dair
tespitler, üniversite yönetiminin stratejik hedefleri ile
uyumluluk, odak gruplarının ve üniversite birimlerinin
beklentileri göz önünde bulundurularak şu şekilde
önceliklendirilmiştir:






Araştırma Süreçleri
Kurumsal Yönetim ve Destek Süreçleri
Destek Hizmetleri Süreçleri
Eğitim / Öğretim Süreçleri
Uygulama / Hizmet Süreçleri

Önceliklendirilmiş olan üniversite iş süreçlerinin yönetişimi
için bir çerçevenin çizilmesi ihtiyacı belirgindir. Üniversite
süreç yönetim çerçevesinin etkin ve verimli bir şekilde
yönetilmesi amacıyla bir dizi varlık, kaynak ve uygulama
tanımlanmıştır. Bunlar aşağıdaki gibi listelenebilir:







Bu deneyim bildirisi, oluşturulan 5 alt sistemden biri olan
BBS Süreç Yönetim Alt Sistemi’nin projenin başından bu
yana yaptığı çalışmayı özetleyip, geliştirilmiş olan servis
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Süreç Yönetim Ekibi (SYE)
Süreç Yönetim Koordinasyon Kurulu (SYKK)
Süreç Varlıkları Kütüphanesi (SVK)
Süreç Yönetimi Kurumsal Mevzuatı
Süreç Yönetimi Uygulaması (SYU)
Süreç Yönetimi Fiziksel Altyapısı
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3.2. Süreç Yaşam Çevrimi Yönetimi
Süreç varlıkları deposu, süreç varlıkları ontolojisinin,
üniversite için değer üretiyor olmasıyla özelleşmiş olan bir alt
kümesidir. Süreç Varlıkları Kütüphanesi’nin (SVK) biçimi
süreç varlıkları deposu ve Dublin Core metaveri standardına
uygun
biçimde
çıkarılan
metaveri
kümesi
ile
tanımlanmaktadır. [4]. SVK, üniversiteyi boydan boya kesen
iş süreçlerinin elektronik ortamda tutulduğu ve yönetildiği bir
kütüphanedir. SVK’nın Süreç Yönetim Uygulaması
bünyesinde çalışan veri servisleri ve iş servisleri ile BBS
Kurumsal Veri Yolu’na bağlanması öngörülmüş ve başlatılan
altyapı çalışmaları belirli bir olgunluğa gelmiştir. Süreç
Yönetim Uygulaması (SYU) ise, geliştirilen süreç
modellerinin yürütüleceği ortamı ifade etmektedir. SYU,
bölüm 3 ve 4’de detaylandırıldığı gibi üniversite süreçlerinin
tanımlanması, yaşam çevrimi yönetiminin gerçekleştirilmesi,
SVK’nın yönetilmesi faaliyetlerini desteklemek üzere
tasarlanmış bir bilgi teknolojisi uygulamasıdır. Veri servisleri,
iş servisleri ve SYU tarafından Kurumsal Veri Yolu’na
aktarılan bilgilerin, yine Kurumsal Veri Yolu’na bağlı olarak
çalışan sunum servisleri ile diğer uygulamaların kullanımına
açılması planlanmıştır. Bu uygulamalardan biri olan ODTÜ
kurumsal portal uygulaması, METU Portal, Üniversite Süreç
Haritasını (ÜSH) ve Süreç Varlıkları Kütüphanesi web
sayfasını
kullanıcılara
sunan
arayüz
katmanını
oluşturmaktadır.

3.2.1.

Süreç Yaşam Çevirimi Yönetim Süreci Paydaşları

Süreç yaşam çevirimi yönetimi ile ilgili yöntem belirlenirken,
ilk olarak, yapılan paydaş analizi ile süreç yaşam çevrimi
yönetimi rolleri çıkarılmıştır. Paydaş analizi sırasında yetki
sorumluluk ilkeler ayrımı göz önünde bulundurularak, yaygın
olarak kullanılan Yetki/Sorumluluk Matris yaklaşımından
faydalanılmıştır. Buna göre paydaşlar aşağıdaki gibi
tanımlanmıştır.
Süreç Sahibi (süreç sorumlusu), sürecin amaca uygunluğunu
sağlayan, sürecin hem tasarımından ve modellenmesininden
hem de ölçümlenmesinden ve iyileştirilmesinden sorumlu
kişidir. Kurumsal yönetişim pratiklerine uyum ve hesap
verebilirliğin sağlanması için Üniversite Süreç Haritası’nda
bulunan her süreç için bir süreç sorumlusu atanmasına karar
verilmiştir. Üniversite bünyesinde bulunan birimlerin bu rolü
üstlenmesine ve birim üst yöneticisinin birim adına bu görevi
yürütmesine karar verilmiştir. Süreç Yöneticisi, Üniversite
Süreç Haritası’nda yer alan süreçlerin yönetim faaliyetlerinin
yönergeye uygun biçimde planlanması ve gerçekleşmesini
koordine etmekten sorumludur. Süreç Tanımlayıcı, sürecin
tanımsal modellemesini gerçekleştirir. Onaylayıcı, sürecin
kurumsal işleyişiyle uygunluğunu kontrol etmek ve uygun
bulduğu takdirde süreci onaylamakla yükümlüdür. Denetleyici
ise süreçlerin ilgili mevzuat ve standartlara uyumluluğunu
denetleyen iç denetim yetkilisidir.

Ek olarak, üniversite içinde yürütülen bütün iş süreçlerinin
yönetimini yönlendirmek ve kurallarını belirlemek üzere
SYKK görevlendirilmiştir. SYKK bu bilgilerin paydaşlar ile
paylaşılması amacıyla Süreç Yönetimi Kurumsal Mevzuatı’nı
oluşturmuştur. Süreç Yönetimi Kurumsal Mevzuatı, süreç
yönetimine ilişkin yönerge, standart ve rehberlerden
oluşmaktadır.

3.2.2.

Süreç Yaşam Çevirimi Yönetim Süreci

Süreç yaşam çevrimi yönetiminden sorumlu paydaşların
belirlenmesinden sonra, bu süreç kendi içerisinde süreç
tanımlama aşamalarına tabii tutulmuş ve yönetim alt süreçleri
aşağıda belirtildiği şekilde tanımlanmıştır:

Süreç Yönetim Ekibi ise üniversite iş süreçlerinin
yönetiminden sorumlu kişi ve birimleri tanımlarken, süreç
yönetim faaliyetlerine tahsis edilen tüm taşınır ve taşınmazlar
Süreç Yönetimi Fiziksel Altyapısı’nı oluşturmaktadır.

Süreç Tanımlama: Süreç Yönetim Koordinasyon Kurulu,
öncelik sırasına göre işleme alınacak olan jenerik alt sürecin
sahibi olarak belirlenen birimin yöneticisi ile iletişime geçer ve
tanımlama sürecini başlatır. Bölüm-4’de daha detaylı bir
şekilde aktarılmaya çalışılan süreç tanımlaması, sırasıyla
tanımsal, analitik ve servis modellemesi şeklinde 3 aşamadan
oluşmaktadır. Süreç sorumlusu Süreç Yönetim Ekibinden bir
sorumlu ile birlikte tanımsal modelleme için birimler arası
yapılanma ihtiyaçlarını değerlendirir. Eğer tanımlanacak olan
süreç birimler arası işleyen yapıdaysa, katılımcı birimlerin
yetkililerine süreç tanımlama faaliyetine katılım çağrısında
bulunulur. Tanımsal modelleme için planlama faaliyetleri
gerçekleştirilir. Planlar süreç yönetim koordinayon kurulu
tarafından incelenir ve onaylanır. Süreç Tanımlayıcı, süreci
planlandığı biçimde modeller. Tanımsal modellemesi yapılan
sürecin performansının izlenmesi ve geliştirilmesi gereken
noktaların tespit edilmesi amacıyla kontrol kriterleri ve
uygulanacak metodlar tanımlanır. Otomasyona alınacak
süreçler için gereken ek tanımlamalar yapılır. Modellenen
süreç, bir süreç varlığı olarak, Süreç Varlıkları
Kütüphanesi'ne, ilgili biçim, yapı ve üst verileri tanımlanarak
eklenir. Süreç sorumlusu süreci, Süreç Yönetim
Uygulaması'na kaydeder.

3. Yönetişim Hazırlık Aşaması
3.1. eÜniversite Yönetim Bilgi Sistemi Referans Modeli
eÜniversite Yönetim Bilgi Sistemi Referans Modeli, üniversite
örgütlerinin ihtiyaç duyduğu çağdaş yönetişim ilkeleri,
süreçleri ve destekleyen BT sistem altyapısını, stratejik düzey,
iş süreçleri düzeyi ve BT altyapı düzeyi olmak üzere birbiriyle
ilişkili 3 düzeyde tanımlayan bir çerçeve modeldir [3].
ODTÜ Bütünleşik Bilgi Sistemi’ne danışmanlık sağlayan
TEKİM tarafından geliştirilmiş olan bu jenerik model, ilgili
üniversite üzerinde yürütülecek bir uyarlama çalışmasını
takiben uygulanmaktadır. ODTÜ BBS projesi, eÜniversite
Yönetim Bilgi Sistemi Referans Modeli’nin ODTÜ’ye
uyarlanmasıyla tanımlanmıştır. Üniversite Süreç Haritası, bu
modelin içerdiği referans iş süreçleri kullanılarak
oluşturulmuştur.

Süreç Kullanıma Alma ve Yürütme: Tanımsal modellemesi
yapılan
sürecin
üniversite
genelinde
uygulanıp
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uygulanmayacağına Süreç Yönetim Koordinasyon Kurulu
tarafından karar verilir. Karar olumlu ise BBS Yönetim
Kurulu'nun onayına sunulur, onaylanan süreç standart süreç
olarak ilan edilir ve uygulamaya alınır. Uygulamasında
değişiklik oluncaya kadar bu şekilde uygulanmaya devam
edilir.

3.5. Süreç Otomasyon Rehberi
Tanımlanan süreçlerin otomasyona alınması aşamasında da
standardizasyonu
sağlamak
amacıyla
bir
rehber
oluşturulmuştur.
ODTÜ Bütünleşik Bilgi Sistemi (BBS) kapsamında iş
süreçleri otomasyonu sürecinin adımları şu şekildedir:

Tanımsal süreç modeli üzerinden "Analitik Süreç
Modeli"nin gereksinimlerinin çıkartılması,

Sürecin analitik modellemesinin gerçekleştirilmesi,

Analitik modelin doğrulanması,

Analitik süreç modeli üzerinden sürecin servis
mimarisinin tasarlanması ve servis yazılımlarının
gereksinimlerinin çıkartılması,

Servis yazılımlarının geliştirilmesi, testleri ve Servis
Kayıt Kütüğü'ne kaydedilmesi,

Servislerin süreç formunda entegrasyonu ve testleri,

Sürecin ÜSH'ne entegrasyonu ve testleri,

Sürecin Canlı Test Ortamı'nda testleri,

Sürecin pilot denemeleri,

Sürecin kullanıma alınması,

İlgili süreç otomasyonu kapsamında oluşturulan
süreç varlıklarının Süreç Varlıkları Kütüphanesi'ne
(SVK)
alınacak
şekilde
hazırlanması
ve
etiketlenmesi.

Süreç İzleme ve Değerlendirme: Süreç Yönetimi Ekibi ve
birimlerdeki Süreç Sahipleri, süreçlerin sürekliliğinin
sağlanması,
hedeflerin
oluşturulması,
izlenmesi
ve
ulaşılabilmesi için ihtiyaç duyulan belgeleri oluşturur ve
gerekli hallerde değişiklik/düzeltme taleplerini Süreç Yönetim
Koordinasyon Kuruluna iletir. Onaylanan süreç değişikliği,
süreç modelleri üzerine yansıtıldıktan sonra Süreç Yönetim
Uygulaması kullanılarak Üniversite Süreç Varlıkları
Kütüphanesi güncellenir.
Süreç Düzeltme/İyileştirme: Süreç sahipleri süreç izleme
kapsamında kendilerine gelen önerilerin belirli aralıklarla
değerlendirilmesi ile, soru, görüş, bulgu ve öneriler kayıt
altına alınmasını sağlar. Değiştirilmesine/iyileştirilmesine
karar verilen süreç ile ilgili öneriler, Süreç Yönetim Ekibi
tarafından Süreç Yönetim Koordinasyon Kurulu'na iletilir.
Onaylandığı takdirde bu değişiklikler süreç üzerine uygulanır.
Kullanımdan Kaldırma: Herhangi bir iş sürecine ilişkin
sonlandırma kararı, Süreç Sahibinin önerisi doğrultusunda
Süreç Yönetim Koordinasyon Kurulu'nun görüşüne sunulur.
Kaldırılması önerilen süreç, belirlenmiş olan neden ve kriterler
doğrultusunda incelenir. Öneri, kabul görürse önce BBS
Yönetim Kurulu'nun sonra Rektörlük biriminin onayına
sunulur. Kullanımdan kaldırılması onaylanan ve yaşam
çevrimi sonuna ulaşan tüm süreç varlıkları, Süreç Yönetim
Aracı Sorumlusu tarafından, Süreç Varlıkları Kütüphanesi ve
Üniversite Süreç Haritası'ndan kaldırılır.

4. Süreç Modelleme Yöntemi
Bir sürecin tanımlanmasından otomasyona alınmasına kadar
farklı aşamalarda modellenmesi gerekmektedir. 3 aşamadan
oluşan bu yöntemde aşamalar arasında geçişlerde ve süreç
akışında sorun yaşanmaması için, süreç yönetim uygulama
aracı olarak 3 aşamaya da destek verecek bir araç kullanılması
kararlaştırılmıştır. Modeleme aşamalarına ait detaylar
maddeler halinde aşağıda belirtilmektedir.

3.3. Süreç Tanımlama Formu ve Rehberi

4.1. Tanımsal Modelleme

Süreç tanımlama aşamasında, Üniversite Süreç Haritası’nı
oluşturan ODTÜ iş süreçlerinin birimler tarafından
tanımlanmasına yardımcı olmak için Süreç Tanımlama Formu
ve Rehberi oluşturulmuştur. Süreç Tanımlama Formu’ndaki
alanların doldurulmasına yardımcı olacak bilgi ve örnekler
Süreç Tanımlama Rehberi’nde verilmektedir.

Tanımsal modelleme, iş süreci sahiplerinin koordinasyonunda
yapılması beklenen en üst düzey modellemedir. Tanımsal
modellemenin amacı, sürecin ve süreçle ilgili temel bilgilerin
kurum çapında bilinmesini, paylaşılmasını ve görünürlüğünü
sağlamaktır. ÜSH’deki jenerik süreçlerden türetilecek standart
süreçlerin tanımsal modellemesinin, BBS Süreç Yönetimi
Yönergesi'nde tanımlanan ilke, kural ve yöntem uyarınca
Standart Süreç Tanımlama Bilgileri Formu kullanılarak ve
Süreç Tanımlama Formu Doldurma Rehberi'nde belirtilen
biçim ve kapsamda gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.
Otomasyonu hedeflenmeyen iş süreçleri için sadece Tanımsal
modelleme yapılır. Tanımsal modelleme işi, Süreç
Tanımlayıcı rolündeki kişi veya birimin oluşturacağı ekip
tarafından gerçekleştirilir.

Süreç Tanımlama Formu’nda standart süreç tanımlama
bilgileri, sürecin ÜSH’deki yeri, sürece ait performans
göstergeleri ve hedeflerin tanımlanabileceği alanlar
bulunmaktadır. Tanımlanan rehberde ayrıca, sürecin
aşamalarının belirtilmesi için gereken bilgilerin paylaşılması
için alanlar gösterilmiştir.
3.4. Süreç Uyarlama Rehberi
Proje kapsamında üniversite süreçlerinin, birimden bağımsız,
mümkün olduğunca standart ve tekrar kullanılabilir biçimde
çıkarılması amaçlanmıştır. Üniversite birimlerinin süreç
ihtiyacı ortaya çıktığı zaman bu ihtiyacın giderilmesinde
standart süreçlerin birimin özel gereksinimleri ve iş akışına
göre uyarlanması öngörülmüştür.

4.2. Analitik Modelleme
Analitik modelleme sistem analistleri (çözümleyici)
tarafından, iş süreci analistleri ile birlikte, ilgili iş sürecinin
tanımsal modeli girdi alınarak yapılacak ikinci düzey (teknik)
modellemedir. Sürecin derinlemesine analizini ve otomasyona
alınmasını sağlayacak tüm ayrıntıları içerir. BBS kapsamında
iş süreçlerinin analitik modellemesinin, gösterim dilinin
(notasyonunun) tüm kurallarını sağlayacak şekilde İş Süreci
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Model ve Gösterimi (BPMN v2.0) ile gerçekleştirilmesine
karar verilmiştir[4]. ÜSH’deki jenerik süreçlerden türetilecek
standart ve tanımlı süreçlerin analitik modellerinin içermesi
gereken asgari bilgiler ve ilgili sürecin otomasyonuna yönelik
ilke, kural ve yöntemler BBS Süreç Otomasyonu
Yönergesi'nde tanımlanması kararlaştırılmıştır.

benimsemesi beklenen projelerde, rol ve sorumluluk
dağılımının akıllı ve parçası olunan senaryonun bütününün
gözden kaçırılmayarak yapılması gerekmektedir.

6. Sonuçlar
Yüklenilen uzun soluklu kurumsal süreç yönetimi ve süreç
iyileştirme projesi olan BBS projesinde gelinen noktada pek
çok kazanım olmuştur. Bu deneyim bildirisinde BBS
kapsamında gerçekleştirilen süreç yönetim çatısının
kurgulanması adına gerçekleştirilen işler ve oluşturulan
yapılardan bahsedilmiş, karşılaşılan sorunlar listelenmiş ve
başa çıkma yöntemlerimiz tartışılmıştır.

4.3. Servis Modelleme
Analitik modelin doğrulanmasından sonra, analitik süreç
modeli üzerinden sürecin servis mimarisinin tasarlanması ve
servis yazılımlarının gereksinimlerinin çıkartılması aşamasını
kapsamaktadır. Bu aşamanın sonunda, servis yazılımlarının
geliştirilmesi, servislerin süreç formunda entegrasyonu ve
testleri aşamasına geçilir. ODTÜ BBS projesi tanımsal ve
analitik modelleme aşamalarında yürütülen çalışmaları
gerçekleştirmekle birlikte, servis modelleme aşamasına henüz
geçilmemiştir.

Belirli bir olgunluğa gelen bu proje üzerinde ileriki
tarihlerde, özellikle süreç modelleme ve süreç otomasyonu
konularında vaka çalışmaları yürütülmesi ve edinilen bilgi ve
deneyimin akademi ve endüstri ile paylaşılması
planlanmaktadır

5. Karşılaşılan Sorunlar ve Tartışma
Bu ölçekteki kurumsal süreç iyileştirme girişimlerinin aşması
gereken en büyük engelin varolan kurumsal kültürün
evrimleşmesi ve karşılaşılan değişime karşı direnç olduğu
bilinmektedir. Kurumsal süreçleri oluşmuş ve yıllar boyunca
içselleştirilerek kültür haline dönüşmüş, üstüne üstlük bir
kamu kurumu olmasından ötürü pek çok dış kural ve sürece
bağlı olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde projenin daha
ilk günlerinden itibaren bilinmekte olan bu riski yönetmek
için, büyük resmi düşünerek ama detayları gözden kaçırmadan
sistematik bir çalışma yürütülmüştür. Üstlendiğimiz BBS
projesinin süreç yönetimi alt projesinde, çok sayıda
akademik, idari birim ve çok tipte ve sayıda kullanıcı için bir
süreç yönetimi çatısının oluşturulmasında, akademi ve
endüstri tarafından belirlenen iyi pratiklerin rehberliğinde
belirgin kurallar, kurumsal politikalar ve prosedürler
tanımlanması,
kurumsal
yönetişim
yöntemlerinin
benimsenmesi ve uygulanması esas alınmıştır. Benzer
kurumsal ekosistemler üzerinde, bu ölçekte yapılması
düşünülen projelerin aynen bu şekilde, iyi pratikleri etkin
olarak kullanarak, kural ve politikaları net biçimde belirleyip
tüm paydaşların farkındalığı ile yürütülmesi gerektiğini
düşünmekteyiz.
Karşılaşılan bir başka sorun da benzer yapıda kurumlar için
benzer girişimleri anlatan kaynak, örnek veya vaka
çalışmalarına erişmek olmuştur. Oluşturulan çatının
kurgulanması için, kurumsal iyi pratikler haricinde tecrübe ve
bilgi birikimine erişilememiştir. Bu da yoğun bir düşünsel
emek harcanmasını gerekli kılmıştır.
Yapıları gereği üniversite kurumlarının süreçleri çok
katılımcılı ve karmaşık niteliktedir. Bu süreçlerin çıkarılması
bile çok ciddi bir işgücü ve uzmanlık gerektirmektedir. BBS
projesi kapsamında ODTÜ iş süreçlerinin çıkarılması için
bildiride bahsi geçen eÜniversite Yönetim Bilgi Sistemi
Referans Modeli kullanılmıştır. Bu tarz bir referans modelin
kullanılmasının proje ilerleyişini ivmelendirme etkisi
olduğunu düşünmekteyiz.
Büyük ölçekli kurumsal süreç iyileştirme ve süreç yönetimi
girişimlerinde, kurum personelinin hali hazırda üstlendiği
işlere ek olarak yeni görevler eklenmesi gerekmektedir. Her
bir yeni görev, ve süreç içinde sahiplenilecek yeni rol,
bireylerin işlerinin karmaşıklığını arttırmakta, işler arası
geçişlerde ek yük oluşturmaktadır. Personelin çok sayıda rol

7. Teşekkür
Bütün çalışmalarımızda yol göstericiliğiyle desteğini eksik
etmeyen Rektör Yardımcımız Volkan Atalay’a, bu bildirinin
hazırlanmasında yazarlar haricinde emeği geçen, referans
verilen belgeleri hazırlayan üniversite personeli, Süreç
Yönetim Koordinasyon Kurulu üyeleri, Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı’mıza ve bu süreçte rehberliğinden yararlandığımız
danışman firmamız TEKİM’e katkılarından dolayı teşekkür
ederiz.
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yılı itibarıyla ticari kullanıma sunulmuş uluslararası iş yükü
yönetimi yazılımları firma web siteleri ve tanıtıcı dokümanlar
gibi genel erişime açık dokümanlardan elde edilen veriler
kullanılarak incelenmiş, yazılımların özellikleri için bir
gruplama sistematiği ve skorlama metriği geliştirilmiş ve
belirli kriterleri sağlayan bir grup yazılım bu sistematik
altında skorlanarak sonuçlar paylaşılmıştır. Bu yöntem ile,
ilgili ürünlere ait tüm özelliklerin tam ve eksiksiz olarak
tespitinin doğal olarak mümkün olmadığı göz önünde
bulundurulduğunda bu çalışmanın bir değerlendirme
metodolojisi olarak ele alınması gerektiğini belirtmek isteriz.

Özetçe
Bu bildiride uluslararası İş Yükü Yönetimi yazılımları
hakkında yapılan bir sektör araştırması ve geliştirilen bir
sınıflandırma ve skorlama metodolojisi ile elde edilen
sonuçlar sunulmaktadır. Dünyada iş yükü yönetimi alanında
yazılım geliştiren pek çok firma bulunmasına karşın,
ülkemizde ticari olarak kullanıma sunulmuş yerli bir yazılıma
rastlanılmamıştır. Seçilen 15 adet uluslararası yazılım ve
geliştirilmekte olan yerli bir yazılım bu çalışmada bahsedilen
metodoloji kullanılarak değerlendirilmiş ve sonuçlar
paylaşılmıştır. Yaptığımız bu çalışma ile, bu tür yazılımları
karşılaştırmak ve yeni geliştirilecek olan bir yazılımın diğer
ürünlere göre sektördeki yerini konumlandırmak mümkün
olabilmektedir.

2. Dünyada ve Türkiye’de İş Yükü Yönetimi
Yazılımları
Dünyada iş yükü yönetimi konusunda yazılım ürünleri
geliştiren 48 firma tespit edilmiştir [2]. Bu firmaların ürünleri
web siteleri, ürün tanıtım dokümanları, sektörel araştırma
raporları [3,4] gibi kaynaklar kullanılarak mümkün olabildiği
kadar detaylı incelenmiştir. Tespit edilen bu firmalardan 6
tanesi sektöre yönelik entegrasyon gibi hizmetler ya da diğer iş
yükü yönetimi yazılımları ile birlikte kullanılan araçlar
geliştirmekte olup, doğrudan iş yükü yönetimi yazılımı
ürününü sunmamaktadırlar. Diğer 42 firma tarafından
geliştirilen 43 adet İYY ürünü tespit edilmiştir. İYY
konusunda çeşitli akademik çalışmalar da yapılmakta, konu
ile ilgili olarak standartlar geliştirilmektedir [5].

1. Giriş
Günümüzün iş dünyasında kullanılan Bilgi Teknolojileri
(“BT”) alt yapıları pek çok sunucu, işletim sistemi, terminal,
yerel ağ, süreç ve servisler içeren kompleks sistemlere
dönüşmüştür. İşletmenin faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi ve
sürekliliği için bütün bu sistemlerin birbirleri ile uyum
içerisinde, etkin, güvenli ve en az maliyetle çalışmaları
gerekmektedir. Çalıştırılan görevler (job) birbirine bağımlı
olan ya da olmayan çok fazla sayıda sürecin belirli kurallar
çerçevesinde koşturulmasını içerir. Bu süreçlerin bir
merkezden kontrol edilmeleri, izlenmeleri, hata oluşumlarının
yönetilebilmesi ve analizi, çalışma raporlarının hazırlanması,
süre ve kaynak kullanımı iyileştirilmesi amaçlarıyla analizlerin
yapılması, kaynak kullanımının faydayı maksimize edecek
şekilde planlanması gibi ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak
geliştirilen uygulamalara genel olarak Görev Planlayıcı (Job
Scheduler) uygulamaları adı verilmektedir. Klasik anlamdaki
görev planlayıcıların bir üst seviyesi olarak olay tabanlı (Event
Based) çalışabilen, farklı platformlarda birbirleri ile iletişim
içerisinde çalışabilen, kaynak kullanımının işletme içerisindeki
veya dışarıdaki platformlar üzerinde yapılabildiği ve bütün bu
işlemlerin tek bir merkezden yönetilebildiği uygulamalar İş
Yükü Yönetimi (“İYY”), İngilizce ifadesi ile Workload
Automation uygulamaları olarak adlandırılır.

2.1. Türkiye’de İş Yükü Yönetimi Yazılımları
Yaptığımız araştırmalar sonucunda ülkemizde geliştirilmiş ve
ticari kullanıma sunulmuş yerli bir yazılıma rastlanılmamıştır.
Çeşitli firmaların Bilgi Teknololojileri bölüm yöneticileri ile
yapılan görüşmelerimizde sistem yöneticilerinin çoğunlukla
sistem araçları kullanarak kendi iç çözümlerini ürettiklerini,
bir kısmının da yabancı yazılımlar satın aldıklarını
gözlemledik. Yabancı ürün kullanan yöneticiler tarafından bu
ürünlerin toplam sahip olma maliyetlerinin yüksek oluşu ve
yeterli destek hizmeti alınamayışı, kendi çözümlerini üreten
firmalar tarafından ise bu çözümlerin yeterince etkin olmadığı,
insan kaynağına ihtiyacı azaltmadığı ve özellikle birbirlerine
bağımlı işleri yönetemedikleri şeklinde zorluklar dile getirildi.

Dünyada İYY yazılım pazar büyüklüğü 2009 yılında 2.4
milyar Amerikan Doları olup 2008 yılına göre %18.2
büyümüştür [1] Tüm ekonomilerin ciddi küçülmeler yaşadığı
bir dönemde bu alandaki büyüme dikkat çekicidir. Yaptığımız
araştırmalar sonucunda ülkemizde ticari olarak kullanıma
sunulmuş bir İYY yazılımına rastlamadık.

2.2. Kullanıcı beklentileri
BT yöneticileri ile yapılan görüşmelerdan derlediğimiz
beklentiler şu şekildedir:
1. Toplam sahip olma maliyetinin katlanılabilir olması
2. Yeterli ve zamanında destek sağlanması
3. Özel çözümlerin ve yeni ihtiyaçların eklenebilmesi
4. Kullanıcı dostu arabirim, ve basitlik
5. Versiyonlama özellikleri

Bu çalışmada İYY yazılımlarının dünyadaki ve ülkemizdeki
durumu hakkında kısa bir değerlendirmenin ardından 2010
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Alarm üretebilme özellikleri
Farklı platformlarda çalışabilme
Çalışan işlerle ilgili anlık ve tarihsel detaylı bilgi
İş akışının görüntülenebilmesi
Detaylı kayıt tutulması (log)
Takvim ve olay bazlı planlama yetenekleri
Mobil cihazlarla izleme ve yönetim
Yönetimsel özellikler
İş bağımlılıkların yönetilebilmesi
Güvenli dosya transferi

toplam 47 alt özellik belirlenmiştir. Ürünlerin belirlenen bu
özelliklere sahip olup olmadıklarına göre 1/0 şeklinde puanlar
verilerek ve bölüm 3.2’de açıklanan yöntemle ürünler
skorlanmıştır. Bu yöntemle parametreleri değiştirilebilen bir
metrik elde edilebilmiş ve kullanıma yeni sunulacak bir
ürünün
mevcut
ürünler
arasında
nerede
konumlandırılabileceğine dair bir metot geliştirilmiştir.
3.1. Özellik grupları
Sınıflandırmada
şekildedir.

2.3. TÜBİTAK TEYDEB 7100532 Numaralı Dağıtık İş
Yükü Yönetimi Projesi

özellik

grupları

şu

Seviye 1 - Basit Planlama (Scheduling): Temel
planlama fonksiyonları ve ürün desteği
 Seviye 2 - İleri Planlama (Scheduling): İleri
planlama fonksiyonları, veri tabanı entegrasyonu,
çoklu platform desteği
 Seviye 3 - Kullanıcı dostu: Kullanıcı fonksiyonları,
erişebilirlik, veri transferi özellikleri
 Seviye 4 - İşletme geneli entegrasyon: Hizmet
Seviye Anlaşmaları (SLA), Web Servisleri, BT
süreçleri ile etkileşimler
 Seviye 5 - Yeni nesil iş yükü yönetimi:
Sanallaştırma, bulut bilişim, dağıtık sistemler
 Seviye 6: İş Yükü Analitiği: İş bazlı ya da tüm iş
yükünün istatistiklerinin tutulması ve ileriye yönelik
çalışma zamanı gibi kestirimlerinin yapılması
Alt gruplar ise aşağıda Tablo 2’de gösterildiği şekliyle
belirlenmiştir:

2.4. Seçilen yazılımlar
Bölümün giriş kısmında bahsettiğimiz 43 ürün arasından
aşağıdaki kriterlere göre eleme yapılarak 15 adet üründen
oluşan bir alt küme oluşturulmuştur.
Birden fazla platform ve işletim sisteminde çalışan
Genel amaçlı, ürüne veya sisteme özel olmayan
Yerel ağ üzerinde çalışan
Ticari olarak evrensel kullanıma sunulan
Bilinirliği belirli bir seviyede olan
Genel kullanıcı beklentilerine cevap veren

Tablo 2: Özellik grupları ve alt seviyeler
Seviye1: Basit Planlama
Danışmanlık
Dokümantasyon ve
Kullanım Kılavuzu
İzleme

Seçilen ürünler Tablo 1’de listelenmiştir.
Tablo 1: Seçilen İYY Yazılımları
Ürün Adı
CA Workload Automation
UC4
ActiveBatch
PBS Pro
Opswise
Tivoli Workload Scheduler
Control-M
Dollar Universe
Flux
Job Server
Job Scheduler (SOS)
Cronacle
7x24 Automation Suite
Maestro
Proactive Scheduler
Proje 7100532

alt



Ülkemizde bu konudaki ihtiyaçlar göz önünde bulundurarak
2010 yılında Dağıtık İş Yükü Yönetimi isimli bir yazılım
geliştirme projesi hazırlanarak ARGE projesi olarak
TÜBİTAK TEYDEB’e sunulmuş ve TÜBİTAK tarafından
ARGE desteği kapsamında desteklenmeye layık bulunmuştur.
1 Ekim 2010 tarihinde başlayan proje kapsamında
geliştirilecek ürün bildirimizin bundan sonraki bölümlerinde
“Proje 7100532” olarak isimlendirilmiş ve henüz
tamamlanmamış olmakla birlikte planlanan özellikleri ile ürün
karşılaştırma grafik ve tablolarında yer verilmiştir.








belirlediğimiz

Firma
CA
UC4
ASC
Altair
Opswise
IBM
BMC
Orsyp
Flux Corp
GrandLogic
SOS Berlin
Redwood Software
SoftTree Tech
ROC Software
ActiveEon
Likya Teknoloji

Müşteri Hizmeti

Eğitim Hizmeti
Dokümantasyon ve
Kullanım Kılavuzu
Tek Noktadan
Denetim
Ürün Desteği

İş Yönetimi
İş Yönetimi

Alarm Verme
Hata İşleme

Danışmanlık
Hizmeti
İş Yönetimi

Danışmanlık
Hizmeti
Exception
Yönetimi
Bakım
Bakım
Yapılabilirlik
Kullanıcı Arabirim Kullanıcı Arabirimi

Kullanıcı eğitim hizmetleri
Kullanıcı dokümanları
Merkezi izleme ve yönetim
Telefonla ya da destek
portalıyla müşteri desteği
Alarmlar
Kurtarma, eski durumuna
getirme, yeniden başlatma
Danışmanlık servisleri
Normal iş akışı dışındaki
durumların yönetilebilmesi
Yedekler ve güncellemeler
Komut Satırı Arabirimi

Seviye 2: İleri Planlama

3. Özellik Sınıflandırması ve Skorlama

Çok Platform
Desteği
İş Yönetimi

Çok Platform
Desteği
İzleme

Ölçeklenebilme

Ölçeklenebilme

İş Yönetimi

Hata Toleransı

Güvenlik

Kullanıcı Hakları
ve Güvenlik
Zaman ve Takvim
Bazlı Planlama
Veritabanı
Entegrasyonu

Karmaşık Takvim
Bazlı Planlama
Veritabanı
Entegrasyonu

Yapılan analizler sonucunda, İYY yazılımlarının özellikleri ve
firmaların bu konuda verdikleri servisler, kullanıcı ihtiyaç ve
beklentileri göz önünde bulundurularak altı ana başlıkta

272

İş akışının ve jobların
statülerinin izlenmesi
Job Statülerinin
izlenebilmesi
Küçükten büyüğe her
ölçekte uygulanabilir bir
mimariye sahip olma
Hata oluşumunu
yönetebilme
Rol tabanlı güvenlik modeli
Zaman ve Takvim bazlı
planlama yapabilme
Veri tabanları ile
entegrasyon
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Danışmanlık
Hizmeti
Kullanıcı
taleplerinin
karşılanabilmesi
Değişken ve
Parametreler

3.2. Yazılımların skorlanması

Yeni Sisteme Geçiş İşletmenin eski kullandığı
Hizmeti
sistemden yeni sisteme geçiş
Yükseltilebilirlik
Gerektiğinde özel
çözümlerin ve ihtiyaçların
ürüne eklenebilmesi.
Değişken ve
Job tanımlarında ve joblar
Parametreler
arasında parametrelerin
kullanılabilmesi

Bu denli kompleks ve çok özellikli yazılımları karşılaştırmak
için metrik tanımlamak doğası gereği zor bir işlemdir. Bu
zorluğu göz önünde bulundurarak üstteki sınıflandırma
yardımıyla bölüm 2.4 de listelenmiş olan ürünler skorlamaya
tabi tutulmuştur.
Skorlama için lineer bir metrik formül (1) de şu şekilde
tanımlanmıştır:

Seviye 3: Kullanıcı dostu
İş Yönetimi

İş Türleri ve
Yönetim
Detaylı Raporlama Raporlama
İş Yönetimi
Olay Bazlı
Planlama
Kullanıcı Arabirimi Kullanıcı Arabirimi
Dosya Transferi
Dosya Transferi

İş bağımlılıkları ve iş
akışları
Raporlama özellikleri
Olay bazlı planlama

f ( x)  
i

Web Arabirimi
FTP, SFTP veya başka
yöntemlerle dosya transferi
Kullanıcı Arabirimi Kullanıcı Arabirimi Grafik Arabirimi
İzleme
Uyum
İş izleme yetenekleri
Güvenlik
İletişim Güvenliği Güvenli iletişim
Uzaktan
Erişilebilirlik
Tarayıcıdan erişim
Erişilebilirlik
Uzaktan
Erişilebilirlik
Komut satırından erişim
Erişilebilirlik
Uzaktan
Mobil Cihazlarla
Mobil cihazlarla izleme ve
Erişilebilirlik
Erişim
kontrol
Script Yazma
Script Yazma
Script dillerini destekleme
ya da kod yazmadan script
yazma özelliği
Servis merkezli
mimari
İş Türleri ve
Yönetim

İş Yönetimi
İş Yönetimi

İş Türleri ve
Yönetim
Görsel İş Yönetimi

SLA Yönetimi
Versiyon Kontrolü

İş Servisleri
Versiyon Kontrolü

Planlayıcı
Entegrasyonu
İş Yükü
Optimizasyonu

Planlayıcı
Entegrasyonu
Kritik Yol
Yönetimi

a

ni 

x: seçilen ürünü,
ai her bir kategorinin sonuca etkisini belirleyen
ağırlık katsayısını,
xi ürünün her bir kategori skorunu (0 yada 1),
ni i kategorisindeki toplam alt özellik sayısını
göstermektedir.
Her bir alt seviyedeki özellikler eşit ağırlıkta olduğu
kabul edilmiştir.
Burada

Yaptığımız sınıflamaya göre altı alt alan belirlenmiş ve her bir
alt alandaki özellik sayıları aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.
n1 = 10, n2=10, n3=12, n4=8, n5=6, n6=1

Web Servisleri kullanabilme

Dağıtık Sistemler

Çoklu-Makine
Ortamları
Uygulama
Entegrasyonu
Çoklu-Makine
Ortamları
Çoklu-Makine
Ortamları

Dağıtık Sistemler

Çoklu-Makine
Ortamları

Zamana ya da kaynak
kullanılırlığına göre
tetikleyici tanımı
BT Süreçleri ile iletişim
kurabilme
Sürükle-bırak ile tasarım
yapılabilen görsel arabirim
İş Servisleri ve SLA
Job tanımlarının değişiklik
kayıtlarının tutulması,
versiyon kontrolü
Diğer planlayıcılarla
entegrasyon
Kritik yol yönetimi

3.2.1.

Durum 1

Yukarıdaki formülasyona göre göre her bir alt alanın eşit
ağırlıkta olduğu durum için elde edilen sonuçlara göre
ürünlerin skorları Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilmiştir.
ai = 1, i=1,..,6

Farklı işletim sistemi ve
özellikteki makineleri aynı
dağıtık sistem içerisinde
kullanabilme
Yük dengeleme ve kaynak
yönetimi
Diğer uygulamalarla entegre
çalışabilme
Sanallaştırma

Uygulama
Entegrasyonu
Sanallaştırma ve
Provizyon
Agentless Planlama Uzak cihazlarda süreç job
çalıştırmak için Agentless
planlama
Bulut Bilişim
Bulut bilişim desteği

Seviye 6: İş Yükü Analitiği
Veri Madenciliği

İstatistik ve
Kestirimler

(2)

Bundan sonraki bölümlerde her bir alt alanın ağırlığı
değiştirilen iki örnek durum incelenmiştir. Ağırlık katsayıları
değişik şekillerde belirlenmek suretiyle özel durumlar için
ürün kıyaslaması yapılabilir. Burada yer kısıtı sebebiyle
yalnızca iki durum incelenmiştir.

Seviye 5: Yeni nesil iş yükü yönetimi
Çoklu-Makine
Ortamları

(1)

j

j

Seviye 4: İşletme geneli entegrasyon
Mimari
Entegrasyonu
İş Yönetimi

ai  xi

Şekil 1: Durum 1 için elde edilen skorlar

İş bazlı ya da tüm iş
yükünün istatistiklerinin
tutulması ve ileriye yönelik
çalışma zamanı gibi
kestirimlerin yapılması
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4. Sonuçlar
Dünyada
İYY
alanında
çalışmalar
bilgisayarların
kullanılmaya başlanılması kadar eski bir geçmişe sahip olup
irili ufaklı pek çok firma tarafından pek çok yazılım
geliştirilmiştir. Ülkemizde ise bu alanda yeterli yatırım
yapılmadığı açıktır.
Yaptığımız bu çalışma ile İYY yazılımlarını karşılaştırmak ve
yeni geliştirilecek olan bir yazılımın diğer ürünlere göre
sektördeki yerini konumlandırmak mümkün olabilmektedir.
Yapılan araştırmalar ve ürün kıyaslamalarına göre çok
platform ve işletim sistemleri desteğine sahip, yerel ağ
üzerinde çalışabilen, genel amaçlı İYY yazılımlarının bu tür
yazılımlardan beklenen temel özelliklere sahip oldukları
görülmüştür. Yazılımları farklılaştıran özellikler ileri seviye
fonsiyonlar, yeni nesil özellikler ve analitik özellikler olarak
öne çıkmıştır.

Şekil 2: Durum 1 için özellik sınıfları radar grafiği
3.2.2.

Durum 2

Başka bir yaklaşımla, örneğin temel özelliklerin (ürünün zaten
sağlayacağı varsayılarak) 0.5 ağırlık verildiği, ileri özelliklerin
ihtiyaç olmadığı için 0.2 olarak ağırlıklandırıldığı, buna karşın
kullanıcı dostu ve işletme geneli entegrasyonun önemli olduğu
bir durumda 1 katsayı ile ağırlıklandırıldığı durumu ele alalım.
Ağırlık katsayıları şu şekildedir.
a1=0.5, a2=0.5, a3=1, a4=1, a5=0.2, a6=0.2

Bu çalışmada gerçek durumu mümkün olduğunca
yansıtan bir değerlendirme yapmaya çalıştık ancak
özellikle mevcut İYY ürünlerinin tamamına ve bu
ürünlere ait tüm özelliklere erişimin mümkün olmadığı
düşünüldüğünde çalışmanın doğası gereği eksiksiz ve
tam olduğu iddia edilmemektedir. Benzer sektörel

(4)

Bu durumda da elde edilen sonuçlar Şekil 3 ve Şekil 4’te
gösterilmektedir.

raporlara [3,4] ciddi bir alternatif teşkil eden bu çalışmamız
zaman içerisinde eleştiri ve öneriler doğrultusunda ve ek
detaylandırmalarla geliştirilerek sonuçlar paylaşılacaktır.
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Şekil 3: Durum 2 için elde edilen skorlar

Şekil 4: Durum 2 için özellik sınıfları radar grafiği
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tahmin edilebilir süreçler olarak tasarlanmıştır. Bu sert
süreçler standart, yönetmelik ve yönergeler ile uyumlu
karakterdedir. Projenin başarısı genellikle proje teslim
standartlarına bağlıdır [2].
Süreç grupları, birbiri ile bağımlı olarak çalışır. Yani bir süreç
grubunun çıktı verisi bir diğer süreç grubunun girdi verisi
olacağı için bir bağımlılık söz konusudur [3].
Geleneksel yazılım geliştirme süreçlerinde herhangi bir
değişimin projeye getirdiği maliyetin projenin ilerleyen
sürelerine doğru Şekil 1’deki gibi yükselen bir şekilde
arttığını düşünürsek, değişiklikleri yönetebilmenin proje
yönetimi uygulayıcıları için ne denli önemli bir kazanım
olduğu ortaya çıkar.

Özetçe
Günümüzde yazılım geliştirme ortamlarında sık yaşanılan
problemlerden birisi de geliştirme yaşam döngüsü içerisinde
müşteri gereksinimlerinin sürekli değişmesidir. Klasik yazılım
geliştirme süreçleri yapıları, çalışma şekilleri nedeniyle bu
değişime ayak uyduramaz ve projeler sonu belli olmayan
maceralar halini alır. Bu nedenle klasik süreçlere yeni bir
felsefe ve modernlik getiren çevik süreçlerin yazılım
projelerinde kullanımı her geçen gün artmakta, proje takımları
bu süreçlere geçiş yapmaktadır. Bu çalışmada çevik süreç
modellerinin en çok kullanılan üyelerinden biri olan Scrum
modeli ile ilgili bilgiler aktarılıp, bir yazılım projesinde
başarının sadece seçilen sürece bağlı olmayıp, sürecin de
doğru yönetilmesi gerektiği fikrinden hareketle ve Scrum’a
geçişte organizasyonların yaşayabileceği problemlerin
düşünülerek geliştirdiğimiz sürece özel bir süreç yönetim
yazılım sisteminden bahsedilecektir.

1. Giriş
Yazılım projelerinin ana hedefi; sabit bütçe ve belirli bir
zaman diliminde, müşteri gereksinimlerini sağlayan,
hatalardan arındırılmış ve müşterinin piyasadaki rekabet etme
yeteneğini kuvvetlendirecek kaliteli bir yazılım sistemi
geliştirmektir. Yazılım geliştirme süreçleri bu hedefe ulaşmak
için kullanılan metodları ihtiva eder.
Son yıllarda iş hayatında rekabetin sertleşmesi ve rakiplerden
farklılaşma ihtiyacı, müşteri gereksinimlerinde hızlı
değişimlere yol açmaktadır.
Yazılım projelerinde hedefin bu kadar net belirlenmiş
olmasına rağmen, günümüzde uygulanan birçok projenin
başarıyla tamamlanamadığı ya da oluşturulan yazılım
sistemlerinin
müşteri
gereksinimlerini
sağlayamadığı
görülmektedir. Bunun en büyük nedeni ise kullanılan
yöntemlerin gereksinimlere cevap verecek yetenekte
olmamasıdır. Diğer bir neden ise yazılım projelerinin,
süreçlerin takibinin ve yönetiminin başarılı olarak
gerçekleştirilememesidir.
Yazımızın ilk kısmında başarısızlığın süreç seçimine bağlı
olası sebeplerinden bahsedilip Scrum süreci tanıtılacak daha
sonra sürece özel geliştirdiğimiz yazılım sistemi hakkında
bilgi verilecektir.

Şekil 1: Geleneksel yöntemler ile çevik yöntemlerin
zaman-maliyet karşılaştırılması [11]
Yazılım projelerinde devam eden bir başarılı olma baskısı
varken başarısızlığın temel sebepleri;
 Geleneksel yazılım süreçleri projenin başlangıcında
müşterinin tüm gereksinimlerini tespit eder veya tespit
ettiği kanısındadır, ona göre projeyi devam ettirir. Süreç
yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde zamanla
gelebilecek müşteri gereksinim değişikliklerine uygun
yapıda değildir. İddia edilebilir sonuçlar üzerine
güvenerek projeyi geliştirme,
yazılım proje
gereksinimlerinin, doğası gereği devamlı değiştiği için
yazılım ekiplerinde stres yaratır. Yazılım projelerinde
kararlı bir ortam olmadığından dolayı katı süreçler
yazılım proje ekibini şaşırtır ve kargaşaya sürükler [4].
 Müşterinin istediği değişikler zorunluluk nedeniyle
gerçekleştirilmek zorunda kalınırsa, geleneksel süreç
bunu ihtimal dahilinde saymadığı için değişiklik proje
maliyetini yükseltir çünkü beraberinde yapısal
değişiklikler getirebilir.

1.1. Geleneksel Metodlar
Günümüz bilgi teknolojileri proje yönetimi uygulayıcıları
yüksek kaliteli yazılımı, belirli maliyet ve zaman kısıtlarında
teslim edebilme baskısı altındadır. Bu nedenle yazılım
projelerinin doğru hedefte gidebilmesi için doğru
yönetilebilmeleri önem arz etmektedir [1].
Geleneksel proje yönetimi metodları, içerisinde analiz,
tasarım, geliştirme, belgeme ve sürdürme fazlarının olduğu

 Proje yöneticilerinin geliştiricilerden insan üstü
beklentileri, projenin büyük bir bölümünün sorumluluk
ve riskini omuzlarında taşıyan bu bireylerin fazla mesai
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yapmalarına, ruhen ve bedenen yorulmalarına neden
olmaktadır. Motivasyonu düşük olan geliştiricilerin
yaratıcı yönleri azalmakta ve geliştirilen kodun kalitesi
motivasyona bağlı olarak düşmektedir.

3. Scrum
Scrum varolan bir sistem veya ürün prototipi için yönetme,
geliştirme ve bakım metodolojisidir [7]. On yılı aşkın süredir
endüstride de kabul edilmiş, kullanılan başarılı pratikler
temeline dayandırılmış ve tecrübeye dayanan süreç
teorisinden meydana gelmiştir [8].
Scrum, yüksek kaliteli yazılımın sık ve düzenli teslimi
boyunca, organizasyonlara iş değerinin erken ve doğru
teslimine izin veren bir yapıdadır. Yazılım geliştirmede iteratif
ve artırımlı bir yönetim yaklaşımıdır. Scrum projesi yazılımın
nasıl geliştirildiğiyle değil nasıl yönetileceğiyle ilgilenir.
Çevik yazılım geliştirme yaklaşımlarını benimser.
Scrum, küçük takımlarda uygulaması kolay olan bir proje
yönetimi yöntemi olup, büyük projelerde takımların küçük
parçalara ayrılması ile etkinleştirilir. Scrum değişimi bir istisna
olarak görmeyen, adaptif sistem geliştirme hayat döngüsü
perspektiflerinin genel özelliğine paralel olarak proje
kapsamının proje boyunca sürekli değişeceğini en baştan kabul
eden bir yöntemdir. Bu kabul doğrultusunda Scrum, fazla
dokümantasyon yapmadan, kısa periyotlarda geliştirme
yapılıp, sonuçların müşteriye sıkça gösterildiği ve geri
beslemeler doğrultusunda geliştirmelerin yönünün sürekli
değiştiği, gereksiz geliştirmelerin minimuma indirilmeye
çalışıldığı bir sürecin yönetimini üstlenir.
Scrum’ın temeli müşteri ve yazılım geliştiricileri bir arada
çalıştırması, bu şekilde müşterinin tüm gereksinimlerini
sağlayabilecek ürünün üretilmesidir.
Scrum süreci işleyişi nedeniyle bir nevi “elbiseyi giyecek
kişinin üstünde dikmek” gibi ürünün müşterinin de
bulunduğu ortamda onun belirlediği ve istediği şekilde
üretilmesini sağlar.

 Projelerde takım çalışması ve bireyler arası iletişimin
kuvvetlendirilmesi
desteklenmez.
Her
geliştirici
yazılımını yaptığı program parçasından sorumlu olduğu
için, projeden ayrılan bireyler proje için risk haline
dönüşür.
 Proje başlangıcında yapılan uzun süreli analizler proje
sonunda değişikliğe uğradığı için çoğu zaman gereksiz
efora neden olacaktır.
 Oluşturulan ve uygulanan proje planı bir zaman sonra
geçerliliğini yitirir. Plana mutlaka uyulması gerektiği
düşüncesi, plan dışına çıkılmasını önlemek için fazla
mesai yapılmasını zorunlu kılar. Bu da motivasyonunu
yitirmiş takım bireyleri olarak sonuçlanır.
Bu başarısızlıklar nedeniyle ekipler farklı anlayışlar, daha
fazla iletişim imkanı yaratan ve sonuç odaklı süreçler arama
yoluna gitmişlerdir.

2. Çevik Süreçler
Çevik süreçler yazılım sektöründe kullanılan mevcut
geleneksel yöntemlere alternatif olarak geliştirilmiş, modern
ve bürokrasiye mesafeli yazılım yöntemlerini ihtiva ederler.
Çevik program geliştirme alanındaki önde gelen 17 yazılım
profesyoneli 2001 yılında Snowbird, Utah'da buluşarak bir
yazılımı nasıl daha hızlı, basit ve insan merkezli
yaratabileceklerini tartışmış ve sonucunda imzaladıkları
manifesto ile bu süreci anlatmışlardır. Bu bildirgeye göre
çevik süreçlerde [5];
1. Kişiler ve iletişim süreç ve araçlardan önce gelir.

3.1. Özellikler
Scrum projeleri aşağıdaki özelliklere sahiptir [7];
• Esnek üretim vardır, teslim içeriği çevre tarafından
belirlenir.

2. Çalışır durumda olan program detaylı dokümantasyondan
daha önceliklidir.
3. Müşteri ile beraber çalışmak
anlaşmalardan daha önceliklidir.

sözleşmelerden

• Esnek bir zaman programı vardır, proje başlangıç planına
göre erken veya geç tamamlanabilir.

ve

• Küçük takımlar vardır.
olabilir.

4. Değişikliklere ayak uydurmak bir planı takip etmekten
daha önemlidir.

Projede birden fazla takım

• Devamlı gözden geçirmeler vardır, takım ilerleyişi sık sık
çevresel karmaşılıklar ve risk düşünülerek gözden
geçirilir.

Ağır yazılım geliştirme yöntemlerinde bürokrasinin yoğun
olması, işlerin çok yavaş ilerlemesi, yazılımcı yeteneklerinin
üst seviyede kullanılamaması ve yazılım mühendislerinin
gerçek işlerini (tasarım, analiz, kodlama gibi) yapamaması söz
konusu olmaktadır.
Çevik proje yönetiminin faydası daha kısa sürede başarılı
ürüne ulaşabilmek için dinamik, uyarlanabilir şekilde
üretilebilirlik ve erken müşteri geri dönüşü alabilme yeteneği
sağlamasıdır [6].
Yazılım geliştirmede uygulanan yöntemin başarısı, takip
edilen sürece, kullanılan araçlara bağlı olsa da sonuçta süreci
uygulayan ve araçları kullananlar insanlardır. Yetenekli ve
usta ekiplerle uygulanan süreçlerin başarısız olma olasılığı
düşüktür. Çevik yaklaşımlar, çalışanlara gerekli ortamı ve
desteği sağlayarak, başarılı olacaklarına güvenmeyi ve
kararlarına değer vermeyi gerektirir.

• İşbirliği vardır, takım ve iş birimleri arasında işbirliği
beklentisi vardır.
• Nesne tabanlıdır, her takım, açık
arayüzlerden oluşan nesneler ile çalışır.

davranış

ve

Yazılım geliştirme sürecinde ihtiyaç ve önem sıralamasına
göre çalıştığından dolayı büyük taşları önceden yerleştirmeyi
mümkün kılar. Günümüzde büyük taşlar zaman içerisinde
müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendiğinden müşterinin düzenli
geri bildirimlerine göre yapılanmayı mümkün kılar.
Scrum’ın kontrol mekanizması öngörülemeyen koşulları
yönetmeyi ve riski kontrol etmeyi amaçlar. Değişen durumlara
karşı riski minimum da tutmaya çalışır. Bunun sonucu süreç
esneklik, duyarlılık ve güvenilirlik kazanır [8].
Scrum takımlara yapılacak işin miktarını ve en iyi nasıl
yapılacağına dair seçim şansı verir [9].
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Geliştirme aşamasında müşteriden gelebilecek değişiklik
taleplerine adaptif olarak geliştirilen süreç, içerisinde belirli
dönemlerle
müşteri
taleplerine
göre
gereksinimleri
önceliklendirir. Bunu yaparak müşteriye ürün artırımlarında
daha az değeri olan gereksinimler yerine istediği
gereksinimlerin çıkmasını sağlayarak istediği ürünü görmesini
ve müşteri tatminini sağlar [9].
Yazılım projelerinin en büyük kaynağı insandır. Sürecin nasıl
çalıştığını özetlemeden önce Şekil-2’de de görülen bu
süreçteki kişiler ve rollerden bahsetmemiz gerekir.

Bu rol bir ebeveyn gibi düşünülebilir; çünkü bir takımı
oluşturduğunuz zaman başta bireyler kendilerini nasıl
organize edeceklerini, nasıl çok görevli çalışacaklarını, ürün
sahibi ile nasıl çalışacaklarını veya zaman kısıtlı olarak nasıl
çalışacaklarını bilemeyebilirler. Bu nedenden dolayı Scrum
Master bir ebeveyn gibi bunları takım üyeleri kendi başlarına
yapabilene kadar öğretmek ve uygulatmak zorundadır. Benzer
şekilde Scrum Master bir koç gibidir. Ekibin lideri, rehberi ve
başardıklarında alkışlayanı olmalıdır. Aynı zamanda Scrum
Master kuralları sıkı sıkı takip eden bir hakem gibi de sürecin
doğru işlemesi için sorumluluklarını yerine getirir.
Scrum Master ayrıca Ürün Sahibi ile yakın çalışan, işleri
kolaylaştırıcı bir takım lideridir [9].

3.2. Scrum Rolleri
Scrum çevik yaklaşım gereği insanları, iletişimi ön planda
tutan bir yaklaşımdır. Süreç içerisinde projede görevli kişilere
yer verdiği gibi proje paydaşları ve diğer projeye katkısı
olabilecek insanları sürece kabul ederek, aynı hedefte ilerleyen
bir aile oluşturmayı hedefler.

3.2.3.

Takım

Scrum takımı devamlı iletişim halinde olan ve tek bir hedefe
ulaşmak için mücadele eden kişilerden oluşur [9].
Scrum’da takımların özellikleri;
 Gereksinimlerin süre tahminini yaparlar [10]
 7+-2 kişiden oluşur [9]
 Koşuya başlarken hedefi seçip, çalışma sonucunu
belirlerler
 Koşu hedefine ulaşmak için proje sınırları dahilinde
herşeyi yapmakta serbesttirler
 Kendi kendilerini organize ederler
 Çalışma sonuçlarını belli aralıklar ile ürün sahibine
gösterirler

Şekil 2: Scrum rolleri

Takım üyeleri, geliştiriciler, testçiler, analistler, mimarlar,
tasarımcılar ve hatta kullanıcılardan bile oluşabilir [10].
Takım çapraz görevlidir, bunun anlamı bu kişiler birbiri ile iş
yaparken o konuda iki tarafta bilgi birikimi sahibidir.
Takımlarda ünvan yoktur ve bu kural istisnası olmayan bir
kuraldır. Takımlar test, iş analizi işleri gibi alt gruplara da
sahip değildir [8].
Takıma teslime uygun taahhütleri ile tam özerklik ve daha
fazla sorumluluk verilir. Takım makul riskleri almak için
cesaretlendirilir, başarısızlık karşısında kendi kendine çözüm
alabilme yeteneği beklenir [10].
Kendi kendine organize olabilmek Scrum için bir opsiyon
değil, bir temel ilkedir. Bu olmadan yüksek performanslı
takımlar olmayacaktır [10].

Scrum’da Proje Yöneticisi rolü yoktur. Geleneksel proje
yöneticilerinin görevleri Scrum’da üç rol paylaşır [10];
 Ürün sahibi, ürünü yönetir. (Yatırım geri dönüşünden
sorumludur.)
 Scrum Master, süreci yönetir.
 Takım, kendini yönetir.
3.2.1.

Ürün Sahibi

Ürün sahibi projenin iş değeri açısından geri dönüşü ile
sorumludur. Projenin içindedir, müşteri tarafından
görevlendirilmiştir, detayları takip eder, geri dönüşler verir.
Ürün Sahibi’nin sorumlulukları;
 Paylaşımcı bir vizyonda çalışmak

3.3. Scrum Aşamaları
Scrum başlangıç ürün gereksinimlerinin oluşturulup,
kullanılacak mimari, teknik detaylar, sözleşmeler gibi
özelliklerin belirlendiği hazırlık evresiyle başlayıp, iteratif
koşularla yazılımın geliştirildiği ara dağıtımlar ile müşteriye
ürünün parça parça sunulduğu ve final koşusunun ardından
testler ve dökümantasyon ile müşteriye istediği ürünün
sunulduğu bir proje yönetim metodolojisidir.
Scrum metodolojisi ile projeler Şekil-3’de görüldüğü gibi 3
aşamada yönetilir.

 Gereksinimleri toplamak
 Gereksinim önceliklerini yönetmek
 Her iterasyon sonunda ürün kabülü yapmak
 Projenin yatırım geri dönüşünden sorumlu olmak (ROIReturn On Investment)
3.2.2.

Scrum Master

Scrum Master, takımın Scrum değerlerine, pratiklerine ve
kurallarına bağlı kalmasını garanti altına almakla sorumludur.
Scrum Master ayrıca takımı ve organizasyonu Scrum’a adapte
eder [8].
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3.3.2.

Geliştirme

Geliştirme aşaması Şekil-4’de de görüldüğü gibi iteratif
geliştirme adımlarından oluşur. Yönetim süre, rekabet, kalite,
fonksiyonalite, tamamlanan adımlar ve kapatma safhası ile
ilgilenir [7].

Şekil 3: Scrum metodolojisi genel görünümü [12]
3.3.1.

Hazırlık
Şekil 4: Koşu genel görünümü [9]

Planlama:Geliştirilecek ürünün maliyet ve süre belirlemelerini
yaparak başlangıç gereksinim listesinin çıkarılması işlemini
içerir. Eğer yeni bir sistem geliştirilecekse bu evre de
kavramsal yorum ve analiz bulunur. Ama eski bir sistem
geliştirilecekse evre sadece sınırlı analizden oluşur [7].
Süreç adımları aşağıdakilerden oluşur;
 Geniş kapsamlı gereksinim listesinin çıkarılması

Geliştirme Koşuları:Koşu Scrum döngüsünün kalp atışıdır.
Koşular Koşu Planlama Toplantısı ile başlayarak, Koşu
Gözden Geçirme ve Koşu Kapatma toplantıları ile sonlanır.
Koşuların uzunluğu sabittir ve asla uzatılmaz. Günümüzde
çoğu takım koşu süresi olarak 3, 4 hafta civarı süreler seçiyor
[10].
Koşuların amacı zaman, gereksinimler, kalite, maliyet ve
rekabete bağlı kalarak gereksinim listesindeki belirlenen
taleplerin gerçekleşmesi için gerekli geliştirmeleri yaparak,
ürün artırımı yapmaktır [7].
Geliştirme süreci aşağıdaki temel adımlardan oluşur;
 Takım ile koşu planlarının gözden geçirme toplantısının
yapılması

 Yapılacak dağıtımların (bir veya daha fazla) çıkış
tarihinin ve fonksiyonel özelliklerinin belirlenmesi
 Başarılı geliştirme için uygun dağıtım gereksinimlerinin
belirlenmesi
 Dağıtımlar için gereksinimlerin eşleştirilmenin yapılması
(Hangi gereksinim hangi dağıtımda yer alacak? )

 Ürün standartların gözden geçirilmesi, düzenlenmesi

 Dağıtımlar için takımların belirlenmesi

 Ürün sunumu yapılmaya hazır hale gelene kadar yapılan
iteratif koşular

 Risk değerlendirmesi ve risk kontrollerinin belirlenmesi
 Gözden geçirmeler ve olası gereksinim değişikliklerinin
belirlenmesi

Her proje zaman diliminde planın iyi olup olmadığını gösteren
bir ufka sahiptir. Eğer ufuk çizgisi çok uzun olursa tanımlar
değişebilir, çok fazla değişken girebilir, risk büyüyebilir.
Yeterli karmaşıklıkta uzun ufuklar çok risklidir. Projenin
tahmin edilebilirliği en az bir ayda kontrol edilmelidir, bu
işlem haricinde proje kontrolden çıkabilir veya tahmin
edilemez olabilir [8]. Scrum bireylerin uzun soluklu hedefler
yerine daha kısa, bütünün parçalanması ile oluşan hedeflere
yönlendirerek motive olmasını sağlar.
Koşular, Koşu Planlama Toplantısı ile başlar;
Koşu Planlama Toplantısı
Her koşu başlangıcında koşu planlama toplantısı
gerçekleştirilir [9].
Koşu planlama toplantısının ilk kısmında Ürün Sahibi ile
takım Ürün Gereksinim Listesi’ni gözden geçirir ve
gereksinim elemanlarının hedeflerini ve içeriklerini belirler ve
takımın Ürün Sahibi’nin düşüncüleri ile aynı paralel de olması
sağlanır [9].
Toplancının ikinci kısmında,takım üyeleri Ürün Gereksinim
Listesi’nin en üstünden (Ürün Sahibi tarafından kritik, iş
değeri katan gereksinimlere yüksek öncelikler verilir)
başlayarak
koşu
sonucunda
gerçekleştirilecek
gereksinimlerden oluşan Koşu Gereksinim Listesi’ni
oluştururlar. Bu Scrum’ın anahtar uygulamasıdır, takım Ürün

 Geliştirme araçları ve altyapısının onaylanması
 Dağıtım maliyeti ve geliştirme, materyal toplama ve
pazarlama maliyetlerinin hesaplanması
 Yönetimi ve destekleri gözden geçirme ve onaylama
Mimari ve Yüksek Seviye Tasarım:Gereksinim listesi
elemanları nasıl gerçekleştirilecek bu belirlenir. Bu evre
yüksek seviye tasarım ve sistem mimarisi modifikasyonu içerir
[7].

Onaylanmış gereksinim listesinin gözden geçirilmesi


Önem sırasına göre gereksinimlerin derecelendirilmesi



Alan analizi



Sistem tasarımını yeni gereksinimleri kabul edebilecek
şekilde yeniden düzenlemek



Geliştirme veya değişiklikler ile ilgili sorunlar ve
problemlerin tanımlanması



Gözden geçirme toplantılarının,görevlerin ve her bir
gereksinimin yeterlilik şartlarının tanımlanması
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Sahibi
tarafından
belirtilen
önceliklendirilmiş
gereksinimlerden ne kadar yapacağını belirler ve taahhüt eder
[9].
Koşu esnasında takım hergün Scrum Günlük Toplantısı’nda
bir araya gelir;
Günlük Scrum Toplantısı
Koşu başladıktan sonra takım sürecin başka bir anahtar
aktivitesi olan Günlük Scrum Toplantılarını gerçekleştirir. Bu
kısa toplantı (15 dk) her iş gününde belirlenen saatte
gerçekleştirilir ve tüm takım katılır [9].
Takımın ilerleyişini ve karşılaştıkları engelleri görmek için
önemli bir fırsattır. Teker teker tüm ekip üyeleri şu soruların
cevaplarını verir [9];
 Dün ne yaptım?

takımları için neyin çalışıp neyin çalışmadığı ve denenecek
değişiklikler ile ilgili tartışması için fırsat yaratır [9].
Koşu gözden geçirmesi ne olduğu ile ilgilenirken, bitirme
toplantısı nasıl ile ilgilenir.
Bu toplantıda koşunun ilerlemesine etki eden her şey konu
olabilir; Süreçler, pratikler, iletişim, çevre, araçlar...
Scrum devamlı geri beslemeler ile kendini devamlı geliştiren
koşulardan oluşan bir süreç yapısıdır. Bu toplantı bunun
gerçekleştirilebileceği en uygun zamanlardan birisidir.
Tüm takım elemanlarının dürüstçe kendini ifade edebileceği
bir toplantıdır. Bu nedenle Scrum Master’in takımı serbest
bırakması ve tarafsız olması gerekmektedir, aynı şekilde
takım üyeleri gerekirse müşteri ile ilgili şikayetlerini de
getirebilir.

 Bugün ne yapacağım?

3.3.3.

 Önümde olan engeller ve karşılaştığım sorunlar neler?

Kapatma

Projeyi Kapatma:Dağıtım için hazırlık; tamamlanma
dökümantasyonu, test ve dağıtım kısımlarından oluşur.

Scrum Master toplantı esnasında notlar tutar ve sorun yaşayan
üyelere toplantıdan sonra yardımcı olur [9].
Günlük Scrum toplantısı kesinlikle bir tartışma platformu
değil, işlerin ne durumda olduğu ve varsa sorunların
paylaşıldığı bir toplantıdır, eğer tartışma gerekiyorsa bu
toplantıdan sonra gerçekleştirilir [9]. Bu toplantının kısa
tutulması, 15 dakikayı aşmaması gerekir. Bu sayede boşa
zaman kaybının önüne geçilmiş ve çalışan motivasyonu
korunmuş olur.
Bu toplantılar çok faydalıdır ve sonuçları aşağıdaki gibidir:
 Engeller oluştu ise yönetim tarafından ortadan kaldırılır

3.4. Scrum Araçları
Scrum sürecin ilerlemesi ve başarısı için bazı doküman ve
araçlar kullanır.
3.4.1.

Ürün Gereksinim Listesi

Ürün Gereksinim Listesi, proje boyunca yapılması gereken iş
elemanlarının basit bir listesidir. Bu listeye herhangi biri
tarafından ekleme yapılabilir ama ancak ve ancak Ürün Sahibi,
takım
tarafından
gerçekleştirilecek
gereksinimlerin
önceliklendirmesini yapabilir. Elbette bunu paydaşlar ve
takımla tartışarak yapmalıdır [10].
Ürün Gereksinim Listesi canlı bir dökümandır, geçerli ve
kullanışlı olması için devamlı bakım gerekir. Birçok yeni
eleman zamanla eklenebilir, birçok eleman daha küçük
parçalara ayrıştırılabilir, bazı gereksinimlerin artık gereksiz
veya anlamsız olduğu farkedilip silinebilir. Ayrıca
gereksinimler değer, zaman ve maliyet kriterleri göz önüne
alınarak boyutlandırılmalıdır. Tabiki Ürün Gereksinim
Listesi’ndeki
sıralamalar
gün
ve
gün
değişiklik
gösterebilecektir [10].
Ürün Gereksinim Listesi genellikle kullanıcı hikayelerinden
oluşur ve kullanıcı bakış açısından bakılır [10].

 Daha az gereksiz tekrarlanmış efor harcanır
 Takım üyeleri arasında daha iyi birliktelik ve uyum
sağlanır
 Hedef netleşir ve takım tarafından kabul edilir
 Takım iletişimini sağlar
 Takımın önünde yaptıklarını açıklayacak olmak bireyi
başarılı olma yönünde teşvik eder
 Takım dinamiği ve etiği inşa edilir
Takım, ürünü koşu sonrası müşteriye ve diğer paydaşlara Koşu
Gözden Geçirme Toplantı’sında sunar;

3.4.2.
Koşu Gözden Geçirme Toplantısı
Koşunun bitiminde, takımın koşu esnasında ne geliştirdiğinin
gösterilmesi amacıyla ürünü gösterdiği Koşu Gözden Geçirme
Toplantısı yapılır. Bu toplantı da Ürün Sahibi, takım üyeleri,
Scrum Master ve müşteri, paydaşlar, uzmanlar, kullanıcılar
gibi diğer ilgili insanlar katılabilir [9].
Koşu gözden geçirme toplantısının odak noktası takımın
geliştirdiği üründür [10].
Bu toplantı takımın verdiği bir sunum değildir. Herhangi bir
sunum gerekli değildir ve takımın bu toplantıya hazırlanması
30 dakikayı geçmemelidir [9].
Takım kendi koşu değerlendirmesini Koşu Kapatma Toplantısı
ile yapar;
Koşu Kapatma Toplantısı
Koşu Gözden Geçirme toplantısını takiben takım Koşu
Kapatma Toplantısı için bir araya gelir. Bu günümüzde
uygulamada bazı takımların es geçtiği bir pratiktir ancak bu
Scrum’ı başarılı kılan etkenlerden birisidir. Bu toplantı

Koşu Gereksinim Listesi

Koşu Gereksinim Listesi, bir görev çizelgesi gibi takımın
geçerli koşuda yapmayı taahhüt ettiği gereksinimlerin fiziksel
sunumudur [10].
Ekibe ve diğer insanlara, planladıkları işleri, koşuyu ve
durumunu göstermeye yarar [10].
Koşu Gereksinim Listesi’nin özellikleri;
 Ürün
gereksinim
dökümanından
ürünün
fonksiyonelliğine eklenecek özellikleri içerir
 Koşu gereksinim dökümanında ki özelliklerin ürün
gereksinim dökümanında bulunması gerekir
 Görevlere saat tahmini yapılır (1-16)
 16 saatten fazla süreceği tahmin edilen görevler küçük
görevlere ayrıştırılır
 Takım üyeleri görevleri üstüne alır
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 Herhangi bir takım üyesi,koşu gereksinim listesindeki
görevlerini ekleyebilir, silebilir, değiştirebilir

 Yeni bir süreç eğitim gerektirir. Her yeni süreç geçişi
takımlar için büyük risk teşkil eder. Bu nedenle sürece
hızlı adaptasyon için etkili bir eğitim ve başarılı bir süreç
yönetiminin kullanılması gereklidir.

 Eğer iş net olarak tanımlanamıyorsa onu daha büyük bir
süre tahmini ile parçalara ayrılır

 Yetkin profesyonel sayısı yeterli değildir. Süreçler de iş
kuralları, süreç kuralları vb. konularda yetkin kişi azlığı
süreçlerin bambaşka bir hal almasına ve etkin
kullanılamamasına neden olmaktadır.

 Koşu boyunca üzerinde çalışılan işler için süre tahminleri
güncellenir
 Takımın herhangi bir üyesi Koşu Gereksinim Listesi’ne
ekleme veya çıkarma yapabilir
3.4.3.

ScrumMApp uygulaması öncelikli olarak sürece yeni geçiş
yapan organizasyonları hedef kitle olarak kabul etmiştir.
Mevcut yetkinlik eksikliklerini süreç ile bilgiler vererek
gidermeyi ve kolay önyüzü ile süreci doğru yönetmeyi
hedefler.

Azalan Zaman Grafikleri

Azalan zaman grafikleri verilen efor tahminleri ile
gerçekleştirilen işler yardımıyla bir iş için ne kadar efor kaldığı
bilgisinden oluşturulan takımın nasıl ilerlediğini göstermeye
yarayan grafiklerdir.
Koşu Azalan Zaman Grafiği, takıma ilerleyişini göstermek ve
koşu
sonunda
taahhüt
ettiği
işleri
gerçekleştirip
gerçekleştiremeyeceğini göstermeye yardımcı olması için
tasarlanmıştır (Örnek: Şekil-5)[10].
Klasik biçimi koşudan önce takım üyeleri görevler için süre
tahminlerini yaparlar ve günlük efor girişlerini yaparak, kalan
efor süreleri hesaplanır ve bu şekilde grafik oluşmuş olur [10].

4.1. Mevcut Durum Analizi
Scrum, Türk yazılım şirketlerinin son zamanlarda tercih
etmeye başladığı bir yazılım geliştirme süreci olmuştur. Ancak
şirketler genelde süreç geçişinde ve uygulamada bazı sorunlar
yaşamışlardır.
Yürütülen tez çalışmasında [11] Türkiye’deki Scrum kullanan
çeşitli sektördeki yazılım geliştirme şirketlerindeki kişiler ile
yapılan anket ile organizasyonlardan şu durum bilgileri
alınmıştır;
 Yeni bireyler, sürece adapte olmakta zorlanıyor.
 Yetkin olmayan Scrum Master’lar nedeniyle süreç doğru
kuralları ile işletilemiyor.
 Scrum doğası ve iş kurallarını benimsemeyen süreç
yönetim yazılımları, sürecin takibi ve yönetiminde
başarılı değil.
 Sürece tam dahil olamayan Ürün Yöneticileri, isteklerini
tam olarak iletemiyor ve süreci takip etmiyorlar.
 Süreç çoğu organizasyonda Excel ve “Post-it”’ler ile
takip ediliyor, gerçek zamanlı sonuçlar alınamıyor.

Şekil 5: Koşu azalan zaman grafiği örneği [9]
Proje gidişatı kullanılan tüm zaman döngülerinin azalan
zaman grafiği ile incelenebilir.(Görev,koşu,dağıtım,proje)

4.2. Analiz
Olumsuz durumlar göz önüne alındığı zaman, gerçekleştirilen
anket sonuçları değerlendirmeleri ve yapılan yüzyüze
görüşmeler sonrası organizasyonların sıkıntılarını minimize
edecek, sürece yeni organizasyonlara hızlı adaptasyon imkanı,
eskilere de kendi süreçlerini iyileştirme imkanı sağlayacak bir
yazılım sistemi geliştirme fikri doğmuş ve tez çalışmasının
[11] temelini oluşturmuştur.
Geliştirdiğimiz yazılım sistemi ile Scrum süreci kullanan
organizasyonların tüm Scrum araç ve zamanlamaları yönetimi,
takibi ile birlikte, online raporlar sağlanıp, proje ilerleyişinin,
toplantıların ve kişilerin takibi sağlanacaktır. Ürün sahibinin
projenin daha fazla içinde ve bilgi sahibi olması sağlanarak,
istediği gereksinimlere sahip sonuç ürün çıkması ihtimali
artırılacaktır.
Mevcut iş analizi, Scrum ile yapılan akademik araştırmalar ve
organizasyonların tecrübeleri ile iş kuralları seti ve süreç
modeli çıkarılmıştır.
Scrum sürecini yönetecek bir yazılım sisteminden beklenen
temel gereksinimler şunlardır;
 Tüm süreç paydaşlarını yazılım sistemine kabul etmelidir.
(Müşteri, Ürün Sahibi, Scrum Master, takım üyeleri,
diğer tüm proje paydaşları)

4. ScrumMApp
Yazılım proje yönetimlerinde seçilen süreç modelleri kadar o
modellerin nasıl yönetildiği de önem arz eder.
Organizasyonlar mevcut süreçlerinden ayrılıp yeni bir sürece
geçiş yaptıkları zaman genelde sıkıntılarla karşılaşırlar. Bu
sıkıntılar eğer geçiş yapılan süreç bir çevik süreç ise daha
büyük boyutta yaşanır. Bunun sebepleri;
 Çevik mantığa geçiş kolay değildir. Bugüne kadar gelinen
sürede geleneksel yazılım geliştirme süreçlerinde yer
almış insanların kafa yapısı olarak klasik yöntemlere daha
yatkın olduğu aşikardır. Bu düşüncedeki bireylerin çevik
mantığa yaklaşımları ilk başta olumlu olmaz. Eski
yöntemlerde geliştirme harici eforları çok harcayan,
günlerce hazırlık ve dökümantasyon ile uğraşan bireyler
yeni sürece uyum sorunu yaşarlar. En büyük sıkıntı
önceden kendilerini müşteriden izole ederek geliştirme
yapan bireyler sürecin her safhasında müşterinin dahil
olduğunu görerek, müşteri ile beraber çalışmaya zorluğu
yaşamasıdır.
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 Gereksinimlerin
oluşturulup,
önceliklendirilmesini,
değiştirilmesini ve efor tahminlerinin alınıp, saklanması
gerekmektedir.
 Tüm zaman döngülerinin oluşturulması, yönetilmesi ve
takibi sağlanmalıdır. (Proje-Dağıtım-Koşu-Görev)
 Online olarak tüm zaman döngülerinin azalan zaman
grafikleri gözlenebilmelidir.
 Tüm süreç paydaşları görevlere efor girişi yaparak, süreç
ilerleyiş bilgisinin alınması gerekmektedir.

Şekil 7: ScrumMApp üç katmanlı mimari

 Dosya yönetimi ile proje ilgili döküman, kod gibi
dökümanların sistem içinde saklanması gerekmektedir.

 Sürecin doğası gereği mevcut yazılım proje yönetimi
yazılımlarından farklı olarak kişilere görev atama yerine
görev seçme imkanı sağlamalıdır.

Veritabanı ile iletişim nHibernate teknolojisi ile sağlanmıştır.
Ado.Net vb. teknolojilerin aksine nHibernate bir O/RM
çatısıdır. .Net ile yazdığımız sınıfların, ilişkisel veritabanı
sistemleri ile eşleştirmesini (dönüştürülmesini) gerçekleştirir.
Yani biz tablolarımıza karşılık gelen nesne ve mapping
dosyalarımızı oluşturup veritabanı sorgusu yazmadan bu
teknoloji üzerinden veritabanı üzerinden veri işlemlerimizi
gerçekleştirebiliyoruz.

 Süreçle ilgili bilgiler vererek bir yandan süreç eğitimi de
sağlaması gerekmektedir. (Tanımlar, açıklamalar)

4.4. Uygulama

 Süreç için önemli bir yeri olan toplantıların yönetimi ve
kontrolü sistemden sağlanmalıdır.

Pilot olarak birkaç yazılım projesinde kullanılan ScrumMApp
uygulaması geri beslemeler sonrası geçirdiği düzeltmelerle ile
daha başarılı bir hal almıştır.
Bu çalışma süresinde geliştirilen uygulama ön analizler,
tasarım, detaylı tasarımdan sonra gerçekleştirilen yazılım
Scrum sürecini başarı ile yönetmeye aday bir uygulama
olmuştur. Sistem kullanıcısının bakış açısıyla, sistemin
davranışlarının
diyagramlarla
modelleyerek
rollerin
sistemdeki işlerini senaryolar ile anlatarak açıklamaya
çalışırsak;

4.3. Tasarım
Mevcut yazılım analizi, iş kurallarının belirlenmesinden sonra
geliştirilecek yazılım sisteminin mimarisi belirlenip, basit ve
detaylı tasarımı gerçekleştirilmiş, çevik mantalite gereği çok
fazla efor sarfedilmeden yazılım geliştirilmeye başlanmıştır.
Uygulamanın yazılım mimarisi Şekil-6’daki gibidir;

4.4.1.

Scrum Master

Scrum Master sürecin en önemli üyelerinden ve sürecin
ilerleyişinden sorumlu birey olarak sistem de görevi atandığı
veya oluşturduğu projelerin takibinden ve sürecin doğru
çalıştırılmasından sorumludur.
Şekil 6: ScrumMApp yazılım mimarisi
ScrumMApp yazılım sistemi dağıtık takımlar veya uzak Ürün
Sahibi gibi faktörler düşünülerek web uygulaması olarak
geliştirilmiştir. Web uygulama olarak geliştirme seçiminin
temel sebebi heryerden kurulum maliyeti olmadan
kullanılabilmesidir.
Asp.Net uygulaması olarak C# dilinde geliştirilen uygulama da
veri tabanı olarak Sql Server 2008 kullanılmıştır.
Uygulama yerel bir ağ veya internet üzerinde herhangi bir IIS,
.Net framework ve Sql Server kurulu bilgisayarda
çalışabilecek şekilde ayarlanmıştır. İstemciler için ise sadece
ağ bağlantısı ve bir internet tarayıcı yeterlidir.
Uygulama nesne tabanlı (object oriented) ve Şekil-7’de
görüldüğü gibi 3 katmanlı mimaride geliştirilmiştir.

Şekil 8: ScrumMApp’da Scrum Master
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 Proje oluşturur veya görevli olduğu proje ile ilgili
bilgileri düzenler.
 Proje kaynak yönetimini yapar, projede çalışacak
bireyleri ve Ürün Sahibi’ni belirler,
gerekli yetki
atamalarını yapar.
 Ürün Sahibi ile beraber Ürün Gereksinim Listesi’ni
düzenler.
 Takım üyeleri ile birlikte projedeki zaman döngülerini
yönetir.(Koşu, Dağıtım, Proje)
 Toplantıları yönetir, toplantı
katılımlarını kontrol eder.

tanımlar,

bireylerin

 Efor raporlarını alır, efor girişi yapar.
 Olay yönetimini yapar.
 Proje dosya yönetimini yapar.
4.4.2.

Şekil 10: ScrumMApp’da Ürün Sahibi

Takım Üyesi

Bu rol proje de doğru ürünün üretilmesinden sorumludur.
Gereksinim yönetimi yaparak istediği ürünün ürütülmesini,
üretimin gidişatını ve toplantıları takip ederek, sürecin doğru
işletilmesine katkı sağlar.

Takım sürecin en önemli üyelerinden ve uygulamanın
geliştirilmesinden, gereksinimlerin gerçekleştirilmesinden
sorumlu birey olarak sistem de temel görevi atandığı projelere
katılımda bulunma ve kendi kendine organize olarak görev
üstlenme, toplantılara katılma, efor girişi yapmaktır.

4.4.4.

Misafir Kullanıcılar

Şekil 11: ScrumMApp’da Misafir Kullanıcı
Scrum, süreç olarak dış katılıma karşı olmayan ve sürece
katkısı olabilecek bireyleri de süreç içerisine kabul eden bir
süreç modelidir. Bu haliyle bu süreci yönetmeye aday bir
yazılım sistemine Misafir kullanıcıların kabul edilmemesi
kabul edilemezdi. Ki bu insanlar olay veya görev ile ilgili efor
harcıyorlar ise bu görev veya olay detaylarını görebilmeli,
proje maliyetinin doğru hesaplanabilmesi için efor girişi
yapabilmeleri gerekir.
Bir yandan Scrum sürecini yönetip, bir yandan da süreç ilgili
bilgiler vererek tüm bireylere süreci tanıtmaya ve öğretmeye
çalışan uygulama direk bu süreçte görev alan kişilerin
kullanıcı hikayeleri ve gereksinimleri çerçevesinde
geliştirildiği için süreç için özel bir süreç yönetim aracı
olmuştur.
Uygulamadan alınan bazı ekran görüntülerini Şekil-12, Şekil13 ve Şekil 14’den görebilirsiniz;

Şekil 9: ScrumMApp’da Takım Üyesi
 Projede gereksinim girişi yapıp, efor tahmini yapar.
 Toplantı katılımı gerçekleştirir.
4.4.3.

Ürün Sahibi

Günümüzde Scrum kullanan organizasyonlarda sürecin doğru
ilerleyememesinin en büyük sebeplerinden biri yoğunluk veya
başka nedenler ile ürünü ve sürecin ilerleyişini takip etmeyen,
sürece tam dahil olamayan Ürün Sahibi rolündeki bireylerdir.
ScrumMApp ile bu rolün projeyi izlemesini ve sürece daha
aktif katılmasını hedefliyoruz.

282

5. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'11

6. Teşekkür
Bu çalışmanın hazırlanmasında yardımcı olan Scrum ile ilgili
tecrübelerini sıkılmadan anlatan meslektaşlarımıza ve anket
katılımcılarına teşekkürü bir borç biliriz.
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Şekil 12: ScrumMApp süreç yönetimi dışında kullanıcılara
süreci tanıtıcı bilgilerde veriyor

Şekil 13: ScrumMApp proje panosu

Şekil 14: ScrumMApp kişisel pano

5. Sonuçlar
Her süreç modelin her organizasyonda başarılı olması gibi bir
zorunluluk yoktur. Organizasyonların yapısı, çalışanların
yetkinlikleri, organizasyon gelenekleri, çalışan sayısı,
geliştirilen projelerin çeşitleri süreç seçiminde önemli
faktörlerdendir.
Ancak yazılım projelerinin genelde başarısızlıkla sonlanması
artık süreç ve süreç yönetimlerinde de yeniliklere gidilmesi
gerektiğini göstermektedir.
Türkiye’de ki şirketlerinin de son dönem de Scrum’a
yönelmesi sürecin ilerleyen yıllarda daha iyi bir yerde
olacağının bir göstergesi olsa gerek. Yurtiçindeki Scrum’da
deneyimli ve sürece yeni başlayan organizasyondaki bireyler
ile yapılan anket ve görüşmeler sonrası geliştirdiğimiz bu
sürece özel aracın ileri zamanlarda süreç yönetimine olumlu
katkıları olacağını umuyoruz.
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gösterirken, doğal olarak ülkemizde de İHA sistemlerine artan
bir ilgi söz konusu oluşmuştur. Bu yönüyle bakıldığında İHA
sistemleri için aviyonik yazılım geliştirme, en önemli faaliyet
alanlarından biri olarak görünmektedir.

Özetçe
İnsansız Hava Araçları (İHA), bilhassa insan veriminin
düşeceği uzun süreli görevlerde veya riskli ortamlarda; insan
faktörünü
tehdit
ortamından
yalıtmak
üzere
kullanılagelmektedir. Dünyada gelişen İHA sistemleri ve bu
sistemlerin üstlendiği görevler her geçen gün gelişim ve farklı
alanlara dağılım gösterirken, doğal olarak ülkemizde de İHA
sistemlerine artan bir ilgi söz konusu oluşmuştur.

Bu bildiride, genelde İHA yer kontrol istasyonlarında yazılım
geliştirme, özelde ise ANKA Geliştirme Programı’ndaki Yer
Kontrol İstasyonu Yazılım geliştirme yaklaşımı anlatılacaktır.
Bildirinin 2. Bölümünde İnsansız Hava Araçlarında yer
kontrol istasyonu yazılım geliştirme tanıtılırken,
3.
Bölümünde ANKA Geliştirme Programındaki YKİ yazılım
geliştirme mimari, süreç ve araçları tanıtılacaktır. Bildirinin
Sonuç bölümünde ise ANKA geliştirme deneyiminden elde
edilen sonuçlar özetlenecektir.

İnsansız hava araçlarının gerek sayı gerekse çeşitlerindeki
artış, insansız hava aracı platform ve kontrol yazılımlarının
büyüklüklerinin ve karmaşıklık seviyelerinin artmasını
beraberinde getirmiştir. Bu bildiride tanıtılmakta olan ANKA
Yer Kontrol İstasyonu (YKİ) Yazılımları, entegre olarak
çalışan gerçek zamanlı ve gerçek zamanlı olmayan
yazılımları içermekte ve Integrated Modular Avionics (IMA)
mimarisi ve model tabanlı tasarım ve geliştirme gibi günümüz
aviyonik yazılım geliştirme standartlarına uymaktadır.

2. İnsansız Hava Araçlarında Yer Kontrol
İstasyonu Yazılımları
İnsansız hava araçları son yıllarda ülkemizde de artan bir
önem göstermekte ve yaygınlaşmaktadır. Yer kontrol
istasyonu insansız hava aracının yerden yönetiminin
sağlandığı, pilotun uçağı göstergelerden yönettiği, operatörün
görevle ilgili fonksiyonları yerine getirdiği sistemin önemli
bir parçasıdır. Bu yönüyle bakıldığı zaman yer kontrol
istasyonunda koşan yazılım en az hava aracındaki yazılım
kadar kritik ve önemli olarak görülmektedir. Farklı üreticiler
tarafından yapılan yer kontrol istasyonlarında uçaktaki ile
benzer özellikler taşıyan gerçek zamanlı gömülü
yazılımlardan Windows masa üstü uygulamalarına kadar
farklı mimari ve teknolojilere sahip yazılımlar koşmaktadır.

ANKA YKİ yazılımının hava aracı yönetiminden sorumlu
olan gerçek zamanlı kısımları, Integrated Modular Avionics
(IMA) mimarisinde tasarlanmıştır. Gerçek zamanlı işletim
sistemi üzerinde koşmakta olan bu yazılım çoğunlukla model
tabanlı (SCADE [1], VAPS[2]), ve bununla birlikte daha az
miktarda da elle geliştirilmiş kod içermektedir. YKİ
Yazılımının gerçek zamanlı olmayan kısımları için ise
nesneye yönelik tasarım ve kodlama yöntemleri
kullanılmıştır. Gerçek zamanlı yazılımlarla gerçek zamanlı
olmayan yazılımların aralarındaki veri değişimi UDP
(Universal Datagram Protocol)) protokolü üzerinden
gerçekleştirilmektedir.

Farklı üreticilerin ürettiği Yer Kontrol istasyonları ve uçak
sistemleri arasında birlikte çalışılabilirliği (interoperability)
sağlamak için bir takım uluslararası standartlar geliştirilmiştir.
Bunların en önemlisi NATO STANAG 4586 standardıdır. Bu
standart Yer kontrol istasyonları için üst seviye bir mimari ve
yer kontrol istasyonunun dış arayüzleri için mesaj
standartlarını tanımlar [3].

Bu bildiride YKİ genel mimarisi, ANKA YKİ yazılım
geliştirme ortamı, kullanılan araçlar, süreçler ve standartlar
konularında bilgilendirme yapılacaktır.

1. Giriş
Yazılım her geçen gün daha da karmaşıklaşan örnekleriyle
gündelik hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yerini almıştır.
Yazılımlar gündelik hayatımızda sıkça kullandığımız
masaüstü uygulamalardan sınırlı kaynaklara sahip uç
cihazlarda koşan gömülü yazılımlara kadar çok çeşitli bir
yelpazede bulunmaktadır. Temelde uçuşla ilgili tüm
yazılımları bünyesinde barındıran aviyonik yazılım da bu
alanda güvenlik-kritiklik, süreç ve standartlarıyla ön plana
çıkan bir alandır.
Dünyada gelişen İHA sistemleri ve bu sistemlerin üstlendiği
görevler her geçen gün gelişim ve farklı alanlara dağılım

Bunun yanında yerde kokpit görevi görmesi ve uçağı
yönetmesi bakımından uçuş kritik kategorisine giren YKİ
yazılımları gittikçe artan bir şekilde RTCA-DO-178B rehber
dokümanına uygun olarak geliştirilmeye başlanmıştır. RTCADO-178B IEEE-12207, Mil-Std-498 gibi yazılım süreç
standartlarına emniyet boyutunu ekleyen bir rehber
dokümandır. DO-178B dokümanı yazılımlar için emniyet
kritiklik seviyesini [4] ve her bir yazılım emniyet kritiklik
seviyesi için uyulması gereken hedefler ve gerçekleştirilmesi
gereken aktiviteleri tanımlar.
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telemetri/telekomut sorgulama, pilot kamerası video geri
oynatım, YKİ bilgisayarları açma/kapama alt işlev ve
ekranlarına sahiptir. Yine SYY konfigürasyon biriminin
altında yer alan Test Bakım yazılımından Yer Kontrol
İstasyonu ve hava aracında yer alan ekipmanların uçuş öncesi
kontrolleri yapılabilmektedir.

Aviyonik endüstrisindeki gelişmelere paralel olarak Yer
Kontrol istasyonu yazılımlarında Integrated Modular
Avionics (IMA) yazılım tasarımı ve model tabanlı tasarım da
sıklıkla kullanılmaya başlanan tasarım metodları olarak göze
çarpmaktadır. Model tabanlı yazılım geliştirme yaklaşımının
başlıca avantajları [5]’de verilmektedir.

Test Dump Yazılımı (TDY): Uçak ve yer sistemlerinden
alınan test verilerinin izlenebildiği ve grafiklerinin
görüntülenebildiği gerçek zamanlı olmayan yazılımdır. Bu
yazılım Yer Kontrol İstasyonu istemci bilgisayarları ve
Mühendislik Test İstasyonu bilgisayarlarında koşmakta, ve
ağırlıklı olarak uçuş test mühendisleri tarafından uçağa ait
verileri izlemekte kullanılmaktadır.

3. ANKA YKİ Yazılımları
3.1. ANKA Sistemi
ANKA Geliştirme Programı, Medium Altitude Long
Endurance (MALE) sınıfı bir İnsansız Hava Aracı (İHA)
sisteminin milli olanaklarla geliştirilmesini hedefleyen bir
programdır.

Veri Yönetim Sistemi Yazılımı (VYS): Veri kayıt işlevleri
içeren gerçek zamanlı olmayan yazılımdır. Bu yazılım Yer
Kontrol İstasyonu’ndaki sunucu bilgisayarlarda koşmaktadır.
Sunucu üzerindeki cluster yapısı sayesinde iki sunucuda
yedekli olarak çalışmaktadır. Uçuş sırasındaki tüm telemetri,
telekomut ve içsel dahili test verileri bu yazılım tarafından
veritabanı ve dosya sistemine kaydedilmektedir.

Şekil 1’de yer alan ANKA sistemi; 30.000 ft maksimum
irtifada 24 saat süre ile keşif gözetleme görevi yapmak üzere
tasarlanmış bir Hava Aracı ve 200 km yarıçap içerisinde Hava
Aracının takip ve kontrolünün yapılabildiği Yer Kontrol
İstasyonu temel bileşenlerinden oluşmaktadır.

Görev Planlama Yazılımı (GPY): Görev planlama ve takip
işlevleri içeren ve harita fonksiyonları barındıran gerçek
zamanlı olmayan yazılımdır.
3.3. Gerçek Zamanlı Hava Aracı Kontrol Yazılımı
Tasarımı
Gerçek zamanlı HAKY yazılımının üzerinde koştuğu Hava
Aracı Kontrol Bilgisayarı (HAKB) sistemde yedekli olacak
şekilde iki adet bulunmaktadır. HAKB yedekliliği hot backup
adı verilen yedekleme yöntemi ile iki bilgisayarda aynı
yazılım bileşenlerinin simetrik olarak koşturulması şeklinde
gerçekleştirilmektedir.
Gerçek zamanlı yazılım bileşenleri ile gerçek zamanlı
olmayan yazılım bileşenleri arasındaki iletişim UDP
protokolü ile sağlanmakta; uygulama seviyesinde ise
mesajlaşma abone ol-yayınla tasarım örüntüsüne uygun
olacak şekilde yazılım bileşeninin almak istediği mesajlara
abone olması ve yayınlanan mesajların bu bileşenlere
iletilmesi şeklinde yapılmaktadır.
Şekil 1 : ANKA Sistemi
3.2. YKİ Yazılımlarına Genel Bakış
ANKA sistemi Yer Kontrol İstasyonu yazılımları hava
aracının yerden kontrolü ve takibini sağlayan gerçek zamanlı
yazılımlar ile görev planlama, veri kayıt ve sorgulama, test
verisi izleme gibi gerçek zamanlı olmayan işlevleri içeren
yazılım konfigürasyon birimlerinden oluşmaktadır. YKİ
yazılımlarını oluşturan yazılım konfigürasyon birimleri
şunlardır:
Hava Aracı Kontrol Yazılımı (HAKY): Uçağı yerden kontrol
eden ve takibini sağlayan gerçek zamanlı gömülü yazılımdır.
HAKY yazılımı ile ilgili detaylı bilgi 3.3. başlığı altında
verilmektedir.

Şekil 2 : HAKY Bölüntü Mimarisi
Gerçek zamanlı yazılım olan HAKY yazılımında yazılım
bölüntüler (partition) halinde IMA mimarisine uygun olacak
şekilde tasarlanmıştır. HAKY bölüntü mimarisi Şekil-2’de
verilmektedir. Bölüntü mimarisi uygulama üzerinde zaman

Sistem Yönetimi Yazılımı (SYY): Yazılım durum izleme,
veri sorgulama ve yönetim işlevlerini içeren gerçek zamanlı
olmayan yazılımdır. SYY yazılımı kendi içinde kullanıcı
yönetimi,
içsel
dahili
test
sonucu
sorgulama,
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Tablo 1 : Yazılım Geliştirme Araçları

determinizmi sağlamakta ve bellek koruması ile farklı
bölüntülerde çalışan uygulamaların birbirine olumsuz etkisi
olmamasını garanti etmektedir.
HAKY yazılımında bölüntüler arasında veri iletişimi
amacıyla UDP, Shared Memory, Integrity Connection ve
VME veri iletim yöntem ve protokolleri kullanılmaktadır.
Yazılım mimarisinde veri iletim fonksiyonları ayrı
kütüphaneler olarak geliştirilmiş olup iş fonksiyonlarını
içeren yazılım parçalarından izole edilmiştir. Aynı zamanda
işletim sistemine özgü fonksiyonlar da ayrı bir kütüphane
olarak tasarlanmış ve uygulanmıştır. Bu yöntem sayesinde
veri iletişim ya da işletim sistemi seviyesindeki değişiklikler
sadece ilgili katmanı etkileyecek, diğer uygulama parçaları
bundan etkilenmeyecektir.

Yazılım Adı
Esterel SCADE

Fonksiyonu
Model tabanlı tasarım

Presagis VAPS

Model tabanlı grafik tasarım

IBM Rational Doors

Gereksinim Yönetim

Enterprise Architect

Tasarım

GreenHills Multi

Kod Geliştirme

Microsoft Visual Studio

Kod Geliştirme

Eclipse

Kod Geliştirme

Tortoise SVN

3.4. YKİ Yazılım Geliştirme Metodolojisi
YKİ gerçek zamanlı yazılımları elle (manuel kodlama) ve
model tabanlı tasarım ve otomatik kod üretme yöntemlerinin
bir arada kullanılmasıyla geliştirilmiştir. Manuel kodlama için
C programlama dili kullanılmış olup model tabanlı tasarım
aşağıda detayları verilen
SCADE Suite ve Virtual
Applications Prototyping System (VAPS) araçları ile
gerçekleştirilmiştir. C dili donanıma yakınlığı, yüksek
performansı ve yaygın kullanımı ile gerçek zamanlı güvenlikkritik yazılımlar için halen endüstri standardı olma özelliğini
korumaktadır. Yazılım içinde genel entegrasyon, alt seviye
girdi-çıktı (I/O) yönetimi, çizelgeleme (scheduling) ve mesaj
iletişim gibi fonksiyonlar bu dil kullanılarak manuel olarak
kodlanmıştır. Diğer taraftan, [5]’da belirtilen avantajlarının da
değerlendirilmesiyle yazılımda mümkün olan bölümlerde
model tabanlı tasarım ve geliştirme kullanılmıştır. HAKY
yazılımının kullanıcı arayüz bileşenlerinin yaklaşık %90’lık
bölümü VAPS geliştirme aracı kullanılarak ve kullanıcı
arayüz harici bileşenlerin de yaklaşık %70’lik bölümü
SCADE geliştirme aracı kullanılarak geliştirilmiştir.
Geliştirilen modellerden üretilen kaynak kodlar herhangi bir
değişiklik yapılmadan derlenerek hedef ortamda çalışan
uygulamalar üretilmektedir. Model tabanlı geliştirilen yazılım
bileşenlerinde ortaya çıkan düzeltme/güncelleme ihtiyaçları
doğrudan ilgili modeller üzerinde yapılmakta ve kod üretimi
tekrarlanarak
yapılan
değişiklikler
uygulamalara
yansıtılmaktadır.

Konfigürasyon Yönetimi

Aşağıda sertifiye edilebilir kod üreten model tabanlı yazılım
geliştirme araçlarından kısaca bahsedilmiştir.
SCADE Suite
Esterel Technologies firmasının bir ürünü olan SCADE Suite;
aviyonik, ulaşım, enerji gibi sektörler için güvenlik-kritik
gömülü yazılımların geliştirilmesinde yaygın şekilde
kullanılan model tabanlı bir yazılım geliştirme aracıdır.
SCADE aracı kullanılarak geliştirilen yazılım bileşenleri için
yazılımın sağlaması gereken durumlar ve durumlar arası geçiş
koşulları Durum Makineleri (State Machine) aracılığıyla
modellenmekte ve her bir durum içerinde yapılması gereken
işlemler için Blok Diyagramlar geliştirilmektedir. HAKY
yazılımı içinde geliştirilmiş örnek bir Durum Makinesi Şekil3’de, örnek bir Blok Diyagram ise Şekil-4’de verilmiştir.

YKİ gerçek zamanlı olmayan yazılımları nesneye yönelik
tasarım
ve
programlama
yöntemi
kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemde öncelikle yazılım
gereksinimlerinden türeyen tasarım modelleri (sınıf, aktivite,
sıralama diyagramları) Geliştirme Ortamı ve Araçları başlığı
altında verilen tasarım araçları ile modellenmiş; daha sonra
bu tasarım modelleri kodlanarak hedef ortama taşınmıştır.
Gerçek zamanlı olmayan YKİ yazılımları C# programlama
dili ile Microsoft .NET platformunda geliştirilmiştir.

Şekil 3 : Örnek Durum Diyagramı

3.5. YKİ Yazılım Geliştirme Araçları
YKİ yazılım geliştirme ortamında kullanılan araçlar Tablo1’de verilmektedir.
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3.6. YKİ Yazılım Süreçleri
YKİ yazılımları RTCA DO-178B rehber dokümanı baz
alınarak oluşturulan TAI yazılım süreçlerine uygun olarak
geliştirilmiştir. Yazılım üç artırım halinde geliştirilmiş ve her
bir artırımda aşağıda belirtilen süreç adımları tekrarlanmıştır.
Yazılım geliştirmede aşağıdaki alt süreçler uygulanmıştır :
Planlama : Yazılımla ilgili planlama faaliyetleri bu alt süreçte
gerçekleştirilmiş, Yazılım Geliştirme Planı, Yazılım
Doğrulama Planı, Yazılım Konfigürasyon Yönetim Planı,
Yazılım Kalite Güvence Planı hazırlanmış, gözden geçirilmiş
ve yayımlanmıştır.

Şekil 4 : Örnek Blok Diyagram

Gereksinim : Yazılıma ait üst seviye gereksinimler bu alt
süreçte gerçekleştirilmiştir. Bu süreç sonunda Doors
ortamında yazılım gereksinimleri oluşturulmuş, gözden
geçirilmiş ve yayımlanmıştır. Sistem gereksinimleri ile
yazılım gereksinimleri arasındaki izlenebilirlik Doors
ortamında kurulmuştur.

Araç tarafından üretilen kodun güvenilirliği sayesinde
geliştirme ekibi geleneksel geliştirme yöntemlerinde önemli
zaman alan programlama hatalarının düzeltilmesi,
programlama dilinin etkin kullanımı gibi konular için enerji
harcamak zorunda kalmamakta ve tüm dikkatini yazılımın
işlevselliğine ve performans özelliklerine yöneltebilmektedir.

Tasarım : Yazılıma ait tasarım bu alt süreçte
gerçekleştirilmiştir. Yazılım tasarımında öncelikle yazılım
konfigürasyon birimleri belirlenmiş, daha sonra bunlar
arasındaki arayüzler belirlenerek akışlar ortaya çıkarılmıştır.
Her bir yazılım konfigürasyon biriminin detay tasarımları
yapılmış; gerçek zamanlı yazılımlar için bölüntü çizelgeleme
süreleri (milisaniye olarak), tüm yazılımlar için mesaj ara
bellek büyüklükleri hesaplanmıştır.
Bu süreç sonunda
Yazılım Tasarım Tanımları dokümanı oluşturulmuş, gözden
geçirilmiş ve yayımlanmıştır. Yazılım tasarımı ile
gereksinimler arasındaki izlenebilirlikler kurulmuştur.

VAPS
Presagis firmasının bir ürünü olan VAPS, gömülü sistemlerde
ve özellikle aviyonik projelerinde grafik tabanlı insan makine
arayüz uygulaması üretmek için yaygın olarak kullanılmakta
olan bir geliştirme aracıdır.
Temel grafik bileşenler hiyerarşik yapıda gruplanarak Şekil
5’te bir örneği verilen, HAKY insan makine arayüzünden
alınmış, karmaşık grafik nesneler üretilmekte ve bu sayede
kullanıcı arayüz ekranlarında yer alan Attitude Direction
Indicator, Kadran, Metin Kutusu gibi göstergeler
yaratılmaktadır.

Gerçekleştirim/Kodlama : Yazılıma ait model tabanlı
tasarım/kodlama faaliyetleri bu alt süreçte gerçekleştirilmiştir.
Tasarım sürecinde detay tasarımları yapılan yazılım birimleri
elle kodlama/model tabanlı tasarım yöntemleri ile
gerçekleştirilmiştir. Bu süreç sonunda yazılıma ait elle
oluşturulan
kaynak
kodu
gözden
geçirilmiş
ve
yayımlanmıştır. Model tabanlı tasarım bileşenlerine ait kod
otomatik olarak üretilmiştir. Bu kod kalifiye olduğu için buna
ait ayrıca bir gözden geçirme yapılmamıştır.
Entegrasyon : Yazılım geliştirmede sürekli entegrasyon
ilkesine bağlı kalınarak yazılımlar arasında ve yazılımlarla
donanım arasında geliştirme evresi boyunca entegrasyon
sağlanmıştır. Bu yöntem sayesinde yazılımın sonunda ayrıca
bir entegrasyon süresi ihtiyacı oluşmamış, geliştirme boyunca
entegre olarak test edilmiş olan yazılım parçaları
doğrulamaya daha az hatayla teslim edilmiştir.
Doğrulama : Yazılım konfigürasyon parçaları bu süreçte
doğrulanmış, bu amaçla test durumları yazılarak gözden
geçirilmiş ve yayınlanmıştır. Doğrulamada DO-178B’nin
vurguladığı bağımsız doğrulama ilkesine bağlı kalınmıştır.

Şekil 5 : Örnek Gösterge
VAPS tasarım aracı ile görsel bir ortamda tasarlanan Düğme,
Anahtar, Potansiyometre gibi girdi nesneleri Metin Alanı,
Yükseklik Göstergesi, Etiket, Kadran, ADI gibi çıktı
nesnelerine veri besleyecek şekilde kurgulanmaktadır.

Konfigürasyon Yönetimi : Tüm yazılım alt süreçleri boyunca
gerçekleştirilen konfigürasyon işlevleri bu süreç bünyesinde
ele alınmıştır. Bu kapsamda bütün yazılım ürünlerinin (kod,
modeller, dokümanlar) versiyon kontrolde tutulması
sağlanmış; projede yapılan bütün gözden geçirmeler kayıt
altına alınmış ve versiyon kontrolde saklanmış; yazılımlara
ait resmi sürümler konfigürasyon yöneticisi tarafından,
hazırlanan dokümana uygun olarak yapılmıştır.

Tasarlanan modellerin çalışma-zamanı davranışları aracın
benzetim özelliği kullanılarak girdi nesneleri aracılığıyla
geliştirme ortamında gözlenmekte, beklenmeyen davranış ve
hatalar hedef ortam için kod üretmeye ihtiyaç kalmadan
belirlenmektedir. Hedef ortamda hata ayıklamak ile
kıyaslandığında bu yaklaşım geliştirme ve hata düzeltme
zamanından önemli ölçüde tasarruf edilmesini sağlamaktadır.
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Kalite Güvence : Tüm yazılım alt süreçleri boyunca
gerçekleştirilen yazılım kalite güvence işlevleri bu süreç
bünyesinde ele alınmıştır. Yazılımın tüm evrelerinde sürece
uygunluk ve yazılımın kalite nitelikleri kalite güvence
temsilcisi tarafından yapılan denetimlerce denetlenmiş,
bulunan bulgular kayıt altına alınarak gerekli düzeltmeler
yapılmıştır.

4. Sonuçlar
İnsansız Hava Aracı kullanım alanlarının giderek arttığı
günümüzde bu sistemlere ait yazılımların zaman ve maliyet
gibi ölçütlerinin yanında güvenlik kritik olma ihtiyaçları ön
plana çıkmaktadır.
Bu bildiride ANKA Geliştirme Programı kapsamında
geliştirilen Yer Kontrol İstasyonu yazılım yaklaşımları ve
kullanılan araçları tanıtılmıştır. Yer Kontrol İstasyonu yazılım
geliştirme deneyiminden elde edilen sonuçlar şu şekilde
sıralanabilir :
•

Yazılımın, DO-178B rehber dokümanı baz alınarak
oluşturulan yazılım süreçlerine uygun olarak
geliştirilmesi başlangıçta zaman ve maliyeti artırsa
da yazılımın daha planlı ve daha az hatayla ortaya
çıkmasına yardımcı olmaktadır.

•

ANKA
Programındaki
kullanım
tecrübesi,
geleneksel yöntemler ile kıyaslandığında model
tabanlı geliştirme yaklaşımının üretilen yazılımların
güvenilirliğine
ve
geliştirme
ekiplerinin
üretkenliğine önemli katkı yaptığını göstermektedir.

•

IMA (Integrated Modular Avionics) mimarisinde
öngörülen bölüntü yapısının kullanılması yazılım
parçalarının bağımsız olarak geliştirilebilmesi ve
doğrulanabilmesini
sağlamakta;
yazılımın
modülerliği ve genişlemesine imkan vermektedir.

5. Teşekkür
Yazılım geliştirme çalışmalarını birlikte yürüttüğümüz değerli
grup arkadaşlarımıza, ve yazılımın geliştirilmesinde bizden
desteklerini esirgemeyen tüm yöneticilerimize katkıları için
teşekkür ederiz.

6. Kaynakça
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http://www.esterel-technologies.com/products/scadesuite/
[2] Presagis, VAPS,
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benzetim ile ilgili servisleri (zaman yönetimi, veri dağıtım
yönetimi gibi) de sağlamaktadır. RTI tarafında veri iletişimi
elçi sınıf (RTI ambassador) üzerinden gerçekleşmektedir.
Şekil 1’de tipik bir federasyon örneği gösterilmektedir.

Özetçe
Bu bildiride, açık kaynaklı FlightGear uçuş benzetiminin
yeniden kullanıma yönelik olarak Yüksek Seviyeli Mimari
(High Level Architecture – HLA) uyumlu bir federasyona iki
yönlü entegre olması için yapılan çalışmalar anlatılmaktadır.
FlightGear uçuş benzetimi HLA uyumlu bir federe haline
getirilmiş ve HLA üzerinde geliştirilecek benzetimler için
tekrar kullanılabilir sanal uçuş federesi elde edilmiştir.
FlightGear’ın sarmalanmasıyla geliştirilen uçuş federesi iki
yönlü entegrasyon ile diğer federelere hem veri
gönderebilmekte,
hem
de
gerekli
verileri
alıp
kullanabilmektedir. Bu sayede farklı federasyonlara
uyarlanabilecek bir sanal uçuş benzetimi ortaya çıkarılmıştır.
Benzetim sistemleri, gerçek hayatta gerçekleştirilmesi riskli
olan faaliyetlerin, bilgisayar ortamında önceden tecrübe
edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle tıp, havacılık ve
savunma gibi kritik sektörlerde, sonradan karşılaşılabilecek
problemleri
çözmek
amacıyla
benzetimlerden
faydalanılmaktadır.

Şekil 1: HLA’da federeler ve federasyon
Bu çalışmanın amacı HLA üzerinde geliştirilecek dağıtık
benzetimler için yeniden kullanılabilecek bir sanal uçuş
federesi elde etmektir. Uçuş benzetim yazılımı olarak
FlightGear [9] seçilmiştir. FlightGear projesinin amacı,
gerçekçi uçuş benzetim altyapısı sağlamaktır. Açık kaynak
kodlu olması ve ilgi duyan herkes tarafından katkıda
bulunulabilmesi, FlightGear’ı hızlı bir şekilde olgunlaştırmış
ve yaygınlaştırmıştır. Şekil 2’de tipik bir benzetim görüntüsü
bulunmaktadır.

Dağıtık benzetim sistemleri, iki veya daha fazla benzetim
sisteminin senkronizasyon ve bilgi paylaşımı sağlayarak
birlikte çalışması ve daha karmaşık benzetim yapıları
oluşturması olarak açıklanabilir [1]. Karmaşık yapılar
oluşturulurken benzetim birimleri arasında koordinasyon
kurabilmek için standartlar oluşturulmuştur.
HLA, bağımsız benzetim bileşenlerinin yeniden kullanımını ve
birlikte çalışabilmelerini kolaylaştırmak için tasarlanmış olan
standart (IEEE 1516 [2-6], HLA 1.3 [7]) mimari bir
çerçevedir. HLA yayınla/abone ol (publish/subscribe)
paradigmasına dayanmaktadır. HLA standardı mevcut
benzetim birimlerini yeni dağıtık benzetim sistemlerine
entegre etmek ve bu sayede birlikte çalışılabilirliği ve sonunda
yeniden kullanımı sağlamak için gereken altyapıyı
sağlamaktadır [8].
HLA terminolojisinde, bağımsız benzetimlere federe
(federate) denilmektedir. Birden fazla federe, ortak bir veri
modeli üzerinde anlaşarak ve aynı arakatman üzerinde bir
araya gelerek bir federasyon (federation) oluştururlar. Bu
federasyon içinde federeler, ilgili verileri gönderebilir ve
alabilirler. Federeler ayrıca elçi (federate ambassador) isimli
bir sınıfa sahip olup diğer federelerden gelen verileri elçiler
üzerinden alırlar.

Şekil 2: FlightGear uçuş benzeteci
Bildirinin ilk kısmında FlightGear ile ilgili temel bilgiler
sunulmaktadır. Sonraki kısımda FlightGear’ı federe haline
dönüştürebilmek için gerekli teknik altyapı tanıtılmaktadır.
HLA sistemine entegre ettiğimiz FlightGear’ı, başka bir federe
ile iletişime geçirebilmek için oluşturulan senaryo (uçak –

HLA sisteminde, federeler arasındaki etkileşim Run-Time
Infrastructure (RTI) olarak adlandırılan bir ara katman
kullanılarak gerçekleştirmektedir. RTI federelere dağıtık

289

5. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS'11

paraşüt) ve bu senaryo çerçevesinde yapılan geliştirme
sürecine değinilmektedir. Son bölümde senaryonun test
edilmesi ve sonuçlar tartışılmaktadır.

uc Turkish

Federasyon
Oluştur

1. FlightGear’ın HLA Entegrasyonu
Federasyon'a
Katıl

1.1. FlightGear Benzetim Uygulaması
FlightGear, C++ programlama dili ile yazılmaktadır.
Geliştirme sürecinde platformdan bağımsız kütüphaneler
kullanılan FlightGear, tüm yaygın işletim sistemlerinde
(Microsoft Windows, Linux, Mac OS vs.) çalışmaktadır.

Federasyon'dan
Çekil
Verileri Al
Veri Gönder

Bu projede RTI kütüphanesi olarak açık kaynak kodlu Portico
[10] tercih edilmiştir. Portico kütüphanesi, C++ ve Java ile
benzetim geliştirilmesini desteklemektedir.

Etkileşim
Gönder

Federe

FlightGear uygulamasını bir HLA federasyonuna entegre
etmek için yapılmış açık kaynak kodlu çalışmalar
bulunmaktadır. Virtual Air [11] ilk akla gelen uygulama
olmasına rağmen bu projede kullanılan bazı veri yapılarının
Portico ile uyumlu olmadığı gözlenmiştir. Örneğin Virtual
Air’de bulunan HLAFixedField sınıfı, Portico’daki C++
kütüphanesinde mevcut değildir. VirtualAir’in en önemli
eksikliği sadece tek yönde, FlightGear federesinden
federasyona veri akışını desteklemesidir. Bununla birlikte,
geliştirme sürecinde Virtual Air uygulamasında kullanılan
tekniklerden önemli ölçüde faydalanılmıştır.

Etkileşimleri Al

Federe Elçisi

İstenen /
Gönderilecek
Verileri Kaydet

İhtiyaç
Duyulmayan
Verilerin Kaydını
Sil

Şekil 3: Federe ve federe elçisi kullanım durumları
1.2.1.

Bu projede gerçekleştirilen işlemler herhangi bir RTI
kütüphanesine bağımlı olmayıp, diğer RTI kütüphaneleri ile
de kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak diğer
RTI’lar ile denemeler gelecekte yapılabilecek çalışma olarak
belirlenmiştir.

Mimari Altyapı

FlightGear, nesne yönelimli, genişletilebilir bir mimariye
sahiptir. FlightGear’da, FGProtocol (FlightGear Protocol) yeni
protokol nesneleri oluşturmak için kullanılmaktadır. Dışarıdan
etkileşime girmesi gereken nesneler (joystick, çoklu oyun
desteği vs.) FGProtocol sınıfını genişletmelidir. Benzer şekilde
FlightGear ile etkileşime geçebilmek için federe sınıflarımız
FGProtocol sınıfını genişletmektedir.

1.2. FlightGear - HLA Entegrasyonu
Bir benzetim uygulamasını federe haline getirebilmek için o
uygulamanın HLA mimarisine uygun standart yükümlülükleri
gerçekleştirmesi gerekmektedir. Örneğin RTI üzerinden veri
gönderebilmesi için önce hangi verileri göndereceğini
bildirmelidir. Aynı şekilde verileri alabilmek için ilgilendiği
verileri RTI’ya bildirmesi gerekir. Senaryoya başlamadan önce
federe federasyona katılmalı ve senaryodaki rolü bittiğinde
federasyondan çekilmelidir. Şekilde 3’te bir federe ve federe
elçisinin RTI sisteminde gerçekleştirmesi gereken temel
işlemler gösterilmektedir.

Sınıflar görevlerine göre ayrılmış olup (Şekil 4),
FGAbstractFederate sınıfı tüm federelerin ortak işlemlerini
gerçekleştirmektedir.
FGDefaultFederate
nesnesi
ise
uygulamaya özgü verileri gönderir ve alır.
class FlightGear W/O Attributes

FlightGear Core::
FGIO

FlightGear Core::
FGProtocol

HlaObj ectClassAttribute

0..*

1

1..*
1
FGAbstractFederate

HlaObj ectClass

0..*

1

0..*

1

HlaInteractionClass

RTI::
RTIAmbassador
0..*

1

1

1

FGAmbassador

1

FedereateUtil

0..*
1
0..*
FGDefaultFederate
HLAInteractionClassParameter

Şekil 4: HLA’da federe mimarisi
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Hiyerarşinin tepe noktasında FGAbstractFederate soyut sınıfı
bulunmaktadır. Bu sınıf federelerin gerçekleştirmesi gereken
temel metodları barındırmaktadır. Örneğin federasyonun
oluşturulması, federasyona katılma işlemleri, diğer
federelerden alınacak verileri ve federelere gönderilecek
verileri RTI’a bildirime işlemleri FGAbstractFederate
metodları vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. RTI ile ilgili
temel işlemler için RTIAmbassador nesnesi kullanılır. Örneğin
zaman yönetimi ile ilgili ayarlar RTIAmbassador metodları
kullanılarak gerçekleştirilir.

1.2.2.

Diğer Federeler ile Etkileşim

FlightGear başlatıldığında konfigürasyon parametre değerleri
FGIO (FlightGear Input Output) nesnesi tarafından okunur.
Örneğin verilerin güncellenme sıklığı ile ilgili bilgi parametre
ile verilir. Benzer şekilde federeler arasında paylaşılacak olan
verilerin yapıları ve özniteliklerinin bulunduğu FOM
dosyasının ismini de parametre olarak burada vermemiz
gerekir.
FOM federelerin paylaşabileceği
nesneler,
parametreler ve etkileşimlere ait bilgilerin bulunduğu bir
dosyada saklanır.

FederateUtil nesnesi yardımcı metodları ortak bir C++ dosyası
üzerinde toplamak için oluşturulmuştur. Örneğin günlük (log)
işlemleri FederateUtil ile yapılmaktadır.

Parametrelerin okunmasından sonra, FGIO federe ile ilgili ilk
ayarların yapıldığı metodu çağırır. Ardından federe nesnesinin
ilgili metodları çağırılacaktır. Bu çağrılan metodlar ise
federenin federasyon ile iletişime geçebilmesi için gerekli
işlemleri gerçekleştirir (Şekil 6).

Verileri alma işlemi federate elçisi olarak görev yapan
FGAmbassador nesnesi ile gerçekleştirilir. Bu nesne
FGAbstractFederate nesnesine ait metodları çağırmaktadır.

Federenin ilklendirilmesinden sonra, federe çalışmaya devam
ettiği sürece verileri RTI üzerinden paylaşmaya devam eder.
Federe, sonlandırılırken bu durumu RTI’a bildiren
fonksiyonlar çağırılır ve süreç tamamlanmış olur.

FGAbstractFederate, soyut bir sınıf olduğundan en az bir sınıf
bu sınıfı genişletmelidir. Bunun için FGDefaultFederate sınıfı
geliştirilmiştir. Bu sınıf, federasyonda bulunan diğer federeler
ile alış-veriş yapılacak olan verileri bilmelidir. Spesifik veriler
HLAObjectClass ve HLAInteractionClass sınıfları kullanılarak
sarmalanmalıdır. Bu işlemi FGDefaultFederate nesnesi
içindeki
addHLAInteractionClassList()
ve
addHLAObjectClassList()
metodları
gerçekleştirir.
Sarmalanan bu veriler liste olarak FGAbstractFederate
tarafından okunur ve gönderme/alma işlemi gerçekleştirilir.
Verilerin okunması ve RTI’a bildirilmesinden sonra, ilgili
verilerin RTI üzerinden paylaşılması işlemi soyut metod olan
processHLA() üzerinden yapılır.

sd Federation Operations
:FGIO

:FGAbstractFederate

:FGDefaultFederate

open() :boolean

:FGAmbassador

ref
Federate Initialization

loop Is Federate Enabled
[is federate enabled]

Verileri alma işlemi federate elçisi olarak görev yapan
FGAmbassador nesnesi tarafından gerçekleştirilir. Bu nesne
FGAbstractFederate’e ait metodları çağırmaktadır.

ref
Federate Operations

FGAbstractFederate ve FGDefaultFederate arasındaki ilişki
Şekil 5’te görülmektedir.

ref
Federate Finalization

class Federate Hierarchy
FGProtocol
FGAbstractFederate
#
-

ambassador: FGAmbassador
rti_ambassador: RTIAmbassador

#
#
+
#
#
+
+
+
+

addHLAInteractionClassList() : void
addHLAObjectClassList() : void
close() : boolean
finalizeHLA() : void
initializeHLA() : void
open() : boolean
process() : boolean
processHLA() : void
publishAndSubscribe() : void
registerObject() : void

Şekil 6: FlightGear’da fonksiyonların çağırılma sırası

2. Örnek bir Federasyon Senaryosu
FlightGear federesinin, basit bir federe ile test edilmesine
karar verilmiştir. Federasyonun üyeleri, bir uçak federesi ile
bu uçaktan atlayan paraşütçüyü benzeten bir paraşütçü
federesinden ibarettir. Birlikte çalışan federeler iki yönlü
olarak veri alış-verişi yapabilmeli ve aldıkları verileri
yorumlayabilmelidir.
Senaryo uçağın kalkışı ile başlamaktadır. Uçak havalandıktan
sonra hız, koordinat vs. bilgilerini RTI üzerinden paylaşmaya
başlar. Uçak, havadayken paraşütçü uçağa “hazırım” mesajı
gönderir. Bu mesajın ardından uçak uygun bir anda paraşütçü
federesine “atla” komutu iletir. Paraşütçünün ilk konumu ve
ilk hızı, Uçak’ın atlama anındaki konumu ve hızı olarak alınır.
Paraşütçü, kendi matematiksel modelinin belirlediği hız
vektörüne göre yere inmeye başlar. Uçak, paraşütçü ile ilgili
bilgileri alırken paraşütçü de uçağın son durumu ile ilgili
bilgileri periyodik olarak alabilmektedir. Paraşütçü yere

FGDefaultFederate
#
#
#
#
+

addHLAInteractionClassList() : void
addHLAObjectClassList() : void
finalizeHLA() : void
initializeHLA() : void
processHLA() : void

Şekil 5: FlightGear’da federe hiyerarşisi
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ulaşma anında kendi koordinatlarını uçağa bildirir.

4. Sonuçlar
Bu bildiride, yaygın bir açık kaynak kodlu uçak benzetim
yazılımı olan FlightGear’ın sarmalanarak HLA uyumlu bir
federe haline getirilmesi anlatılmaktadır. FlightGear ile iki
yönlü veri alış-verişi mümkün kılınmış ve farklı
federasyonlara uyarlanabilecek sanal uçuş benzetimleri
gerçekleştirilebileceği gösterilmiştir. Bu sayede uçuş
benzetimine gereksinimi olan HLA uyumlu bir federasyon,
hızlı bir şekilde FlightGear federesi ile entegre edilebilir ve
hedeflenen senaryolar daha kısa sürede gerçekleştirilebilir.

Paraşütçü atlamadan önce hazır olduğu bilgisini FlightGear’a
iletir. (Halihazırda izlenen nesnenin durum bilgisi, grafik
değil, metin formatında gösterilmektedir.) Paraşütçü
havadayken paraşüte ait yükseklik bilgisi FlightGear
tarafından gözlenmektedir (Şekil 7). Sonuç olarak FlightGear
benzetim uygulamasının iki yönlü olarak RTI üzerinden veri
alışverişi yapabildiği gözlemlenmiştir.

Bu çalışma sürecinde geliştirilen kaynak kodları BitBucket
[12] üzerinde paylaşıma açık bulunmaktadır.

5. Teşekkür
Yazarlar, Ceren Köksal-Algın, Aylin Köstekli ve Ferhat
Mantar’a çalışmanın önceki aşamalarındaki katkılarından
dolayı teşekkür ederler.
Paraşütçü durumu
(hazır) FlightGear
ekranında

6. Kaynakça
[1] 1278-1998 IEEE Standard for Distributed Interactive
Simulation - Application Protocols
[2] IEEE 1516-2010 - Standard for Modeling and Simulation
High Level Architecture - Framework and Rules
[3] IEEE 1516.1-2010 - Standard for Modeling and Simulation
High Level Architecture - Federate Interface
Specification
[4] IEEE 1516.2-2010 - Standard for Modeling and Simulation
High Level Architecture - Object Model Template
(OMT) Specification
[5] IEEE 1516.3-2003 - Recommended Practice for High
Level Architecture Federation Development and
Execution Process (FEDEP)
[6] IEEE 1516.4-2007 - Recommended Practice for
Verification, Validation, and Accreditation of a
Federation an Overlay to the High Level Architecture
Federation Development and Execution Process
[7] High Level Architecture (HLA) HLA Federate Compliance
Testing, http://www.msco.mil/hla.html
[8] Creating computer simulation systems: an introduction to
the high level architecture / by Frederick Kuhl, Judith
Dahmann, Richard Weatherly. Upper Saddle River, NJ :
Prentice Hall PTR, c2000
[9] The FlightGear Manual,
http://www.flightgear.org/Docs/getstart/getstart.html
[10] The Portico Project
http://porticoproject.org/index.php?title=Main_Page
[11] Virtual Air, http://virtualair.sourceforge.net/
[12] https://bitbucket.org/turkdogan/flightgear-federate

Şekil 7: Paraşüt havada uçarken FlightGear

3. Tartışma
Projede RTI kütüphanesi olarak kullanılan Portico, C++
programlama kütüphanesi tercih edildiğinden HLA 1.3
standartlarını uygulamaktadır. Oysaki IEEE tarafından
yayınlanmış olan IEEE 1516-2000 standartı HLA-tabanlı
dağıtık benzetim dünyasında yaygınlaşmıştır. Sonraki
çalışmalarda, FlightGear federesinin IEEE 1516 standardına
göre uyarlanması düşünülmektedir.
FlightGear uygulamasının açık kaynak kodlu olması ve
katkıda bulunmak isteyen herkes tarafından müdahale
edilebilmesi, FlightGear sürümlerini bir süreliğine kararsız
yapabilmektedir. Örneğin en son kodların alınıp derlenmesi
sonucu çeşitli derleme hataları alınmıştır. Birkaç gün sonra
hatalı kodların düzeltildiği gözlemlenmiştir.
Ayrıca Portico kütüphanesinde, geliştirme işlemi C++ dili ile
yapılsa bile arka planda Java kodları çalıştırılmaktadır. Bu da
gerçek zamanlı ve performansın kritik olduğu durumlarda
problemle karşılaşma potansiyelini arttırmaktadır.
FlightGear projesi kapsamında HLA sistemlerine entegre
olmak için ayrı bir modül geliştirilmeye başlanmıştır. Ancak
henüz yeterince olgunluğa ulaşılamadığı saptanmıştır.
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Öğrenci Bilgi Sistemi Kayıt Senaryosunun Etmen Tabanlı
Tasarımı ve Gerçeklenmesi
Orhan Dağdeviren
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir Üniversitesi, İzmir
e-posta: orhan.dagdeviren@izmir.edu.tr
olarak tasarlandığı için farklı senaryo tipleri de bu sisteme
eklenebilinir. Sistem tasarlanıp, gerçeklenirken bir öğrencinin
ilk kayıt işinden itibaren, ders seçme, ortalama not öğrenme,
ders alma işlemleri hedef seçilmiştir. Öğrenci işleri memuru,
bölüm sekreteri, öğretim üyesi gibi farklı kullanıcıları etmenler
olarak tasarlayıp otonom servisler ile eşleştirilmiştir.
Bu bildirinin geri kalanı şu şekilde organize edilmiştir: Bölüm
2 sistemin SABPO[8] adımları ile nasıl tasarlandığını
anlatılmış ve sistemin JADE çerçevesiyle[9,10] gerçeklenme
detaylarını gösterilmiş, Bölüm 3’de ise sonuçlar
açıklamaktadır.

Özetçe
Yazılım etmenleri kullanılarak çok kullanıcılı ve karmaşık
yazılım sistemleri akıllı ve otonom kararlar verebilen
özelliklere sahip olarak tasarlanabilir. Bu çalışmada bu
amaçla yola çıkılmış ve öğrenci bilgi sisteminin kayıt
senaryosu yazılım etmenleri kullanılarak tasarlanmış,
gerçeklenmiş ve bir simülasyon sistemi olarak sunulmuştur.
Yazılım tasarlanırken SABPO metodolojisinin adımları takip
edilmiş, roller belirlenmiş, roller ve etmenler eşleştirilmiş,
ontoloji tasarlanmış ve sistemdeki etkileşimler gösterilmiştir.
Yazılım JADE etmen çerçevesi üzerinde uygulanmıştır.

2. Tasarım

1. Giriş

Tasarıma geçmeden önce öğrenci bilgi sistemi kayıt
senaryosunun adımlarını sıralayalım. Öğrenci, ilk kayıt
işlemini yaptırmak üzere öğrenci işleri memuruna gider.
Öğrenci işleri memuruna kayıt için gerekli olan dekont
bilgilerini ve kişisel bilgilerini verir. Bunlara karşılık öğrenci
işleri memuru tarafından ilk kayıt işlemi yapılır. Bir sonraki
adımda, öğrenci işleri memuru ilk kaydını yaptırmış
öğrencilerin isimlerini bölüm sekreterine gönderir. Bölüm
sekreteri bu isimleri aldıktan sonra öğrenciler bölüm
sekreterine başvurabilir. İlk kaydını doğru yapmış bir öğrenci,
bölüm sekreterinden o döneme ait olan ders kayıt formu ile
beraber açılan ders listesini ve ortalama notunu öğrenebilir.
Bölüm sekreteri, ders formu alan öğrencilerin listesini öğretim
üyesine gönderip bu öğrencilerin kayıtlarında bir problem
olmadığını belirtir. Öğrenci, ders kayıt işlemini yapmak için
sekreterden aldığı ders formunun üzerine açılan dersler
içinden seçtiği dersleri yazıp öğretim üyesine gönderir.
Öğretim üyesi, sekreter ile beraber ortalama notları
bilmektedir ve yönetmelik kurallarına uyarak, öğrencinin
alması gereken dersleri not ortalamasına göre belirler ve
öğrenciye gönderir. Böylece ilk kayıt ve ders kayıt işlemi
bitmiş olur.
Yukarıda anlatılan bu işlemlerin çözümü için SABPO
metodolojisine uygun olarak tasarlanmıştır. İlk olarak roller
belirlenmiş, rollerle etmenler eşleştirilmiş, ontoloji
tanımlanmış, sistemdeki etkileşimler gösterilmiş ve yazılım
çalıştırılmıştır.

Günümüzde, Internet sayısız servis seçenekleri içeren
uygulamalarla birlikte tüm dünya üzerindeki kişiler tarafından
kullanılmaktadır. Bu sistem hızlı bir biçimde büyümekte,
Internet
üzerinde
çalışan
uygulamalar
bilgisayar
donanımındaki gelişmeler ve kişilerin ihtiyaçlarına paralel
olarak gelişmekte ve karmaşıklaşmaktadır. Bilgisayarların
doğuşundan
itibaren
insanlar
algoritmik
olarak
modelleyebildikleri
işlemlerini
çok
hızlı
olarak
çalıştırabilmişler ve günümüzde e-ticaret, e-devlet, e-okul gibi
sağlanan
servisler
sayesinde
gündelik
yaşamlarını
kolaylaştırmışlardır. Yakın gelecekte bilgisayar sistemlerinin,
kullanıcıları adına çok sayıda ve önemli servisleri sağlayacağı
öngörülmektedir.
Yazılım etmeni, bir bilgisayar sistemi üzerinde konumlanmış
ve tasarım hedeflerini uygulamak için bu sistem üzerinde
otonom karar verme ve uygulama yeteneğine sahip bir
program olarak tanımlanabilir [1]. Yazılım etmenleri
günümüzde dağıtık sistemler üzerinde kullanılıp bu sistem
üzerindeki düğümlerden bilgi toplamayı ve işlemeyi
sağlayabilir [1]. Örneğin telsiz duyarga ağları (TDA) üzerinde
yazılım etmenleri çalıştırıp duyarga düğümleri tarafından
çevreden toplanan veriler etkin bir şekilde işlenir ve kök
düğüme doğru iletilir, bu sırada düğümlerdeki olaylara göre
etmenler ağın yapısını değiştirecek kararlar verebilir [2-4].
Bunun yanında yazılım etmenleri Internet üzerinde çalışan çok
kullanıcılı iş yönetim sistemlerinde [5], bilgi depolama ve
yönetim sistemlerinde [6], turizm yönetim sistemlerinde [7]
vb. çok sayıda kullanıcının bulunduğu karmaşık sistemlerde
kullanılmıştır.
Öğrenci bilgi sistemleri internet üzerinden çalışabilen çok
sayıda kullanıcı tarafından üzerinde işlem yapılan ve çok
sayıda modülü barındıran yönetimi zor olan yazılımlardır. Bu
projede çok etmenli bir sistem olarak Öğrenci Bilgi Sistemi
Kayıt Senaryosu, SABPO adımları ile tasarlanıp, JADE etmen
çerçevesi ile gerçeklenmiştir. Örnek uygulama bir simülasyon
sistemi olarak düşünülebilinir ve personel ihtiyacı bu sistem
üzerinden tespit edilebilinir. Ayrıca sistem geliştirmeye açık

2.1. Rollerin Belirlenmesi
Sistemde 3 adet rol belirlenmiştir:
1. Kullanıcı rolü: Hedef kullanıcının sistem ile
ilişkisini kurmayı ve çalıştırmak istediği servisler
için iletişimi başlatmayı içermektedir.
2.
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Servis arabulucu rolü: Servislerin hangi etmenler
tarafından verildiğini ve bu servislerin tiplerinin
bilgisinin tutulmasını içermektedir.
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3.

(SekretereGönderDavranışı). Son alt davranış ise sekreterden
gelecek mesajları belli bir süre içinde işlemeye çalışan
UyandırıcıDavranış ve DöngüselDavranışdan oluşmuş bir
ParalelSekreter Davranışıdır.
Bölüm Sekreteri Etmeni: Bölüm sekreteri etmeni, öğrenci
işleri memuru ile yaklaşık aynı davranış yapısına sahiptir. Bir
SıralıDavranış altında DF’ye servisi kayıt yapan
BirDefalıkDavranış, memurdan öğrenci listesini alan ve cevap
döndüren ParalelMemurDavranışı, öğrenciyi kümülatif not
ortalaması ve açılan dersleri sağlayan ve cevapları alan
ParalelÖğrenciDavranışı ve öğretim üyesine öğrenci listesini
gönderen bir ParalelÖğretimÜyesiDavranışıdan oluşmaktadır.
Sekreter ilk kaydını memura yaptırmamış öğrencileri kayıt
etmemektedir.
Öğretim Üyesi Etmeni: Öğretim Üyesi Etmeni, servis veren
diğer etmenler ile çok benzer yapıya sahiptir. Bir
SıralıDavranış altında DF’ye servisi kayıt yapan
BirDefalıkDavranış, sekreterden açılan ders listesini alan ve
cevap döndüren ParalelSekreterDavranışı, öğrencinin almak
istediği dersleri yönetmelik kuralına göre ve açılan derslere
göre kontrol eden bir ParalelÖğrenciDavranışından
oluşmaktadır.
Ontolojiler, JADE etmen çerçevesinin ontoloji sınıfı
kullanılarak yapılmıştır. Her etmen Öğrenci İşleri Ontolojisini
kullanmıştır. Öğrenci İşleri Sözlüğü sadece ortak kullanılan
terimleri ve ontolojiye eklenen sabitleri içerir. Etmen
kavramları ve etmen aksiyonları olarak ontolojiye sınıflar
eklenmiştir. Etmen kavramları: Öğrenci, Öğrenci İşleri
Memuru, Bölüm Sekreteri, Öğretim Üyesi olarak
belirlenmiştir. Etmen Aksiyonları ise: İlk Kayıt İşlemleri,
Ders Bilgileri İşlemi, Öğrenci Not ve Ders Bilgileri İşlemi,
Bölüme Kayıt İşlemi ve Ders Kayıt İşlemi olarak
belirlenmiştir. Etmen kavramlarının ve aksiyonlarının alt
alanları aşağıda verilmiştir.
Öğrenci: no, ad, bölüm
Öğrenci İşleri Memur: ad
Bölüm Sekreteri: ad
Öğretim Üyesi: ad
İlk Kayıt İşlemi: dönem, dekontTutar, öğrenciAd, öğrenciNo
dan oluşur. Öğrenci ile öğrenci işleri memuru arasındaki
iletişimde kullanılır.
Bölüme Kayıt İşlemi: öğrenciNo, öğrenciAd, dönemden
oluşur. Sekreter ile öğrenci işleri memuru arasındaki
iletişimde kullanılır.
Öğrenci Not ve Ders Bilgileri İşlemi: açılanDersler,
ortalamaGPAden oluşur. Sekreter ile öğrenci arasındaki
iletişimde kullanılır.
Ders Bilgileri İşlemi: alınanDersler, kayıtOlanOgrencilerden
oluşur. Öğretim üyesi ve sekreter arasındaki iletişimde
kullanılır.
Ders Kayıt İşlemi: aldığıDersler, öğrenciAd, öğrenciNodan
oluşur. Öğrenci ve öğretim üyesi arasındaki iletişimde
kullanılır.
Etmen kavramları, ontoloji içinde sadece tanımlanmışlardır.
Etmen aksiyonları sayesinde etmenler aynı sınıflar üzerinden
mesajlaşmışlardır. Proje içine aksiyonlar ve kavramlar alan
(domain) paketinin altında, ontoloji ve sözlükse ontoloji
paketinin altında tanımlanmıştır.

Servis veren rolü: Kullanıcısına bir arayüz
sağlayarak, kullanıcı rolündeki etmenler ile ilişki
kurup, otonom olarak servis vermeyi içermektedir.

2.2. Rollerin Etmenler ile Eşlenmesi ve Ontolojilerin
Belirlenmesi
Sistemde 4 adet etmen düşünülmüştür. Bunlar Öğrenci etmeni,
Öğrenci İşleri Memur etmeni, Bölüm Sekreteri Etmeni ve
Öğretim Üyesi etmenidir. Öğrenci Etmeni, kullanıcı rolü ile
eşleşirken diğer etmenler servis veren rolü ile eşleşirler. Servis
arabulucu rolü ise FIPA standartlarına göre DF ile eşleşir.
Etmenler şu şekilde tanımlanabilinir:
Öğrenci Etmeni: Öğrenci etmeni kullanıcısına bir menü
arayüzü sağlayıp, bu menü üzerinde servislere ulaşılmasını
sağlar.
Bir
BirDefalıkDavranış
(OneShotBehaviour)
kullanarak kullanıcısının önüne bir menü çıkartır ve bu menü
üzerinden diğer servis veren etmenlere bağlanır. Öğrenci
Etmeninin kullanacağı servisin aktif olup olmadığı menüde bir
uyarı şeklinde gözükür. Menüde yapılacak 3 işlem vardır:
1.Memura ilk kaydı yaptırma işlemi
2.Sekreterden açılan derslerin listesini ve not ortalamasını
öğrenme işlemi
3.Öğretim üyesinden ders alma işlemi
Bu işlem periyodik olarak sıra ile servis veren etmenler
tarafından aktif edilir. Öğrenci etmeni herhangi bir iletişim
yaparken öncelikle DF üzerinden servis veren etmeni veya
etmenleri bulur. Eğer birden fazla etmen var ise rastgele
herhangi birine İSTEK (REQUEST) mesajı göndererek servis
işlemini başlatır ve bir ParalelDavranış (ParallelBehaviour)
içinde MesajıAlmaDavranışı isimli bir DöngüselDavranış
(CyclicBehaviour)
kullanarak
mesajları
alır.
ParalelDavranış’ın diğer alt sınıfı ise sonsuz mesaj
beklemesini
engelleyecek
bir
UyandırıcıDavranış
(WakerBehaviour)’dır. ParalelDavranış’ın sonlama koşulu
herhangi bir Davranış’ın sonlama koşulu olarak ayarlanmıştır.
DöngüselDavranış sonlanmayacağı için, UyandırıcıDavranış
sonlanacak
ve
ParalelDavranış’ı
bitirecektir.
UyandırıcıDavranış sonlandığı an etmenin ilk oluşturduğu
BirDefalıkDavranış oluşturacak ve öğrenci kullanıcısının
önüne menüyü yazdıracaktır. ParalelMemurDavranışı,
ParalelSekreterDavranışı, ParalelÖğretimÜyesiDavranışı ismi
ile aynı şekilde çalışan ama farklı servis veren etmenlere
bağlanan 3 davranış sınıfı yazılmıştır.
Öğrenci İşleri Memur Etmeni: Öğrenci işleri kayıt çok
etmenli sistemindeki servis veren etmenlerin temel mantığı,
belli zamanlarda tetiklenen sıralı servisleri vermeleridir.
Öğrenci işleri memur etmeni de en üstte bir SıralıDavranış
(SequentialBehaviour) kullanarak bütün diğer davranışlarını
bu davranışın alt davranışları olarak tanımlar. İlk alt davranış
bir BirDefalıkDavranış kullanarak DF’ye verdiği servisi kayıt
etmektir. İkinci alt davranış bir ParalelDavranış içinde
tanımlanmış DöngüselDavranış ve UyandırıcıDavranış ile
öğrenciden mesaj almak ve ilk kayıt işlemini belli bir zaman
içinde bitirmektir (ParallelÖğrenciServisi). Öğrencinin kayıt
işleminde dekondun miktarı kontrol edilir. Üçüncü alt
davranış ise bir BirDefalıkDavranış olup, sekretere ilk kaydı
yapılan
öğrencilerin
listesini
gönderir
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Şekil 1: Sınıf Diyagramı.
2.4. Senaryolar için HTN Diyagramlarının Hazırlanması

JADE etmen çerçevesi üzerinde haberleşmenin içerik
yönünden 3 çeşidi vardır: Harf dizisi içerik kullanmak,
serileştirilmiş Java nesneleri kullanmak, önceden tanımlanmış
nesneler şeklinde içeriği oluşturup JADE’in kodlama ve
ayrıştırma (encode, decode) işlemlerini FIPA standartlarında
gerçeklemektir. 3.tipte içerik kullanımı için jade.content.onto.*
paketinin altındaki Ontology sınıfını genişleten bir ontoloji
sınıfı tanımlanıp, jade.content.schema.* altındaki şemalar bu
sınıfa eklenir. Şekil 1’de projeye ait olan Sınıf Diyagramının
kısmi olarak görülebilinir. Öğrenci İşleri Memuruna ait olan
bütün davranışlar yukarıda anlatıldığı gibi diyagramda
verilmiştir.

Öğrencinin kayıt işlemi için kullanılacak HTN diyagramı Şekil
3’te gösterilmiştir. Kayıt İşlemi görevi, İlk Kayıt İşlemi,
Bölüme Kayıt İşlemi, Ders Kayıt İşlemi olarak alt görevlere
ayrılır. İlk Kayıt İşlemi alt görevi, memuru bulmak ve Kayıt
İsteği göndermek isimli iki adet aksiyona ayrılıyor. Bölüme
Kayıt İşlemi, Sekreteri Bulmak ve İstek Göndermek isimli iki
adet aksiyona ayrılıyor. Ders Kayıt İşlemi ise Öğretim Üyesini
bulmak ve İstek Göndermek isimli iki adet aksiyona ayrılıyor.
2.5. Yazılımın çalıştırılması

2.3. Sistemdeki Etkileşimler

Sistem JADE etmen çerçevesi altında, Eclipse geliştirme
ortamında gerçeklenmiştir. Şekil 4’te programın örnek
çalışması görülmektedir. Bu çalışmada öğrenci kayıt işlemini
sırayla gerçekleştirmiştir. Etmen ve ontoloji sınıfları yukarıda
anlatıldıkları biçimde gerçeklenmişlerdir. MesajYazan sınıfı
ile etmenlerin aldıkları mesajlar her etmen için farklı dosyalar
içine yazılmıştır. EtmenYardimci sınıfı ile etmenler sık
yaptıkları işlemlere statik olarak erişme imkanı bulmuşlardır.
Yönetmelik sınıfı ise ders alma ve not durumu arasında bir
kural tanımlamış olup, ÖğretimÜyesiEtmeni tarafından
öğrenciye ders verirken kullanılmıştır.

Sistemde 5 adet etkileşim bulunmaktadır ve Şekil 2’de
gösterilmiştir. Bu etkileşimler aşağıda listelenmiştir:
1. Öğrenci ile öğrenci işleri memur arasında gerçekleşen ilk
kayıt işlemi.
2.Öğrenci işleri memuru ile sekreter arasında gerçekleşen kayıt
yaptıran öğrenci listesi öğrenme işlemi.
3.Öğrenci ve sekreter arasında gerçekleşen not ve açılan
dersleri öğrenme işlemi.
4.Sekreter ve öğretim üyesi arasında gerçekleşen açılan ders ve
kayıt yaptıran öğrenci listesi kayıt işlemi.
5. Öğrenci ve öğretim üyesi arasında yapılan ders kayıt işlemi.
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Şekil 2: İletişim Diyagramı

Şekil 4: Örnek Ekran Çıktısı
Şekil 3: HTN Diyagramı

3. Sonuçlar
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Bu çalışmada öğrenci kayıt senaryosu çok etmenli bir sistem
olarak SABPO metodolojisine uygun olarak tasarlanıp JADE
üzerinde gerçeklenmiştir. Tasarım yapılırken sırayla roller
belirlenmiş, roller etmenlerle eşlenmiş, ontolojiler
belirlenmiş, sistemdeki etkileşimler bulunup gösterilmiş ve
sistem üzerindeki senaryolar HTN diyagramlarıyla
hazırlanmıştır. Yazılıma ait olan sınıf ve iletişim diyagramları
da verilip JADE üzerinde projenin nasıl gerçeklendiği
hakkında bilgi verilmiştir. Bu çalışma bir simülasyon
çalışması olarak kullanılabilinir ve gerçek sistemin ihtiyacı ve
davranışı konusunda önemli fikirler verebilir. Bu çalışmada
verilen ders kayıt senaryosu öğrenci bilgi sistemlerinin önemli
bir parçasıdır ve gelecek çalışmalar olarak yeni senaryolar bu
sisteme dahil edilip sistem büyütülmeye uygundur.

4. Kaynakça
[1] Wooldridge, M.. “An Introduction to Multiagent
Systems”. John Wiley and Sons Ltd, 2002.
[2] Dagdeviren, O., Korkmaz, I., Tekbacak, F., Erciyes, K.,
“A Survey of Agent Technologies for Wireless Sensor
Networks”. IETE Tech Rev, Vol. 28, 2011,p 168-184.
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Özetçe

2. Uygulama Yönetimi ve AMSM

Bu bildiride komuta kontrol sistemleri için uygulama
yönetimi konusu, ele alınmış ve bir modül sistemi
kullanılarak nasıl gerçeklenebileceği değerlendirilmiştir.
Bildiri üç ana bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde
uygulama yönetiminin nasıl bir ihtiyaç ile ortaya çıktığı ve
hangi boşlukları doldurduğu tanımlanmıştır. Đkinci bölümde
OMG (Object Management Group) tarafından tanımlanan
AMSM (Application Management & System Monitoring)
standardı temel alınarak uygulama yönetimini geliştirmekte
olduğumuz uygulamalarda nasıl ele aldığımız belirtilmiştir.
Son bölümde, bir komuta kontrol uygulaması üzerinden bu
yaklaşım örneklenerek, uygulama deneyimi paylaşılmıştır.

2.1. AMSM Profilleri
AMSM standardı dört farklı profilde tanımlanmıştır:
• Normal: Genel yönetim ve kayıt unsurları. Bu profil
sadece temel gereksinimleri karşılar. En dar kapsamlı
profildir.
• Tam Denetim (Maximum Control): Uygulamayı
gerçekten çalıştırmadan hafızaya yükleyemeyen işletim
sistemleri için (MS Windows, Linux, vb…)
geliştirilmiştir. Yeni durum tanımları ve bazı seçimsel
yöntemlerin normal profile eklenmiş halidir.

1. Giriş

• Hata Giderme Yön. (Fault Tolerance Mng.): Hata
giderme için kopyalı çalışma. Tam denetim profiline
hata giderme ve bazı ek yöntemlerin eklenmesi ile
oluşur.

Bir bilgisayar üstünde çalışan tek bir uygulama temelde
sadece bu bilgisayarın işletim sistemi ile etkileşim halindedir.
Grafiksel kullanıcı ara yüzünden ya da ağ üzerindeki diğer
birimlerden gelen girdiler işletim sistemi tarafından
uygulamaya aktarılır. Đşletim sistemi ile etkileşim
uygulamanın yazıldığı programlama dili içerisinde tanımlı ara
yüz ile sağlanır. Bu durumda uygulama yönetimi naif bir
problem olarak görülebilir. Diğer taraftan, günümüz K4IGK1
uygulamaları gün geçtikçe daha fazla bilgi paylaşan ve bu
bilgilere göre iş mantığını uygulayan birimlerden (donanım
ve yazılım) oluşmaktadır.

• Yük Dağılımı Yön. (Load Balancing Mng.): Yük
dağılımı için eşli çalışma. Tam denetim profiline yük
dağılımı ve bazı ek yöntemlerin eklenmesi ile oluşur.
• Donanım Sistem Yön. (Hardware System Mng.):
Mantıksal donanım paketlerini tamamen içeren profildir.
Bu profiller standartta tanımlanan paketlerin bazılarının
kısmen, bazılarının da tamamen gerçeklenmesini gerektirir.
Kullanıcıları ihtiyaçlarını karşılayan profili seçerek
gerçekleyebilir ya da üçüncü parti ürünlerden bu profile
uyanı kullanabilir.

Birden fazla birimin yer aldığı sistemler için uygulamaların
nasıl yönetileceğine dair bir standart tanımlamak, hem
birimlerin birlikte çalışabilirliğini hem de test edilebilirliğini
artırmak adına önemli bir unsurdur. Bu bağlamda OMG
tarafından tanımlanan AMSM standardı, silah yönetim
sistemleri
için
aşağıdaki
problemleri
çözmeyi
hedeflemektedir [1]:
•
•

•
•

1

2.2. Yazılım Birimleri ve Tasarım Yaklaşımı
AMSM standardı tanımlanırken mümkün olduğunca hali
hazırda var olan standartlar yeniden kullanılmaya
çalışılmıştır (Ör: CIM – Common Information Model [2] ve
HPI – Hardware Platform Interface [3]). HPI tabanlı
donanım denetimi de seçimsel bir PSM (Platform Specific
Model) olarak eklenmiştir. Donanımsal kesim bu makale
kapsamında da ele alınmayacaktır.

Birbirinden farklı donanım ve yazılım alt yapıları
ile çalışan uygulamaların varlığı.
Đşletim
sistemlerinin
uygulama
geliştirme
çerçevelerinin uygulama yönetim yaklaşımlarının
birbirinden farklı olması.
Bu yaklaşımların, kalite servisleri (QoS) gibi
konuların genel olarak ele almamış olması.
Uygulamaların platform bağımlığının yüksek
olması.

C4ISR: Command, Control, Communications,
Intelligence, Surveilance, Reconnaissance

Yazılım birimleri, sıradüzensel üç katmanlı bir model ile
ifade edilmiştir (CIM veri modeli kullanılarak). Sırası ile
yazılım sistemleri, uygulamalar ve çalıştırılabilir yazılım
bileşenleri bir birinden ayırt edilmiştir. Bu sıradüzenin en
altında yer alan yazılım bileşenleri asıl iş mantığının
uygulandığı unsurlardır (bkz. Şekil 1).

Computers,
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Yukarıdaki şekilde gösterilen geçişler ÇYB’ye ait
çağırılabilir yöntemler (geçişlerin üzerinde yer alan isimler)
ile tetiklenmektedir. Kesikli çizgiler ile işaret edilen birim ve
geçişler ise sadece tam denetim (MC) profili için tanımlıdır.

3. Yazılım Mimarisi ve Uygulama Yönetimi
3.1. Modül Sistemi için Çerçeve Kullanımı
Yazılım sistemlerinde karmaşıklıkla baş edebilmek için
genelde izlenen yol sistemleri daha az karmaşık alt
sistemlere bölüp arasındaki ilişkileri tanımlamaktır. Bu
yaklaşım nesne/bileşen yönelimli programlama teknikleri ile
durağan tasarım aşamasında ele alınabilse de çalışma/dağıtım
zamanında bileşenlerin nasıl ele alınacağı da ayrı bir
problemdir. Modül sistemleri bu probleme bir çözüm olarak
ortaya çıkmıştır. Bu bildiri kapsamında ele alınacak modül
sistemi Java platformu için tanımlanmış OSGi çerçevesidir
[4].
Şekil 1: AMSM’de Yazılım Birimleri.
OSGi, uygulama bileşenlerini yüklemek ve yönetmek için bir
mimari tanımlar. Bu mimari sayesinde uygulamalar yeniden
başlatılmaya gereksinim duymadan bileşenlerinin yaşam
döngüleri yönetilebilir.

2.3. Çalıştırılabilir Yazılım Bileşeni ve Durumları
Bir önceki kesimde de ifade edildiği gibi AMSM’de yazılım
birimlerinin temel yapı taşını çalıştırılabilir yazılım
bileşenleri (ÇYB) oluşturmaktadır. Her ne kadar tüm
durumlar, tüm ÇYB’ler için anlamlı olmasa da bir ÇYB, bir
anda, Şekil 2’de gösterilen durumlardan birinde bulunmak
zorundadır.

3.2. Modül Yaşam Döngüsü
AMSM’den farklı olarak OSGi’ın temel birimi olan modül
(bundle), doğrudan çalıştırılabilir bir bileşen olmayabilir.
Servis tabanlı yapısı nedeniyle bir modül, sadece
kullanılabilir servisler sağlayan bir birim olabilir. Tüm
modüller dışarıya açtıkları servisler üzerinden bir birleri ile
etkileşebilirler. Her ne kadar bu etkileşimin dışına çıkmak
geliştiricinin elinde de olsa modüler servis yönelimli yapıyı
korumak modül sistemi kullanmanın temel amaçlarından
biridir.

Şekil 3: Modül Yaşam Döngüsü [4].

Şekil 3’te OSGi bağlamında bir modülün yaşam döngüsü
verilmiştir. Modül çalışma ortamına yüklendiği andan

Şekil 2: ÇYB durumları ve geçişleri [1].
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itibaren “Installed” durumundadır. Bu durumda modülün
çalışabilirliği garanti edilemez çünkü bağımlılıkları
çözümlenmemiştir. Eğer tüm bağımlılıkları (kullandığı paket
ve modüller ortamda var, JVM sürümü uygun, vs...)
çözümlenmiş ise modül “Resolved” durumuna geçebilir. Bu
durumdaki bir modül çalıştırılarak “Active” durumuna,
buradan da durdurularak yeniden “Resolved” durumuna
geçebilir. Şekilde kesikli çizgilerle gösterilen geçişler
otomatik olarak gerçekleşmektedir.

SIU’lar kullanıcı etkileşimi olmayan birimler olduklarından
bu birimlerin tüm yaşam döngüsü ana uygulama olan,
yönetim yazılımı tarafından kontrol edilmektedir. SIU’ların
iç yapısı da aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Tablo 1: Durum tablosu
OSGi
Installed
Resolved
Active
Uninstalled

AMSM
Executable
Loaded, Stopped, Error
Running
Unallocated
Şekil 5: SIU iç yapısı.

Bir önceki bölümde verilen ÇYB yaşam döngüsü ile OSGi
modüllerinin yaşam döngüsü Tablo 1’de de görüldüğü gibi
oldukça benzerdir. OSGi’dan farklı olarak AMSM’de bir
ÇYB’nin durdurulduğu ya da hata aldığı durumlar farklı
durumlarla (Stopped, Error) ifade edilmektedir. Bu durumu
ele alabilmek için yazılım içerisinde, durum yönetimini
gerçekleştirebilecek yönetici bir bileşen geliştirilebilir. Bir
sonraki bölümde bu gerçekleştirim de örneklenmiştir.

SIU bir OSGi uygulaması olarak gerçekleştirilmiş ve tüm alt
birimler modül (daire şekli ile gösterilenler) olarak bu
uygulama içinde tanımlanmıştır. Bu modüllerden bir tanesi
yönetici modül (gri daire) olarak özelleşmiş ve AMSM
yönetim işlevlerini gerçekleştirmektedir. Bu faaliyeti
gerçekleştirmek üzere CIM üstünden kendisine gelen
komutlara göre OSGi API’sini kullanarak, diğer modüllerin
yaşam döngüsünü yönetir.

4. Silah Sensör Sistemi Uygulaması

5. Tartışma ve Sonuç

Bu bölümde örnek olarak verilecek silah-sensör sistemi,
yönetim uygulaması, silah ve elektro optik sensörden
oluşmaktadır. Silah ve sensör birimlerine erişim yönetim
yazılımı ile aralarında yer alan sistem bütünleştirme birimleri
ile sağlanır (SIU – System Integration Unit).

Bu bildiri kapsamında komuta kontrol sistemleri için
tanımlanmış olan AMSM uygulama yönetim standardını
yazılım geliştirme dünyasında yaygın olarak kullanılan bir
modül sistemi ile (OSGi) mimari temelli nasıl
gerçekleyebileceğimize değindik. Bu deneyimden yola
çıkarak AMSM gerçekleştirimlerinde OSGi gibi bir çerçeve
kullanımının güvenilirliği artırmak adına yararlı olacağı
değerlendirilebilir.
Bu çalışmanın geliştirilmesi adına uygulama içinde yer alan
yönetici bileşenin yetenekleri geliştirilebilir. Yük dağılımı,
hata giderme gibi gereksinimleri karşılayacak şekilde bu
birimin güncellenmesi değerlendirilebilir.

6. Kaynakça
[1] “Application Management and System Monitoring for
CMS Systems”, OMG Document Number: dtc/2010-0203, 2010
[2] “Common Information Model (CIM) Infrastructure”,
DMTF Document Number: DSP0004, 2010
[3] “Hardware Platform Interface Specification”, Service
Availability Forum Document Number: SAI-HPIB.03.02, 2009
[4] Neil Bartlett, “OSGi in Practice”, Draft Preview
http://njbartlett.name/osgibook.html, 2009

Şekil 4: Silah-Sensör Sistemi.
Şekilde görülen sistemde, uygulama yönetim işlevleri HTTP
üzerinden gerçekleştirirken (kesikli çizgiler), iş mantığına
ilişkin veri değişimi DDS2 üzerinden gerçekleştirilmektedir.

2
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JMX için RestFul Adaptör
Osman Alpay1

Onur Volkan Hatem2

Serkan Sunel3
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e-posta: osman.alpay@vodafone.com 2e-posta: volkan.hatem@vodafone.com
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e-posta: serkan.sunel@vodafone.com

1

RestFul mimaride HTTP’nin [5] dört temel operasyonu
kullanılır: GET/PUT/POST ve DELETE. GET fiili kaynak
listesi keşfi ya da kaynağın anlık durumunu hiçbir yan etki
yada değişiklik yaratmadan alabilmeyi sağlarken, PUT ve
POST fiileri kaynak üzerinde bir değişiklik yapmak için
kullanılmaktadır.
Tablo 1: API

Özetçe
Bu döküman Java Yönetim Uzantısı (Java Management
Extension, JMX [1]) mimarisi kullanan uygulamaların
özelleştirilmiş bir bağlantı adaptörü ile RestFul [2] olarak
erişime açılmasını anlatmaktadır.

1. Giriş

Hedef

JMX dağıtık, modüler ve dinamik JAVA uygulamalarının
yönetimi ve gözlemlenmesi için gerekli araç ve çözümleri
sunmaktadır.
JMX Vodafone Teknoloji’de geliştirilen katma değerli
servislerin yönetim ve takibi için yaygın şekilde kullanılan
altyapıdır. Ancak uygulama yönetimini farklı platform ve
programlama dillerinden erişime açmak için yetersiz
kalmaktadır. JMX istemci tarafının da JAVA teknolojilerini
kullanmaya zorlamakta bu da sistem entegrasyonu sırasında
seçenekleri kısıtlamaktadır.

1

Sunucu

/MBean

x

-

P
O
S
T
-

2

MBean

/MBean/{objectName}

x

-

-

3

MBean
Operasyonları
MBean
Operasyonu
MBean
Operasyonu
Çalıştırma
MBean
Parametreleri
MBean
Parametresi

/MBean/{objectName}/operation

x

-

-

/MBean/{objectName}/operation/{
operationId}
/MBean/{objectName}/operation/{
operationId}/invoke

x

-

-

-

-

x

/MBean/{objectName}/attribute

x

-

x

/MBean/{objectName}/attribute/{a
ttributeId}

x

x

-

4
5

6
7

Bu sorunu çözmek için 2004 yılında bir standartlaştırma
girişiminde bulunulmuştur: Web Services Connector for Java
Management Extensions (JMX) Agents (JSR-262 [3]). Bu
yöntem JMX için geliştirilen arayüzü standart “Web Services”
[4,5]
üstünden
erişilebilmesini
sağlayarak
sorunu
çözmektedir. Ancak JSR-262 dayandığı teknolojilerin önemli
bir kısmının fikri ve sınai haklarının kamuya açık
olmamasından dolayı kabul görmemiştir [3].

Göreli RestFul URL
Biçimi
(http://<sunucu>/*)

G
E
T

P
U
T

Tablo 1 de görülen {objectName} parametresi JMX de
tanımlanan ObjectName [1] ile {operationId} ve {attributeId}
ise MBean’de tanımlanan operasyon ve parametere isimlerine
denk gelmektedir. Tabloki kaynakları satır numaralarıyla
gözden geçirecek olursak;
1.

RestFul mimarisinin Simple Object Access Protocol, (SOAP)
[4] kullanan klasik “Web Services” mimarisine karşı sağladığı
yararlar bu dökümanın kapsamı dışındadır. Ancak uygulama
kolaylığı [6] ve başarım üstünlüğü açısından [7,8] kayda
değer bulunan RestFul mimarisiyle geliştirilen çözümün
endüstri tarafından da kabul görerek bir JAVA standardına
(Java Specification Request, JSR) dönüşebileceğini temenni
etmekteyiz.

2.
3.
4.
5.

Okurun bahsi geçen teknolojilerle aşina olduğu varsayılmıştır.
6.

2. RestFul Adaptörün Yapısı
2.1. MBean Ağacının RestFul URL’lere Dönüştürülmesi
Amaç JMX tarafından sağlanan arayüzün tüm işlevlerinin
RestFul URL’lere uyarlanmasıdır. “MBean”lerin keşfi,
parametre sorguları, parametre değer değişiklikleri ve
“MBean”ler üstünde yapılabilecek operasyonların RestFul
arayüzü üstünden tetiklenebilmesi türü işlemler granülarite ve
işlev kaybı olmadan karşılanabilmelidir.

7.

“MBean” sunucusunda bulunan “MBean”lerin
URL’lerini listelemek için kullanılır.
{objectName}’e kaydolmuş “MBean”in detaylarını,
parametrelerini ve operasyonlarını görüntüler.
{objectName}’e kaydolmuş “MBean”in altındaki
operasyonlar listelenir.
{objectName}’e
kaydolmuş
“MBean”in
{operationId} operasyonunu görüntüler.
{objectName}’e
kaydolmuş
“MBean”in
{operationId} operasyonunu çağırır, parametrelerin
değerleri HTTP isteğinin gövdesi ile geçilir.
GET isteği ile {objectName}’e kaydolmuş
“MBean”in parametreleri listelenir, POST isteği ile
aynı anda birden çok parametre güncellenir,
parametrelerin değerleri HTTP isteğinin gövdesi ile
geçilir.
GET isteği ile {objectName}’e kaydolmuş
“MBean”in {attributeId} parametresi görüntülenir,
PUT ile bu parametre güncellenir, parametrenin
değerleri HTTP isteğinin gövdesi ile geçilir.

Tablo 1 de görülen URL’leri kolleksiyon ve kaynak olarak
ikiye ayırabiliriz; kolleksiyonlar MBean ağacında keşif için
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<value>Running</value>
</attribute>
<attribute>
<operations>
<operation>
<href>
/MBean/SDF:type=WebServiceMBean/operation/stopService
</href>
<name>stopService</name>
<description>stopService desc</description>
<parameters>
<parameter>
<name>serviceName</name>
<description>serviceName desc</description>
<type>String</type>
</parameter>
</parameters>
<returnType>String</returnType>
<invokeLink>
/MBean/SDF:type=WebServiceMBean/operation/stopService
</invokeLink>
</operation>
</operations>

kullanılırken, kaynaklar MBean ağacının yapraklarını temsil
etmektedir. Tablo 1’de ilk sütun ile numaralandırılmış
hedeflerden 1, 2, 3 ve 6 numaralar kolleksiyon iken 4, 5 ve 7
numara kaynak hedeflerdir.
Kolleksiyon tipindeki kaynaklar MBean ağacında gezinmek
için kullanılırken asıl kaynaklar değerleri görüntülemek ve
değiştirmek için kullanılmaktadır.
İstemci tarafında MBean ağacı dinamik bir şekilde
oluşturulurken sunucuya gelen istekleri azaltmak için
parametrelerin üstverisi ile değeri derlenip dönülmektedir. Bir
diğer deyişle parametre kaynağına istek yapıldığında
parametrenin ismi, tipi ve okunabilirliğinin yanı sıra
parametrenin değeri de dönülmektedir.
Önceden yapısı bilinmeyen bir operasyonu çağırmak için ise
önce operasyon kaynağından arayüz imzası sorgulanmalı daha
sonra üretilen istek operasyon çalıştırma kaynağına POST
metodu kullanılarak gönderilmelidir.

2.2. Akış diyagramları
Tablo 2: Parametre okuma

Tablo 1 ilk satırda görülen MBean kolleksiyon kaynağı
MBean ağacını listelemek ve sorgulamak için başlangıç
noktasıdır. MBean sunucusuna yapılan yalın bir GET isteği
sunucu da bütün “MBean”lerin listesini dönmektedir.
İstek:
GET http://host:port/MBean

Yanıt:
HTTP OK
Content:application/xml
...
<list><links name="SMSMBean"
href="/MBean/SDF:type=SMSMBean"
id="SDF:type=SMSMBean"/>
<links name="USSDMBean"
href="/MBean/SDF:type=USSDMBean"
id="SDF:type=USSDMBean"/>
<links name="WebServiceMBean"
href="/MBean/SDF:type=WebServiceMBean"
id="SDF:type=WebServiceMBean"/></list>

Tablo 3: Parametre yazma

Parametrelerin ve ve operasyonların üst verilerini almak için
ise MBean kimliği ile seçeceğimiz kaynağa GET isteği
yapılması yeterli olacaktır.
MBean’e ait parametreleri almak için,
İstek:
GET http://host:port/MBean/SDF:type=WebServiceMBean

Yanıt:
HTTP OK
Content:application/xml
...
<attributes>
<attribute>
<ref>
/MBean/SDF:type=WebServiceMBean/attribute/status
</ref>
<id>status</id>
<name>status</name>
<description>status desc</description>
<editable>false</editable>
<type>String</type>
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Tablo 4: Dinamik operasyon okuma ve çağırma

4. Sonuçlar
JMX için bir RestFul adaptörün geliştirilmesi “Giriş”
kısmında bahsi geçen fikri sınai haklar açısından bağımsızlığı,
başarım ve kullanım kolaylığı açılarından üstünlüğü
açılarından JSR-262 girişimindeki kaygıları ortadan kaldırmak
mümkün hale gelmiştir. Bu yöntemle artık bir endüstri
standardı haline gelmiş olan JMX [12] bilgi birikiminden ve
bu teknoloji kullanılarak geliştirilmiş ürünlerden vazgeçmeden
RestFul mimarinin avantajlarından [6] faydalanmak mümkün
olmuştur.

5. Tartışma
Dökümanda JMX’de bulunan abone olma ve bilgilendirme
hizmetlerinden bahsedilmemiştir. HTTP protokolü çekme
tabanlı olduğundan verileri istemciye itmek için alternatif
çözümler üretmek gerekmektedir. Burada JSR 262’de
kullanılan WS-Eventing’de [13] olduğu gibi istemci tarafında
geri bildirim için bir sunucu tanımlanması ya da bildirimlerin
önüne tamponlar koyarak bir süre saklı kalmalarını sağlayarak
istemcinin çekmesi beklenebilir. Bu konudaki çalışmalarımız
ve alternatif arayışımız devam etmektedir.

2.3. MBean Veri tipleri
İlk aşamada adaptör sadece JAVA’nın ilkel veri tiplerini
desteklemektedir. Bileşik tipler ve kolleksiyonların desteği
planlanmaktadır.

6. Kaynakça
TM

[1] JSR 3: Java
Management Extensions (JMXTM)
Specification
[2] Web Services Architecture, Fielding, Roy Thomas.
Architectural Styles and the Design of Network-based
Software Architectures. Doctoral dissertation, University
of California, Irvine, 2000.

2.4. Kaynak erişim veri tipleri
HTTP isteklerinin dönüş tipi istek başlığında ki “Accept”
alanında XML yada JSON olarak belirtilebilir. JAX-RS [9]
eklentileri objeleri bu formatlar arasında otomatik
dönüştürebilmektedir.

[3] JSR 262: Web Services Connector for Java Management
Extensions (JMX) Agents
[4] Web Services Architecture, http://www.w3.org/TR/wsarch/#SOAP
[5] http://www.w3.org/protocols
[6] Pautasso, C., Zimmerman, O., “RESTful Web Services
vs. “Big” Web Services: Making the Right Architectural
Decision”, WWW ’08 Proceedings of the 17th
International Conference on World Wide Web
[7] Mulligan, G., Gracanin, D., A Comparison Of SOAP and
REST Implementations Of A Service Based Interaction
Independence Middleware Framework, Proceedings of
the 2009 Winter Simulation Conference
[8] Hamad, H., Saad, M., Abed, R., Performance Evaluation
of RestFul Web Services For Mobile Devices,
International Arab Journal Of E-Technology Vol 1
[9] JSR 311: JAX-RS: The JavaTM API for RESTful Web
Services
[10] Jersey : http://jersey.java.net/
[11] Jetty : http://jetty.codehaus.org/jetty/
[12] Matos, M., Correia, A., Pereira, J., Oliveira, R.,
Serpentine: Adaptive Middleware For Complex
Heterogeneous Distributed Systems, Proceedings of the
2008 ACM Symposium on Applied Computing
[13] Web
Services
Eventing
(WS-Eventing)
www.w3.org/Submission/WS-Eventing/

2.5. Güvenlik
Güvenlik için HTTPS üzerinden HTTP Basic Authentication
kullanılırken erişim kontrolü için ise JMX tarafından da
kullanılabilen JAVA Authentication and Authorization
Service (JAAS) yararlanılmakta.

3. Adaptörün Uygulaması
Adaptör JAX-RS’in referans uygulaması olan Jersey [10] ile
bütünleşik bir Jetty [11] sunucusu kullanılarak geliştirildi.
Tablo 3’de görüldüğü gibi adaptör JMX mimarisinden
bağımsız
MBean
sunucusunu
dışarıdan
kullanarak
çalışmaktadır.
Tablo 3: Mimari
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Yazılım Süreç İyileştirme Modelleri, Seçimi ve Uygulama Önerileri:
CMMi ve ISO 15504 (SPICE)

Doç.Dr. Onur Demirörs
Enformatik Enstitüsü,ODTÜ

Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde yazılım süreç iyileĢtirme projeleri sektörümüzdeki Ģirketlerin
büyük bir çoğunluğunun gündemlerinde yer almıĢtır. Lider kuruluĢlar bu çalıĢmaların temel
aĢamalarını tamamlamıĢ, daha üst seviyelere ulaĢmak amacıyla yenilikçi adımlar atmıĢlardır.
Küçük ve orta ölçekli organizasyonlar elde edilen bu olumlu sonuçlar ve ulusal ve uluslar
arası alıcı kurum beklentileri ıĢığında süreç iyileĢtirme projelerini baĢlatmaktadır. Uluslar
arası geliĢmelerle eĢ güdümlü olarak ülkemizde de iki çerçeve, CMMi ve ISO 15504 süreç
iyileĢtirme çalıĢmalarının yaygın olarak kullanılan modelleridir. Bu çalıĢma seminerinde
model tabanlı süreç iyileĢtirme projeleri ile oluĢan değerler sunulacak, bu projeleri
yönlendirmek için kullanılan CMMi ve ISO 15504 modelleri tanıtılacak, organizasyonların
bu modelleri seçimi ve uygulaması için pratik çözüm önerileri tartıĢılacaktır.
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Web Yazılımlarındaki Hataları Otomatik Doğrulama Yöntemleri İle Düzeltmek

Prof. Dr. Tevfik Bultan
Bilgisayar Bilimleri, University of California, Santa Barbara

Otomatik doğrulama yöntemlerinin uzun zamandır bilgisayar bilimi içinde önemli bir
araĢtırma alanı oluĢturmalarına rağmen, bu araĢtırmaların sonucu olarak geliĢtirilen
tekniklerin pratik olarak uygulanabilirliği genelde kuĢku ile karĢılanmıĢtır. 1980'lerde
baĢlayarak geliĢtirilen ve "model kontrolü (model checking)" olarak adlandırılan otomatik
doğrulama yöntemlerinin 1990'lı yıllarda donanım doğrulamasına pratik olarak
uygulanabilirliği gösterilince, bu kuĢku yavaĢ yavaĢ ortadan kalkmaya baĢladı. Son on yılda
ise otomatik doğrulama yöntemleri üzerine yapılan araĢtırmaların yazılım doğrulaması
üzerine yoğunlaĢtığını görüyoruz. Ben bu seminerde bu alandaki geliĢmelerden bazılarını
tartıĢacağım. Bu tekniklerin bütün detaylarını iki saatlik bir seminerde anlatmak mümkün
olmasa da, dinleyicilerin bu alandaki heyecan verici geliĢmelerin bir özetini görerek,
otomatik yazılım doğrulaması üzerine genel bir bilgi edinmelerini ümit ediyorum.
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Yazılım Üretiminde Çevikliğin Önemi

Prof. Dr. Oğuz Dikenelli
Bilgisayar Mühendisliği, Ege Üniversitesi

Çeviklik ve uyum yeteneği tüm yazılım organizasyonları için baĢarının önkoĢulu durumuna
gelmiĢtir. Fakat çevik bir kültürün yaratılması hem teknik hem de kültürel boyutları olan
zorlu bir süreçtir. Bu eğitim seminerinde öncelikle sürekli değiĢen koĢullar altında üretmek
zorunda olan yazılım organizasyonlarında çevikliğin önemi ele alınacak ve çevikliğin
köklerindeki temel yaklaĢımlar netleĢtirilmeye çalıĢılacaktır. Daha sonra Scrum yöntemi
değiĢikliğe uyum sağlama temelinde ele alınarak, tartıĢılacaktır. Seminer çevik süreçlerin
büyük ölçekli organizasyonlarda ve araĢtırma odaklı projelerde yerleĢtirilmesi konusundaki
deneyimler ve çevik yöntemler ile temel yazılım süreçleri arasındaki bağlantılar ile ilgili
gözlemler ile sonlandırılacaktır.
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PANEL
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Türkiye’deki Yazılım Mühendisliği Eğitimi ve Sektörün Beklentileri

Yönetici: Prof. Dr. Ali Yazıcı
Yazılım Mühendisliği Böl. Bşk., Atılım Üniversitesi

Bu panelde Türkiye'de lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülen Yazılım Mühendisliği
programlarının müfredatları, yeterlilikleri, mezunların kariyer planlaması, yaz stajları ve tüm
bu konularda sektörün beklentileri konunun uzmanları akademisyenler ve sektör
temsilcilerince tartıĢılacaktır.
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