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ÖZET
Bir dinamik yazılım ürün hattı (DYÜH), bir değişkenlik modelinin güdümünde, dinamik olarak
yeniden-yapılandırılabilir bir sistemdir. Bir DYÜH, yaşam döngüsü boyunca değişen
gereksinimlere karşılık verebilmek için evrilmek durumundadır. Değişkenlik modeli bu evrim
sürecinin bir parçasıdır. Çalışmamızda değişkenlik modellemesi için özellik modellerini
benimsedik. Özellik modelinin evrilmesi bir üst-model ile temsil edilmiş ve buradan FEMEL
adını verdiğimiz özel amaçlı dile ulaşılmıştır. FEMEL özellik modelinin evriminde rol alan
model dönüşümlerini belirtmeyi sağlayan bir dildir. Bir FEMEL betiğinde yer alan komutların
belirttiği dönüşümleri icra eden bir yorumlayıcı geliştirilmiştir. Dilin ve yorumlayıcının etkinliği
iki gerçekçi örnek ile sınanmıştır. Bunlardan biri dinamik ortamda çalışan bir sistem, diğeri
1200’den fazla özelliği olan bir sistemdir. Özellik modeli üzerindeki değişiklikler, sentaktik
bakımdan düzgün biçimlendirilmiş, ancak semantik bakımından kabul edilemez olabilir (boş
model gibi).

Dolayısıyla, özellik modellerinin semantik geçerliliğini denetlemek ve global

kısıtlar gibi diğer özelliklerini irdelemek için, analiz işlemleri gereklidir. Verilen özellik modelini
istenen analiz işlemiyle birlikte kısıt mantık programlaması temelli bir ara koda çeviren ve
oradan hedeflenen kısıt çözücüye girdi üreten bir derleyici geliştirilmiştir. Ayrıca, RMM adını
verdiğimiz,

bilgisayar sistemlerinin uzaktan izlenmesini sağlayan gerçekçi bir DYÜH

tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. RMM yapısı içinde, özellik modeline uyarlanmış bir
dinamik

kısıt

sağlama

konfigürasyondan

yeni

algoritması

yer

konfigürasyona

almaktadır.
geçerken

Bu

algoritma,

oluşabilecek

sistem

sarsıntıyı

şimdiki
en

aza

indirgemektedir. RMM ilerideki DYÜH çalışmaları için üzerinde yeni fikirlerin denenebileceği
bir ortam sağlayacaktır.

Anahtar Sözcükler: Dinamik yazılım ürün hattı, dinamik yeniden-yapılandırma, özellik
modeli, evrim, kısıt sağlama problemi.
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ABSTRACT
A dynamic software product line (DSPL) is a dynamically reconfigurable system whose
reconfiguration process is governed by a variability model. Changing requirements for a
DSPL forces it, thus, its variability model, to evolve over its system lifecycle. Our work
adopts feature models (FMs) for variability modeling. Evolution of a FM is captured by a
metamodel, leading to the special purpose language named FEMEL. FEMEL is a language
to specify model transformations that are involved in the evolution a feature model. An
interpreter that carries out the transformations specified by the commands in a FEMEL script
has been constructed. Effectiveness of the language and its implementation have been
tested on two realistic examples, where one of the examples includes a system from a
dynamic environment and the other employs a system that has a large feature model
containing over 1200 features. Modifications on a FM structure can yield a syntactically wellformed, yet semantically unaccaptable model (such as a void model). Thus, FM analysis
operations are necessary to check FMs for semantic validity and investigate their properties,
such as global constraints. A compiler has been implemented to convert a given FM together
with a requested analysis operation to intermediate code based on constraint logic
programming so that it can be executed on any one of targeted constraint solvers. Further, a
realistic DSPL, named RMM (Remote Monitoring and Management), has been designed and
implemented for remote monitoring of computer systems. RMM incorporates a dynamic
constraint satisfaction algorithm, adapted for FMs, to minimize disruption as the system
transitions from current configuration to a new one. RMM is aimed to be used as a testbed
for future DSPL research so that new ideas can be tried on it.

Keywords: Dynamic software product line, dynamic reconfiguration, feature model,
evolution, constraint satisfaction problem.
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1. GİRİŞ
Yazılım Ürün Hatları, yazılım-yoğun sistemlerin geliştirilmesi sürecinde, tek tek ürünler yerine
bir ürün ailesi üzerinde odaklanma yaklaşımını hayata geçirmektedir (Clements ve Northrop,
2001). Bu yaklaşımı etkin uygulayan firmaların, ürünlerini daha kısa zamanda, daha düşük
maliyetle ve daha yüksek kalitede elde edebildikleri görülmektedir. YÜH’lerin ilk ve en
başarılı örnekleri gömülü sistemlerde ortaya çıkmıştır (van der Linden vd., 2010).Ülkemizde
de savunma sektörünün önemli firmalarından başlayarak, ürün hatları yaklaşımının
benimsendiğini görmekteyiz. Hem akademik hem de endüstriyel çevrelerde yazılım ürün
hattı (YÜH) ve onun eşdeğeri olan yazılım ürün ailesi kavramı geniş kabul görmektedir. Konu
aldığımız sistemlerin yazılım-yoğun sistemler olduğunu vurgulamak bakımından ürün hattı
deyimini de kullanmaktayız.
Yazılım ürün hattı (YÜH) kavramı tarihi çıkış noktası itibariyle, statiktir. Bunun anlamı, bir
ürünü ortaya çıkarma sürecinin sistem işletim zamanından önce, genellikle de geliştirme
zamanında gerçekleşmesidir. Ürünün (sistemin) oluşturulması, değişkenlik noktalarının
bağlanması ile eş anlamlıdır. Bu durumda, sistemin işletim zamanında ortaya çıkabilecek
değişkenlik ihtiyaçlarını karşılamak mümkün olmamaktadır. Yeni araştırmalar, YÜH
teknolojisindeki

bu

kısıtı

kaldırmaya

yönelik

olan,

dinamik

YÜH’lerin

nasıl

gerçekleştirilebileceği üzerinde odaklanmaktadır.
Her ne kadar ikisi de değişkenlik modellemesine dayanıyor olsa da dinamik ürün hatları
değişkenlik yönetimini çalışma zamanına taşıyarak klasik ürün hatlarından bariz bir şekilde
farklılaşmaktadır. Klasik ürün hatlarında değişkenlik yönetimi, kurulmuş bir ürün hattından
üretilebilecek sistemleri belirlemek için kullanılır. Oysa dinamik ürün hattında tek bir sistem
vardır ve değişkenlik yönetimi bu sistemin olası dinamik konfigürasyonlarını belirlemek için
kullanılır. Akıllı evler, akıllı şehirler, enerji dağıtım şebekeleri, bulut gibi kesintisiz çalışması
gereken sistemlerin konfigürasyon yenilenmesi gerekçesiyle durdurulması kesinlikle
istenmez. Bu gibi sistemlerin dinamik ürün hattı olarak ele alınması yerindedir. Nitekim,
literatürde ele alınan tipik DÜH örneği, akıllı evdir (Cetina vd., 2009).
Diğer bir kavramsal ayrım noktası, dinamik olarak yeniden yapılandırılabilir (konfigür
edilebilir) sistemler ile dinamik ürün hatları arasındadır. Aradaki temel fark, DÜH’lerin açıkça
ifade edilmiş bir değişkenlik modeline sahip olması ve değişkenlik yönetiminin bu modele
dayalı olarak yürütülmesidir. Bu bakımdan, bir DÜH’ün bir değişkenlik modeline dayalı olarak
çalışma zamanında yeniden yapılandırılan bir sistem olarak tanımlanması mümkündür.
Projemizde değişkenlik modellemesi amacıyla, özellik modelleri kullanılmıştır. Özellik
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modellerinin endüstri ve literatürdeki yaygınlığının yanısıra, proje öncesi çalışmalarımızın
özellik modelleri üzerinde yoğunlaşmış olması bu kararda rol oynamıştır.
Dinamik yeniden yapılanma, sistemin çalışma zamanı içinde, ortamın değişen şartlarına
uyum sağlayabilmesi için farklı özelliklerini aktif/pasif hale getirmesidir. Bu işlemde yeni
konfigürasyon, değişkenlik modelinin izin verdiği sistem konfigürasyonlarından birine uygun
olacak şekilde yapılır. Sistemin konfigürasyonu değişse de olası konfigürasyonları belirleyen
değişkenlik modeli değişmez, dolayısıyla yeniden yapılandırma ile elde edilebilecek
adaptasyonlar sınırlıdır. Değişkenlik modelinin değişmesi ise evrim sürecinin bir parçasıdır.
Projemizin merkezi konusu olan evrim, pratik kullanıma girmiş olan her türlü ürünün yaşam
döngüsü içinde kaçınılmaz bir olgudur. Bir dinamik ürün hattının evrim geçirmesi, değişkenlik
modelinin değişim geçirmesini içermektedir.

Evrim olası adaptasyonları belirleyen

değişkenlik modelinin üzerinde, yapısal değişiklikler yapılmasını gerektirmektedir. Evrim,
yaşam

döngüsünün

sağlanabilmesi

için

herhangi
değişkenlik

bir

noktasında,

modelinin

koşulların

gerektirdiği

dönüştürülebilmesi

ve

bu

adaptasyonun
sayede

yeni

konfigürasyonlara izin veren bir yeni nesil DÜH oluşturulma imkanını sağlar. Projemiz
öncesindeki literatürdeki durum, evrim kavramını genel yazılım mühendisliği terminolojisi
içinde ele almakta, değişkenlik modelinin dönüşümlerini basit bir edit etme konusu olarak ele
almakta idi.
Evrimin otonom olması, değişkenlik modelinin insan müdahalesi olmadan dönüştürülebilmesi
anlamına gelmektedir. Projemizde dönüşümlerin otomatik olarak yapılmasını sağlayan
formel altyapı sunulmuştur. Mevcut durumda, değişkenlik modelini dönüştüren komutları,
yeni

gereksinimler

karşısında

bir

insan

modelleyecinin

vereceği

varsayılmaktadır.

Otonominin tam olarak gerçekleştiği durumda bu işlevi bir akıllı etmenin gerçekleştireceği
düşünülmektedir. Bu projede böyle bir etmenin kullanacağı dil oluşturuldu, bur anlamda
otonominin altyapısını hazırlandı. Bu altyapı, özellik modelleri için bir dönüşüm üst-modeli ve
bunun FEMEL adı verdiğimiz bir özel amaçlı dil olarak gerçekleştirimini içermektedir.
Altyapı, hazırlanan büyük çaptaki özellik modelleriyle hem doğruluk hem de performans
bakımından yoğun olarak test edilmiştir.
Bir dönüşüm adımı sonunda oluşan modelin semantik doğrulama işlemi ise bilinen analiz
işlemleriyle sağlanmaktadır. Bunu sağlayan bir dil işlemcisi ayrıca gerçekleştirilmiştir.
Gelinen noktada, hangi dönüşümün yapılacağı kararının, sistemin idamesinden sorumlu kişi
tarafından verilmesi beklenmektedir. Sürecin geri kalan kısmı otomatiktir.
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Proje öncesi çalışmalarımızda kuramsal bir çerçeve içinde ortaya koymuş olduğumuz
(Karataş vd., 2013), özellik modelinden mantık programına dönüşüm tanımlaması, projemiz
kapsamında bir yüksek lisans tezinin parçası olarak açık kaynaklı bir yazılım aracı halinde
gerçekleştirilmiştir. Böylece, analiz işlemlerini bu araç vasıtasıyla, sembolik mantık
notasyonu kullanarak ve rafta hazır kısıt çözücüler üzerinde gerçekleştirmek mümkün
olmaktadır. Böylece, evrim adımlarının ürettiği modellerin semantik denetimini yapmak
kolaylaşmaktadır. Örneğin, bir adım mevcut modeli boş (void) model haline getiriyorsa o
adımın geri alınması söz konusudur. Böylece sistemin işletim esnasında geçersiz bir
konfigürasyona girmesi engellenmiş olacaktır.
Proje başlangıcında gerçekçi bir vaka çalışması yapılması planlanmıştır. Gerçekleştirilen
çalışma, bilgisayar sistemlerinin uzaktan izlenmesini sağlayan bir dinamik yazılım ürün
hattını konu almaktadır. Sistem (DÜH), hedef sistemin dinamik olarak değişen izlenme
ihtiyacına göre ve kaynak kullanımını verimli kılacak şekilde, farklı yeteneklere sahip monitör
bileşenlerini devreye almakta veya devreden çıkarmaktadır.

Sistem işletmeni yalnızca

halihazırdaki ihtiyacı bir profil mekanizmasıyla sisteme tanımlamaktadır. Bu çalışmayla,
ilerideki araştırmalarda deneme tahtası olarak kullanılabilecek gerçekçi ancak yönetilebilir
büyüklükte bir dinamik yazılım ürün hattı örneği ortaya konulmuş olmaktadır. Bu sistem
projemiz kapsamında bir yüksek lisans tezinin parçası olarak geliştirilmiştir.
Proje kapsamında yapılan çalışmalar, raporun müteakip bölümlerinde sunulmaktadır.

2.

bölümde, özellik modeli evrimini sağlayan diller odak alınarak ilgili literatür gözden
geçirilmekte, böylece FEMEL dili vasıtasıyla sağlanan yenilikler daha net anlaşılmaktadır. 3.
bölümde FEMEL dönüşüm dilinin dayandığı üst-model tanıtılmaktadır. Bu noktada modelgüdümlü yaklaşımımız ortaya konulmuş olmaktadır.

4. bölümde FEMEL betik dilinin

tasarımı, 5. bölümde ise gerçekleştirimi anlatılmaktadır. FEMEL gerçekleştirimi, özellik
modelini girdi betiği icra ederek dönüştüren bir yorumlayıcı olarak kullanıcıya sunulmaktadır.
6. bölümde büyüklük ve karmaşıklık bakımlarından gerçekçi bir modelle dilin ve
gerçekleştiriminin nasıl sınandığı anlatılmaktadır. Özellik modeli analizleri, 7. ve 8. bölümlerin
konusudur. Önce, dönüşüm adımından geçmiş bir model üzerinde yapılabilecek geniş bir
yelpazedeki semantik analizlerin yapılmasını kolaylaştıran FMDSL dili ve derleyicisi
tanıtılmıştır. Sonra, sabit bir özellik modeline bağlı kalarak sistemin işletim zamanında, en az
kesintiyle yeniden yapılandırılmasını mümkün kılan dinamik kısıt sağlama algoritması
sunulmuştur. 9. bölüm, DYÜH tasarımı ve gerçekleştirimi üzerine gerçekçi bir örnek çalışma
sunmaktadır. Projede elde edilen sonuçlar 10. bölümde özetlenmekte ve gelecekteki
araştırma yönüne işaret edilmektedir. Kaynakçayı takiben yer verilen eklerde, raporda
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kullanılan bazı teknik terimlerin İngilizce karşılıkları ve detaylı performans test sonuçları
sunulmuştur.
Proje planında tanımlanmış olan iş paketleri ile raporun bölümleri aşağıda gösterildiği gibi
eşlenmektedir:
İş Paketi

Raporun İlgili Bölümü

İP-1 Dönüşüm meta-modeli yapısının kurulması

3

İP-2 Dönüşüm dilinin tasarlanması

4

İP-3 Dönüştürücünün geliştirilmesi

5

İP-4 Dönüşümün semantik kontrolü için gerekli 7,8
analizlerin belirlenmesi
İP-5 Dönüşümün semantik kontrolü için gerekli 7,8
algoritmaların tasarlanması
İP-6 Dönüşümü semantik olarak kontrol edecek 7,8
aracın geliştirilmesi
İP-7 Alan analizlerinin yapılması ile gerçekçi bir 6, 9
örnek çalışmanın yapılması
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2. İLGİLİ LİTERATÜRÜN TARTIŞILMASI
Bosch vd. (2014) yapısal değişiklikleri önemli bir problem olarak görmüş ve sundukları
RunVar modelinde bu probleme odaklanmışlardır. RunVar, süper tipleri (kullanıcı tarafından
sistem özelliklerini kategorize etmek için tanımlanmış sözcük dizisi listeleri) kullanarak uç
düğüm (çocuğu olmayan, yaprak) özellik ekleme, silme ve yerini değiştirme işlemlerine
olanak sağlamaktadır. Yazarlar, ara düğüm (çocuğu olan, diğer özelliklere ayrıştırılmış)
özelliklerin otomatik olarak güncellenmesinin çok zor olduğunu belirtmiş ve çözümlerini
sadece uç düğüm özellikleri kapsayacak şekilde sınırlandırmışlardır. FEMEL için uç/ara
düğüm ayrımı yoktur, hepsini aynı şekilde işleyebilme kapasitesine sahiptir. RunVar yöntemi
yeni bir özelliğin ekleneceği yerin ya da var olan bir özelliğin taşınacağı yerin belirlenebilmesi
için sadece süper tipler arası eşitlik denetimlerine izin vermektedir. FEMEL ise bu amaç
doğrultusunda karmaşık ifadeler içeren formüllerin kurulmasına olanak sağlamaktadır.
RunVar bir işlemde sadece bir özelliğin işlenmesine izin verirken, FEMEL tek bir komutla çok
sayıda özelliğin işlenebilmesi yeteneğine sahiptir. RunVar sadece özelliklere yönelik yapısal
değişikliklere izin verirken, FEMEL hem özellik hem de dallar arası kısıtları işleyebilme
yeteneğine sahiptir.
Botterweck vd. (2012) yazılım ürün hatlarının evriminin özellik seviyesinde yönetilebilmesi
için model temelli bir yaklaşım geliştirmiş ve bu amaç doğrultusunda EvoFM adını verdikleri
bir özellik modeli oluşturmuşlardır. Ayrıca EvoOperators adını verdikleri ve modelin yapısal
değişikliğe uğratılabilmesi amacıyla kullanılacak bir grup operatör tanımlamışlardır. Yazarlar
bu operatörleri gerçekleştirebilmek için Epsilon Transformation Language (ETL) (Kolovos vd.,
2008) kullanmışlardır. FEMEL EvoOperator’leri kullanılarak yapılabilecek tüm model
dönüşümlerini gerçekleştirebilme kapasitesine sahiptir. Ayrıca, FEMEL bilhassa özellik
modellerinin evrimi için tasarlandığından özellik modelleyicilerin kolaylıkla kullanabileceği bir
yapıya sahiptir.
Bürdek vd. (2016) ürün hattı evrimi hakkında çözümlemeler yapabilmek için karmaşık özellik
modeli farklarını kullanmayı önermektedirler. Yazarlar bir temel model dönüştürme
operatörleri kataloğu sunmakta ayrıca bu temel operatörlerin birleştirilmesiyle nasıl kompozit
operasyonlar oluşturulabileceğini tarif etmektedir. Yazarlar operatörlerin gerçekleştirilmesi
için Henshin model dönüşüm dilini (Arendt vd., 2010) kullandıklarını belirtmektedir. FEMEL
tarif edilen tüm dönüşüm operasyonlarını işleyebilecek güçtedir.
Literatürde özellik modeli evrimlerinin etkilerini inceleyen pek çok yayın bulunmaktadır.
Aßmann vd. (2012) özellik modeli evrildikçe özellik eşlemelerinin de paralel bir şekilde
evrimleşmesini sağlayacak bir sistemin kavramsal altyapısını kurmuşlardır. Baresi ve
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Quinton (2015) özellik modeli evrimleştikçe tutarlılığının kontrol edilebilmesi ve koşmakta
olan konfigürasyonun güncellenebilmesi için bir mimari yapı önermektedirler. Batory vd.
(2009) bir özellik modelinin evrimden önceki ve sonraki sürümünü alan ve değişiklik
sınıflandırmasını yapan bir algoritma geliştirmişlerdir. Jarzabek vd. (2010) evrim sırasında
modelin geçirdiği değişikliklerin çözümlenmesine yardımcı olacak bir metot geliştirmişlerdir.
Borba vd. (2012) özellik modelleri üzerinde bir takım dönüşüm şablonları tanımlamış ve bu
şablonların güvenli bir evrim süreci sağlanmasında nasıl kullanılabileceğini tartışmışlardır.
Peng vd. (2011) de bazı dönüşüm kalıpları tanımlamakta ve değer-tabanlı bir yöntem
kullanarak evrimsel geçmişi analiz etmeyi ve gelecekteki olası evrim patikalarının tahminini
yapmayı önermektedirler. Cacho vd. (2008) ilgi yönelimli programlama (aspect oriented
programming) kullanarak yazılım ürün hatlarının evrim sırasında kararlı bir halde kalmasını
sağlamaya yönelik bir metot sunmaktadırlar. Berger vd. (2010) Linux işletim sisteminin özellik
modelinin evrimsel geçmişini analiz ederek yapısal değişiklikleri sınıflandırmışlardır.
Bahsedilen bu çalışmalar evrim adımlarının tarif edilmesi ve gerçekleştirilmesi konusuna
odaklanmamıştır. Onun yerine, yapısal değişiklik yapabilecek işlemler tarif edilmiş ve
evrimleşmenin etkileri incelenmiştir. FEMEL tüm bu yayınlarda tarif edilen dönüşüm operatör
ve senaryoların ifade edilebilmesi ve gerçekleştirilebilmesi için gerekli yeteneklere sahiptir.
Alves vd. (2006) klasik iyileştirme (refactoring) kavramını özellik modellerini de içerecek
şekilde genişletmekte ve iyileştirmeyi ürün hattının belli niteliklerini geliştirme amacıyla özellik
modellerinin yapısal değişikliklere uğratılması olarak tanımlamaktadırlar. Bunun yanısıra bir
dönüşüm işlemleri kataloğu da sunmaktadırlar. Holdschick (2012) otomotiv sektöründeki
ürün hattı evrimi problemlerini raporlamaktadır. Yazar “yeni bir cruise-control sistemi
eklendiğinde modele yeni bir alternatif özellik ekleme” gibi endüstriden alınmış evrim
senaryoları sunmaktadır. FEMEL bu çalışmalarda bahsedilen tüm dönüşümleri ifade
edebilme ve gerçekleştirme yeteneğine sahiptir.
Model dönüşümü model-güdümlü yaklaşımların kalbinde yatan bir aktivitedir. Özellikle
OMG’nin MDA (Model-Driven Architecture) şemsiyesi altında standardizasyon çalışmalarının
başlamasından bu yana model dönüşümü geniş ilgi görmektedir. Model dönüştürme dilleri ve
araçları konusunda detaylı bir çalışma Kahani vd. (2018) tarafından yapılmıştır. Burada söz
konusu dillerin çalışmamızla en yakından ilgili olanlarına değinilecektir.
Diller farklı üst-modellere uyumlu modelleri işlemek üzere tasarlanabilir. En yaygın olarak
kullanılan üst-model yapısı OMG’nin Meta-Object Facility (MOF) yapısıdır. Aralarında ATL
(Allilaire, 2009), ETL (Kolovos vd., 2008), JTL (Cicchetti, 2010), Tefkat (Lawley ve Steel,
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2005), UML-RSDS (Kolahdouz ve Lano, 2010) ve VIATRA’nın (Csertan, 2002) bulunduğu
pek çok dil, bu üst-modele uyumlu modelleri işlemek üzere tasarlanmıştır. Farklı üst-modele
uyumluluk arayan bazı diller şu şekildedir: MOLA (Barzdins vd., 2004) için MOLA MOF,
VIATRA için VPM ve Henshin için Genmodel.
Farklı diller farklı stiller benimsemiştir. Bazı diller (örneğin, Tefkat, UML-RSDS, JTL)
deklaratif bir yapıdadır. Kimi diller (örneğin, SiTra (Akehurst vd., 2006), Kermeta (Barais vd.,
2009)) imperatif bir stile sahiptir. Bazı diller (örneğin, GReAT (Balasubramanian vd., 2006))
çizge-tabanlı bir stil benimsemiştir. Kimi diller ise melez bir yapıya sahiptir. Örneğin, ATL
deklaratif ve imperatif stilleri bir araya getirmiştir. FEMEL deklaratif bir yapıya sahiptir.
Akehurst vd. (2006) insan faktörünü göz önünde bulundurarak bazı endişelerin altını
çizmektedirler. Literatürde onlarca farklı model dönüşüm platformu bulunmaktadır ve bunların
her biri kullanıcının kendi ince detaylarını içeren (aynı standart üzerine kurulmuş olsalar bile)
yeni bir dili öğrenmesini gerektirmektedir. Model dönüşümü doğası gereği karmaşık ve
incelikleri olan bir işlemdir ve bu platformlarda en basit dönüşümleri bile yazabilmek ciddi bir
öğrenme zamanı gerektirmektedir. Zorlu öğrenim süreci bu platformların kullanılmasını
engelleyen en önemli faktörlerden biridir. Ayrıca, model dönüştürmedeki yegane zorluk
dönüşümü gerçekleştirecek kodu yazmak değildir. Bir model dönüşümünün belirtilmesi ve
tanımlanması üst düzeyde alan bilgisi ve dönüştürülecek modellere hakim olunmasını
gerektiren zorlu bir süreçtir. Bir dönüşümün belirtilmesi ve tanımlanması, dönüşümün
kodlanmasından farklı bir dizi yetenek ve bilgi gerektirmektedir.
FEMEL bu probleme bir çözüm getirmek amacıyla geliştirilmiştir. FEMEL’in içerdiği yapılar
sadedir ve özellik modelleme alanına doğal bir şekilde uyum sağlamaktadır. Örneğin, pek
çok dil kaynak ve hedef model elemanlarının belirtilmesi için karmaşık kalıplar içermektedir.
FEMEL ise bu amaç için sadece iki tip kalıp içerir: özellik ve kısıt. Ancak, bu iki kalıp bir
özellik modeli evriminin tarifi için tamamen yeterlidir. FEMEL SQL’den esinlenilmiş sade bir
deklaratif stil benimsemiştir. Veri tabanı sorgulama dili SQL on yıllardır pek çok farklı
disiplinden kişiler tarafından, ki bu kişilerden bazılarının hiçbir programlama deneyimi
olmayabilir, başarıyla kullanılmaktadır. Ürün hatlarının kurulması ve bakımında görevli alan
uzmanların profili de benzer bir yapıda olacaktır, zira alan uzmanları pek çok farklı
disiplinden kişiler olabilmektedir. SQL’den esinlenilmiş yapının, potansiyel kullanıcı tabanının
benzerliği nedeniyle, FEMEL için de son derece kullanışlı olacağı öngörülmektedir. İnsan
faktörü göz önüne alındığında deklaratif stilin farklı avantajları da bulunmaktadır. Allilaire
vd.’nin (2008) belirttiği gibi, deklaratif stildeki ifadeler modelleyicilerin sezgisel dönüşüm
algısına daha yakındır. Deklaratif stildeki ifadeler karmaşık dönüşüm detaylarını kullanıcıdan
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gizler ve sade ve basit bir sentaks sunar. Kaynak ve hedef modeller yapı itibariyle benzer
olduklarında deklaratif stil daha kullanışlı olarak bilinmektedir (Kolovos, 2008). FEMEL
tasarlanırken tüm bu faktörler göz önünde bulundurulmuş ve bilinen deneyimlerden
yararlanılarak tasarım yapılmıştır.
Tüm bunların yanısıra FEMEL yorumlayıcı özellik modelinin yapısal bütünlüğünü her zaman
koruyacak dahili mekanizmalara sahiptir. Örneğin, eğer bir komut bir özelliği kendi
çocuklarından birinin altına taşımaya çalışırsa yorumlayıcı modelde izin verilmeyecek bir
döngü oluşacağını fark eder ve dönüşümün yapılmasına izin vermez. Bu sayede modelleyici
evrim sırasında modelin yapısal sağlığı hakkında endişe etmek ya da ek tedbirler almak
zorunda kalmaz.
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3. DÖNÜŞÜM ÜST-MODELİ YAPISININ KURULMASI
Proje ön çalışmalarında elde edilmiş bilgiler doğrultusunda, proje planında da belirtilmiş
olduğu gibi, dönüşüm üst-modelinin bir genişletilmiş özellik modeli yapısına benzer bir
şekilde kurulması planlanmıştı. Bununla birlikte, daha uygun bir yapının mümkün olup
olmadığını görebilmek ve tüm uygun olasılıklar değerlendirilmeden son kararı almamak
adına bu çalışma kapsamında alternatif yapılar da incelenmiştir. Olası diğer seçenekler
belirlenirken yazılım ürün hatlarında değişkenlik yönetimleri üzerine, Babar ve Chen (2011)
tarafından yapılmış sistematik ve kapsamlı bir literatür taramasından yararlanılmıştır. Bu
yapılar arasında öne çıkanlar olarak UML diyagramlarını kullanmak, ontoloji temelli teknikler
kullanmak ve “Orthogonal Variability Model” kullanmak sayılabilir.
Yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler sonucunda proje ön çalışmaları sırasında elde
edilmiş ve proje planında belirtilmiş olan, üst-modelin yapısının genişletilmiş özellik modelleri
yapısına benzer bir şekilde kurulması kararının doğruluğu teyit edilmiştir. Zira anılan alternatif
yapıların ya gerekli tüm üst veriyi sunabilecek kadar güçlü olmadığı görülmüş, ya da
dönüşüme uğratılabilmesi için (evrim sürecinin işleyeceği genişletilmiş özellik modeline
nazaran) çok farklı teknikler kullanılması gerekeceği için ekstradan çok fazla işgücü
gerektireceği değerlendirilmiştir. Öte yandan, hem evrimleşecek değişkenlik modeli hem de
üst-veriyi tutacak dönüşüm modeli aynı yapıda –genişletilmiş özellik modeli– olduğunda aynı
tekniklerin kullanılabilmesi mümkün olacağından çalışmaların çok daha verimli bir şekilde
gerçekleştirilebileceği değerlendirilmiştir. Bundan dolayı, planda da hedeflendiği üzere, en
doğru kararın üst-model yapısının genişletilmiş özellik modeli yapısına benzer bir şekilde
kurulması kararı olduğu değerlendirmesiyle çalışmalar devam ettirilmiştir.
Sonraki adım olarak üst-modelde değişkenlik modeline ait hangi verilerin tutulması gerektiği
sorusunun yanıtını bulmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda, proje planında da
belirtildiği gibi, olası primitif dönüşümler ve bu primitiflerin olası kombinasyonları
belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda şu olası primitif dönüşüm işlemleri tanımlanmıştır:


Yeni bir özelliğin eklenmesi



Bir özelliğin güncellenmesi
o

Özelliğin adının güncellenmesi

o

Özelliğin ayrışma (decomposition) ilişkisinin güncellenmesi


Özelliğin ayrışma ilişkisinin tipinin güncellenmesi (örneğin, mandatory iken
optional olması)
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Özelliğin bir ayrışma ilişkisinden çıkıp başka bir ayrışma ilişkisine dâhil
olması (örneğin, aynı anne özellik altında iki adet alternative ilişki varsa
birinciden çıkıp ikinciye katılması)

o

Özelliğin konumunun (hangi anne özelliğin altında bulunduğunun) güncellenmesi

o

Özelliğin bir özniteliğinin güncellenmesi


Yeni öznitelik eklenmesi



Var olan bir özniteliğe ait değerin güncellenmesi



Var olan bir özniteliğin silinmesi



Var olan bir özelliğin silinmesi



Yeni bir dallar arası (çapraz) kısıt eklenmesi



Var olan bir dallar arası kısıtın güncellenmesi



o

Kısıta katılan bir özelliğin güncellenmesi

o

Kısıt bünyesindeki bir önermeli mantık formülünün güncellenmesi

Var olan bir dallar arası kısıtın silinmesi

Evrim süreci sürekli olacağından bu primitif işlemlerin kombinasyonları üzerinde herhangi bir
kısıtlama koyulamayacağı görülmüştür. Örneğin; yeni bir özellik ekle, var olan bir dallar arası
kısıtı güncelle, yeni bir özellik ekle, var olan bir özelliği yeni eklenmiş özelliğin altına kaydır,
yeni bir dallar arası kısıt ekle, var olan başka bir kısıtı sil, var olan bir özelliği güncelle, var
olan başka bir özelliği sil, … şeklinde herhangi bir senaryo mümkündür ve bu senaryolar
üzerine bir kısıtlama koymak (değişkenlik modelinin yapısı bozulmadığı sürece) mümkün
değildir. Bu nedenle üst-modelin tüm bu olasılıklara adapte olacak ve her şart altında doğru
veriyi sağlayacak kadar güçlü olması gerektiği görülmüştür.
Bu bilgiler ışığında üst-modelin yapısı üzerinde şu kararlar alınmıştır:


Değişkenlik modeli olan genişletilmiş özellik modelindeki her bir özellik için dönüşüm

üst-modelinde bir özellik bulunmalıdır.


Üst-modeldeki özellik, genişletilmiş özellik modelindeki hangi özelliğe karşılık

geliyorsa o özelliğe ait tüm özniteliklere aynen sahip olmalıdır.


Bu özniteliklerin yanı sıra dönüşüm üst-modelinde, karşılık geldiği özellik hakkında üst

veri sağlamak amacıyla, bazı ekstra öznitelikler bulunmalıdır.
Bu noktada hassas bir problemle karşılaşılmıştır: Üst veriyi sağlayacak ekstra öznitelikler
neler olmalıdır? Bu probleme çözüm bulabilmek için hangi üst verinin tutulması gerektiği
araştırılmış, bu amaçla üst verinin yanıt verebilmesi gereken sorular listelenmiştir. Bu
sorulardan bazıları örnek olması amacıyla aşağıda listelenmiştir:
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Bir özelliğin sahip olduğu ayrışma ilişkisi bir öznitelikte açık bir şekilde belirtilebilir mi?



Bir anne özelliğin hangi çocuk özellikleri bulunmaktadır?



Bir özellik hangi kardeş özelliklere sahiptir?



Bir özellik hangi kardeş özellikleriyle aynı parçalanma ilişkisine (alternative, or)
katılmaktadır?



Bir dallar arası kısıta giren özellikler benzersiz ve kesin bir şekilde nasıl belirtilebilir?

Bu ve yukarıda listelenmemiş olsa da araştırma sırasında ortaya çıkmış tüm sorulara yanıt
verilebilmesi için, üst-modeldeki her bir özelliğin şu ekstra özniteliklere sahip olması gerektiği
sonucuna ulaşılmıştır:


idno: özellik modelindeki özelliğin benzersiz tanım numarasını tutacak, tamsayı
tipinde bir öznitelik



isim: özellik modelindeki özelliğin adını tutacak, karakter dizisi tipinde bir öznitelik



anne: özellik modelindeki özelliğin bağlı olduğu anne özelliğin adını tutacak, karakter
dizisi tipinde bir öznitelik



ayrışımTipi: özellik modelindeki özelliğin anne özelliğe hangi ayrışma ilişkisiyle bağlı
olduğunu tutacak, kullanıcı tanımlı (mandatory, optional, alternative, or, hiçbiri –kök
özelliğin de kapsanabilmesi için) bir tipte olacak bir öznitelik



çocuklar: özellik modelindeki özelliğin doğrudan annesi olduğu (birinci seviyedeki
çocuklarını) tutacak, küme tipinde bir öznitelik



kardeşler: özellik modelindeki özelliğin kardeşlerini (aynı annenin diğer çocuklarını)
tutacak, küme tipinde bir öznitelik



ayrışımKardeşleri: özellik modelindeki özelliğin, sadece aynı ayrışma ilişkisine
(alternative, or) giren kardeşlerini tutacak, küme tipinde bir öznitelik

Dönüşüm üst-modeli kendisini izleyen tüm faaliyetlerde gerçekleştirilecek çalışmaların
kalbinde yer alacak bir yapı olduğu için tasarım sonlandırılmadan önce ileriye dönük olarak
ortaya çıkabilecek olan gereksinimlerin ana hatlarıyla belirlenmesi ve tasarımın bu
gereksinimlere karşı test edilmesi kararı alınmıştır. İlerideki faaliyetlerde yer alan çalışmalar
sırasında üst-model tasarımında bir hatanın ya da eksikliğin ortaya çıkması, en başa dönüp
tüm çalışmaların güncellenmesi sonucunu doğuracağından zincirleme bir etkiye yol açacağı
aşikârdır. Bu nedenle üst-model tasarımının; (i) işlevsel, (ii) gerçekleştirim gereksinimlerine
yönelik olarak test edilmesi çalışması yapılmıştır.
Testler sonucunda üst-model tasarımının öngörülebilen bütün işlevsel gereksinimlere yanıt
verebildiği görülmüştür. Ancak gerçekleştirim gereksinimleri söz konusu olduğunda aynı
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başarılı sonuç alınamamıştır. Bunun temel nedeninin ise küme tipindeki öznitelikler olduğu
görülmüştür. Elde edilen sonuçlar kısaca şu şekilde özetlenebilir:


Değişkenlik modeli üzerinde gerçekleştirilecek dönüşümler sırasında istenen
dönüşüme konu olacak özellik veya kısıt doğrudan verilmeyebilir, bunun yerine bazı
nitelikler kullanılarak tarif edilebilir. Örneğin, bir özelliğin modeldeki yerinin
değiştirilmesi sırasında özelliğin yeni annesinin hangi özellik olduğu şu şekilde
belirtilebilir: “kardeşleri arasında X özelliği bulunan ve Y isimli bir özellikle aynı ayrışım
ilişkisine girmeyen özellik yeni anne olsun”. Burada kastedilen özelliğin hangisi
olduğunun bulunabilmesi için üst-modelde ve tarifte bulunan kısıtların çözülmesi
gerekmektedir. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için ise iki seçenek bulunmaktadır: (i)
bu amaç doğrultusunda bir kısıt çözücü geliştirmek ve projeye dâhil etmek, (ii) mevcut
üçüncü parti kısıt çözücülerden birini kullanmak. İlk seçenek, çok fazla iş gücü
gerektireceği, projenin temel konuları arasında olmadığı ve ikinci seçenek için
kullanılabilecek uygun kısıt çözücülerin hâlihazırda elde edilebilir olması gibi
nedenlerden dolayı elenmiştir ve ikinci seçenek ile devam edilmesi kararı alınmıştır.
Ancak, ikinci seçenek dâhilinde kullanılabilecek kısıt çözücülerin kullanılması halinde
küme tipindeki veri tiplerinin hem model ve tarifteki kısıtların çözücüye aktarımı
sırasında hem de kısıt çözücünün çalışması sırasında (performansa yönelik olarak)
çok fazla karmaşıklığa yol açtığı görülmüştür.



Dönüşüm sırasında bir özellik üzerinde değişiklik yapıldığında üst-modelin güncel
veriyi içerebilmesi için üst-model üzerinde çok fazla değişiklik yapılması gereksinimi
ortaya çıkmaktadır. Örneğin, bir özelliğin yeri değiştiğinde o özelliğe karşılık gelen
üst-model özelliğinin yanı sıra üst-modeldeki anne özelliğin çocuklar özniteliğinde,
özelliğin tüm kardeşlerinin her birinin kardeşler özniteliklerinde ve özellikle aynı
ayrışım ilişkisine giren tüm kardeş özelliklerinin her birinin ayrışımKardeşleri
öznitelikleri güncellenmelidir.

Bu nedenle bu tasarım üzerinde düzeltmeler yapılmasına gerek duyulmuştur. Yapılan
araştırma ve denemelerden sonucunda üst-modelin nihai tasarımındaki ekstra özniteliklerin
şu şekilde olmasına karar verilmiştir:


idno (ilk tasarımdaki hali korunmuştur)



isim (ilk tasarımdaki hali korunmuştur)



anne (ilk tasarımdaki hali korunmuştur)



ayrışımTipi (ilk tasarımdaki hali korunmuştur)
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ayrışımIDNo: özellik modelindeki özelliğin hangi çoklu ayrışım ilişkisine (alternative,
or) girdiğini tutacak, tamsayı tipinde bir öznitelik

İşlevsel ve gerçekleştirime yönelik öngörülen gereksinimler değerlendirilerek testler bu
düzeltilmiş tasarım üzerinde tekrarlandığında bu kez tasarımın tüm ihtiyaçlara yanıt
verebildiği görülmüştür. Bu nedenle elde edilen yapının üst-modelin nihai tasarımı olmasına
karar verilmiştir.
Testler sırasında da kullanılmış örnek özellik modellerinden biri ve bu özellik modeline
karşılık gelen üst-modelin hangi ekstra özniteliklere sahip olduğuna dair açıklayıcı bir örnek
aşağıda verilmiştir. Sunumun basit ve amaca yönelik tutulması için özelliklere ait öznitelikler
çizgede gösterilmemiştir.

Şekil 1. Örnek özellik modeli (öznitelikler gösterilmemiştir).
Üst-model yukarıdaki modelle aynı yapıda olacaktır (her ikisi de genişletilmiş özellik modeli
olduğu için), ancak fazladan üst-modeldeki her bir özellikte Tablo-1’de gösterilen ekstra
öznitelikler ve değerleri bulunacaktır:
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Tablo 1. Üst-modelde özelliklere ait ekstra öznitelikler
Mobile Phone

Screen

Camera

idno = 0
isim = “Mobile Phone”
anne = null
ayrışımTipi = null
ayrışımIDNo = 0

idno = 1
isim = “Screen”
anne = “Mobile Phone”
ayrışımTipi = mandatory
ayrışımIDNo = 0

idno = 2
isim = “Camera”
anne = “Mobile Phone”
ayrışımTipi = mandatory
ayrışımIDNo = 0

GPS

Games

Basic

idno = 3
isim = “GPS”
anne = “Mobile Phone”
ayrışımTipi = optional
ayrışımIDNo = 0

idno = 4
isim = “Games”
anne = “Mobile Phone”
ayrışımTipi = optional
ayrışımIDNo = 0

idno = 5
isim = “Basic”
anne = “Screen”
ayrışımTipi = alternative
ayrışımIDNo = 1

Color

LowRes

MedRes

idno = 6
isim = “Color”
anne = “Screen”
ayrışımTipi = alternative
ayrışımIDNo = 1

idno = 7
isim = “LowRes”
anne = “Screen”
ayrışımTipi = alternative
ayrışımIDNo = 2

idno = 8
isim = “MedRes”
anne = “Screen”
ayrışımTipi = alternative
ayrışımIDNo = 2

HiRes

Chess

Go

idno = 9
isim = “HiRes”
anne = “Screen”
ayrışımTipi = alternative
ayrışımIDNo = 2

idno = 10
isim = “Chess”
anne = “Games”
ayrışımTipi = or
ayrışımIDNo = 3

idno = 11
isim = “Go”
anne = “Games”
ayrışımTipi = or
ayrışımIDNo = 3

Racing
idno = 12
isim = “Racing”
anne = “Games”
ayrışımTipi = or
ayrışımIDNo = 3
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4. DÖNÜŞÜM DİLİNİN TASARLANMASI
Özellik modeli dönüşüm işlemi insan müdahalesine gerek duymadan gerçekleşeceği için
dönüşüm dilinin formel bir altyapıya sahip olması şarttır. Bu amaçla dildeki her bir yapının
kesin bir biçimde tanımlanması ve anlamlandırılması gerekmiştir. Bu çalışmalar sırasında ilk
olarak bir dönüşüm betiğinin hangi ögelerden oluşacağının araştırması yapılmış ve temelde
iki tip öge bulunması gerektiği sonucuna varılmıştır:


Dönüşüm işlemine tabi tutulacak özellik modelini tarif eden deklarasyonlar



Dönüşüm adımlarını tarif eden dönüşüm komutları

Dönüşüm işlemine tabi tutulacak özellik modeli belirli bir bir yapıda, örneğin FMML gibi bir
işaretleme dilinde (Nabdel vd., 2011), tutuluyor olmalıdır. Buna rağmen dönüşüme konu
olacak olan modelin ifade edilmesine yönelik deklarasyonları içeren bir kısmın dönüşüm
dilinde bulunmasına karar verilmiştir. Bu kararın üç temel nedeni bulunmaktadır:


Bir dönüşüm betiği kendi başına anlamlı bir bütün olmalıdır. Bu nedenle sadece
dönüşüm komutlarını değil, aynı zamanda dönüşüme konu olacak veriyi de
içermelidir.



Dönüşümde

temel

alınacak

model

dönüştürülecek

özellik

modeli

değil,

dönüştürülecek model hakkında gerekli tüm üst veriyi sunan dönüşüm üst-modeli
olacaktır. Zira üst-model hâlihazırda dönüştürülecek modeli ifade edebildiği gibi
dönüşüm için gerekli ekstra veriyi de ifade edebilmektedir. Bu nedenle deklarasyonlar
üst-modeli ifade etmeye yönelik bir amaç taşıyacaktır.


Dönüştürülecek model hâlihazırda herhangi bir özellik modeli temsil dilinde ifade
edilmiş olabilir. Dönüşüm dilini bu temsil dillerinden birine yönelik olarak sabitlemek
çerçeveyi daraltmak olacaktır. Bunun yerine araya konulan bir soyutlama seviyesi
(deklarasyon yapısı) sayesinde, dönüşüm dili herhangi bir özellik modeli temsil diline
bağımlı olmayacaktır. Dönüştürücün gerçekleştirilmesi sırasında geliştirilecek bir ön
işlem aracı ile dönüştürülecek modelden gerekli deklarasyonları otomatik olarak
üretmek mümkün olacaktır.

4.1 Deklarasyonlar
Yapılan irdelemeler sonucunda üç tip deklarasyon olması gerektiği sonucuna varılmıştır:


Özel bir özellik olan (örneğin herhangi bir anne özelliğe ya da ayrışma ilişkisine sahip
olmayan) kök özelliğin deklarasyonu



Diğer özelliklerin deklarasyonu
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Dallar arası kısıtların deklarasyonu

Bu deklarasyonların her birinin şu verileri içermesi gerektiği belirlenmiştir:




Kök özellik deklarasyonu:
o

Kök özelliğin adı

o

Kök özelliğin sahip olduğu öznitelikler

Özellik deklarasyonu:
o

Özelliğin adı

o

Özelliğin annesinin adı

o

Özelliğin sahip olduğu ayrışma ilişkisinin tipi

o

Özelliğin birlikte aynı ayrışma ilişkisine girdiği (eğer ayrışma ilişkisinin tipi
alternative veya or ise) bir kardeşinin adı

o


Özelliğin sahip olduğu öznitelikler

Dallar arası kısıt deklarasyonu:
o

Kısıta giren özellikler

o

Kısıt tipi

4.2 Komutların Tasarımı
Deklarasyonların çeşitleri ve yapıları belirlendikten sonra dönüşüm komutlarının neler olması
ve hangi yapıda olması gerektiği araştırılmaya başlanmıştır. Bu aşamada bir noktanın çok
önemli olduğu görülmüştür: Teorik olarak makul ancak pratikte kullanışlı olmayan bir dil
geliştirmek istenen hedefe ulaşılması için yeterli olmayacaktır. Yapılan çalışmanın değerli
olabilmesi için hem teorik olarak sağlam temellere dayanması, hem de pratikte kullanışlı
olması şarttır. Bu nedenle dönüşüme tabi tutulacak genişletilmiş özellik modellerinin pratikte
nasıl davrandığının niceliksel irdelemesi öncelikle yapılmıştır. Bu konudaki kuramsal altyapı
projeye hazırlık aşamasındayken ortaya konulmuştu (Karataş ve Oğuztüzün, 2016a). Proje
kapsamındaki ön-çalışmanın sonuçları ise bir ulusal konferansta sunulmuştur (Karataş ve
Oğuztüzün, 2016b). Bu ön-çalışmadan elde edilen sonuçlar kısaca şöyle özetlenebilir:


Genişletilmiş özellik modelleri özellik tabanlı değişkenliğin yanı sıra öznitelik-tabanlı
değişkenliğe de sahip olduğu için böyle bir modelden farklı tipte ürünler türetilebilir.



Özellik modelinde yapılacak küçük değişiklikler (örneğin modeldeki sadece 4 özelliğe
birer tane öznitelik eklenmesi) temsil edilen ürün sayısının aşırı derecede artmasına
(562 kat) neden olabilir.



Değişiklerin analiz operasyonlarının performansına etkisi daha nelirgin olarak ortaya
çıkabilir. Örneğin, bir önceki maddede belirtilen öznitelik eklenmesi sonucunun analiz
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operasyonlarına etkisi, bazı analiz operasyonları için gereken zamanın yaklaşık 14
bin kat artmasına neden olmuştur. Bu gözlemler, dönüşümün semantik kontrolü için
gerekli olan analizlerin tamamlanmasının, dinamik ve kaynakların sınırlı olduğu bir
ortamda performans bakımından zorlayıcı olacağı endişesini doğurmuştur.

Sonraki aşamada, dilde yer alacak komutların tiplerinin, komuta konu olacak yapının
tanımlarının neler olacağının ve komutun uygulama betimleyicilerinin belirlenebilmesi için
araştırmalara başlanmıştır. Bu kapsamda ilk olarak hangi tipte kaç farklı komutun gerekli
olduğu araştırılmıştır. Elde edilen veriler ışığında on farklı komuta gereksinim duyulduğu
belirlenmiştir:


Yeni bir özellik ekleme komutu



Var olan belirli bir özelliği güncelleme komutu



Var olan ve belli niteliklere haiz olan tüm özellikleri güncelleme komutu (örneğin bir
anne özelliğin tüm çocuklarını tek işlemde güncelleme)



Var olan belirli bir özelliği silme komutu



Var olan ve belli niteliklere haiz olan tüm özellikleri silme komutu



Yeni bir dallar arası kısıt ekleme komutu



Var olan belirli bir dallar arası kısıtı güncelleme komutu



Var olan ve belli niteliklere haiz olan tüm dallar arası kısıtları güncelleme komutu



Var olan belirli bir dallar arası kısıtı silme komutu



Var olan ve belli niteliklere haiz olan tüm dallar arası kısıtları silme komutu (örneğin
belli bir özelliği içeren tüm dallar arası kısıtları tek işlemde silme)

İkinci olarak komutlara konu olacak yapıların betimlenmesi için gerekli araştırmalar
yapılmıştır. Bu noktada temel olarak iki yapının var olduğu ortaya çıkmaktadır: (i) komuta
konu olacak özellik veya özellikler (ii) komuta konu olacak dallar arası kısıt veya kısıtlar.
Yukarıda anılan komutların ilk beşinde konu özellik veya özellikler, ikinci beşinde ise konu
dallar arası kısıt veya kısıtlar olarak ortaya çıkmaktadır.
Eğer komuta konu olacak yapı tek bir özellik ise (yeni bir özellik ekleme, belirli bir özelliği
güncelleme, belirli bir özelliği silme komutlarında olduğu gibi) komuta doğrudan konu olan
özelliğin adını vermek yeterli olacaktır. Ancak araştırma sırasında bunun tercih edilecek bir
yöntem olmadığı görülmüştür, zira bu durum konu olan özelliği betik yazım zamanında
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sabitlediği için dilin gücünü azaltmaktadır (örneğin, “şu niteliklere sahip olan tek bir özelliği
sil” şeklinde çalışma sırasındaki ortama uygun olarak hangi özelliğin silinmesinin istendiğini
dinamik olarak belirleyecek bir belirtimde bulunulamayacaktır). Bunun yanı sıra birden fazla
özelliği etkileyecek (belli niteliklere haiz olan tüm özellikleri güncelleme ve belli niteliklere haiz
olan tüm özellikleri silme) komutlar için tüm özellikleri listelemek önceden mümkün
olmayabilir. Aynı kısıtlamalar komuta konu olacak yapı belli bir dallar arası kısıt veya belli
niteliklere haiz olan tüm dallar arası kısıtlar söz konusu olduğunda da sorun yaratacaktır.
Bu nedenlerden dolayı, konu olacak belirtimlerde değeri çalışma sırasında dinamik olarak
belirlenecek özellik değişkenlerinin kullanılabilmesine izin verecek bir yapı kurulmasına karar
verilmiş ve komut yapısı buna uygun olarak tasarlanmıştır. Örneğin, “X özellik değişkeninin
temsil ettiği özelliği güncelle ve güncelleme sırasında Y özellik değişkeninin temsil ettiği
özelliğe ait şu özniteliğin değerini kullan”, veya “X requires ‘Cep Telefonu’ şeklindeki dallar
arası kısıtı sil, buradaki X değişkeni de şu niteliklere sahip olan özelliği temsil etmektedir”
şeklinde komutlar oluşturmak mümkün olmaktadır.
4.3 Uygulama Betimleyicisi
Bu kapsamdaki son adım olarak komutun uygulama betimleyicisinin yapısının nasıl olması
gerektiği araştırılmıştır. Bu noktada, daha önce de belirtildiği gibi, dönüşüm dilinin pratik bir
şekilde kullanılabilir olmasının başarısında ve yaygınlığında çok önemli bir rol oynayacağı
açıktır. Ayrıca, özellik modelleriyle çalışan kişilerin önemli bir kesiminin yazılım mühendisi
olmadığı, alan uzmanı olduğu bilinen bir durumdur. Uygulama betimleyicisi yapısı kurulurken
bu hususlar önemle dikkate alınmıştır.
Yapılan

araştırmalar

sonucunda

uygulama

betimleyicisinin

iki

farklı

şekilde

yapılandırılabileceği belirlenmiştir: (i) operasyonel olarak (örneğin, veritabanları teorisindeki
relational algebra gibi) (ii) deklaratif olarak (örneğin, veritabanları teorisindeki relational
calculus gibi). İlk seçenek algoritmik bir şekilde komutun nereye uygulanacağının adım adım
betimlenmesini gereksinimini, ikinci seçenek ise komutun nereye uygulanacağının sadece
tarif edilmesi, bu düğümün bulunmasını yorumlayıcıya bırakma gereksinimini ortaya
çıkarmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi dönüşüm dilinde betik yazacaklar yazılım
mühendisi olmayan, dinamik ürün hattının hizmet verdiği alanın uzmanları olabilir. Bu
nedenle ikinci seçeneğin tercih edilmesine karar verilmiştir. Bu kararı güçlendiren bir başka
dayanak olarak yine deklaratif bir yapıya sahip olan SQL’in elde etmiş olduğu başarı göz
önünde bulundurulmuştur. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda uygulama betimleyicisinin
yapısı kurulmuş ve çalışma tamamlanmıştır.
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Araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiler ve geliştirilen yapılar konusunda örnek olarak şu
durum incelenebilir: Diyelim ki evrim sürecinde var olan bir kısım özellik güncellenmiş ve yeni
özellikler haline gelmiş olsun. Önceden bu özellikler (modelin önceki haline göre) başka bir
özellikle, bu özelliğe “Özellik 1” diyelim, çatışma halindeydi, bu nedenle de anılan orijinal
özelliklerin hepsi “Özellik 1”i dışlamaktaydı (exclude). Ancak, özelliklerin güncellenmesi ve
modelin evrimleşmesiyle birlikte bu gereksinim ortadan kalktı ve artık sözkonusu excludes
kısıtlamalarının modelden kaldırılması gerekiyor. Ancak kullanıcı güncellemeye uğramış tüm
özelliklerin adını bilmiyor, sadece taşıdıkları nitelikleri biliyor. Dönüşüm dilinde bir özellik
değişkeni kullanarak bu isteği kolayca ifade edebilmesi şu şekilde mümkündür:
tüm-kısıtları-sil: X excludes “Özellik 1”
koşullar: X.anne = “Özellik 34” ve X.fiyat < 100
Burada kullanılmış olan X özellik değişkeninin hangi özellik veya özelliklere tekabül ettiği
çalışma sırasında dinamik olarak yorumlayıcı tarafından çözülecek ve bu koşullara uyan tüm
dallar arası kısıtlar modelden silinecektir.
4.4 Gramer ve Ayrıştırıcı Tasarımı
Tüm bu aşamalar tamamlandıktan sonra dilin formel yapısını belirleyecek olan bağlamdan
bağımsız gramer (context-free grammar) oluşturulması çalışmasına başlanmıştır. Bağlamdan
bağımsız gramer ayrıştırıcının (parser) nasıl çalışacağını belirleyeceği için kullanılacak
ayrıştırıcı araca uygun olarak çalışması gerekmektedir. Bu nedenle kullanılacak ayrıştırıcının
yeteneklerine sıkıca bağlı kalarak geliştirilmesi şarttır. Bu noktada ayrıştırıcının hangi
yeteneklere sahip olabileceği, ayrıştırıcının gereksinimlerine göre gramerin nasıl geliştirilmesi
gerektiği gibi konular araştırılmıştır. Belirtilen amaç doğrultusunda bir dizi soru belirlenmiştir,
bir kısım örnek soru şu şekilde listelenebilir:


Ayrıştırıcı sol-özyinelemeli (left-recursive) kuralları işleyebilmekte mi?



Ayrıştırıcı sağ-özyinelemeli (right-recursive) kuralları işleyebilmekte mi?



Ayrıştırıcı operatörler arası öncelik kurallarını nasıl işlemekte?



Ayrıştırıcı kendi içerisinde bir sözlüksel çözümleyici (lexer) içermekte mi, yoksa bu
amaç doğrultusunda başka bir araç kullanmak gerekecek mi?

Yukarıda sayılmış ve araştırma sonucunda elde edilmiş diğer soruların yanıtlanabilmesi için
akademik ve endüstriyel dünyada kullanılmakta olan belli başlı ayrıştırıcı üreteçleri (antlr,
yacc, vb.) incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar olumlu yönde olmuştur: Örneğin, üretilen
ayrıştırıcıların sol-özyinelemeli kuralları başarıyla işleyebildikleri görülmüştür. Bu sayede
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gramerden sol-özyinelemeyi elemek için kuralları değiştirmek ve grameri daha karmaşık ve
daha zor okunur hale getirmek zorunluluğu olmadığı görülmüştür. Elde edilen veriler ışığında
araştırmalara devam edilmiştir.
Bu şartlar altında bağlamdan bağımsız gramer inşa edilmiş ve dönüşüm dilinin öğelerini
oluşturan deklarasyonlar ve komut yapılarının formel yapıları tanımlanmıştır. Gramer elde
edildikten sonra bazı durumlara karşı test edilmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Bu
niteliklerden en önemlisi olarak gramerin muğlaklık (ambiguity) içermediğinin garantilenmesi
belirtilebilir. Bilindiği üzere gramerde muğlaklık olması betiklerin ayrıştırıcı ve yorumlayıcı
tarafından beklenenden farklı şekilde işlenmesi sonucuna yol açabileceği için pratikte önemli
sorunlar yaratabilir. Böyle bir durumla karşılaşılmayacağının anlaşılabilmesi için geniş test
kümeleri oluşturulmuş (çok sayıda ve farklı yapıda deklarasyonlar ve komutlar içeren dil
ögeleri), bu testlerin mümkün olduğunca çok olasılığı kapsamasına özen gösterilmiş ve
gramerin bu ögeleri nasıl işlediği incelenmiştir. Bu testler sırasında bulunan bazı küçük çaplı
muğlaklıklar kuralların çeşitli teknikler (örneğin kurala benzersiz bir ön-ek eklenmesi gibi)
kullanılarak kaldırılmıştır. Tüm muğlaklıkların dilden elenmesiyle birlikte bağlamdan bağımsız
gramer son haline getirilmiştir.
Elde edilen gramer (V, Σ, R, S) olarak ifade edilirse, bu gramerle ilgili bilgiler şu şekildedir:


V (sonlu bir değişken kümesi) : 56 adet değişkene sahiptir



Σ (alfabe – terminal semboller) : 60 adet terminal sembole sahiptir



R (sonlu bir kural kümesi) : 128 adet kurala sahiptir



S (özel başlangıç sembolü) için tanımlanmış kural şu şekildedir:
o

S ::= Deklarasyonlar Komutlar

Temel olarak 3 deklarasyon tipi belirlendiği için Deklarasyonlar değişkeni için kural şu şekilde
belirlenmiştir.
Deklarasyonlar ::=

Kök-Özellik-Deklarasyonu ‘;’
(Özellik-Deklarasyonları ‘;’ | ε)
(Dallar-Arası-Kısıt-Deklarasyonları ‘;’ | ε)

On farklı komut belirlenmiş olduğu için Komutlar değişkeni için şu kurallar belirlenmiştir
Komutlar ::= Bir-Komut | Bir-Komut Komutlar
Bir-Komut

::= Yeni-Özellik-Ekle
| Bir-Özellik-Güncelle
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| Tüm-Özellikleri-Güncelle
| Bir-Özellik-Sil
| Tüm-Özellikleri-Sil
| Yeni-Kısıt-Ekle
| Bir-Kısıt-Güncelle
| Tüm-Kısıtları-Güncelle
| Bir-Kısıt-Sil
| Tüm-Kısıtları-Sil

Diğer kurallar yukarıda belirlenmiş tüm değişkenler için türetme kurallarını belirlemektedir.
Görüldüğü gibi Komutlar değişkeni için verilmiş ikinci kural sağ-özyinelemeli bir kuraldır.
Gramerde buna benzer başka kurallar da bulunmaktadır (üç adet sol-özyinelemeli, on adet
sağ-özyinelemeli). Yukarıda belirtildiği gibi araştırma sırasında incelenmiş ayrıştırıcıların
özyinelemeli kuralları başarıyla işleyebildiği görülmüştür, bu nedenle özyinelemeli kuralların
herhangi bir probleme yol açmayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Yine de, ayrıştırıcının solözyinelemeli kurallar konusunda kısıtlamalar getirmesi halinde dahi çalışmada elde edilen
gramerin bu sorunu çözecek şekle kolayca adapte edilebileceği bilinmektedir (standart solözyineleme eleme teknikleri kullanılarak), bu nedenle ilgili gramer ile devam edilmesi kararı
alınmıştır.
Ayrıca, gramerde kullanılan bazı sözlüksel (lexical) elemanlar için, düzenli ifadeler (regular
expressions) kullanılarak tanımlar da yapılmıştır. Örneğin, reel sayıların tanımlanması için şu
ifade kullanılmıştır:
(- | ε) (0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)+ . (0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)*
4.5 Ara Dil Tasarımı
Bağlamdan bağımsız gramerin oluşturulmasından sonraki aşama için şu hedefler
belirlenmiştir:


Dönüşüm aracının iki temel parçası olacak ayrıştırıcı – yorumlayıcı arasında
kullanılacak ara dilin tasarlanması



Dönüşüm dilinin sahip olması gereken diğer gereksinimlerin belirlenmesi ve bu
gereksinimlerin karşılandığının garantilenmesi için bağlamdan bağımsız gramer temel
alınarak bir öznitelik gramerinin (attribute grammar) tasarlanması
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(Terminoloji

hakkında:

İngilizce

“attribute”

karşılığı

Türkçede

“öznitelik”

terimi

kullanılmaktadır. Ancak “attribute gramer” deyimindeki “attribute” ile “feature attribute”
deyimindeki “attribute”, kavramsal olarak benzerlik göstermekle birlikte teknik olarak farklı
anlamlara gelmektedir.)
Ayrıştırıcı, girdi olarak verilen betiğin dönüşüm dilinin yapısına uygun olup olmadığını
denetleyecek, hatalar varsa bunları kullanıcıya bildirecek bir araçtır. Bu araç girdi betiği
dönüşüm dilinin gramerine karşı kontrol edecektir. Dönüşüm dili kullanıcı dostu olarak
tasarlandığından otomatik işlemeye uygun olmasından daha çok kolay kullanılabilir olması
amacıyla inşa edilmiştir. Bu dilde yazılmış bir betiğin şekilsel (sözdizim) açıdan geçerli
olduğu anlaşıldıktan sonra işlemler otomatik olarak yürütüleceği için yorumlayıcıya girdi
olacak ara çıktının kullanıcı dostu olmasına gerek yoktur. Bu ara çıktının türetileceği dil
otomatik işlemeye uygun olacak bir dil olarak tasarlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda ilk olarak dönüşüm dilindeki her bir yapı için herhangi bir muğlaklığa
mahal bırakmayacak şekilde benzersiz yapı kodları belirlenmiştir. Örneğin, kök özellik
deklarasyonu için 1, iç özellik deklarasyonu için 2, dallar arası kısıt deklarasyonu için 3,
özellik ekleme komutu için 10, özellik güncelleme komutu için 11 gibi kod numaraları
belirlenmiştir. Bu sayede yorumlayıcının bir sayı okuduğu anda hangi deklarasyon/komut
tipini işlemek üzere olduğunu kesin olarak bilebilmesi sağlanmıştır.
Sonraki adımda her bir yapının (deklarasyon ve komut) alt parçalarının benzersiz olarak
tanımlanabilmesi için yönlendirici olacak benzersiz (unique) alt yapı kodları belirlenmiştir.
Örneğin, bir özellik ekleme komutu temel olarak üç parçadan oluşmaktadır: (i) eklenecek
özelliğin adını belirten kısım, (ii) eklenecek özelliği üst-modelde temsil edecek özelliğe ait
bilgileri (özelliğin annesi, ayrışma ilişkisi, fiyat, enerji, vb. özelliği tanımlayan alana bağlı ve
kullanıcı/tasarımcı tarafından belirlenmiş) belirten kısım, (iii) özellik ekleme komutunun
yorumlayıcı tarafından doğru şekilde çalışmasını sağlayacak koşutları (örneğin, eklenecek
özelliğin annesi şu şartlara haiz olsun, eklenecek özelliğin ayrışma ilişkisi şu olsun,
eklenecek özelliğin fiyatı şu şekilde hesaplansın, vb.) tarif eden kısım. Yorumlayıcının
komutla (veya deklarasyonla) ilgili betikte belirtilmiş bilgileri tam ve doğru bir şekilde
alabilmesi için tüm bu alt parçalara benzersiz kodlar atanmıştır. Örneğin, özellik ekleme
komutunu belirten 10 kodu aynı zamanda birinci temel parçayı belirtmek için kullanılırken,
komutun yorumlayıcı tarafından çalıştırılabilmesi için gerekli betimlemeleri tarif eden kısım, ki
bu kısım tüm dönüşüm dili komutlarında bulunabilir, için 100 kodu kullanılmıştır.
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Tüm deklarasyonlar ve komutlar için benzersiz kodlamalar belirlendikten sonra dönüştürücü
ara-dilinin otomatik olarak işlenebilmesi için gerekli zemini oluşturacak ara-dil bağlamdan
bağımsız grameri inşa edilmiştir. Örneğin, özellik ekleme komutuna ait ara-dil bağlamdan
bağımsız gramerdeki üst seviye kural şu şekilde oluşturulmuştur:
AraDil_ÖzellikEkleme ::=
10 ÖzelliğinAdı
2 ÖzelliğinAnnesiniBetimleyici
3 ÖzelliğinAyrışmaİlişkisiniBetimleyici
5 ÖzelliğeAitÖznitelikler
100 Koşutlarİfadesi
…
ÖzelliğinAyrışmaİlişkisiniBetimleyici ::=
1 // mandatory
| 2 // optional
| 3 ÖzellikAdı // alternative
| 4 ÖzellikAdı // or
| 5 DeğişkenAdı 1 // çözümlenmeli - yalnız ayrışma ilişkisi
| 5 DeğişkenAdı 2 ÖzellikAdı // çözümlenmeli – grup ayrışma ilişkisi
ÖzelliğeAitÖznitelikler ::= Öznitelik, ÖzelliğeAitÖznitelikler | ε
Öznitelik

::= 1 ÖznitelikAdı TamSayıDeğer
|

2 ÖznitelikAdı ReelSayıDeğer

| 3 ÖznitelikAdı BooleanDeğer
| 4 ÖznitelikAdı SözDizimiDeğer
…
Bu gramer tarafından temsil edilen ara kodlar hâlihazırda ayrıştırıcıdan geçmiş ve dilin
yapısına uygun olduğu belirlenmiş kodlar olacağı için bu gramerin sol-özyinelemeli (leftrecursive) veya sağ-özyinelemeli olmasının herhangi bir probleme yol açmayacağı
değerlendirilmiştir. Ancak, yorumlayıcının en küçük bir muğlaklıkla karşılaşmaması hayati
önem arz etmektedir. Bu durumun sağlanabilmesi için gramer sıkı bir şekilde analiz edilmiş,
üzerinde çok detaylı testler gerçekleştirilmiş, bu amaç doğrultusunda geniş girdi örneklemleri
hazırlanmış ve alınan sonuçlar doğrultusunda gerekli ince ayarlamalar yapılmıştır. Bu
çalışmalar ara-dil yapısının doğruluğunu sağladığı gibi farklı yararlar da sağlamıştır. Örneğin,
bu test çalışmaları sırasında Boolean sabitlerinin dönüştürücü dilinde gerek duyulabilecek
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her yerde kullanılmasının sağlanamadığı görülmüş, bu sorunu ortadan kaldırabilmek için yine
bu çalışma kapsamında inşa edilmiş dönüştürücü diline ait bağlamdan bağımsız gramer
gözden geçirilmiş, ara-dile ait gramer düzenlemeleri yansıtacak şekilde güncellenmiş ve tüm
testler yeniden yapılmıştır. Bu sayede dönüştürücü diline ait gramerdeki bir eksiklik çok erken
safhada belirlenmiş ve giderilmiştir. Tüm çalışmalar sonuçlandıktan sonra elde edilen ara-dile
ait gramer toplamda 141 farklı kuraldan oluşmaktadır.
4.6 Dildeki Bağlam-Bağımlı Hususların İşlenmesi
Dönüşüm dilinde yazılmış bir programın biçimsel olarak dile uygun olması programın
geçerliliği için gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. Örneğin, her bir dönüşüm programı iki
kısımdan oluşur: deklarasyonlar ve komutlar. Önceden herhangi bir programda kaç adet
deklarasyon olacağı kesin olarak öngörülemeyeceği için deklarasyonlar dönüşüm dilinin
gramerinde

özyineleme

içeren

kurallar

kullanılarak

belirtilmiş

durumdadır.

Tüm

deklarasyonlar dilin yapısına biçimsel olarak uygun olabilir, ancak, iki farklı özelliğin
deklarasyonlarda aynı ismi taşıması özellik modeli yapısına aykırı bir durumdur ve program
böyle bir durum içeriyorsa biçimsel olarak düzgün görünse de dil açısından geçerli
olmamalıdır. Bahsedildiği gibi deklarasyonlar özyinelemeli kurallar kullanılarak tanımlandığı
için bu durumun kontrolünü bağlamdan bağımsız gramer kullanarak yapabilmek mümkün
değildir. Ancak, böyle durumların kontrolü öznitelik gramerleri kullanılarak yapılabilir (Aho vd.,
2007).
Yorumlayıcının üzerine binecek yükü azaltmanın performans açısından olumlu sonuçlar
doğuracağı değerlendirildiği için önceki paragrafta bahsedilen durum benzeri kontrollerin
ayrıştırma sırasında bir öznitelik grameri güdümünde yapılması yolu seçilmiştir. Öznitelik
gramerine yukarıda bahsedilen etki alanı (scope) kurallarını kontrol etmenin yanı sıra farklı
görevler de yüklenmiştir. Örneğin, ayrıştırıcılar dildeki operatörlerin öncelik sıralamasını
belirlemek için farklı yöntemler kullanırlar (mesela hangi operatöre ait kuralın önce yazılmış
olduğu gibi). Yorumlayıcının öncelik sırasını sade, parantezlerden arındırılmış ve doğru bir
şekilde belirleyebilmesi için dilde kullanılan ifadelerin infix notasyondan postfix notasyona
çevrilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu görevin dönüşüm dili betiğinin
ayrıştırılması ve ara-dile dönüştürülmesi sırasında ayrıştırıcı tarafından öznitelik gramerine
uygun olarak yapılması planlanmış ve öznitelik gramerine bu durumu içerecek aksiyonların
da eklenmesine karar verilmiştir.
Bu amaç doğrultusunda dönüşüm dili tasarımının son aşaması olan öznitelik gramerinin
tasarımı çalışması gerçekleştirilmiştir. Öznitelik grameri dönüşüm dilinin bağlamdan bağımsız
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gramerinin her bir kuralına gerekli aksiyonlar ve kontroller eklenerek oluşturulmuştur.
Öznitelik gramerinin rehberlik ettiği başlıca görevler olarak şunlar belirlenmiştir:


Dönüşüm dilinde yazılmış programın ara-dile çevrilmesi



Deklarasyonlardaki özellik adlarının etki alanı kontrolü (özellik adlarının etki alanı tüm
özellik modelidir, yani modelde aynı adlı iki farklı özellik olamaz)



Deklarasyondaki her bir özelliğe ait özniteliklerin adlarının etki alanı kontrolü (öznitelik
adlarının etki alanı ait oldukları özellikle sınırlıdır, yani bir özellik aynı adlı iki farklı
öznitelik barındıramaz, ancak iki farklı özellik aynı adlı öznitelikler barındırabilir)



Dallar arası kısıtlarda kullanılan özelliklerin hâlihazırda deklare edilmiş olması



Belirlenen ayrışma ilişkisinin düzgün bir şekilde belirlenip belirlenmediğinin kontrolü
(örneğin “Bir özellik” alternative “Kardeş özellik” kabul edilebilir bir ayrışma ilişkisidir
zira alternative bir grup ayrışma ilişkisidir, ancak “Bir özellik” mandatory “Başka bir
özellik” düzgün bir ayrışma ilişkisi değildir çünkü mandatory yalnız bir ayrışma
ilişkisidir)



Güncelleme komutlarında güncellenen parçanın tekrar edilmediğinin kontrol edilmesi
(örneğin, tek bir dallar arası kısıtın güncellenmesi komutunda kısıt tipinin iki farklı
noktada hem requires hem de excludes olarak güncellenmesi isteği muğlaklık
yaratacağından kabul edilebilir değildir)



Matematiksel (aritmetik) ve mantıksal (Boolean) ifadelerin infix notasyondan parantez
kullanımı gerektirmeyen, öncelik bilgisini doğal olarak bünyesinde taşıyan postfix
notasyona çevrilmesi

Kısıtlarda kullanılan özelliklerin hâlihazırda deklare edilmiş olup olmadığını görmek için şöyle
bir yol izlenmiştir: Özellik deklarasyonları sırasında kullanılan özellik isimleri bir synthesized
attribute aracılığıyla toplanmıştır.
ÖzellikDeklarasyonları1 ::=
Deklarasyon
ÖzellikDeklarasyonları1.isimKümesi ← { Deklarasyon.özelliğinİsmi }
| Deklarasyon; ÖzellikDeklarasyonları2
ÖzellikDeklarasyonları1.isimKümesi ←
{ Deklarasyon.özelliğinİsmi } ∪ ÖzellikDeklarasyonları2.isimKümesi

Daha sonra toplanan isim kümesi bir inherited attribute aracılığıyla kısıt deklarasyonlarına
geçirilmiştir.
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Deklarasyonlar ::= ÖzellikDeklarasyonları KısıtDeklarasyonları
KısıtDeklarasyonları.isimKümesi ← ÖzellikDeklarasyonları.isimKümesi
KısıtDeklarasyonları1 ::=
KısıtDeklarasyonu
KısıtDeklarasyonu.isimKümesi ← KısıtDeklarasyonları1.isimKümesi
| KısıtDeklarasyonu; KısıtDeklarasyonları2
KısıtDeklarasyonu.isimKümesi ← KısıtDeklarasyonları1.isimKümesi
KısıtDeklarasyonları2.isimKümesi ← KısıtDeklarasyonları 1.isimKümesi

Son olarak her bir kısıt deklarasyonunda, kısıtta geçen özellik isimlerinin önceden deklare
edilip edilmediği kontrol edilmiştir:
KısıtDeklarasyonu ::= Özellik1 KısıtTipi Özellik2
Kontroller:
Özellik1.özelliğinİsmi ∈ KısıtDeklarasyonu.isimKümesi
Özellik2.özelliğinİsmi ∈ KısıtDeklarasyonu.isimKümesi

4.7 Kullanım Örneği
Aşağıdaki özellik modelini başlangıç noktası olarak alan, bazı küçük kullanım örnekleri bu
kısımda, Şekil-2’deki model kullanılarak sunulmaktadır.

Şekil 2. Kullanım örnekleri için özellik modeli
i) Modelleyici yeni bir özellik eklemek için şu komutu kullanabilir:
add feature “F18”
with attributes (
_parent = Var1._name,
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_decomp = or to Var2,
a1 = string : "fun",
a3 = numeric : 8)
where Var1.stype = "basic"
and Var1.price <= 15
and Var2._parent = Var1._name
and Var2.extracost > 0;

Bu komut yeni bir özellik olan “F18” özelliğini, “F1” özelliğinin bir çocuğu olacak ve “F9” ve
“F10” özellikleri ile aynı or ayrışma ilişkisine girecek şekilde ekler.
ii) Modelleyici a3 özniteliğinin değeri 6’dan küçük olan tüm özelliklerin a3 özniteliğine 6
değerini atamak için şu komutu kullanabilir:
updateall feature Var
set a3 = numeric : 6
where Var.a3 < 6;
iii) Modelleyici “F3” özelliğini, bu özelliğin tüm çocuklarını ve bu özelliklerden herhangi birini
içeren tüm dallar arası kısıtları modelden silmek için şu komutu kullanabilir:
remove feature “F3”;
iv) Modelleyici “F1” özelliğinin tüm çocuklarının “F4” özelliğini gerektirmesi için şu komutu
kullanabilir:
add constraint Var requires “F4”
where Var._parent = “F1”;
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5. DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ

Dönüşüm diline ait tüm kavramsal temellerin kurulması ile birlikte kavramsal çalışmaları
işleyecek ayrıştırıcı ve yorumlayıcı yazılımların geliştirilmesi çalışmasına başlanmıştır. Bu
amaç doğrultusunda ilk olarak ilgili yazılımların yerine getirmesi gereken gereksinimler
detaylı olarak belirlenmiştir.
Ayrıştırıcının yerine getirmesi gereken başlıca işlevlerin şunlar olduğu belirlenmiştir:


Dönüşüm dilinde yazılmış programın dilin gramerine uygun olup olmadığının
belirlenmesi
o

Bu sırada sözlüksel çözümleme (lexical analysis) yapabilmesi

o

Bu sırada sözdizimsel çözümleme (grammatical analysis) yapabilmesi


Sol-özyinelemeli ve sağ-özyinelemeli gramer kurallarını başarıyla
işleyebilmesi



Eğer program dile uygunsa program kodunu ara-dile çevirmesi



Eğer program dile uygun değilse
o

Açıklayıcı bir hata mesajı verebilmesi

o

Görülen ilk hatada ayrıştırma işleminden çıkmaması, mümkün olduğunca
verimli bir şekilde hatadan kurtulması ve programın kalanını ayrıştırma
işlemine devam edebilmesi

Yorumlayıcının yerine getirmesi gereken başlıca işlevlerin şunlar olduğu belirlenmiştir:


Ara-dile çevrilmiş program kodunu başarıyla okuyabilmesi ve işleyebilmesi



Yazılmış programdaki deklarasyonlardan bir özellik modelini başarıyla oluşturabilmesi



Yazılmış programdaki komutları başarıyla çalıştırabilmesi



Komutlarda belirtilmiş koşutların yerine gelip gelmediğini anlayabilmek için kısıt
çözebilmesi (constraint solving)



Komutlarda belirtilmiş ifadelerin (matematiksel, Boolean, söz dizisi ifadeleri) tip
kurallarına uygun olup olmadığını anlayabilmesi (type checking)



Özellik modeli üzerinde gerçekleşebilecek evrim adımlarını (özellik ve dallar arası
kısıt ekleme/güncelleme/silme) model üzerinde başarıyla işleyebilmesi



Dönüşüm sonucunda elde edilen evrilmiş özellik modelinin kaydedilebilmesi



TVL’de kaydedilmiş deklarasyonların işlenebilmesi
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Gereksinimler detaylandırıldıktan sonra tasarım aşamasına geçilmiştir. Tasarım çalışmasının
sonucunda yazılımın Şekil-3’de gösterilen bileşenlerden oluşması gerektiği sonucuna
varılmıştır:

Şekil 3. Yorumlayıcının yapısı

Tasarımın yapılmasıyla birlikte yazılımlar geliştirilirken kullanılacak programlama dili,
programlama ortamı ve üçüncü parti araçların neler olacağına yönelik araştırmalar
yapılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda şu kararlar alınmıştır:
Gerek yazılımı geliştirecek araştırmacıların deneyimi gerekse hâlihazırda var olan ve
ulaşılabilir durumdaki kütüphanelerin zenginliği göz önüne alınarak yazılımların Java
programlama dillinde geliştirilmesine karar verilmiştir. Bu karar sonrasında da bütünleşmiş
geliştirme ortamı olarak zengin, sağlam ve olgunlaşmış bir ortam olan Eclipse Neon yazılım
geliştirme ortamının kullanılmasına karar verilmiştir.
Bu kararlar doğrultusunda yorumlayıcı yukarıda belirtilen bileşenleri içerecek şekilde
başarıyla geliştirilmiştir. İlgili bileşenler hakkında detaylı bilgi aşağıdaki alt başlıklarda
sunulmuştur.
5.1 Ayrıştırıcı
Çalışmalar sırasında bir ayrıştırıcı geliştirmenin kendi başına bir proje konusu olabilecek
denli geniş bir görev olduğu görülmüştür. Ancak bu konu uzun yıllardır bilgisayar
mühendisliği topluluğunun üzerinde çalışmakta olduğu ve olgunlaşmış bir konudur. Bu
sayede bu görevi yerine getirebilecek çok sayıda ücretsiz üçüncü parti yazılım erişilebilir hale
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gelmiştir. Bu olanaklardan olabildiğince çok yararlanabilmek için bu tip hazır araçlar
incelenmiştir.
Ayrıştırma işlemi için yapılan araştırmalar sonucunda ANTLR ayrıştırıcı geliştirme aracının
4.5.3 sürümünün kullanılmasına karar verilmiştir (Parr, 2007). Bu kararın alınmasında etkili
olan başlıca nedenler şunlardır:


Uzun yıllardır geliştirilmekte olan, halen aktif desteği devam eden, olgunlaşmış, pek
çok büyük firma tarafından kullanılmakta olan (örneğin, Twitter tarafından kullanıcı
mesajlarındaki

belli

kalıpları

otomatik

olarak

bulabilmek

için

ayrıştırıcılar

geliştirilmesinde kullanılmaktadır) güçlü bir araç olması


Java projelerinde kolayca kullanılabilecek bir jar kütüphanesi sürümünün mevcut
olması



Hem lexical analysis hem de grammatical analysis için gerekli araçları bünyesinde
barındırması (bu sayede lex ve yacc gibi iki farklı araç kullanmaya gerek kalmaması)



Hem sağ-özyinelemeli hem de sol-özyinelemeli kuralları işleyebilmesi



Hatadan kurtulma ve ayrıştırmaya devam edebilme mekanizmaları barındırması ve
geliştirici tarafından bu mekanizmaların aşırı yükleme (overloading) yoluyla daha da
hedefe ve işlenen dile özel hale getirilebilme olanağını sunması



Öznitelik gramerinin gerektirdiği aksiyon ve kontrollerin yapılabilmesi için Java dilinde
yazılmış

kod

parçalarının

bağlamdan

bağımsız

gramer

kurallarına

kolayca

eklenebilmesine izin vermesi


Öznitelik gramerinde bolca kullanılmış olan inherited ve synthesized özniteliklerin
kullanımı için çok kolay kullanılabilir mekanizmalar sunması

Bu sayede ayrıştırıcının geliştirilmesi için öznitelik gramerinde belirtilen gereksinimlerin Java
dilinde kodlanması ve ANTLR’ın işleyeceği bağlamdan bağımsız gramere bu kod
parçalarının gömülmesi yeterli olmuştur. Ayrıca bu aşamada üretilecek hata mesajlarının
özelleştirilmesi ve hatadan kurtulma mekanizmasının daha etkin kullanılabilmesi için bazı
aşırı yükleme kodları yazılmıştır, ancak, işlemin asıl büyük ve zorlu kısmını oluşturan
“özyinelemeli bağlamdan bağımsız gramer işleme” işinden kaçınılması sağlanmıştır.
5.2. Ara-Dil Okuyucu
Ayrıştırıcı tarafından oluşturulan ara-dil program dosyasını okuyan ve öğeleri (deklarasyonlar
ve komutlar) kolayca işlenebilir iç veri yapıları haline dönüştüren bir Ara-Dil Okuyucu bileşeni
bulunmaktadır. Bu bileşen, deklarasyon ve komutları ayıklar, kendi içlerinde sıralar,
istendiğinde diğer bileşenlere sağlar.
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5.3 Özellik Modeli Yönetici
Bu bileşenin yerine getirdiği temel görevler şunlardır:


Üzerinde çalışılacak özellik modelinin güncel halini tutmak



Özellik modeline özellik/dallar arası kısıt ekleme/güncelleme/silme işlevlerini yerine
getirmek



Özellik modelinin yapısının sağlam kalmasını sağlayacak denetlemeleri yapmak
(örneğin, kök özelliğin silinmesini engelleyecek, model içinde döngüler oluşmasını –
bir özelliğin kendisinden ayrışan özelliklerden birinin altına taşınması gibi–
engelleyecek, vb. denetimler)



Dönüşüm komutlarının çalıştırılması sonucunda ortaya çıkan etkilerin tüm model
üzerine doğru bir şekilde yayılmasını sağlamak (örneğin, bir özellik silindiğinde o
özelliği içeren tüm dallar arası kısıtları otomatik olarak silmek)

5.4 Kısıt Çözücü
Dönüşüm dili komutların uygulama koşutları belirtilirken ifade gücünün arttırılması amacıyla
özellik değişkenlerinin kullanılmasına izin verilmektedir (örneğin, “özelliğin yeni annesi öyle
bir özellik olsun ki fiyat özniteliği en çok 50, performans özniteliği en az 80 değerini
taşısın„ şeklinde bir durumun ifade edilebilmesi için F adında bir özellik değişkeninin F.fiyat ≤
50 ve F.performans ≥ 80 şeklinde kullanılabilmesine izin vermektedir). Bu değişkenlerin
hangi özelliklere çözümleneceği ancak çalışma sırasında dinamik olarak komutta belirtilen
kısıtların çözümlenmesiyle bulunabilir. Kısıt Çözücü bileşeninin görevi bu gibi durumlarda
dinamik olarak gerekli çözümlemelerin yapılıp sonuçların bulunmasını sağlamaktır.
Bir kısıt çözücü geliştirmek kendi başına bir proje konusu olabilecek denli geniş bir ar-ge
konusudur. Ancak bu konu uzun yıllardır bilgisayar bilimleri ve mühendisliği topluluğunun
üzerinde çalışmakta olduğu ve olgunlaşmış bir konudur. Bu sayede bu görevi yerine
getirebilecek çok sayıda ücretsiz üçüncü parti yazılım erişilebilir hale gelmiştir. Bu
olanaklardan olabildiğince çok yararlanabilmek için bu tip hazır araçlar incelenmiştir.
Sonuç olarak SICStus Prolog dağıtımında bulunan jasper kütüphanesinin kullanılmasına
karar verilmiştir (SICS, 2019). Bu kararda da şu nedenler etkili olmuştur:


Uzun yıllardır geliştirilmekte olan, halen aktif desteği devam eden, olgunlaşmış, pek
çok büyük firma tarafından kullanılmakta olan güçlü bir kütüphane olması



Java projelerinde kolayca kullanılabilecek bir jar kütüphanesi sürümünün mevcut
olması



Geliştiricilerin hâlihazırda sahip oldukları SICStus Prolog deneyimi
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İleride yapılabilecek eklemeler için (örneğin, genel kısıtlar (global constraints)) aynı
aracın zengin kütüphaneler içermesi

Bu sayede komutlarda belirtilen koşutların sağlanıp sağlanmadığını bulabilmek için gerekli
veriyi bir SICStus Prolog programına eşlemek ve tüm kısıt çözme işlemlerinin bu kütüphane
tarafından yapılmasını sağlamak mümkün olmuş, bu da kısıt çözme için gereken iş yükünü
önemli ölçüde azaltmıştır.
Kısıt çözücünün temel görevi yapılmış olan özellik tariflerinin hangi özelliklere uyduğunun
bulunmasıdır. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak özellik tariflerini ve tarifi yönlendiren şartları
bir kısıt programına eşler. Daha sonra oluşturulan kısıt programını SICStus Prolog
kütüphanesine çözdürür. Son olarak SICStus Prolog’un ürettiği çözüm kümelerini yorumlayıcı
motoruna iletir.
5.5. Komut İşleyici
Temel görevi girdi programdaki komutları teker teker çalıştırmak, sonuçlarını hesaplamak ve
tarif edilen dönüşüm adımının sonuçlarını modele yansıtmak olan Komut İşleyicinin bileşeni
bulunmaktadır. Bileşen, bu amaç doğrultusunda Özellik Modeli Yönetici, Kısıt Çözücü, Tip
Denetleyici bileşenlerinden faydalanır.
5.6 Tip Denetçisi
Dönüşüm dili pek çok yerde matematiksel, mantıksal (Boolean) ve söz dizimi karşılaştırma
ifadelerinin kullanılmasına izin vermektedir. Bunun yanı sıra, yukarıda da belirtildiği gibi,
dönüşüm dilinde özellik değişkenleri de kullanılabilmekte ve bu değişkenler çeşitli ifadelerde
kullanılabilmektedir. İfadelerin argüman tipleri açısından sağlıklı olup olmadığının kontrolünü
statik bir şekilde (örneğin ayrıştırma işlemleri sırasında) yapmak her zaman mümkün
olmayacaktır, zira F.abc ≤ 50 gibi bir ifadeyle karşılaşıldığında F değişkeninin hangi özelliğe
çözümleneceği bilinmeden tip kontrolü yapabilmek mümkün değildir. Örnek olarak diyelim ki
“A” özelliği de “B” özelliği de abc adlı özniteliklere sahip olsun. Ancak, “A” özelliğinin abc
özniteliği tam sayı, “B” özelliğinin abc özniteliği

Boolean olsun. Eğer F değişkeni “A”

özelliğine çözümlenirse ifade düzgün, “B” özelliğine çözümlenirse ifade argüman tipleri
açısından sorunlu olacaktır. Bu durumu kısıt çözme yapmadan bilebilmek mümkün değildir).
Dolayısıyla, ifadelerdeki tip denetimlerini dinamik olarak yapmak zaruridir. Tip Denetçisi
bileşen komutların bünyesindeki ifadelerin tip kontrollerini dinamik olarak yerine getirir.
5.7 TVL İşleyici
Dönüşüm dilinin geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından benimsenebilmesi için mevcut özellik
modeli ifade notasyonlarından mümkün olduğunca fazlasını işleyebilmesi gerektiği
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değerlendirilmiştir.

Bu

nedenle,

mevcut

özellik

modeli

ifade

dillerinin

en

yaygın

kullanılanlarından biri olan TVL’i işleyebilme yeteneğinin önemli bir artı olacağı görülmüştür
(Boucher vd., 2010), zira bu sayede hâlihazırda TVL formatında saklanan özellik modellerinin
de herhangi bir ek işlem yapmadan dönüşüm betiklerine girdi model olarak verilebilmesi
mümkün olacaktır. Bu amaç doğrultusunda TVL’de ifade edilen deklarasyonların ayrıştırıcıya
girmeden önce dönüşüm dili deklarasyonlarına otomatik olarak çevrilmesi görevini yerine
getirecek bir bileşen geliştirilmiştir. Ayrıca, ilgili bileşenin ileride TVL dışındaki popüler özellik
modeli ifade dillerini de (örneğin, Clafer) işleme yeteneklerinin kolayca eklenebileceği bir
şekilde geliştirilmesine dikkat edilmiştir.
5.8 Çıktı Yöneticisi
Dönüşümler sonucunda elde edilecek evrimleşmiş modelin son halinin içerdiği özellik ve
kısıtları Özellik Modeli Yöneticisinden alır ve uygun bir ifade dilinde (dönüşüm dili
deklarasyonları veya TVL) kaydeder.
5.9 Yorumlayıcı Motoru
Yorumlayıcının kalbini oluşturan ve bileşenlerin birlikte çalışmasını koordine ederek tüm
süreci yöneten bileşendir. Girdi dosyasının alınması, ayrıştırıcıda doğrulanması, oluşturulan
ara-dil içeriğinin elde edilmesi, kısıtların çözülmesi, tip denetiminin yapılması, komutların
çalıştırılması ve sonuçlarının özellik modeline yansıtılması, dönüşüm sonucunda elde edilen
özellik modelinin uygun bir biçimde kaydedilmesi işlemlerinin tümünü yukarıda bahsedilmiş
bileşenleri kullanarak yürütür, bileşenler arasında iletilmesi gereken veri akışını sağlar ve
ortaya çıkan/çıkabilecek hatalarla nasıl ilgilenilmesi gerektiğini yönetir.
5.10 Performans Analizi
Dönüşüm dili dinamik ortamlarda kullanılmak üzere tasarlandığından ve yorumlayıcıyı
çalıştıracak

donanımlar

elde

taşınan

telefon,

tablet

gibi

cihazlar

olabileceğinden

yorumlayıcının performansının yeterli seviyede olması anahtar konulardan biridir. Bu
nedenle, yorumlayıcının geliştirilmesini müteakiben performans değerlerinin görülebilmesi
için bir dizi test tasarlanmış ve yapılmıştır.
Yorumlayıcının çalışması sırasında performansı etkileyen en önemli faktörün özellik
değişkenlerinin çözümlenmesi için çalıştırılan üçüncü-parti kısıt çözücünün performansı
olduğu görülmüştür. Bundan dolayı hazırlanan testler bu noktanın etrafında şekillendirilmiştir.
İlk olarak testler için üç adet (küçük, orta, büyük) özellik modeli inşa edilmiştir. Küçük model
30 özellik ve 11 dallar arası kısıt, orta model 100 özellik ve 33 dallar arası kısıt, büyük model
ise 250 özellik ve 88 dallar arası kısıt içermektedir. Daha sonra her bir model için her bir
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komut tipinden dörder adet örnek hazırlanmıştır. Bir komut tipine ait tüm örnekler aynı işi
farklı sayıda özellik değişkeni kullanarak yapacak şekilde hazırlanmıştır (örneğin, her bir
örnek aynı özelliği aynı şekilde güncellemektedir), öyle ki ilk örnek hiç özellik değişkeni
içermemekte, ikinci örnek 1, üçüncü örnek 2 ve dördüncü örnek ise 3 özellik değişeni
içermektedir. Özellik modelleri ve çalıştırılacak komut örnekleri hazırlandıktan sonra komutlar
özellik modelleri üzerinde çalıştırılmış ve komutun tamamlanması için gerekli süre
ölçülmüştür. Tek bir ölçümün farklı nedenlerden dolayı istenmeyen sapmalar içerebileceği
değerlendirildiğinden deneyler on kez tekrarlanmış ve ölçülen sürelerin ortalaması alınmıştır.
Testler Intel 6700 HQ işlemci ve 16 GB belleğe sahip bir dizüstü bilgisayarda yapılmıştır.
Elde edilen sonuçlar Ek-2’deki tabloda sunulmuştur.
Elde edilen sonuçlar yorumlayıcının performansını etkileyen en önemli etkenlerin
dönüştürülecek modelin büyüklüğü ve komutta kullanılan özellik değişkeni sayısı olduğu
konusundaki öngörüleri doğrulmuştur. Örneğin, hepsi tamamen aynı işlevi yerine getirdiği
halde büyük modele bir özellik eklemek için kullanılan komut hiç özellik değişkeni
kullanılmadığında 1 milisaniyeden daha az, bir değişken kullanıldığında 3 milisaniye, iki
değişken kullanıldığında 6 milisaniye, üç değişken kullanıldığında ise 384 milisaniye zaman
almıştır.
Testler sonucunda elde edilen en önemli sonuç yorumlayıcının performansının beklentileri
karşılamakta yeterli olduğunun görülmesidir.
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6. DÖNÜŞÜM DİLİNİN ETKİNLİĞİNİN GERÇEKÇİ BİR ÖRNEK ÜZERİNDE SINANMASI

FEMEL dönüşüm dilinin tasarımı kapsamındaki çalışmalar sonucunda elde edilen dönüşüm
dili yapısının proje başlangıcında öngörülenden daha güçlü olduğu görülmüştür. Bu nedenle
dönüşüm dilinin dinamik sistemlerde olduğu kadar geleneksel ürün hatlarında da
kullanılabileceği

değerlendirilmiştir.

Dönüşüm

dilinin

performans

ve

ölçeklenebilirlik

niteliklerini sınamak amacıyla daha büyük ve karmaşık bir özellik modeline ihtiyaç
duyulmuştur. Bu değerlendirmenin desteklenmesi için uygun bir özellik modeli inşa edilmiştir.
İnşa edilen özellik modeli bilgisayar konfigürasyonu oluşturmak için kullanılacak gerçekçi bir
özellik modeli olarak kurulmuştur. Modelin en üst seviye özelliklerine ait bir çizenek (diagram)
Şekil-4’te verilmiştir.

Şekil 4. Kişisel bilgisayar özellik modeline ait üst düzey özellikler
.
Modeli oluşturan özelliklerin neler olacağını belirlemek için internet kaynakları araştırılmıştır.
Bunun yanı sıra her bir bilgisayar parçasını temsil edecek özelliğin fiyat ve performans
adında iki özniteliğe sahip olması gerektiğine karar verilmiştir. Parçaların bu özniteliklerine ait
değerlerin neler olacağının belirlenmesi için yine çok sayıda internet kaynağı incelenmiş ve
gerçekçi fiyat ve performans değerleri belirlenmiştir.
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Şekil 5. İşlemci (CPU) özelliğine ait alt özellikler
Not: Şekil-5’te bazı özellikler aynı adı taşımaktadır (örneğin, “5th G.”). Bu durum çizgede
okunurluğu arttırmak için görmezden gelinmiştir. Asıl modelde her bir özellik benzersiz bir
ada sahiptir.

Şekil 6. Monitör özelliğine ait alt özellikler
Çalışma sonucunda, literatürde emsali bulunmayan büyüklükte, toplam 1.227 özellikten
oluşan, bir özellik modeli elde edilmiştir. Bu model üzerinde çeşitli dönüşüm programları
yazılmış ve yorumlayıcı kullanılarak çalıştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar gerek dilin
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yetenekleri gerekse yorumlayıcının performansı açısından son derece başarılı olarak
değerlendirilmiştir.
Örneğin, modele yeni özellikler ve kısıtlar eklemek için bir program yazılmıştır. Öncelikle 13
adet özellik ekleme komutu yazılmış ve bu komutlar modele 13 yeni özellik eklemiştir. Daha
sonra bu yeni özellikleri kullanarak modele bazı dallar arası kısıtlar eklemek için komutlar
yazılmıştır. Sadece 2 adet dallar arası kısıt ekleme komutu kullanarak modele 7.016 adet
anlamlı dallar arası kısıt eklemek mümkün olmuştur, bu durum dilin ifade yeteneğinin ne
kadar güçlü olduğunu ispatlamaktadır. Tüm dönüşüm süreci (girdinin alınması, ayrıştırılması,
vs.) Intel i7-6700HQ işlemciye ve 16 GB belleğe sahip bir dizüstü bilgisayarda sadece 4
saniye sürmüştür, bu durum yorumlayıcının performans açısından gayet başarılı olduğunu
göstermektedir.
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7. DÖNÜŞÜMÜN SEMANTİK DENETİMİ İÇİN ANALİZLER VE ALGORİTMALAR

Bir ürün hattının (ister statik ister dinamik olsun) kalbinde ürün hattının temsil ettiği ürünleri
ifade eden değişkenlik modeli (bu proje kapsamında özellik modeli) bulunur (Capilla vd.,
2013). Bu nedenle, gerek dinamik ürün hattının (DÜH) sağlığının korunması gerekse özellik
modeliyle hâlihazırda çalışmakta olan ürünün uyumunun sağlanması için çeşitli analizler
yapılması zorunlu bir gereksinimdir. Dönüşümlerin semantik kontrolü iki boyutta ele
alınmaktadır. Birinci boyut, dinamik ürün hattının, dolayısıyla özellik modelinin evriminin
sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesiyle ilgilidir. İkinci boyut ise bir dinamik ürün hattının çalışma
zamanı içinde yeniden yapılanmasının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesiyle ilgilidir. Birinci
boyut bu bölümde, ikinci boyut ise takip eden bölümde tartışılmaktadır.
7.1 Özellik Modeli Analizleri ve Genel Kısıtlar
Özellik modeli analizlerindeki birinci boyut, dinamik ürün hattının (DÜH) otonom evrimin bir
adımını temsil eden, özellik modeli dönüşümüne odaklanmaktadır. Sistem güvenilirliğini
sağlamak adına, bir dönüşüm işlemi sonucunda oluşan özellik modelinin semantik bakımdan
denetlenmesi gerekmektedir. Dönüşüm kuralları, girdi modelin sentaktik (sözdizimsel) olarak
geçerli yapıda olduğu (well-formed) varsayımı altında, sonuç modelin de sentaktik bakımdan
geçerli olduğunu garanti etmektedir. (Terminoloji hakkında: İngilizce “syntax” karşılığı olarak
dilbilimde “sözdizim” karşılığı kullanılmaktadır. Metin-tabanlı bir dil söz konusu olduğunda bu
karşılık isabetlidir. Ancak biçimsel olarak söz veya sembollerin dizilmesi her durumda
belirleyici nokta değildir. Bazı tartışmalarda çizgesel bir gösterimle ifade edilen diller ön plana
çıkmaktadır. Bu bakımdan “syntax” karşılığı olarak, doğrudan aktarma yoluyla, “sentaks”
deyimi daha geniş anlamda kullanılmaktadır.) Ancak, sonuç modelin anlamsal bakımdan
doğru yapılandırılmış olduğu, yalnızca dönüşüm kuralları ile garanti edilememektedir.
Örneğin, sonuç modelin temsil ettiği ürün kümesinin boş olup olmadığının denetlenmesi,
anlamsal (semantik) bir denetimdir.
Gerçekleştirilen analiz operasyonları ve denetimler aşağıda belirtilmektedir. Söz konusu
işlemler, verilen bir özellik modeli üzerinde uygulanmaktadır. Sonucu liste (küme) olan
işlemlerin, sayı (listedeki eleman sayısı) veren versiyonları ayrıca mevcuttur.
FMDSL bir genişletilmiş özellik modeli derleyicisidir. Girdi olarak özellik modeli kaynak kodu
alır. Farklı çözümleyici ortamları için derlenebilir kod çıktısı verir.
Üretilen çıktı, modele uygulanabilecek aşağıda belirtilen analizleri içerir:
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* Geçerli özellik modeli: Sözdizimi kontrolüne dahil olarak girdi modelin geçerli olup olmadığı
kontrol edilir. Evrim sonucu dönüşen özellik modelinin halen bir ürün ailesini temsil edip
etmediğinin anlaşılması dönüşümün sağlığının kontrol edilebilmesi için zorunlu bir
gereksinimdir.
* Geçerli ürün: Verilen bir ürünün özellik modeline uygunluğunun doğrulanmasıdır. Özellik
modeli evrim sonucu dönüştüğünde hâlihazırda çalışmakta olan ürünün halen özellik
modeline göre geçerli bir ürün olup olmadığının belirlenmesi zorunlu bir gereksinimdir.
* Geçerli yarım konfigürasyon: Verilen bir konfigürasyonun bir kısmının belirsiz olması
halinde, belirli kısmının modele uyumluluğunun doğrulanmasıdır. Bu analiz sayesinde
uyumsuz mevcut ürününün yerine geçecek modelle uyumlu ürünün bulunması sırasında
farklı bir strateji (ürünün birden yeni bir ürünle değiştirilmesi yerine bir dizi konfigürasyon
adımı sonucunda elde edilmesi) mümkün olabilir, stratejik olanakları açık tutabilmek için
yararlı bir analiz operasyonudur.
* Tüm ürünler: Özellik modeline uygun olası tüm ürünlerin bulunmasıdır. Hâlihazırda
çalışmakta olan ürün eğer evrim sonucu dönüşmüş modele uygun değilse yeniden konfigüre
edilmesi ve yeni bir ürün haline getirilmesi gerekecektir. Yeni ürünün temsil edilen tüm
ürünler arasından belirlenmesi uygun olabilecek bir strateji olduğu için önemli bir analizdir.
* Ürün sayısı: Özellik modeline uygun olası tüm ürünlerin sayısıdır.
* Ölü özellikler: Verilen özellik modelinde seçilmesi mümkün olmayan özelliklerin
bulunmasıdır. UYMS bildirimizde dikkat çekildiği gibi ölü değerleri bulmak ve ayıklamak
temsil edilen tüm ürünlerin sayısını önemli ölçüde azaltmaktadır.
* Atomik özellikler: Verilen özellik modelinde seçilme zorunluluğu olan özelliklerin
bulunmasıdır.
* Değişken özellikler: Verilen özellik modelinde atomik veya ölü özelliklerin dışında kalan
özelliklerdir.
* Filtreleme: Yapılacak bir analizin, verilen bir yarım konfigürasyonun göz önünde
bulundurularak yapılmasıdır.
Bu analiz operasyonlarının dışında, daha kapsamlı analizlerin yapılmasına yardımcı
olabilecek araçlar, derleyicinin çıktısına dahil edilmiştir. Bu araçlar konfigürasyon değerlerini
parametre alan kısıt yüklemleri olarak uygulanmıştır. Bu yüklemler özellik modelinin

47

tanımlanmasında ek kısıtlar olarak da kullanılabilir. Ön tanımlı olarak bazı global kısıtlar (min,
max, sum, alldifferent) derleyici tarafından sağlanmıştır. Derleyici uygulaması kapsamında
kullanıcı tanımlı yüklemlerin eklenmesi ve kullanılması için programlama arayüzü
tanımlanmıştır.
* Optimizasyon: Mümkünse yapılması tercih edilecek bir analizdir, zira şöyle bir senaryoda
yarar sağlayabilir: model bir dönüşüme uğramış ve hâlihazırda çalışan ürün evrimleşmiş
modelle uyumsuz hale gelmiş olsun, doğal olarak çalışan ürün yeniden konfigüre edilmeli ve
yeni bir ürün haline getirilmelidir, bu işlem sırasında ürünün hangi ürüne dönüştürüleceği
kararının verilmesi sırasında önceden belirlenmiş optimizasyon kriterleri kullanılarak
optimizasyon analiz operasyonunun çalıştırılması karar verme sürecini kısaltabilir.
Yukarıda belirtilen analiz işlemlerinin yanısıra, yararlı bulunan bazı genel kısıtlar (global
constraints) da gerçekleştirilmiştir. Bunlar aşağıda belirtilmektedir. Bu kısıtlar, genişletilmiş
özellik modelinde bulunan özellik öznitelikleri (feature attributes) cinsinden ifade edilmektedir.
Genel kısıtları mantık programlamadaki diğer yüklemlerden ayıran biçimsel özellik, genel
kısıtlardaki değişken sayısının sabit olmamasıdır. Genel kısıtlardaki değişken argümanlar
özniteliklere karşılık gelmektedir. Bir genel kısıt modele katıldığında, özellik modelinin temsil
ettiği ürünler kümesi, verilen genel kısıtı sağlayan ürünler ile sınırlandırılmış olmaktadır
(Karataş vd., 2010).


Toplam (sum): Verilen bir öznitelik listesi için, öznitelik değerleri toplamı, belirtilen bir
aralıkta bulunan ürünler geçerli sayılmaktadır.



Hepsi farklı (All different): Verilen bir öznitelik listesi için, öznitelik değerleri birbirinden
farklı olan ürünler geçerli sayılmaktadır.

7.2 Derleyici Tasarımı
Belirlenen işlemler kısıt mantık programlaması (constraint logic programming) ile
gerçekleştirilmiştir. Kısıt mantık programlama dili olarak GNU Prolog (Diaz, vd., 2012)
kullanılmış ve onun hazır bulunan CLP(FD) (Constraint Logic Programming (Finite Domain)
yüklemlerinden yararlanılmıştır. Kısıt mantık programlama dili olarak Prolog, FMSDL ara dil
sözdizimi tasarımına temel oluşturmuştur. Özellik modelini bir kısıt mantık programına
dönüştürmek amacıyla, proje öncesi çalışmalarımızda (Karataş vd., 2013) tanımlamış
olduğumuz, çeviri kuralları kullanılmıştır. Genişletilmiş özellik modelini ifade etmek için TVL
esaslı bir dil kullanılmıştır. Çevirici için gramer tasarlanırken çeviri kuralları da gözden
geçirilmiştir. Çeviride izlenen yöntem sentaks-güdümlü çeviri (syntax-directed translation)
yöntemidir (Aho vd., 2007). Bu yöntem, öznitelik gramerlerinin (attribute grammar)
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kullanımına dayanmaktadır. Çeviricinin ön-ucu, girdi özellik modelini bir LALR (ileri bakışlı
soldan sağa) gramer kullanarak ayrıştırmakta ve soyut sentaks ağacını kurmaktadır.Bu
amaçla LEMON adı verilen, açık kaynaklı bir ayrıştırıcı üreteci kullanılmıştır (SQLite Project,
2019). Ayrıştırıcının ön yüzünü oluşturan sözlüksel çözümleyici (lexical analyzer) ise Ragel
aldı verilen üreteç ile üretilmiştir (Colm Networks, 2019). Çeviricinin arka-ucu, bu ağacı alttan
üste doğru dolaşarak GNU Prolog dilindeki hedef kodu üretmektedir. Gnu Prolog ile yapılan
denemelerin çalıştığı görüldükten sonra, çevirici farklı kısıt çözücülere hedeflendirilmiştir.
Çalışmamız kapsamında, Java tabanlı Choco (Choco Team, 2019) ve C++ tabanlı Gecode
(Gecode Team, 2019) çözücüleri başarıyla hedeflenmiştir. Çeviricinin tasarımında, ön-uç
arka-uç ayrımının net olarak yapılmış olması ve ara dil kullanımı, modelleyicinin istediği
çözücüyü entegre edebilmesini mümkün kılmaktadır.

Çeviri problemimizde bağlam

bağımlılık bulunmadığı için ağacın aşağıdan yukarıya bir kez dolaşılması hedef kodun
sentezlenmesi için yeterli olmaktadır. Öznitelik grameri terminolojisiyle, oluşturulan kod bir
sentezlenen öznitelik olarak görülebilir.
Geliştirmiş ve açık kaynak olarak araştırmacıların hizmetine sunduğumuz, özellik modeli
derleyicisinin yapısı Şekil-7’de görülmektedir. Şekilde geçen modüllerin kısa açıklamaları
şekli takiben yer almaktadır. Bu çalışmanın tüm detayları, Görkem Demirtaş’ın yüksek lisans
tezinde

bulunmaktadır.

Yazılıma

https://github.com/e1448596/fmdsl
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şu

bağlantıdan

erişilebilir:

Şekil 7. Çok-hedefli FMDSL derleyicisinin modül yapısı

Şekilde gösterilen modüllerin kısa açıklamaları aşağıdaki gibidir:


Model Kaynağı (Model Source): FMDSL sözdizimi (TVL tabanlı) ile oluşturulmuş
özellik modeli



Sembol ayrıştırıcı/Çözümleyici(lexer/parser): Model kaynağını sözdizim kurallarına
uygunluğunu kontrol eder ve işlenebilir veri yapısına çevirir (Özellik modeli Sözdizim
Ağacı).



Sözdizim Ağacı Çevirici (Tree Converter): Özellik modeli sözdizim ağacını, kısıt
mantığı programı operasyonlarına indirger (Kısıt Mantığı Ara Gösterimi).



Şablon (Template): Kullanıcı tarafından verilen, çıktıya dahil edilecek ek kaynak kodu.



Derleme Seçenekleri (Options): Çıktı dilinin seçimi ve dosya ismi gibi diğer
seçeneklerin işlendiği kısım.



Çeviriciler (Translators): Kısıt mantığı ara gösterimini seçilen dilde derlenebilir kaynak
koduna dönüştürür.



Araçlar: Derleyici tarafından sunulan destek kütüphaneleri.
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8. DİNAMİK YENİDEN YAPILANMA
Özellik modeli analizlerinin ikinci boyutu dinamik ürün hattının (DÜH) çalışma zamanında
yeniden-yapılandırılmasına (reconfiguration) odaklanmaktadır. Bencomo vd. (2008) gibi
yazarları izleyerek, bir DÜH’yi yeniden-yapılandırılabilir tek bir sistem olarak ele almaktayız.
Dinamik olarak yeniden yapılandırılabilir sistemler konfigürasyon değiştirerek operasyonel
ortamlarındaki degisikliklere yanıt verebilirler. Sistem operasyonel ortamdaki değişikliğe nasıl
yanıt vereceğine kendi başına karar veriyorsa, otonom olarak nitelendirilir. Kararın bir insan
operatör tarafından verilmesi karşı uç noktayı temsil etmektedir. Yarı-otonom olarak ifade
edilebilecek ara çözümler de mümkündür. Cetina vd. (2009) tarafından akıllı ev projesinde
kullanılan koşul-çözüm tablosu (condition-resolution table) tekniği, tablonun kim tarafından
kurulduğuna ve güncellendiğine bağlı olarak, farklı otonomi derecelerini destekleyen basit
fakat kullanışlı bir teknik olarak değerlendirilmektedir. Dinamik yeniden yapılandırma
algoritmamız kararın nasıl verildiğiyle değil, verilen kararın eldeki değişkenlik modeli
çerçevesinde nasıl bir konfigürasyon ile gerçekleneceğinin hesaplanmasıyla ilgilidir.
DÜH’lerin, yeniden yapılandırmaya kılavuzluk eden açık olarak tarif edilmiş bir degiskenlik
modeline sahip dinamik olarak yeniden yapılandırılabilir sistemler olarak tanımlandığını
hatırlarsak, elde geçerli bir değişkenlik modelinin bulunduğunu varsayabiliriz. İşletim
halindeki sistem, her zaman için bu modelle uyumlu bir konfigürasyonda bulunmalıdır.
Bu çalısmada, degiskenlik modeli olarak özellik modelleri kullanıldığı açıklanmıştı.
Özelliklerin, onları gerçeklestiren sistemin bilesenleri ile bire bir eslestirildigini, gerçekleştirimi
basit tutmak açısından varsaymaktayız. Genel anlamda, özellikler sistemin bileşenlerine n x
m şeklinde eşlenmiş olmasında kavramsal olarak bir sıkıntı bulunmamaktadır. Bu tür bir
genelleme, sistem işletiminin daha karmaşık olmasına yol açacaktır.
Sistem,

işletim

ortamında

ortaya

çıkan

yeni

durumlara

karşılık

verirken

mevcut

konfigürasyonunu değiştirmek zorunda kalabilmektedir. Yeni durum, genel olarak, bazı
özelliklerin aktif, bazı özelliklerin pasif durumda olmasını gerektirir. Sistemin mevcut
konfigürasyonun, aktif olan ve olmayan özellikler cinsinden ifade edilmesine temsili bir örnek,
Şekil-8’de görülmektedir. Yeni duruma tatminkar karşılık verecek olan yeni konfigürasyon
hesaplanırken, sistemin geçersiz bir konfigürasyona girmesine izin verilemez. Karşılıklı
bağımlılıklardan dolayı, başka özelliklerin de aktif/pasif duruma geçmesi gerekebilir. Bunu
sağlayacak olan bir kısıt yayılma mekanizmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
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Şekil 8. Bir sistem konfigürasyonunun özellik modeli üzerinde gösterilmesi
Özellik modelinin bir kısıt sağlama programına dönüştürülebileceği noktasından hareketle,
yeni konfigürasyonun bir kısıt sağlama probleminin çözümü olarak ortaya çıkacağı aşikardır.
Bununla birlikte, özellik durumu değiştirme maliyetleri göz önüne alındıgında, sistemin
çalısmasıda aksama veya kesinti maliyetini azaltmak için özellik seçimindeki degisikliklerin
mümkün mertebe önlenmesini isteriz. Çünkü bir bileşenin devreye alınması veya devreden
çıkarılmasının zaman, bellek ve enerji cinsinden bir masrafı, ayrıca sistem işletimi
bakımından karmaşıklığı vardır. Bütün olarak yeniden yapılandırma işleminin yeterince hızlı
yapılması gereği vardır, çünkü sistem çalışma halindedir.

Bu irdelemeler bizi, yeni

konfigürasyon hesaplanmasını sil baştan yapmak değil, mevcut konfigürasyonu mümkün
olduğu kadar muhafaza etmek yönüne sevketmektedir.
8.1 Dinamik Yeniden Yapılandırma İçin Kısıt Sağlama Algoritması
Projedeki deneysel çalışmalarımız SkyBlue (Sannella, 1994) temelli artırımlı kısıt sağlama
algoritmalarıyla başladı.

Araştırmalarımız ilerledikçe, literatürde dinamik kısıt sağlama

(dynamic constraint satisfaction) olarak bilinen algoritmaların daha etkili ve verimli olacağı
anlaşıldı. Dinamik kısıt sağlama algoritmaları şu üç özellikleri sebebiyle problemimiz için
uygun görünmüştür: a) kısıtları hiyerarşik olarak değil eş düzeyde ele almaları, b) kısıtlar
arasındaki çembersel bağımlılıklara izin vermeleri, c) tamsayı olduğu gibi mantıksal
(Boolean) değişkenlere de izin vermeleri.
Çalışmamızda Verfailie ve Schiex’in (1994) çözümü yeniden kullanma (solution reuse)
algoritması ile Sanchez vd.’nin (2013) kısıt sağlama optimizasyonu (CSOP – constraint
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satisfaction optimization problem) algoritması temel alınmıştır. Ortaya koyduğumuz
algoritmayla, verilen konfigürasyon ve yenilik isteğine karşılık, yeniden yapılandırma geçerli
olacak ve yeni durumun gereksinimleri minimum geçiş maliyetiyle karşılanacaktır. Özellik
modeline uygun ve gereksinimleri karşılayan yeni bir konfigürasyon yoksa, sistem mevcut
konfigürasyonunu korumakta ve hata bildirimi yapılmaktadır. Yeni konfigürasyonun
bulunduğu durumda, ilave zaman varsa, daha az masraflı ve nihayet asgari masraflı çözüm
için aramaya devam edilmesi mümkündür. İlave zaman olup olmaması, sistemin çevre
koşullarına karşılık verme süresindeki (response time) kısıtlamaya bağlıdır. Özellik
modellerinin genel yapısını ve özellikler arası ilişkileri dikkate alan bir dizi buluşsal yöntem,
kısıt sağlama ve geçiş maliyetini asgariye indirme algoritmasının verimliligini artırmak
amacıyla önerilmiş ve gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirim için Java dili kullanılmıştır.
Özellik modelindeki özellikler ve öznitelikler, değişkenler olarak ifade edilmekte ve bunlar
arasındaki kısıtlar bir kısıt ağı (constraint network) oluşturmaktadır. Bir kısıt ağı iki-parçalı bir
çizge olarak görülebilir. Düğümler, değişken düğümleri ve kısıt düğümleri olarak ikiye
ayrılmakta, ayrıtların yalnızca değişken düğümleri ile kısıt düğümleri arasında bulunmasına
izin verilmektedir. Çizgede her bir kısıt, içerdiği değişkenlere komşudur. Sistemin
halihazırdaki konfigürasyonu, değişkenlere kısıtları sağlayan bir değer ataması olarak ifade
edilebilmektedir. Sistemin dış koşullardaki değişikliklere karşılık vermesi için belirli
değişkenlere belirli değerleri vermesi gerekecektir.

Bu durumda kısıt ağındaki başka

değişkenlerin de değerlerini gözden geçirmek gerekebilecektir öyle ki sonuçta tüm kısıtlar
sağlanmış olsun. Ağın yeni durumu, sistemin yeni konfigürasyonu anlamına gelmektedir.
Örnek olarak, yukarıdaki Şekil-8’de gösterilmiş olan konfigürasyon, aşağıdaki Şekil-9’da ve
Tablo-2’de kısıt ağı olarak ifade edilmektedir. Şeklin fazla büyümemesi için, modelin
basitliğinden de yararlanılarak, kısıtlara ait düğümler ayrıca çizilmemiş, kısıtlar ayrıtların
üzerinde gösterilmiştir.
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Şekil 9. Şekil-8’deki özellik modelinin kısıt ağına dönüştürülmüş hali

Tablo 2. Şekil-9’da geçen kısıtların önermeler mantığında tanımlanması

Kısıt Simgesi

Tanımı

C1

A⟺ D

C2

C⇒ A

C3

B⇒ A

C4

C⟺¿
∨ ( F ' ∧G∧ E' ) ∨ ( F ' ∧G ' ∧ E ) ¿

C5

F⟺ J

C6

K⇒F

C7

L ⇒G

C8

E ⟺(I ∨ H)

C9

M⇒B

C10

B⟺N

C11

H⇒M
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( I ∧ N )'

C12

8.2 Dinamik Kısıt Sağlama Algoritması
Bir DÜH’de dinamik yeniden yapılandırmaya yönelik olarak tasarlanmış olan kısıt sağlama
algoritması

aşağıda

sözde-kod

formatında

sunulmaktadır.

Kullanılan

değişkenlerin

açıklamaları takip eden tabloda (Tablo-3) yer almaktadır. Söz konusu algoritma proje
ekibinden Sina Entekhabi’nin yüksek lisans tezinde yer almakta olup CEIT-2018
konferansında sunulmuştur. Algoritmanın gerçekleştirim detayları ve performans ölçümleri
aynı tezde yer almaktadır.
Yeniden-yapılandırma problemi, algoritmaya iki girdi halinde verilmektedir: Problem olgusu
ICSP (V, D, d, C) tutarlı bir başlangıç durumu içermekte, istek R (VR, dR) ise
yeni konfigürasyonda istenen değişken-değer atamalarını göstermektedir. Çözüm

S

(VS, dS) istek R’yi kapsamak zorundadır. Ana yordam olan FindReconfiguration istenen
yeni değerleri değişkenlere atamakta ve etkilenen bir kısıt olup olmadığını denetlemektedir.
Etkilenen kısıt yoksa çözüm hemen bulunmuş demektir. Aksi halde, etkilenen kısıtların
oluşturduğu Cu kümesinin de içinde bulunduğu bir problem durumu Solve alt-yordamına
aktarılmaktadır. Özyineli Solve yordamı, önce geri-izleme tekniğiyle bir çözüm bulmakta ve
bunun üzerine dallan-ve-kes tekniğiyle daha iyi (maliyeti daha düşük) çözümler aramaktadır.
Sistemin ortama karşılık verme süresindeki kısıtlamaya bağlı olarak maliyeti en düşük çözüm
için beklenmeyebilir.
FindConfiguration Yordamı
Girdi: Tutarlı ICSP (V, D, d, C), istek R (VR, dR)
Çıktı: Optimum çözüm S (VS, dS) ya da başarısızlık
Paylaşılan Global Değişkenler: S (VS, dS), CostS
1: procedure FINDCONFIGURATION(ICSP, R)
2: VS , dS , Vchanged, dfirst ← empty
3:

CostS ←

0

4:

for i := 1 to |VR | do

5:

if dR[i]≠ ICSP[d(V = VR[i])] then //değer değişimi

//her bir istek için

6:

append VR[i] to Vchanged

7:

append ICSP[d(V = VR[i]] to dfirst

8:

ICSP[d(V = VR[i])]← dR[i]

9:

end if
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10: end for
11: Cu

←

ICSP[C(V

=

Vchanged)]

//değeri

değişen

değişkenlerin
12: if Cu = empty then //etkilediği kısıt yoksa başarı
13:

(VS, dS)←(Vchanged, ICSP[d(V = Vchanged)])

14:

ICSP[d(V = Vchanged)]← dfirst

15:

CostS ← |Vchanged|

16:

return (VS, dS)

17: end if
18: SS ← (Cu, VR, Vchanged, |Vchanged|)
19:

SOLVE (ICSP, SS)

20: ICSP[d(V = Vchanged)]←

dfirst

21: if VS = empty then
22:

return fail //çözüm bulunamadı

23: else
24:

return (VS, dS)

25: end if
26: end procedure FindConfiguration

Solve Yordamı
Girdi: Tutarsızlık içeren ICSP (V , D, d, C), ve çözüm aramaya
başlangıç durumu SS (Cu , Vf , Vx , Costx )
Etki: Güncellenmiş S (VS, dS)
Paylaşılan Global Değişkenler: S (VS, dS), CostS
1: procedure SOLVE(ICSP, SS)
2:

c1

3:

CSrest

4:

if c1 sağlanıyor then

5:

← seç Cu
← Cu – {c1 }

if CSrest = empty then //bir çözüm bulundu

6:

VS

← Vx

7:

dS

← ICSP[d(V = Vx)]

8:

else

9:
10:
11:

SS2

← (CSrest , Vf , Vx , Costx )

SOLVE(ICSP, SS2)
end if
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12: else
13:

Vrel

← ICSP[V (C = c1 )] - Vf

14:

drel

← ICSP[d(V = Vrel)]

15:

SatAll ← Vrel için c1 sağlayacak değer atamaları kümesi

16:

for each SatS in SatAll do

17:

ICSP[d(V = Vrel)] ← SatS

18:

update Vchanged , Costnew

18:

if (VS = empty) or (Costx + Costnew < CostS) then
∪V

19:

VfAll

← Vf

Vrel

20:

VxAll

← Vchanged

21:

CSnew ← ICSP[C(V = Vchanged)]

22:

CSAll ← CSrest ∪ CSnew

23:

CostAll ← Costx + Costnew

24:

if CSAll = empty then //çözüm bulundu

∪V

Vx

25:

VS ← VxAll

26:

dS ← ICSP[d(V = VxAll)]

27:

CostS ← CostAll

28:

else

29:

SS2 ← (CSAll , VfAll , VxAll , CostAll )

30:

SOLVE (ICSP, SS2)

31:

end if

32:

end if

33:

ICSP[d(V = Vrel)]← drel

34:

end for

35: end if
36: end procedure SOLVE

57

Tablo 3. FindConfiguration ve Solve yordamlarındaki değişkenler ve açıklamaları
Değişken/Simge

Açıklama

ICSP (V, D, d, C) Çözülecek kısıt sağlama problemi (ICSP - Initialized Constraint
Satisfaction Problem) dört eleman ile ifade edilmektedir: V
değişkenler dizisi (tüm değişkenleri kapsıyor), D değişkenlerin tanım
kümelerinin (domain) dizisi, d değişkenlerin şimdiki değerlerinin
dizisi, C ise kısıtların kümesidir.
R (VR, dR)

İstek (Request) R iki eleman ile ifade edilmektedir: V R değişkenler
dizisi, dR ise bu değişkenlere atanması istenen değerler dizisi.

S (VS, dS)

Çözüm (Solution) S iki eleman ile ifade edilmektedir: V S değişkenler
dizisi, dS ise bu değişkenlere atanan değerler dizisidir. S elemanları R
elemanlarını kapsar.

ICSP[d(V = X)]

Verilen ICSP’de, herhangi bir X değişken dizisine karşılık gelen
değerler dizisi; d dizisinin bir alt dizisi.

ICSP[C(V = X)]

ICSP’de olan ve X dizisi içinde geçen değişkenlerin herhangi birinden
doğrudan etkilenen kısıtların kümesi.

SS (Cu,
Costx)

Vf

,

Vx, SS, tutarsız durumdaki ICSP için çözüm arayışının başlangıç noktasını
temsil etmektedir. SS dört elemandan oluşmaktadır: C u sağlanmamış
kısıtların kümesidir; Vf arama sürecinde bundan sonra değer
sabitlenmesi gereken değişkenlerin dizisidir (V’nin bir alt-dizisi); V x
ise arama sürecinde değeri değişmiş olan değişkenlerin dizisidir
(V’nin bir alt-dizisi); Costx değeri değişmiş olan değişkenlerin sayısıdır
(basit bir maliyet hesaplaması anlamında).

SS2

Tutarsız durumdaki ICSP için çözüm arayışının herhangi bir noktasını
temsil eder.

Vchanged

Yeniden-yapılandırma sürecinde değeri değişen değişkenlerin dizisi.

dfirst

Değer değiştiren değişkenlerin önceki değerini tutan dizi.

Cu

Sağlanmamış haldeki kısıtların kümesi.

c1

Cu içinden seçilmiş herhangi bir kısıt

CSrest

Cu içinden c1 dışındaki diğer (seçilmemiş) kısıtlar

CSnew

Değişkenlere yeni değer atanmasından sonra sağlanmaması
mümkün olan kısıtların kümesi.

CSAll

Sağlanmaması mümkün olan tüm kısıtların kümesi; CS All bir altkümesi.

SatAll

Vrel dizisindeki değişkenlerin c 1 kısıtını sağlayan değerleri (diziler
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kümesi)
SatS

Vrel değişkenleri için c1 kısıtını sağlayan herhangi bir değerler dizisi;
bir SatAll elemanı.

VfAll

Değerleri sabitlenmiş tüm değişkenlerin dizisi; V’nin bir alt-dizisi.

VxAll

Değerleri değiştirilmiş tüm değişkenlerin dizisi; V’nin bir alt-dizisi.

CostS

S çözümünün maliyeti. Halihazırda, yeniden-yapılandırma sürecinde
değeri değişen değişkenlerin sayısı olarak hesaplanmaktadır.

Costnew

Değerleri yeni değişmiş değişkenlerin sayısı

CostAll

Değeri değişmiş olan tüm değişkenlerin sayısı

|X|

X kümesi/dizisinin eleman sayısı/uzunluğu.
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9. GERÇEKÇİ BİR DİNAMİK ÜRÜN HATTI UYGULAMASI: UZAKTAN İZLEME

Büyük boyutlu olmasa da endüstriye uygulanabilir olan ve gerçekçi gereksinimlere cevap
veren bir dinamik yazılım ürün hattı (DYÜH) gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın konusu olan
uzaktan izleme ve kontrol sistemleri, dağıtık iş istasyonlarını merkezi bir noktadan organize
etmek ve yönetmek için kullanılan yazılımlardır. Büyük ölçekli birçok şirket, bilgi teknolojileri
altyapıları için harcanan iş gücünü azaltmak, bu işlemleri tek bir noktadan sağlıklı ve güvenli
bir şekilde yönetmek için bu tip yazılımları kullanmaktadır. Dinamik kullanıcı profili
tanımlanması, iş istasyonlarının değişen durumlarına bağlı olarak monitör mekanizmalarının
dinamik olarak yeniden yapılandırılabilmesi, izleme sonuçlarına göre anında bildirim
oluşturulabilmesi, RMM sistemlerinin ana özellikleridir. Bu özellikler Dinamik Yazılım Ürün
Hattı (DYÜH) Mühendisliği metodolojileri ile tam olarak gerçeklenebilmektedir. Bilgisayar
Sistemlerinin Uzaktan Kontrolü için Dinamik Yazılım Ürün Hattı, BT servis sağlayıcılarına
dinamik olarak yeniden yapılandırabilen, tekrar kullanılabilir, kolay monitörleme ve yönetme
mekanizmaları sunmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma esas olarak monitör mekanizmalarını
ortaya koymakta, yönetim mekanizmalarına ise altyapı sağlamaktadır. Sunulan çalışma,
akademik araştırmalarda iyi tanımlanmış, ancak iş dünyasında yaygın olarak uygulanmayan
DYÜH kavramlarını hayata geçirmektedir.

RMM sisteminin ilerideki çalışmalar için bir

deneme tahtası olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Özellikle, sistemin yaşam döngüsü
içinde evrimleşmesi, proje sonrası araştırmalar bakımından önemli bir süreç olacaktır.
9.1 Uzaktan İzleme ve Yönetim Sistem Özellik Modeli
Uzaktan İzleme ve Yönetim (RMM – Remote Monitoring and Management) sistemlerinde,
yönetim başlığı altında, çalışma alanlarının izlenmesi ve izleme çıktılarının toplanması
işlevleri bulunmaktadır. Bu yüzden kullanıcı bilgisayarlarına atanacak olan profil içerisinde
yer alan monitörlerin belirlenmesi, bu sistemin geliştirilmesindeki birincil adımdır. Uzaktan
izleme sonuçlarına dayalı olarak “yönetim” kategorisinde yapılabilecek operasyonlar
projemizin kapsamı dışında tutulmuştur.
Uzaktan İzleme sistemi için, bir Dinamik Yazılım Ürün Hattının yapı taşı olan Ortaklık ve
Değişkenlik (C&V – Commonality and Variability) analizi öncelikle yapılmıştır. Bu analiz için,
Kang vd.’nin (2002) ortaya koyduğu C&V analiz tekniği kullanılmıştır. Bir ürün hattının C&V
analizi, farklı bakış açıları göz önünde bulundurularak birçok şekilde gerçekleştirilebilir.
Aşağıda

belirtilen

gereksinimler

RMM

sisteminin

oluşturulmuştur:
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farklı

açılardan

incelenmesi

ile

Problem Alanı Bakış Açısı:


Sistemin Amacı: Çok sayıda iş istasyonu için BT (Bilgi Teknolojileri) personeline Uzaktan
İzleme ve Yönetim sistemi sunulmalıdır.



Sistemin Kullanım İçeriği: Uzaktan İzleme ve Yönetim sistemi çeşitli işletim sistemleri için
geçerli olacak ve son kullanıcıyı rahatsız etmeden arka plan görevi olarak çalışacaktır.
BT teknisyeni, RMM sistemini, bireysel kullanıcıları ya da farklı kullanıcı grupları göz
önünde bulundurarak işletim zamanı içinde yapılandırabilmelidir.



Sistemin Performans Özelliği: RMM eşzamanlı olarak en fazla 2000 çevrimiçi kullanıcı
için çalışıyor olmalıdır.

Çözüm Alanı Bakış Açısı:


Sistemin Yetenekleri: Kullanıcılar; Kaynak Kullanımı, Güvenlik, Performans ve Enerji
kategorilerine göre farklı profillere sahip olabilir. Bir kullanıcı iş istasyonuna uygulanan
profile göre, çalışma sırasında dinamik olarak farklı monitörler yüklenebilir veya
kaldırılabilir olmalıdır.



Sistemin Çalışma Ortamı: Sistem, Windows işletim sistemi üzerinde çalışabilir olmalıdır.

Bu gereksinimler ışığında, özellikle sistemin yetenekleri göz önünde bulundurularak Tablo4’te sunulan özellik kütüphanesi oluşturulmuştur. Bu kütüphane detaylı olarak soyut ve somut
özellikleri, zorunlu (mandatory) ya da seçimlik (optional) özellikleri ve kısıtları içerir.
Operasyonel çevre ile ilgili olanlar dahil olmak üzere işlevsel olmayan (örneğin, kalite
faktörleriyle ilgili) gereksinimler kapsam dışındadır. RMM özellik modeli Şekil-5’te
gösterilmiştir.
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Tablo 4. RMM özellik modelinde yer alan özellik isimleri ve açıklamaları
RMM Özellik Sözlüğü
Açıklama

Özellik
Kaynak

Kullanımı

(Resource

Utilization)

Sistemin sahip olduğu dört ana ve soyut özellikten
ilkidir. Bilgisayar sistemlerindeki farklı kaynakların
kullanımını takip eden izleyiciler olan: Klasör
Büyüklüğü, Dosya Büyüklüğü, Proses ve Servis
İzleyicileri

bu

özelliğin

ayrıştırıldığı

somut

özelliklerdir. Kaynak kullanımı özelliği Uzaktan
İzleme sistemlerinde zorunludur ve sistem bu
özelliğin çocuk özelliklerinden en az bir tanesine

Klasör Büyüklüğü İzleyicisi (Folder
Size Monitor)

sahip olmak zorundadır.
Belirtilen konumdaki klasörün

büyüklüğünü

belirtilen süre boyunca takip eder. Örneğin, klasör
büyüklüğü, önceden belirlenmiş değeri aştığı
anda

o

anki

büyüklük

ile

birlikte

sisteme

raporlama yapar. Klasör Konumu (Folder Path),
Kural

Dosya Büyüklüğü İzleyicisi (File Size
Monitor)

(Rule),

Aralık

(Interval)

özniteliklerini

barındırır.
Belirtilen konumdaki

dosyanın

büyüklüğünü

sürekli

eder.

olarak

takip

Örneğin

dosya

büyüklüğü, önceden belirlenmiş değeri aştığı
anda

o

anki

büyüklük

ile

birlikte

sisteme

raporlama yapar. Dosya Konumu (File Path),
Kural

Proses İzleyicisi (Process Monitor)

(Rule),

Aralık

(Interval)

özniteliklerini

barındırır.
Belirtilen proses ya da proses kümesinin çalışma
durumunu sürekli olarak denetler ve durum
değişimi olduğunda sisteme raporlama yapar.
Proses Adı (Process Name), Proses Durumu

Servis İzleyicisi (Service Monitor)

(Process Status) özniteliklerini barındırır.
Belirtilen servis ya da servis kümesinin çalışma
durumunu sürekli olarak denetler ve durum
değişimi olduğunda sisteme raporlama yapar.
Servis Adı (Service Name), Servis Durumu
(Service Status) özniteliklerini barındırır.
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Sistemin sahip olduğu 4 ana ve soyut özellikten

Güvenlik (Security)

ikincisidir.

Amacı

bilgisayar

sistemlerindeki

güvenlik tehditlerini takip etmek olan bu özellik
isteğe bağlıdır. Yine soyut olan üç çocuk özelliğe
ayrışmaktadır: Erişim Kısıtlaması, Zararlı Yazılım
ve Yetkisiz Giriş İzleyicileri.
Sürücülerine erişim kısıtlaması yapılan bilgisayar

Erişim Kısıtlaması

sistemlerinde

sürücü

erişimlerini

sağlayan soyut bir özelliktir.

izlemeyi

USB ve CD/DVD

Tespit İzleyici olmak üzere iki adet somut özelliğe
ayrışır. Bu özellik aktifleştiğinde, çocuklarından en

Engellenen

Yeni

Aygıt

İzleyicisi

(New Device Blocked Monitor)

az biri aktifleşmelidir.
Antivirüs programı

tarafından

yayınlanan

Engellenen Yeni Aygıt olaylarını sürekli olarak
takip eder ve bu tür bir aygıt algılandığında
sisteme raporlama yapar. Sadece “ID” ortak
özniteliğini barındırır.
CD/DVD sürücüsünü sürekli olarak takip eder ve

CD/DVD Tespit İzleyicisi

disk algılandığında sisteme raporlama yapar.
Zararlı Yazılım İzleyicisi (Malware

Sadece “ID” ortak özniteliğini barındırır.
Zararlı Yazılım saldırılarını izlemeyi sağlayan

Detection)

somut

bir

özelliktir.

Güvenlik

özelliği

aktifleştiğinde, bu özellik de zorunlu olarak
aktifleşir. Çevrim İçi ve Çevrim Dışı olmak üzere
iki somut özelliğe ayrışır. Bu iki özellik birbiriyle

Tespit

Edilen

Zararlı

Yazılım

İzleyicisi (Malware Handled Monitor)
Bilinmeyen

/

Doğrulanmayan

Uygulama

İzleme

(Unknown

Application Running Monitor)

Yetkisiz Giriş İzleyicisi (Intrusion
Detection Monitor)

alternatif olarak aktifleşebilirler.
Antivirüs tarafından yakalanan zararlı yazılımlar
için üretilen olayları izleyen somut bir özelliktir.
Sadece “ID” ortak özniteliğini barındırır.
Antivirüs tarafından yakalanan Bilinmeyen

/

Doğrulanmayan Uygulama için üretilen olayları
izleyen somut bir özelliktir. Sadece “ID” ortak
özniteliğini barındırır. Bu özellik aktifleştiğinde
Olay Durum İzleyicisi de aktifleşmelidir.
Yetkisiz giriş (intrusion) olaylarını izleyen soyut bir
özelliktir.

Güvenlik

özelliği

aktifleştiğinde,

özellikte zorunlu olarak aktifleşmelidir.

bu

5 somut

çocuk: Güvenlik Duvarı Olayları, Ağ Trafik, TCP,
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Ping ve Ana Bilgisayar İzinsiz Girişi Önleme
Sistemi (HIPS) Olayları İzleyicilerinden en az biri
de

Güvenlik

Duvarı

Olayları

İzleyici

(Firewall Actions Monitor)

bu

özelliğin

olaylarını izleyen somut bir özelliktir. Olay Tipi
(Action Type), Kural (Rule), Aralık (Interval)
edildiğinde

Trafik

İzleyici

birlikte

aktifleşmelidir.
Antivirüs tarafından üretilen Güvenlik Duvarı

özniteliklerini

Ağ

aktifleşmesiyle

(Network

Bandwidth Monitor)

barındırır
Ağ

Trafik

Bu

özellik

İzleyicisi

aktive

de

aktive

edilmelidir.
Bilgisayar sisteminin bağlı bulunduğu ağ trafiğini
belirlenen sıklıkta kontrol eder. Örneğin, ağ
kullanım
çıktığında

yüzdesi
aşılan

belirlenen

değerin

üzerine

değer

birlikte

sisteme

ile

raporlama yapar. Kural (Rule), Aralık (Interval)
özniteliklerini barındırır.
Belirtilen TCP portlarını sürekli olarak takip eder.

TCP İzleyici (TCP Monitor)

Portların açılıp kapanma durum değişiklikleri ile
portlara

bağlanan

istemci

listesini

sisteme

raporlar. Sadece “ID” ortak özniteliğini barındırır
Belirtilen ağ adresine belirtilen sıklıkla paket

Ping İzleyici (Ping Monitor)

gönderen ve paket kaybı belirlenen yüzdeyi
aştığında sisteme raporlayan bir izleyicidir. Kural

Ana

Bilgisayara

İzinsiz

Girişi

Önleme Sistemi (BIGOS) Olayları
İzleme (Host Intrusion Prevention
System (HIPS) Events Monitor)
Performans (Performance)

(Rule), Aralık (Interval) özniteliklerini barındırır.
Antivirüs tarafından üretilen Ana Bilgisiyara İzinsiz
Girişi

Önleme

Sisteminin

yarattığı

olaylarını

izleyen somut bir özelliktir. İzinsiz Giriş Tipi
(Action Type), Kural (Rule), Aralık (Interval)
özniteliklerini barındırır.
Sistemin sahip olduğu 4 ana ve soyut özellikten
üçüncüsüdür.

Bu

özellik

Uzaktan

İzleme

sistemlerinde zorunlu olan bir özelliktir. Bilgisayar
sistemlerindeki performans ölçütü etmenleri takip
eden dört çocuk izleyicisi vardır: CPU, Disk
Kullanımı, RAM ve Olay Kayıt İzleyicileri.

Bu

izleyiciler somut ve en az biri aktif olacak şekilde
birlikte var olabilen özelliklerdir.
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CPU İzleyicisi (CPU Monitor)

CPU kullanımını sürekli olarak takip eder. Örneğin
kullanım belirlenen yüzde değerini aştığı anda o
anki değer ile birlikte sisteme raporlama yapar.
Kural (Rule) ve Aralık (Interval) özniteliklerini

Disk Alanı İzleyicisi (Disk Space
Monitor)

barındırır.
Disk alanı kullanımını sürekli olarak takip eder.
Örneğin kullanım belirlenen yüzde değerini aştığı
anda o anki değer ile birlikte sisteme raporlama
yapar. Disk Adı (Disk Name), Kural (Rule), Aralık

RAM İzleyicisi (RAM Monitor)

(Interval) özniteliklerini barındırır.
RAM kullanımını sürekli olarak

takip

eder.

Örneğin kullanım belirlenen yüzde değerini aştığı
anda o anki değer ile birlikte sisteme raporlama
yapar.

Olay Kayıt İzleyicisi

Kural

(Rule)

ve

Aralık

(Interval)

özniteliklerini barındırır.
Bilgisayar sisteminde bulunan uygulamaların hata
ve bilgi kayıtlarının saklandığı Windows işletim
sistemi Olay Kayıt (Event Viewer) bileşenini izler
ve hata kaydı yapan uygulamayı sisteme raporlar.
Olay Belirteci (Event ID), Kural (Rule) ve Aralık

Enerji

(Interval) özniteliklerini barındırır.
Sistemin sahip olduğu 4 ana ve soyut özellikten
sonuncusudur.

Uzaktan İzleme sistemlerinde

isteğe bağlı bir özelliktir. Boş Durum İzleyicisi
olmak

üzere

ayrışmaktadır.
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bir

adet

somut

özelliğe

Şekil 10. RMM özellik modeli

Şekil-10’da gösterilen özellik modelindeki tepe özellik olan ‘Uzaktan İzleme’ (Remote
Monitoring) tüm sistemi temsil etmektedir. Dolayısıyla bu özelliğin tüm konfigürasyonlarda
seçilmiş olduğu kabul edilir. ’Uzaktan İzleme’nin dört çocuk özelliği vardır. Bunlar ‘Kaynak
Kullanımı’ (Resource Utilization), ‘Güvenlik’ (Security), ‘Performans’ (Performance) ve ‘Enerji’
(Energy) özellikleri olup esas olarak izleyicilerin işlevsel kategorilerine karşılık gelen soyut
özelliklerdir. Bunlardan ‘Kaynak Kullanımı’ ve ‘Performans’ zorunlu (mandatory) özellikler
olup her konfigürasyonda bulunurlar. ‘Güvenlik’ ve ‘Enerji’ ise seçimlik (optional) özellikler
olup her konfigürasyonda bulunmaları gerekmez.
‘Kaynak Kullanımı’nın (zorunlu olarak) seçilmesi ona ‘veya’ (or) bağlantısıyla bağlanmış olan
dört çocuk özelliğinden en az birinin seçilmesini gerektirmektedir. ‘Veya’ bağlantısıyla anaya
bağlanmış olan bu dört çocuk: ‘Klasör Büyüklüğü İzleyicisi’, ‘Dosya Büyüklüğü İzleyicisi’,
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‘Proses İzleyicisi’ ve ‘Servis İzleyicisi’dir. Görüldüğü gibi bu en alt seviyede özellikler,
somuttur. Bunun anlamı, bu özelliklerin sistem bileşenlerine karşılık gelmesidir.

Benzer

şekilde, ‘Performans’ özelliğine ‘veya’ bağlantısı ile bağlı dört çocuk bulunmaktadır: ‘CPU
İzleyicisi’, ‘Disk Alanı İzleyicisi’, ‘RAM İzleyicisi’ ve ‘Olay Kayıt İzleyicisi’. Bunların da boş
olmayan bir alt kümesinin seçilmesi, ‘Performans’ zorunlu olarak seçileceğinden, zorunludur.
Seçimlik olan ‘Enerji’ soyut özelliği, yalnızca ‘Boş Durum İzleyicisi’ çocuğuna sahiptir.
Dolayısıyla, ‘Enerji’nin seçildiği tüm konfigürasyonlarda, somut bir özellik olarak ‘Boş Durum
İzleyicisi’ bulunacaktır.
Seçimlik olan ‘Güvenlik’ özelliği; ‘Erişim Kısıtlaması’ (Access Restriction), ‘Zararlı Yazılım
Tespiti’ (Malware Detection) ve ‘Yetkisiz Giriş Tespiti’ (Intrusion Detection) soyut özelliklerine
ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi seçimlik, diğer ikisi zorunludur. ‘Erişim Kısıtlaması’nın
seçilmesi halinde, onun çocukları olan ‘Engellenen Yeni Aygıt İzleyicisi (New Device Blocked
Monitor) ve CD/DVD Tespit İzleyicisi (CD/DVD Detection Monitor) somut özelliklerinden biri
veya her ikisi seçilecektir. ‘Zararlı Yazılım Tespiti seçilmesi halinde, onun çocukları olan
Tespit

Edilen

Zararlı

Bilinmeyen/Doğrulanmayan

Yazılım

İzleyicisi

(Malware

Handled

Monitor)

ve

Uygulama İzleme (Unknown Application Running Monitor)

özelliklerinden bir veya her ikisi seçilecektir.. ‘Yetkisiz Giriş Tespiti’ ise ‘veya’ ilişkisiyle
bağlanmış olan ‘Ağ Trafik izleyici’ (Network Traffic Monitor), ‘TCP İzleyici’ (TCP Monitor),
‘Ping İzleyici’ (Ping Monitor), Güvenlik Duvarı Olayları İzleyicisi (Firewall Actions Monitor) ve
Ana Bilgisayara İzinsiz Girişi Önleme Sistemi Olayları İzleyicisi (Host Intrusion Prevention
System (HIPS) Events Monitor) olarak açılmıştır. Bu beş özellikten bazılarının seçilmesi ile
‘Yetkisiz Giriş Tespiti’ somutlaştırılmış olacaktır.
Özellikler arasında, yukarıda açıklanan hiyerarşik ilişkilere ilaveten, modelde bazı çapraz
kısıtlar da bulunmaktadır. Güvenlik Duvarı Olayları İzleyicisi aktif durumda ise ‘Ağ Trafik
İzleyici’ de aktif durumda olmalıdır. Benzer şekilde, eğer Bilinmeyen/Doğrulanmayan
Uygulama İzleyicisi aktif ise ‘Olay Kayıt İzleyici’ de aktif olmalıdır. Öte yandan, Tespit Edilen
Zararlı Yazılım İzleyicisi ile ‘Boş Durum İzleyici’ birbirini dışlamaktadır; bu ikisi aynı sistem
konfigürasyonunda bulunamaz.
Bu

ilişkilere

ek

olarak,

RMM

sisteminin

özellik

modelindeki

her

bir

özellik

kopyalanabilmektedir. Bu, çalışmakta olan bir sistemde, özellik özniteliklerini, örneğin
kuralları (Rule) farklı şekilde tanımlayarak aynı anda aynı tipten birden fazla özelliğin aktif
olabileceği anlamına gelir. Örneğin BT yöneticisi aşağıdaki öznitelik atamaları ile aynı anda
iki tane Servis İzleyicisini aktifleştirebilir.
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Servis Adı: wuaserv

Servis Durumu: Çalışıyor

Servis Adı: Aruva Service

Servis Durumu: Durdurulmuş

9.2 RMM DYÜH Sistem Mimarisi
RMM sistemi iki modülden oluşmaktadır: BT yöneticileri tarafından kullanılan portal ve
kullanıcı iş istasyonlarında çalışan etmen (agent). Şekil-11, uzaktan izlemenin genel akışı
sırasında sistemin kullanımını göstermektedir. Akış, BT yöneticisi tarafından profil dağıtımıyla
başlar (Adım 1), daha sonra gereken konfigürasyon (etkinleştirilecek özelliklerin kümesi)
yeni gelen profilin yorumlanması ile oluşturulur(Adım 2). Yeni konfigurasyonun, özellik
modeline uygun olduğundan emin olmak için Yapılandırma Yöneticisi (Configuration
Management) tarafından kontrol edilmesi gerekir. (Adım 3). Bu doğrulamanın ardından,
özelliklerden çıkarılan izleme bileşenleri aktifleştirilir (4. Adım) ve ilgili Qt eklentileri çalışma
zamanında yüklenir (5. Adım). Bu noktadan sonra eklentiler BT yöneticisi tarafından
tanımlanan kurallara göre iş istasyonunu izlemeye başlar (Adım 6).

Şekil 11. RMM DYÜH bileşen tabanlı mimarisi
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act RM Activies
Profile
Deployment

Receive New
Profile

Receive
Modified Profile

Optional
Create New
Feature Set
Change on Active Monitor List Needed
Validate
Configuration

Remove
Monitors

Receive
Monitor Status

Deploy
Monitors

Şekil 12. RMM sistemi aktiviteleri

Bir RMM sisteminin iş akışı, ağda yer alan bir iş istasyonuna RMM etmeni (RMM agent)
kurulması ile başlar. Etmen kurulumundan sonra RMM sisteminin olası aktiviteleri Şekil 12’de
verilmiştir. RMM sistemi tarafından otomatik olarak algılanan yeni iş istasyonuna, BT
yöneticisi tarafından önceden tanımlanmış olan varsayılan (default) RMM profili gönderilir. Bu
profil sonradan BT yöneticisi tarafından yapılandırılıp, çalışır durumdayken tekrar tekrar
etmene gönderilebilmektedir. RMM sistemi için profil alınması (Receive New Profile) ya da
var olan profilde yapılan değişiklikler (Receive Modified Profile) konfigürasyon değişimi için
gerekli olan tetikleyicilerdir (trigger). Yeni ya da güncellenmiş profili alan etmen, bu profili
anlamlandırır ve aktive edilmesi gereken özellikler kümesini belirler (Create New Feature
Set). Ancak bu özellikler aktive edilmeden önce, konfigürasyon yönetimi adı verilen
mekanizma yardımıyla analiz edilir: mevcut durumdaki aktif özellikler ve yeni özelliklerin aktif
olduğu durumda oluşacak son konfigürasyona bakılır. Bu konfigürasyonun geçerli bir
konfigürasyon olup olmadığı denetlenir (Validate Configuration). (Bu amaçla, yine bu proje
kapsamında geliştirmiş olduğumuz dinamik kısıt çözme algoritması kullanılmıştır.) Eğer
oluşacak konfigürasyonda bir sıkıntı yok ise gerekli özellikler aktifleştirilirken, kaldırılması
gereken ya da çelişki yaratan özellikler devre dışı bırakılır. RMM sisteminde özelliklerin
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kaldırılması aslında bu özelliklere karşılık gelen izleyicilerin durdurulması ile gerçeklenirken
(Remove Monitors), özelliklerin aktif edilmesi ise bu özelliklere karşılık gelen izleyicilerin
başlatılması ile gerçeklenir (Deploy Monitors). Seçilmiş (aktif) ve seçilmemiş (pasif) olan
özelliklerin tam listesi RMM sisteminin o anki konfigürasyonunu oluşturmaktadır. İzleyicilerin
oluşturduğu raporlar ve bildirimler etmen tarafından toplanır (Receive Monitor Status) ve eğer
konfigürasyonu etkileyecek bir durum oluşmuş ise tekrar ‘Create New Feature Set’ fazı
devreye sokulur. Bu işlev, üründe zorunlu olmayıp bu çalışmada ele alınmamıştır.
Sistemin profil değişikliklerini etmen çalışır durumdayken fark etmesi, ya da çevre koşullarını
sürekli olarak izleyerek, izleyici çıktılarını anlamlandırıp eğer gerekliyse Özellik Aktifleştirme
adımına geri dönmesi dinamik ürün hattı mühendisliği kapsamındaki bağlam farkındalığı
(context awareness) ile açıklanmaktadır. Etmen bu farkındalığa vardıktan sonra koşullara
adapte olabilmek için koşum sırasında dinamik olarak yeniden kendini yapılandırır (dynamic
reconfiguration at runtime). Bu adaptasyonu sağlama sırasında ise, profil içerisinde bulunan
kuralları anlamlandırarak aktive edilmesi gereken özellik kümesini belirler. Sonrasında bu
özelliklere karşılık gelen izleyicileri ayağa kaldırır. Bu operasyon ise dinamik yazılım hattı
mühendisliğinin dinamik bağlama (dynamic binding) kavramının bir uygulama örneğidir. Tüm
bu işlemler, daha önce de açıklandığı gibi etmen durdurup başlatılmadan, koşum sırasında
gerçekleştirilir. Bu tür bir mekanizmayı sağlayabilmek için, koşum sırasında dinamik olarak
izleyici başlatıp durdurabilmek için Qt Eklentileri (Qt Plugins) kullanılmıştır.
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10. SONUÇLAR

Projede

elde

edilen

bilimsel

ve

teknolojik

sonuçlar,

aşağıdaki

başlıklar

altında

toplanmaktadır:
i) Bir özellik modelinin evrim sürecindeki dönüşümlerini belirtmeyi ve gerçekleştirmeyi
sağlayan FEMEL dilinin tasarımı ve gerçekleştirimi. Dil ifade gücü bakımından literatürdeki
benzerlerinin üzerine çıkmış ve yapılan testlerde performans problemi görülmemiştir.
ii) Bir özellik modelinin farklı kısıt çözücülere aktarılarak analiz edilmesini sağlayan FMDSL
derleyicisinin tasarımı ve gerçekleştirimi. FMDSL kullanıcılara değeri dinamik olarak
hesaplanan

öznitelik

tanımlama

imkanı

sunmasıyla

literatürdeki

benzerlerinden

ayrılmaktadır.
iii) Bir özellik modelinin konfigürasyonlarının işletim zamanında değişmesini sağlayan
dinamik kısıt çözme algoritmasının tasarımı ve gerçekleştirimi.

Algoritma, özellik modeli

yapısına göre uyarlanmış buluşsal yöntemler kullanmasıyla literatürdeki benzerlerinden
ayrılmaktadır.
iv) Uzaktan izleme uygulamalarına yönelik bir DYÜH’nin tasarımı ve gerçekleştirilmesi. RMM,
özgün bir araştırma altyapısıdır.
Söz konusu sonuçların sunulduğu proje çıktıları şunlardır:
i) FEMEL dilinin esaslarını konu alan bir bilimsel makale taslak halinde bulunmaktadır. 2019
Mart sonuna kadar Software and Systems Modeling dergisine gönderilecektir.
ii) FMDSL derleyicisi tasarımı, gerçekleştirimi ve uygulaması, Görkem Demirtaş’ın, proje
yürütücüsünün danışmanlığında, 2018 Aralık ayında tamamlanmış olan yüksek lisans
tezinde anlatılmıştır (Demirtaş, 2018). Bu çalışmadan kaynaklanan bir tebliğin 2019 yılı
içinde uluslararası bir konferansta sunulması planlanmaktadır. Üretilmiş olan yazılım, MIT
açık yazılım lisansı altında github üzerinden erişime açılmıştır.
iii)

Dinamik

kısıt

çözme

algoritmasına yönelik

çalışmalar,

bursiyer

öğrenci

Sina

Entekhabi’nin, proje yürütücüsünün danışmanlığında, 2018 Ocak ayında tamamlanan
tezinde yer almaktadır (Entekhabi, 2018). Bu çalışmadan kaynaklanan bir tebliğ, uluslararası
CEIT 2018 konferansında sunulmuştur (Entekhabi vd., 2018). Konferans tutanağı
IEEExplore’da yayınlanma sürecindedir. Algoritmanın ön çalışmaları ise, 2017 Mayıs ayında
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İzmir’de

düzenlenen Güvenilirlik Çalıştayında (Dependability Workshop) sunulmuştu

(Entekhabi vd., 2017).

iv) RMM DYÜH tasarımı ve gerçekleştirimi, Gülşah (Yalçın) Erdil’in, proje yürütücüsünün
danışmanlığında, yazımı tamamlanmış olan yüksek lisans tezinde anlatılmaktadır. Tez 2019
Şubat ayında jüri önünde savunulacaktır. Bu çalışmadan kaynaklanan bir tebliğin 2019 yılı
içinde uluslararası bir konferansta sunulması planlanmaktadır. RMM DYÜH ön çalışmaları,
2017 Mayıs ayında, İzmir’de düzenlenen uluslararası WELMO konferansında sunulmuştu
(Yalçın ve Oğuztüzün, 2017).
Kısa vadede FEMEL üzerinde yapılabilecek bazı geliştirmeler söz konusudur. Desteklenen
öznitelik tiplerinin çeşitlendirilmesi, kompozit, hatta kullanıcı tanımlı veri tiplerine izin
verilmesi; çokluk (cardinality) tabanlı özelliklerin desteklenmesi; istatistiksel yordamların
yorumlayıcıya eklenmesi mümkündür. Geliştirmeler için kullanıcı geribildiriminin yön gösterici
olacağı düşünülmektedir.
Proje, DÜH’ler ve genel olarak dinamik olarak yeniden-yapılandırılabilir sistemler üzerine
ileride yapılacak çalışmalar için gerekli altyapıyı oluşturmuş bulunmaktadır. İlerideki
çalışmalarımızın, sistem yeniden-yapılandırma sürecinin getirdiği güvenlik ve güvenilirlik
sorunlarına yönelik olmasını düşünmekteyiz. Potansiyeli olan diğer bir araştırma alanı
DÜH’nin yaşam döngüsü süresince, evrimleşmesine yönelik kararların akıllı etmenler
yardımıyla ve daha ileride doğrudan akıllı etmenler tarafından verilmesinin, yapay zeka ve
makina öğrenmesi teknolojilerindeki gelişmelerden de yararlanarak, sağlamak olabilir.
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EK-1: RAPORDA GEÇEN BAZI TÜRKÇE TERİMLERİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

Türkçe

İngilizce

Ağ bant genişliği izleyici
Alt dizi
Ana bilgisayara izinsiz girişi önleme sistemi
(BIGOS) olayları izleme
Aşırıyükleme
Ayrışma
Ayrıştırıcı
Bağlam farkındalığı
Bağlamdan bağımsız gramer
Benzersiz
Bilinmeyen uygulama koşumu izleme
Boş
CD/DVD tespit izleyicisi
Çembersel
Çevirici
Çizenek
Derleyici
Dinamik bağlama
Disk alanı izleyicisi
Dışlamak
Dosya büyüklüğü izleyicisi
Düzenli ifade
Eklenti
Engellenen yeni aygıt izleyicisi
Erişim kısıtlaması
Etmen
Etki alanı
Geçerli yapıda
Genel kısıt
Güvenlik duvarı olayları izleyici
Hareket tipi
Hepsi farklı
İşletim
Ilgi yönelimli programlama
İşlemci
İstek
İyileştirme
İzleyici harekete geçirme
İzleyici kaldırma
Karşılık verme süresi
Kaynak kullanımı
Kaynak kullanımı
Kısıt ağı
Kısıt mantık programlaması

Network bandwidth monitor
Subsequence
Host intrusion prevention system (HIPS) events
monitor
Overloading
Decomposition
Parser
Context awareness
Context-free grammar
Unique
Unknown application running monitor
Void
CD/DVD detection monitor
Cyclical
Translator
Diagram
Compiler
Dynamic binding
Disk space monitor
Exclude
File size monitor
Regular expression
Plugin
New device blocked monitor
Access restriction
Agent
Scope
Well-formed
Global constraint
Firewall actions monitor
Action type
All different
Operation
Aspect oriented programming
CPU
Request
Refactoring
Deploy monitor
Remove monitor
Response time
Resource utilization
Resource utilization
Constraint network
Constraint logic programming
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Kısıt sağlama/çözme
Klasör büyüklüğü izleyicisi
Konfigürasyonun geçerlemesi
Koşul-çözüm tablosu
Koşum zamanı
Mantıksal
Model-güdümlü mühendislik
Muğlaklık
Olay belirteci
Olay kayıt
Ortaklık ve değişkenlik
Özellik özniteliği
Öznitelik grameri
Özyinelemeli
Ping izleyici
Proses durumu
Proses izleyicisi
RMM etmeni
Şablon
Seçimlik
Sentaks-güdümlü çeviri
Servis durumu
Servis izleyicisi
Sözdizim ağacı
Sözdizim, Sentaks
Sözdizimsel çözümleme
Sözlüksel çözümleyici
Tanım kümesi
TCP izleyici
Tespit edilen zararlı yazılım izleyicisi
Tetikleyici
Tip denetimi
Uçdüğüm, Yaprak
Uzaktan izleme ve yönetim
Varsayılan
Yeniden-yapılandırma
Yetkisiz giriş
Yetkisiz giriş tespiti
Zararlı yazılım
Zorunlu

Constraint satisfaction/solving
Folder size monitor
Validate configuration
Condition-resolution table
Runtime
Boolean
Model-driven engineering
Ambiguity
Event ID
Event viewer
Commonality and variability
Feature attribute
Attribute grammar
Recursive
Ping monitor
Process status
Process monitor
RMM agent
Template
Optional
Syntax-directed translation
Service status
Service monitor
Syntax tree
Syntax
Syntactical analysis, Parsing
Lexer, Lexical analyzer
Domain
TCP monitor
Malware handled monitor
Trigger
Type checking
Leaf
Remote monitoring and management (RMM)
Default
Reconfiguration
Intrusion
Intrusion detection
Malware
Mandatory
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EK-2: FEMEL YORUMLAYICISI PERFORMANS TESTLERİNİN SONUÇLARI
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