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AKTİF AĞ KULLANILARAK WEB ÖNBELLEKLEME 
 

ÖZET 
 

Bu çalışmada aktif ağ yaklaşımı kullanılarak “web önbellek” problemine bir çözüm 

sunulmuştur. Aktif ağlar, ağ düğümlerine program kodu ve başka veriler sokularak 

ağ servislerinin tanımlanmasına veya değiştirilmesine olanak sağlayan 

programlanabilir ağ platformları olarak düşünülebilir. Mevcut Internet ağ 

altyapısında bulunan birçok uygulama aktif ağ fikrini desteklemektedir. Web ön 

bellek, ağ içerisinde işlem yapan uygulamalardan biridir. Aktif ağ ortamında yapılan 

ön bellek işlemleri klasik ön bellek yöntemlerine göre büyük avantajlara sahiptir. 

Öncelikle aktif ağ fikri, avantaj ve dezavantajları ile incelenmiştir. Ayrıca aktif ağ 

yaklaşımları ve Dünyadaki mevcut araştırmalara da değinilmiştir.  

Daha sonra aktif ağ yaklaşımlarından biri ve onun prototip gerçeklemesi olan ANTS 

açıklanmıştır. Bu prototip platform tez konusu  olan web önbellek yöntemi için bir 

test ortamı olarak kullanılmıştır.  

Geleneksel Internet TCP/IP protokol topluluğu için düşünülmüş web önbellek 

düzenleri incelenip bazı darboğaz noktaları tespit edilmiştir.  

Son olarak da yeni geliştirilen bir web önbellek yöntemi sunulmuş, ANTS içindeki 

tasarım ve gerçekleme detayları verilmiştir. 



 

WEB CACHING USING ACTIVE NETWORKS 

 

ABSTRACT 

 

This thesis presents an active networking solution to the web caching problem. 

Active networks can be considered as a programmable platform on which network 

services can be defined or altered by injecting code or other information into the 

nodes of network. In the existing Internet networking infrastructure there are lots of 

ad hoc applications that supports active networking concept. Caching (for example 

proxy caching) is one of those ad-hoc applications that does processing in the 

network. Caching in an active networking environment has tremendous advantages 

over traditional caching methods.  

First, active networking and its advantages and disadvantages are examined. Active 

networking approaches and research are also visited.  

Then, an active networking approach and its prototype implementation (ANTS) is 

described. This prototype has been used as a testbed for the web caching scheme in 

this thesis.   

Web caching schemes for the Internet using traditional TCP/IP suite is analized and 

some bottleneck points are determined.  

Finally, a new web caching scheme is introduced and design and implementation 

details are given. 
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1. GĠRĠġ 

Internet yapısına önayak olmuş kişi ve kurumlar onun bugünkü durumuna geleceğini 

ve halihazırdaki kullanım amaçlarını bilselerdi kesinlikle Internet‟in alt yapısını 

böyle tasarlamayacaklardı. Aslında bu argüman günümüz ağlarının hepsi için de 

belirli derecelerde geçerlidir. Mevcut ağlarda, değişim hızı , standardizasyon ve 

uyumluluk problemleri ile kısıtlanmıştır.  Bu nedenle yeni ağ servislerinin ortaya 

çıkması, bu servislerden yararlanan  ve hızla ortaya çıkan birçok uygulamadan çok 

daha yavaş olmaktadır. Ayrıca gözlemliyoruz ki yeni servislerin ağın içerisinde değil 

uçlarında konuşlandırılması mümkün olsa da, servislerin ağ içindeki düğümlerde 

veya ağ katmanında gerçeklenmesi sıklıkla daha iyi işlevsellik ve performans 

sunmaktadır. Bu gözlem birçok uygulamada göze çarpmaktadır. Bunlardan bazılarını  

çoğul ortam uygulamaları, ateş duvarları, mobil host kavramı, kukla sunucular ve ön 

bellek mekanizmalarıdır.  Yukarıda anılan önemli problemlere çözüm olarak aktif ağ 

fikri ortaya atılmıştır. Aktif ağlar, ağ içerisine uygulamalar tarafından veri ile birlikte 

kod parçacıklarının da sokulabilmesini sağlarlar.Bu, büyük bir esneklik oluşturmakla 

birlikte beraberinde güvenlik ve performans problemlerini de getirmektedir. 

Aktif ağ fikrini destekleyen uygulamalar arasında yer alan web önbellekleme, 

günümüz Internet yapısının en önemli problemlerinden biridir. Internet, 

yüzmilyonlarca insan tarafından her an kullanılmakta olan WWW dağıtık bilgi 

sistemi, Internet üzerinde çalışmaktadır. WWW üstel olarak büyümektedir. Statik 

web sayfalarının büyüklüğü her ay % 15 oranında artmaktadır [5]. Web 

kullanıcılarının en büyük iki problemi sunucuların aşırı yüklenmesi ve ağ 

tıkanmalarıdır. Web içeriğinin büyüme oranı, Internet‟in band genişliğinin büyüme 

oranından çok daha büyük olduğu için önemli bir ölçeklenebilirlik problemi söz 

konusudur ve eğer önlem alınmaz ise içerdiği bilgi ne kadar fazla olursa olsun 

sonunda hiç kimse bu bilgiden yararlanamaz duruma gelecektir. Araştırmacıların bu 

probleme önerdikleri çözüm önbellek mekanizmalarıdır. Fakat mevcut Internet 

altyapısının kendisi bu mekanizmaların etkili bir şekilde oluşturulmasına engel 

oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Internet altyapısı bir aktif ağ platformu olduğunda  

uygulanabilecek bir önbellek yönteminin dizaynı ve gerçeklenmesi  ayrıntılarıyla 

anlatılmıştır. 
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2. AKTĠF AĞLAR 

2.1 Aktif Ağ Tanımı 

İlgili literatürde aktif ağlarla ilgili net bir tanıma rastlanmamıştır. Belirli bir tanım 

vermek yerine genellikle mevcut ağlardan farkları ve sağladığı yeni imkanlar üzerine 

tanımlamalar yapılmaya çalışılmıştır. Aşağıda da böyle iki tanım verilmiştir. 

Bu ağlar, ağ üzerinde bulunan düğümler, üstlerinden geçen paketlerin üzerinde işlem 

yapabilmeleri ve/veya paket içeriklerini değiştirebilmeleri ve ağ içindeki bazı 

bilgileri kullanabilmeleri nedeniyle aktif olarak anılmışlardır. Buna ek olarak paket 

üzerinde yapılan bu işlemler, kullanıcı başına (per-user) veya uygulama başına (per-

application) bazında gerçekleştirilebilir. Günümüz geleneksel ağlarında 

hesaplamaların ağ içerisindeki yeri oldukça kısıtlıdır. Yönlendiriciler bir paketin 

başlık kısmını değiştirebildikleri halde, kullanıcı verisini hiçbir zaman incelemez, 

değiştirmez veya kısaca kullanmaz. Dahası, başlık hesaplama ve diğer yönlendirici 

faaliyetleri kullanıcı prosesinden veya uygulamasından bağımsız olarak 

belirlenmiştir. Kısacası uygulamaya-özel işlemler ağın içerisinde yapılmaz [4,9]. 

Aktif ağlarla ilgili bir tanım da şöyle verilmiştir: Aktif ağlar, ağ içerisindeki ara 

düğümlerin yönlendirme dışında da hesaplama yapabilmesine olanak sağlayan 

ağlardır. Buna ek olarak kullanıcılar, ağ içine kendi programlarını göndererek ağı 

programlayabilirler. Bu programlar ağ içerisinde dolaşan paketlerle beraber taşınırlar 

ve uğranılan ara düğümlerde çalıştırılarak düğümlerin durum ve davranış 

değişikliklerine neden olurlar [21]. 

2.2 Aktif Ağların ve Mevcut Ağların Avantaj ve Dezavantajları 

Aktif ağ fikri, 1994 ve 1995 yıllarında DARPA (Defense Advanced Research 

Projects Agency) içerisinde mevcut ağlarda yaşanan problemlere bir çözüm olarak 

önerilmiştir. Aşağıda temel iki problem verilmiştir: 

 Yeni teknolojilerin ve standartların paylaşılmış ağ altyapısı ile 

birleştirilmesinin güçlüğü.  

 Birçok protokol katmanında gereksiz birçok işlemin tekrarlanması yüzünden 

meydana gelen düşük performans ve yeni servislerin mevcut mimariye 

yerleştirilmesinin güçlüğü .  
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Aktif ağ mimarisini en önemli iddiası, yeni teknolojilerin ve standartların çok kısa bir 

süre içerisinde paylaşılmış ağ yapısına yerleştirilebilmesi iddiasıdır. Bu iddia , ağın 

içerisinde programlamaya izin veren bir yapının oluşturulması ile geçerli hale 

gelmektedir. Bu yapı ileriki bölümlerde incelenecektir.  

Bu mimarinin bir diğer iddiası daha iyi performans iddiasıdır. Bu iddia ilk bakışta 

paradoksal görünse de, uygulamaya özel işlerin ağ içerisinde yapılıyor olması 

uygulamanın performansını arttıracaktır. Örneğin „latency‟ önlenebilecektir [4]. 

Yukarıda anılan avantajların yanında bu ağ mimarisinin sebep olduğu bazı 

problemler de ortaya çıkacaktır. Bunlar, katmanlar arasındaki yalıtımın kaybedilmesi 

ve esneklik gerekmediği durumlarda karşılaşılacak olan performans kaybıdır. 

2.3 Aktif Ağ Fikrini Destekleyen Ağ Uygulamaları 

Her ne kadar günümüz ağ yapısına ters düşse de, bir çok uygulama  ağ içerisinde de 

çalışacak hale getirilmiştir. Bu eğilim artarak devam etmektedir. Bu tür 

uygulmamlara olan talep nedeni ile,  ağ yapısı da bu eğilime uygun bir şekilde 

değişime uğramalıdır. Aşağıda, bu eğilimin tipik örnekleri verilmiştir [3,4,6,7,8,41]: 

 Ateş duvarları (Firewalls) : Ateş duvarları, hangi paketlerin geçirilip hangi 

paketlerin bloke edilmesi gerektiğine karar veren filtreler gerçekler. Paket 

yönlendirmeye ek olarak kullanıcı ve uygulamaya özel işlemler de 

gerçekleştirirler. 

 Web kuklaları (Web proxies) : web sayfalarının kullanıcılara sunulmasını ve 

önbelleklenmesini sağlarlar. 

 Ulaşım kapıları (Transport Gateway) : Bu ağ düğümleri, band genişliği ve 

güvenilirlik karakteristikleri çok farklı olan ağlar arasında köprü görevi 

üstlenirler. Örneğin kablolu ve kablosuz ağlar arasına konabilirler. 

 Uygulama Hizmetleri : (Farklı band genişliği kısıtlaıına sahip olan video 

konferans kullanıcılarının imaj kodlaması) 

 Göçebe yönlendiriciler (Nomadic routers) : Bir uç sistem ile ağ arasına konan 

düğümlerdir.  Bu modül, uç sistemin kullandığı imkanları gözlemler. Örneğin 

bir telefon hattı üzerinden mi yoksa LAN üzerinden mi bağlandığını gözler ve 

bu duruma adapte olarak farklı önbellekleme yöntemleri, ek güvenlik 

tedbirleri alarak duruma adapte olur.  
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 Ağ yönetimi (Network management) : Ağ yönetimine olan geleneksel 

yaklaşım, yönetilen cihazları bir yönetim iş istasyonundan sorgulayıp bir 

takım değişkenlerin değerine bakmak ve anomalilerin bulunup bulunmadığını 

tespit etmektir (polling).  Bu yaklaşım, bütün zekayı iş istasyonuna 

yüklediğinden bir komünikasyon ve işlem darboğazı oluşacaktır. Bunun 

ötesinde anomalilerin tespiti etkili ve zamanında olmayacaktır. 

 Açık Arttırma ile Satış Yapan Siteler (Auctions) : Açık arttırma siteleri 

herhangi bir mal için kullanıcılardan fiyat tekliflerini toplarlar ve malın 

halihazırdaki fiyatını yayınlarlar. 

 Kablosuz Hesaplama (Wireless Computing) : Kablosuz hafif istekçilerin 

yararlı hale gelebilmesi için, uygun güvenlik içerisinde dağıtık ve mobil 

olarak desteklenmeleri gerekecektir. Bu istekçi birimler, daha esnek bir ağ 

yazılım altyapısına gereksinme duymaktadırlar. Örneğin istekçi kızılötesi 

(infrared), Wave-LAN, GSM gibi kablosuz yapılara adapte olabilmelidir. 

Klasik ağlarda gerçeklenmesi kolay olmayan birçok servis, araştırmacılar tarafından 

mevcut aktif ağ platformları kullanılarak tasarlanmıştır.  Bu çalışmalara örnek olarak 

CANE platformu üzerinde “Reliable Multicast” [23], ANTS üzerinde gerçekleştirilen 

DOS (denial of service) saldırılarının önlenmesi [13], yine ANTS üzerinde 

gerçekleştirilen bir kripto sistemi [29]  ve Internet ortamında MPEG filmlerinin 

dağıtılması [28] verilebilir. 

Yukarıda maddeler halinde sıralanan uygulamalara bakılarak denilebilir ki önümüzde 

duran problem, tüm bu ad-hoc yaklaşımların yerine konulacak jenerik, 

programlanabilir ağ  yapısının oluşturulmasıdır.  

Hiç kimse, önümüzdeki on yıllarda hangi yeni servislerin ortaya çıkacağını bilmiyor. 

Bununla birlikte Internet kullanımının muazzam hale geleceği tartışılmaz. Uzaktan 

öğrenme, elektronik ticaret, Internet telefoni ve benzeri uygulamaların  hepsi patlama 

yapabilecek kapasitededir. Böylesine dinamik bir dünyada optimum bir ağ servisinin 

(IP‟nin sağladığı servis gibi) tasarımı pratik değildir. Ayrıca kullanıcıları bir en 

küçük ortak payda servisi ile kısıtlamak gerçekçi de değildir [3]. 

Veri bağı katmanı ve uygulama katmanındaki değişiklikler göreceli olarak daha hızlı 

gerçekleşebilir. Çünkü kapsam olarak sınırlıdırlar.Yeni teknolojilerin etkisi fiziksel 

kapsamla sınırlıdır, bu nedenle de hızla güncellenebilirler.  
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Ağ ve ulaşım katmanlarındaki değişiklik bir darboğazdır.  Çünkü bu katmanlar, şekil 

2.1‟de gösterildiği gibi farklı veri bağı katmanlarıyla daha yüksek düzeyli 

katmanların arasında birlikte çalışabilmeyi sağlayan katmanlardır. Bu nedenle bu 

katmanların sürekli olarak her düğümde hizmette olmaları ve kararlı olmaları gerekir. 

Bu özelliklerin sağlanabilmesi için her değişikliğin uzunca (tipik olarak yıllarca) bir 

standardizasyon sürecinden geçmesi gerekir. Bu süreci yazılımların elle yüklenmesi 

izleyecektir. IP‟nin gerçeklenmesi birçok yönlendiriciye yayıldığından ve 

TCP/IP‟nin birçok işletim sisteminin bir parçası olması nedeni ile bazı değişikliklerin 

etkin olması yıllar alacaktır [3]. 

2.4 Aktif Ağ YaklaĢımları  

Aktif ağ  yaklaşımları üç bölüm olarak incelenebilir. Ayrık yaklaşım, kod ve veriyi 

birbirinden kesin hatlarla ayırır. Ağda dolaşan sadece veri paketleridir ve bu veri 

paketleri üzerinde işlem yapacak olan programlar ağ düğümlerine daha önceden 

konulmuştur. Herhangi bir servis kullanılmaya başlanmadan önce ağ düğümlerine, 

bu servislerle ilgili kodlar yüklenir. Kod yönetimi işlemleri,  önemli bir problem 

oluşturur. Çünkü Internet çok büyük bir ağdır ve tüm ağ düğümlerinin bu şekilde 

kontrol edilmesi oldukça güç olacaktır.  

Şekil 2.2‟de tümleşik yaklaşım olarak gösterilen yapıda ağ içerisinde dolaşan 

paketlerin içerisinde hem veri hem de program kodu bulunur. Bir analoji yapılacak 

olursa bu yapı, yazıcıların kullandığı programlama dili olan postscript‟e karşı düşer. 

Paket ağ düğümlerine ulaştığında paket içindeki program kodu çıkarılarak çalıştırılır. 

Bu yaklaşım, her pakette belli bir kod verisi bulunmasını gerektirdiği için ağ 

performansını önemli ölçüde düşürebilir.  

ġekil 2.1 Ağ Katmanındaki Darboğaz 
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Son yaklaşım olarak melez yaklaşımı görüyoruz. Burada, ağ üzerinde dolaşan 

paketlerin içinde hem kod hem veri bulunmaz, bunlardan sadece bir tanesi 

bulunabilir. Bu demektir ki, veri paketleri düğümlere ulaştığında eğer bu pakete 

ilişkin program kodu daha önceden alınmamışsa, belli bir protokol aracılığıyla elde 

edilir ve çalıştırılır. Her paketin içinde bir program kod işaretçisi veya imzası 

bulunur. Düğüm, bu bilgiyi kullanarak pakete ilişkin program kodu için istekte 

bulunur.  

Bu teze konu olacak olan ANTS aktif ağ prototipinde de melez aktif ağ yaklaşımı 

kullanılmıştır. Bu ortamın üzerinde daha sonra detaylı olarak durulacağı için burada 

yer verilmeyecektir. Geçen sekiz sene içerisinde birçok aktif ağ mimarisi ve 

platformu önerilmiştir. Bunlar ANTS, ANTS baz alınarak tasarlanmış olan PANTS 

[32],  “A Scalable High Performance Active Network Node” [14], SmartPackets, 

SwitchWare, CANES, JanOS,  Joust,  PAN, Bowman, Dağıtık Kod Önbellekleme 

Mimarisi, ALAN, MeGa mimarileridir [24]. Donanımı ve yazılımı aktif ağ düğümü 

olmaya yönelik tasarlanan yapılar da vardır [26]. Ağ yönetimi ve kontrolü için 

tasarlanmış olan Python tabanlı aktif ağ ortamı [39] özellikle ağ yönetimi gözetilerek 

tasarlanmıştır. 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Aktif Ağlar ve Uçtan Uca Argümanı 

İletişim ağlarındaki bazı işlevselliklerin gerçeklenmesi sırasında ortaya çıkan 

tartışmaların çoğu “uçtan uca argümanı” nın devreye girmesine neden olur. Bu 

argüman, fonksiyonların dağıtık sistemlerin içinde mi yoksa ucunda mı olması 

gerektiği konusunda mimari bir yol göstericidir.  Uçtan uca argümanı, çoğu zaman 

yüksek seviyeli fonksiyonların ağ içerisinde yapılmasına engel teşkil eder şeklinde 

yorumlanır. Yani, sözkonusu argüman ilk bakışta aktif ağların bir anti tezi olarak 

Aktif  Ağlar 

Ayrık Yaklaşım 
-Programlanabilir Ağ 

-Programlar ve paketler ayrık 

-Kullanıcılar düğümlere 

programlarını gönderirler   

 

 

Melez Yaklaşım 
-Kod, düğümler tarafından ihtiyaç 

duyuldukça transfer edilir   

-Paketlerde kod yok   

-ANTS bu kategoridedir   

Tümleşik Yaklaşım 
-Her pakette, o pakete iliştirilmiş 

kod parçası da bulunur   

ġekil 2.2 Aktif Ağ Yaklaşımları 
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görünebilir. Bununla beraber incelendiğinde görülür ki aktif ağlar, bu tasarım 

ilkesinin doğal bir sonucudur [11]. 

Uçtan uca argümanı, katmanlı bir sistemde herhangi bir fonksiyonun, bu fonksiyonu 

kullanan uygulamaya doğru katmanlar arasından yakınlaştırılıp uzaklaştırılmasını 

sağlar. Başka bir ifadeyle fonksiyonun uygulamaya göre katman hiyerarşisi 

üzerindeki yerini belirlemek için bir temel oluşturur. Bu argümana göre, dağıtık bir 

sistemin düşük düzeyli katmanlarına karşı düşen bir bilgisayar ağı, sistemin uçlarında 

daha iyi bir şekilde gerçeklenebilecek bazı fonksiyonların gerçeklendiği ortam 

olmamalıdır. Sistemin uçlarında gerçeklenmesi daha verimli olan bazı uygulamalar 

veya fonksiyonlar ağın içine taşınmamalıdır. 

Aşağıda sıralanan prensipler doğrultusunda bir fonksiyonun ağ içinde gerçeklenip 

gerçeklenmeyeceği belirlenebilir. 

 Bazı servisler, uç sistemde duran uygulama veya kullanıcı bilgilerine 

gereksinme duyarlar. Bu nedenle tümüyle ağ içerisinde 

gerçeklenmeleri mümkün değildir. 

 Eğer bir servisi tüm uygulamalar kullanmayacaksa, servis öyle bir 

şekilde tasarlanmalı ve gerçeklenmelidir ki sadece o servisi ağda  

kullanan  uygulamalar etkilensin. 

 Ağ içinde verilen herhangi bir uçtan uca servis için gereken destek 

miktarı, uygulama tarafından görülen performans ve desteği 

gerçekleme maliyeti arasında bir mühendislik optimizasyon 

problemidir. 

Bazı servislerin en iyi şekilde tasarlanıp desteklenmesi, sadece ağ içinde mevcut olan 

enformasyonu kullanmaları ile mümkün olabilir. Bir başka deyişle ağ, uygulamanın 

erişemediği enformasyona sahip olabilir ve bu enformasyonun zamanında 

kullanılması uygulama tarafından görülen servisin önemli ölçüde iyileştirilmesine 

yol açabilir. Sadece veya ilk olarak ağ içerinde bulunabilecek bilgi örnekleri aşağıda 

sıralanmıştır. 

 Ağ tıkanmasının olduğu yer ve zaman. 

 Ağ içerisinde istenen bazı nesnelerin (örneğin web sayfaları) global deseni. 

Özellikle isteklerin zaman ve mekan içerisinde çakıştığı ve birbirleriyle 

korelasyonlarının yüksek olduğu ağ noktaları. 
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 Paket kayıplarının yeri. 

Öte yandan, uygulamalar da ağ tarafından ihtiyaç duyulabilecek bazı bilgilere sahip 

olabilirler. Bu sebeple performansın optimize edilebilmesi için uygulama ve ağ 

enformasyonlarını birleştirmek gerekir. 

Bütün bu açıklananlardan, aktif ağların uçtan uca yaklaşımın doğal bir sonucu 

oldukları sonucu çıkarılabilir. 

2.6 Aktif Ağlardaki AraĢtırma Konuları 

Bilgisayar sistemlerindeki gibi daha fazla programlama esnekliği daha fazla 

karmaşıklık anlamına gelir. Aşağıda aktif ağların beraberinde getirdiği en temel 

sorunlar ele alınmıştır  [21]. 

 Esneklik ve Programlanabilirlik : Esneklik ve programlanabilirlik aktif 

ağların arkasındaki en temel fikirdir. Aktif ağların en tipik özellikleridir. 

Fakat ağlar bu özelliği destekledikleri zaman doğal olarak daha kompleks bir 

yapıda olacaklardır.  

 Güvenlik (Security): Güvenlik sorunu üç bölüme ayrılabilir. Birinci 

güvenliği tehdit edici unsur zararlı kullanıcılardır. Doğrulama 

(authentication) , yetkilendirme (authorization) ve gözlemleme (monitoring)  

temel gereksinimlerdir. Güvenlik gereksinimleri konusunda detaylı bilgi [31, 

33]‟de bulunabilir. 

 Sağlamlık (Safety) : Sağlamlık hataları tolere edebilme kabiliyetini gösterir. 

Bir hata oluştuğunda hata otomatik olarak düzeltilebilmelidir. Herhangi bir 

aşamada meydana gelen bir hata sistemin tümünü etkilememelidir. 

 Uyarlanabilirlik (Adaptability) : Ağ servislerinin ağ ortamına dinamik 

olarak konulup değiştirilebilmesi. 

 Performans : Ağ, hızından bir şey kaybetmemelidir. Bu konu esneklik ve 

programlanabilirlik ile yakından ilişkilidir. Programlanabilirlik ilk bakışta 

performansın düşeceği görüntüsünüğ verse de servisin iyi tasarlanıp 

implemente edilmesi performansı artırabilir. 

 Kaynak Yönetimi : Kaynakların adil ve doğru şekilde kullandırılması için 

kaynak yönetim mekanizmaları oluşturulmalıdır. Örneğin [22] numaralı 

kaynakta CPU kaynak kullanımını öngörme yöntemi düşünülmüş, [27]‟de ise 

bir aktif düğüm için kaynak yönetimi mekanizması oluşturulmuştur. 
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 Programlama Dili : Ağ ortamında kullanılacak olan amaca uygun 

programlama dili tasarlanmalıdır. 

 Beraber ÇalıĢabilme (Interoperability) : Farklı mimarilerin birbbirleri ile 

çalışabilmeleri için arayüzler yapılmalıdır. 
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3. ANTS 

3.1 ANTS Sistemi 

 

Birçok ağda olduğu gibi ANTS bazlı bir ağ da, ortak bir işletim ortamına sahip ve 

birbirine bağlı düğümlerden oluşur. Düğümler yerel veya geniş alan ağı üzerinde 

noktadan noktaya veya paylaşılmış kanallar üzerinden bağlıdırlar. Sistem,  dağıtık 

uygulamalara ağ katmanı servisleri sağlamak için kanalların veri bağı katmanı 

servislerinin üzerine kurulmuştur. ANTS ve ANTS araç kiti (toolkit) ile ilgili daha 

detaylı bilgi [1,2,3,13] kaynaklarından elde edilebilir. 

 

IP servisinin aksine ANTS sabit değil esnektir. ANTS, IP tipi yönlendirme 

servislerini standart bir servis olarak sunmasına ek olarak uygulamaların ağ 

bünyesine yeni protokoller eklemesine olanak sağlar. Uygulamalar, aktif ağ 

düğümlerinde IP yönlendirmesi yapan rutinlerin yerine çalıştırılacak olan rutinleri 

belirleyerek bu işi yaparlar. Bunun sonucu olarak, uygulamalar bir kısım 

fonksiyonlarını ağ içerisine taşıyabilirler. 

 

ANTS tasarlanırken yeni ağ protokollerinin ağ içine eklenmesinde üç temel amaç 

güdülmüştür. Bu üç amaç da günümüzde Internet‟te yapılandan daha esnek 

özelliklerdir. Ağlar aşağıda anılan üç teme özelliği desteklemelidir: 

 

 Farklı ağ katmanı protokollerinin eş zamanlı kullanımı. 

 Yeni protokollerin yapılması ve kullanımının merkezi bir şekilde kayıt 

olmasını gerektiren yapı yerine ilgili tarafların kendi aralarında 

anlaşmaları sonucu oluşturulabilmesi. 

 Yeni protokol ve servislerin dinamik olarak ağ içerisine yerleştirilmesi. 

Çünkü ağ bölümlerinin yeniden konfigüre edilmesi için ağ bölümlerinin 

devre dışı bırakılması uygun değildir.  

 

ANTS mimarisi bu üç amaca, üç anahtar bileşen kullanarak ulaşır. Bunlar; 

 

 Klasik ağlarda bulunan paketler kapsüllerle yer değiştirmiştir. 

Kapsüller, aktif düğümlerde kendilerine iliştirilmiş kodlar 

çalıştırılarak işlenirler. Ağ içerisinde ortak bilgiye sahip olan kapsül 

tipleri protokoller içinde gruplanırlar. Bir protokol bir servis sağlar ve 

ağ güvenliği protokol bazlı sağlanır. 

 Internet içerisinde seçilen bir kısım yönlendirici, bir protokole ait olan 

kapsülleri çalıştıran ve protokol durumunu koruyan aktif düğümlerle 
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yer değiştirir. Sıradan yönlendiricilerin tersine, aktif düğümler, kapsül 

işleme için bir API sağlarlar. Ayrıca bu kapsül rutinlerini işletim 

sistemi ve programlama dili teknikleri kullanarak güvenli bir şekilde 

çalıştırmayı da sağlarlar. 

 Kod dağıtım mekanizması kapsül işleme rutinlerinin otomatik olarak, 

ihtiyaç duyulan yer olan aktif düğümlere transfer edilmesini 

garantiler. Bu bileşen geleneksel ağlarda bulunmaz ve ANTS ağında 

servis programcısı tarafından değil sistemin kendisi tarafından 

kotarılır. 

 

Şu ana kadar açıklanan bileşenler sonraki bölümlerde daha detaylı olarak 

açıklanacaktır. Yeni ağ servislerinin programlamasına destek veren model paket 

yönlendirmesinin genelleştirilmiş halidir. Aşağıdaki karakteristiklere sahiptir.  

 

 Kapsüllerin yönlendirme rutinleri göndericide belirlenir ve kapsül ağ 

içinde dolaşırken değişmez ve bir protokole ait olan kapsüller, ağ 

içinde  başka bir protokole ait olan kapsülleri yaratamaz. Böylece bir 

kullanıcı başka bir kullanıcının kapsüllerini istenmeyen bir şekilde 

etkileyemez. 

 Bazı aktif düğümler sahip oldukları kaynaklar ve güvenlik politikaları 

gereği belli yönlendirme rutinlerini çalıştırmak üzere seçilebilirler. 

Böyle durumlarda, düğüm örneğin klasik IP yönlendirmesi yapar. 

Buna ek olarak yönlendirme rutinlerinin kendileri düğümlerin 

kabiliyet ve konumlarına göre, çalıştırılacakları aktif düğümü 

belirleyebilirler. 

 Yönlendirme rutinleri güvenilir olmayan kullanıcılar tarafından da 

yazılabileceklerinden dolayı, bazı kısıtlamalar konmuştur. Özellikle 

geleneksel yönlendirme rutinlerinde olduğu gibi yerel olarak ve kısa 

bir zaman içerisinde sonlanmaları istenir. Dahası global bellek ve bant 

genişliği kullanımları da TTL (Time To Live) veya kaynak tüketimi 

göstergesi olarak adlandırılan değişkenlerle kontrol edilmektedir. 

 

Bu modelle yeni bir servis geliştirmek için servis geliştiricisi, servis kapsül tiplerini  

ve onların işleme rutinlerini bir protokol yapısı olarak tanımlar. Yeni bir servisi 

kullanmak için, uygulamalar sadece protokol tanımını yerel düğüme sağlarlar ve 

uygun tiplerde kapsülleri göndermeye ve almaya başlarlar.  
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Aktif ağlar, protokol tasarımını daha kolay bir hale getirmemelerine rağmen bu 

güçlük aktif protokollerin yaygın kullanımının önünde bir engel olarak 

görülmemelidir. Protokol tasarımını kullanıcıların kendilerinin değil üçüncü parti 

yazılım şirketlerinin yapacağı varsayılmaktadır. Öte yandan protokol tasarımcılarının 

paket rutinlerini ağ içerisinde bir yerden başka bir yere taşınması işlemlerini 

düşünmelerine gerek yoktur. Ayrıca diğer protokollerle olan etkileşimi de 

düşünmesine gerek yoktur (dolaylı olarak kaynak kullanımı hariç). 

 

ANTS mimarisinin günümüz Internet yapısının tümüne yaygınlaştırılması oldukça 

zor görünmektedir. Çünkü Internet üzerindeki tüm düğümlerin platformlarının ANTS 

ile yüklenmesi gerekmektedir. Pratikte tüm düğümlerin eş zamanlı bir şekilde 

değişmesi imkansızdır. Bu sebeple ANTS‟ı IP ile entegre etmek mantıklı olacaktır. 

Böylece temel Internet yapısı kademeli olarak aktif ağa dönüşebilecektir [12]. 

 

3.2 Mimari BileĢenleri 

 

ANTS programlamama modelini destekleyen üç temel bileşen bu bölümde sırasıyla 

açıklanmıştır. 

 

3.3 Protokoller ve Kapsüller 

 

Ağ işlemlerini uygulamaya veya kullanıcıya özel olan uyarlamanın temeli, birbiri ile 

ilişkili kapsül tipi kümesinden oluşan protokoldür. Jenerik bir veri bağı kanalı 

üzerinden taşınan kapsüllerin  formatı şekil 3.1‟de gösterilmiştir.  

 

 

 

Kapsül yaklaşımı, geleneksel ağlardaki paket yerine aktif paket olarak da 

adlandırılan kapsül kavramını koyar. Kapsül içinde veri ve program (veya programı 

işaret eden bir bilgi) bulunur. Kapsül yaklaşımında, birçok nedenden dolayı 

araştırmacılar aktif paketlerde kullanılmak üzere programlama dilleri 

ġekil 3.1 Kapsül Formatı 
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geliştirmeişlerdir. Safe-Tcl, CORBA, Sprocket, Spanner, LIANE, NetScript, PLAN, 

Cane ve JAVA bunlardan bazılarıdır [21].  ANTS yaklaşımında bu dillerden JAVA 

kullanılmıştır. 

 

Bir kapsül, içinde aktif ve sadece IP yönlendiriciler bulunduran bir IP ağına 

gönderildiğinde, formatı IP paket formatı ile uyumlu olmalıdır. Bu durumda, sadece 

IP‟yi destekleyen yönlendiriciler, ek servisleri çalıştırmamak üzere seçilmiş aktif 

düğümlere karşılık gelecektir. 

 

Kapsül formatının en önemli mimari özelliği, protokol ve bu protokol içindeki bir 

yönlendirme rutinine işaret eden bir işaretçi barındırmasıdır. Sözkonusu işaretçi şekil 

3.1‟deki tip alanına karşılık gelir. Bu işaretçi protokol kodunun parmak izi üzerine 

kurulmuştur. İşaretçi,  MD5 mesaj özeti (parmak izi) algoritması kullanılarak 

oluşturulur. 

Kapsül işaretçisi, protokolün kaynak kodundan elde edilir. Bunun iki temel sebebi 

vardır: 

 Protokol taklidini büyük bir oranla önler. Bunun sebebi parmak izi tabanlı 

güvenli bir algoritmanın (MD5), koddan işaretçiye etkili bir tek yönlü 

fonksiyon olmasıdır. Her bir aktif düğüm kendi başına bir kod rutininin 

güvenilir olup olmadığını bu şekilde kontrol edebilir. 

 Kapsül ve protokollerin çok hızlı bir şekilde oluşturulabilmesine imkan verir. 

Çünkü işaretçiler sadece kodun parmak izine bağlıdır. 

Bu özelliklerden dolayı, ANTS mimarisinde, protokol bazlı bir koruma sağlanmıştır 

denilebilir. Böylece herhangi bir aktif düğümdeki bir protokol hiçbir zaman bir başka 

bir protokolün işine karışmaz. Protokol başına koruma kullanıcı veya oturum başına 

korumadan çok daha etkili bir model sağlar. Çünkü her bir data manipülasyonu için 

kullanıcı doğrulaması gerekmemektedir. Bununla birlikte bir protokol içinde 

halihazırdaki oturumlar hakkındaki bilgileri ayırmak protokol programcısına 

bağlıdır.  

Kapsül formatının geri kalan kısmı, bütün kapsül tiplerinde ortak olan bir ortak 

başlık ve kapsül ağı dolaşırken güncellenebilecek bir tip spesifik başlıktan ve yükten 

oluşur. Ortak başlığın önemli bileşenleri kaynak ve hedef adresleri ve düğümler 

tarafından zorlanılan kaynak limitleri (Kaynak tüketim göstergesi veya TTL) 

hakkındaki enformasyondur. IPV4 stili adresler kullanılmıştır. 
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3.4 Aktif Düğümler 

Programlanabilir bir ağ tasarlanırken karşılaşılan en önemli güçlük, istenmeyen 

etkileşimlerin önlenerek düğümlerin kullanıcıların tanımladığı programları 

çalıştırmaya yetkin hale getirilmesidir. Ağ kendini sadece kaçak protokollerden 

korumakla kalmayıp bir arada  varolabilecek birçok protokole de ağın tutarlı bir 

görüntüsünü vermeli ve kaynakları aralarında güvenli bir şekilde paylaştırmalıdır. 

ANTS yaklaşımında protokoller, paylaşılmış kaynaklara erişimlerin sınırlandırıldığı  

kısıtlanmış bir ortamda  çalıştırılırlar. Aktif ağlar, ANTS mimarisinde bu rolü 

üstlenmişlerdir. Aktif düğümler uygulamalar tarafından tanımlanmış rutinlere bir 

API sağlarlar. Rutinler bu API‟yi genel amaçlı bir programlama dili aracılığıyla 

kullanırlar.  

3.4.1 Kapsül yönlendirme API 

Söz konusu API,  birtakım farklı ve yararlı yönlendirme rutinini oluşturmak için 

kullanılan temel işlemleri sağlar. Aşağıda API‟nin sağladığı fonksiyonlar 

sınıflandırılarak verilmiştir. Bunlara her zaman eklentiler olabilecektir. 

 Ortam Erişimi : yerel saat, yönlendirme tabloları, bağlantıların 

durumları, düğüm topoloji lokasyonu ve buna benzer ortam bilgilerinin 

sorgulanabildiği kategoridir. 

 Kapsül Manipülasyonu : Kapsüllerin başlık ve yük bilgilerine erişim için 

kullanılır. 

 Kontrol İşlemleri  : Kapsüllerin diğer kapsülleri yaratıp yönlendirmesine , 

kendilerinin askıya alıp yoketmelerine olanak verir. 

 Depolama Birimi  : Uygulama tarafından tanımlanmış nesnelerin kısa bir 

zaman için tutuluğu bir  soft-store. 

Düğüm API‟i önemlidir çünkü uygulamalar tarafından oluşturulabilecek rutinlerin 

API çağrısı mekanizması ile yapabilecekleri şeyleri belirler. Örneğin düğüm durum 

bilgisine erişim  ve bu bilgiyi gerektiğinde değiştirme imkanının bulunmaması 

durumunda, aynı protokole ait kapsüller kendi aralarında haberleşemeyeceklerdir. 

Ayrıca protokol rutinlerinin  az yer kaplaması ve etkinlikleri API tarafından sağlanan 

ilkellere bağlıdır. Bu özelliklerin her ikisi de eğer ilkeller iyi oluşturulmuşsa iyi 

yönde aksi taktirde kötü yönde etkilenecektir. Örneğin bulunulan düğümün komşu 

düğümleri, ya doğrudan yönlendirme tablosu taranarak  ya da düğüme sorularak elde 
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edilebilir. Düğüm sorgusu az yer kaplayan ve etkin bir şekilde koşturulabilen bir kod 

şeklinde temsil edilebilirken diğer çözüm uygun sonuç vermez. 

Ağa, kapsüller aracılığıyla gönderilen program kodlarının üzerinde çalıştırıldıkları 

aktif düğümün davranışını ne kadar değiştireceği veya kodun düğüm üzerinde neler 

yapabileceği konusu önemli bir araştırma konusudur. [10]‟da bu konuda formel bir 

programlama modeli önerilmektedir. 

3.4.2 Kapsül ÇalıĢtırılması 

Düğüm, ağ güvenliği ve kaynak yönetimi amaçlarını göz önünde bulundurarak, 

düğüm API‟sini kullanacak olan kapsül rutinlerini çalıştıracak bir ortam 

sağlamalıdır. Kapsül işleme bir anlamda, içinde küçük işlerle birçok kullanıcının var 

olduğu  dağıtık bir programlama sistemi demek olduğu için doğrulama ve diğer 

geleneksel güvenlik yöntemleri bu sistemde kullanmak etkin olmayacaktır. Bunun 

yerine birtakım mobil kod teknolojileri (Java bytcode doğrulama ve sandboxing) 

kullanılabilir. Bunun tersine, paylaşılmış mantıksal kaynakları manipüle eden  

(örneğin sistem yönlendirme tablolarını güncelleyen) ilkellerin kullanımı 

doğrulanmalıdır.  

Ek olarak, düğüm, kapsül programlarının kullandıkları kaynakları sınırlar ve 

oluşabilecek hataları kotarır. Kapsül içerisinde kaynak limiti olarak işlev gören 

genelleştirilmiş bir TTL alanı mevcuttur. Bu bilgi kapsül ile birlikte taşınır ve 

kaynaklar kullanıldıkça eksiltilir. Sadece düğümler bu alanı güncelleyebilir ve bu 

alanın değeri sıfıra düştüğünde kapsül yok edilir. Ağ içerisinde kapsülün kullandığı 

toplam kaynak konusunda düşünüldüğünde, bir kapsülün bir başka kapsül yaratması 

durumunda tüketilen kaynakların transfer edilmesi konusu göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

3.5 Kod Dağıtımı 

ANTS mimarisinin üçüncü bileşeni kod dağıtım sistemidir. Programlanabilir bir yapı 

verildiğinde, program tanımlarının ihtiyaç duyulan yere ulaştırılması için bir 

mekanizma gereklidir. İyi bir yöntem etkin ve ölçeklenebilir olmalıdır.  

Birçok farklı yöntem kullanılması mümkündür. En uç durumda programlar her bir 

kapsülün içerisinde taşınabilir. Bu yöntem sadece çok küçük kod parçalarının 

taşınması durumunda ve bant genişliğinin sorun yaratmayacak düzeyde olması 

durumunda uygun olabilir. Bir başka uç durumda programlar tüm düğümlere 

önceden yüklenebilir. Bu yükleme işlemi, bir yönetim kanalı veya başka bir yöntem 
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kullanılarak yeni protokol kullanılmadan önce yapılmalıdır. Bu yöntem, hızlı ve 

merkezi olmayan protokol yerleştirilmesi ilkelerine tamamen ters düşmektedir. 

Bunların yerine,  ANTS‟ta kod transferi ve data transferi bir arada in-band olarak 

yapılır. Bu yöntemin avantajları vardır. Kod dağıtımını sadece ihtiyaç olan yerle 

sınırlandırır. Düğüm ve bağlantı problemlerine uyum sağlar. Başlangıç performansını 

olumlu etkiler. 

ANTS sistemi aynı yolu takip eden ve aynı işleme maruz kalan kapsül dizilerine 

uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Uç sistemlerde,  uygulamalar, kod tanımlarını yerel 

düğümlerinde kayıt ederek yeni bir protokolü kullanmaya başlayabilirler. Yeni 

tipteki kapsüller bu işlemden hemen sonra ağa gönderilebilir ve ağdan alınabilir. Ara 

düğümlerde protokol kodu ön belleğe atılır. Böylece kod yükleme maliyeti amorti 

edilmeye çalışılır. Kod dağıtım protokolü aşağıda açıklanmış ve  Şekil 3.2‟de 

gösterilmiştir. 

 Bir kapsül, ilgili koda (kod grubu) sahip olan aktif düğüm (bir önceki düğüm) 

tarafından yönlendirilir. Kapsülün bir önceki adres başlık alanı, kapsül bir 

çıkış linkine yönlendirilmeden önce, yönlendiren düğümün adresi ile 

doldurulur.   

 Kapsül bir sonraki aktif düğüme vardığında eğer tipine uyan kod bulunamaz 

ise bir yükleme isteği  kapsülü üretilir. Bu kapsül bir önceki adres başlık alanı 

kullanılarak ilgili aktif düğüme gönderilir.  

 Yükleme isteği, bir önceki düğüme ulaştığında, istenen kod grubunu taşıyan 

bir kapsül grubu istekte bulunan düğüme gönderilir.  

 Kod kapsülleri, istekte bulunan düğüme vardığında ilgili kod grubunu 

oluşturmak üzere yeniden birleştirilirler ve kontrol edilirler. Daha sonra 

oluşturulan bu kod grubu, daha önce birinci adımda anlatılan şekilde kod 

isteğini tetikleyen kapsülün yönlendirilmesinde kullanılır.  

Bu kod dağıtım protokolü etkin, adaptif ve sağlam bir şekilde işler. Bu yöntemin 

mümkün olan tüm senaryoları kapsaması için bazı özel durumlar için özel işlemler 

yapılabilir. Öncelikle, çok küçük kod parçalarına sahip protokollerde, eğer istenirse 

kod parçası her kapsülün içerisinde taşınabilir. İkinci olarak ilk gönderilen kapsül ile 

birlikte kod da gönderilebilir. Böylece bu kapsülün geçtiği yolda protokol için 

gereken tüm kod elde edilmiş olur ve başlangıç peryodu kısaltılmış olur. Son olarak, 

popüler protokollerin kodları, dinamik kod dağıtımı devre dışı bırakılarak  önceden 

yüklenebilir. 
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ġekil 3.2 ANTS Kod Dağıtım Sistemi 
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4. ANTS TOOLKIT 

Üçüncü bölümde anlatılan mimari bir toolkit olarak da gerçeklenmiştir. Bu bölümde 

özetle bu prototip açıklanmaya çalışılacaktır. 

ANTS toolkit, aktif düğümün tüm yazılım bileşenlerini ve aktif ağı kullanacak olan 

uygulamaların geliştirilmesini sağlar. Tamamen Java‟da yazılmış ve aktif düğümler 

için tasarlanmış olan JanOS [30] işletim sistemi modüllerini kullanarak ve bir 

kullanıcı prosesi olarak destekleyen işletim sistemleri (Linux) ve donanım üzerinde 

çalıştırılabilir. ANTS, gerçekte aktif düğümlerde çalıştırılacak kadar hızlı değildir. 

Bu prototip daha çok aktif ağ denemeleri ve araştırmaları için bir ortam olarak 

kullanılabilir.  

ANTS, ayrıca Nortel Networks‟un ASIC teknolojisi kullanılarak tasarlanmış, yüksek 

hızda yönlendirme kabiliyeti olan ticari donanımlarından biri olan “yönlendirme 

switch” „inin üzerinde de  çalıştırılmıştır [25]. 

Java bytecode ve sınıf yapılarının seçilmiş olmasının nedeni Java‟nın güvenlik ve 

mobilite konusundaki desteği ve her geçen gün daha hızlı yorumlayıcıların çıkıyor 

olmasıdır. Java‟nın yüksek düzeyli bir dil olarak esnekliği ve dinamik 

bağlama/yükleme, multithreading, ve standart kütüphaneleri sebebiyle prototip 

yaklaşık 10000 satır kod ile yazılabilmiştir. ANTS, yeni servis tanımlarken sınıf 

tabanlı bir  yapı sağlar. Capsule ve Protocol soyut sınıfları gerekli ve yararlı 

işlevselliği sağlar ve her bir yeni tipteki protokol ve kapsül için taban sınıflar 

olmaktadır. Burada nesneye dayalı programlama ile yazılmış her sistemde olduğu 

gibi programcı her bir kapsülü, bir sınıfın nesnesi biçiminde kotarır. Kapsül rutini de 

soyut Capsule sınıfının bir metodu yüklenerek (override) yazılır. Kapsül rutini Node 

sınıfına bir işaretçiyi parametre olarak alarak düğümün API‟sine erişir. Kapsül nesne 

değişkenleri kapsül ile birlikte ağ içerisinde taşınabilir ve ağ içerisinde kendilerine 

erişilebilir. 

Performans ölçümleri, yüksek düzeyli bir prototip için oldukça iyi sonuçlar vermiştir 

ve dağıtık uygulamalarla denemeler yapmak için yeteri derecede hızlı olduğu sonucu 

ortaya çıkmıştır [1,2]. 

4.1 Anahtar Arayüzler 

ANTS mimarisinde kanallar ile birbirine bağlanmış olan aktif düğümler ağı 

oluştururlar. Kapsüller, ağa, uygulamalar tarafından gönderilirler ve kendilerine ait 

yönlendirme rutini koşturularak işlenirler. Bu kavramlar ANTS içinde şekil 4.1 de 
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görüldüğü gibi çeşitli Java sınıflarına karşı düşerler. Bu sınıflar ilerleyen 

paragraflarda açıklanmışlardır.  

 

 İster yönlendirici ister bir uç sistem olarak davransın her aktif düğüm Node 

sınıfının bir nesnesi ile temsil edilir. Düğüm ek mimarisi farklı düğümlerin 

kurulum aşamasından itibaren farklı servisler desteklemesine olanak sağlar. 

Ekler Extension sınıfından türetilerek oluşturulurlar. 

 Her bir ağ arayüzü Channel sınıfının bir nesnesi olarak temsil edilir. Kanallar 

aktif düğümleri birleştirerek bir ağ oluşmasını sağlarlar.  

 Aktif ağdan yararlanacak olan uygulamalar Application sınıfından türetilerek 

oluşturulurlar. Uygulamalar klasik uç sistemlerde çalışan programlara ve 

işletim sistemlerine karşı düşerler. 

 Herhangi bir zamanda yeni servisler Capsule ve Protocol sınıfları kullanılarak 

oluşturulabilirler. Türetilen yeni sınıflar yeni kapsül tiplerini ve protokol 

içerisinde organizasyonlarını belirlerler. Bunlara ek olarak herbir kapsülün 

aktif düğümlerde nasıl işleneceğini belirleyen yönlendirme rutinleri de bu 

sınıfların birer metodu olarak bulunur. Diğer kodun aksine bu kod, servis 

kullanımı sırasında dinamik olarak düğümlere transfer edilir. 

Herbir aktif düğüm kendi JVM „ini (Java Virtual Machine) kullanarak ve bir 

kullanıcı prosesi düzeyinde Unix tabanlı bir sistemde çalışır. Uygulamalar bağlı 

bulundukları düğümün kullandığı JVM‟i kullanarak çalışırlar. Bu kurulum ile küçük 

ağlar için yönlendirici başına bir düğüm kullanarak gerçek bir ağ topolojisi ve büyük 

ağlar için de yönlendirici başına birden fazla düğüm kullanılarak sanal bir topoloji 

simüle edilebilir. 

ġekil 4.1 ANTS „ın anahtar sınıfları ve aralarındaki ilişkiler 
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4.1.1 Node Sınıfı 

Node sınıfı bir ağ düğümünün kod dağıtım sistemi ve depolama birimi (soft-store) 

dahil tüm yazılım bölümlerini temsil eder. Düğüm aşağıdaki hizmetleri verir: 

 Kapsüllerin yönlendirme rutinlerini çalıştırmak 

 Uygulamaların protokollerini kayıt etmelerini sağlamak, kapsül 

gönderip almalarını sağlamak. 

 Düğüm eklerine yerel düğüm servislerini sağlamak. 

Bu aktiviteler mantıksal olarak ayrıktır ve farklı koruma gereksinimleri vardır. 

Örneğin kapsül aktiviteleri kontrol altına alınmalıdır. Fakat ekler daha serbest bir 

şekilde düğüme erişebilirler. Bu bölümde sadece kapsüllere sağlanan API 

açıklanmıştır. Diğer API‟ler ilgili bölümlerde açıklanmıştır. Kapsüllere sağlana API 

tablo 4.1 de gösterilmiştir. Kapsüller bu çağrıları yönlendirme rutinleri koşturulurken 

yapabilirler. 

 

Metod Açıklama 

İnt getAddress() Yerel düğüm adresini bul 

ChannelObject getChannel() Geliş kanalını bul 

Extension findExtension(String ext) Uzantı servisini bul 

Long time() Yerel saati bul 

Object put (Object key,Object val,int age) Nesneyi soft-store‟a at 

Object get (Object key) Nesneyi soft-store‟dan al 

Object remove(Object key) Nesneyi soft-store‟dan sil 

Void routeForNode(Capsule c,int n) Kapsülü bir sonraki düğüme gönder 

Void deliverToApp(Capsule c,int a) Kapsülü yerel uygulamaya ulaştır 

Void log(String msg) Debug mesajı yaz 

 

Tablo 4.1 Kapsül yönlendirme rutinlerine sağlanan düğüm API‟si 
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Tablo 4.1‟de gösterilen çağrılar üç kategoriye ayrılabilir. getAddress() ve time() gibi 

fonksiyonlar yerel aktif düğüm ortamı ile ilgili bilgiler döndürürler. Bunun gibi 

çağrılar birinci kategoriyi oluştururlar. Sonraki kategori soft-store denilen ve içinde 

uygulamalar tarafından tanımlanmış nesneleri barındıran bir depo görevi gören kısmı 

manipüle eden fonksiyonların bulunduğu kategoridir. Son olarak da kapsül işleme 

akışının kontrolü için kullanılan metodlardır. Örneğin routeForNode metodu kapsülü 

bir sonraki düğüme yönlendirir.  

Bu çağrılar yapıldıktan sonra sayıları az da olsa hata oluşması olasılığı vardır. Böyle 

bir durumda, ilgili hata çağrıyı yapan yönlendirme rutinine bir istisnai durum 

(Exception) olarak ulaştırılır. Böylece yönlendirme rutinine kurtulması için bir şans 

verilmiş olunur. İstisnai durumlar tablo 4.2‟de listelenmiştir. Eğer istisnai durum 

yönlendirme rutini içinde kotarılmazsa bu istisnai durum bir log mesajı olarak 

raporlanır ve işlem temiz bir şekilde sonlandırılır. 

 

Ġstisnai Durum (Exception) Açıklama 

ResourceLimitException Kapsül işlemi için yeterli kaynak yok 

TimeLimitException Yönlendirme işlemi çok uzun sürdü 

NoSuchRouteException Gönderilecek öndeğer yönlendirme 

tablosu mevcut değil 

NoSuchApplicationException Ulaştırılacak yerel uygulama mevcut 

değil 

 

4.1.2 Capsule Sınıfı 

Bu sınıfın alt sınıfları paketlerin ağ içerisinde nasıl işleneceğini belirlemek için 

kullanılırlar. Ağ programcısı, herbir farklı kapsül tipi için ayrı bir alt sınıf yazmak 

zorundadır.  

Soyut Capsule sınıfı tüm kapsüllerin sahip olması gereken tüm özelliklere sahiptir. 

Kapsül başlık alanları tablo 4.3‟teki metotlar kullanılarak manipüle edilirler. Kaynak 

ve varış adresleri 32 bit tamsayı olarak tutulurlar ve NodeAddress sınıfı sayesinde bu 

sayılar Ipv4-stili adreslere dönüştürülürler. Sadece varış adresi güncellenebilir. 

Tablo 4.2 Kapsül yönlendirme sırasında oluşabilecek istisnai durumlar 
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Kaynak adresi, kapsülün ağa gönderildiği edildiği düğümün adresi olarak set edilir 

ve henüz gönderilmemiş kapsüllerde değeri null‟dur. 

Minimal temel kapsül sınıfının yanısıra ANTS, daha işlevsel bir sınıf olan 

DataCapslue sınıfını da sağlar. DataCapsule sınıfı, uygulamalara UDP benzeri bir 

servis sağlar. Tablo 4.4‟teki ek sınıfları da sağlar. Kaynak ve varış uygulamaları port 

adresleri ile belirlenirler. Bu portlar TCP/UDP‟deki portlarla benzer anlama 

gelmektedir. Kapsül yükü (payload) yorumlanmayan bir sekizli dizisi olarak 

taşınır.getData() vew setData metotları ile manipüle edilir.  

Servis programcısı tarafından yazılan Kapsül alt sınıfları tablo 4.5‟teki metodların 

içini doldurmalıdır. Yönlendirme işlemi evaluate() metodu kullanılarak uyarlanır. Bu 

metod kapsülün uğradığı tüm düğümlerde koşturulur. Bu metod çalıştırılırken başka 

bir kapsülün çalıştırılmasının gözlenemeyeceği düğüm tarafından garanti edilir. 

 

 

Metot Açıklama 

int getSrc() Kaynak adresi döndür 

int getDst() Varış adresini döndür 

void  setDst(int address) Varış adresini belirle 

int getResources() Geriye kalan kaynakları döndür 

void Prime(Capsule parent)  Yeni kapsüle kaynak aktar 

int getPrevious() Bir önceki aktif düğüm adresini döndür 

Byte[] getCapsuleId() Kapsül tipini döndür 

Byte[] getGroupId() Kod grup tipini döndür 

Byte[] getProtocolId() Protokol tipini döndür 

 

 

 

Tablo 4.3 Kapsül API‟si 
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Metot Açıklama 

short getSrcPort() Kaynak portunu döndür 

void setSrcPort(short port) Kaynak portunu set et 

short getDstPort() Varış portunu döndür 

void setDstPort(short port) Varış portuna değer ata 

ByteArray getData() Yükü döndür 

void setData(ByteArray Data) Yüke değer ata 

DataCapsule(short sp,short dp,int 

da,ByteArray  p) 

Kurucu fonksiyon 

 

 

void evaluate(Node n) Yönlendirme işlemini yap 

Xdr encode() Kapsülü kodla 

Xdr decode() Kapsül kodunu çöz 

İnt length() Kapsül uzunluğunu döndür 

Kurucu metot Üst sınıfın kurucusunu çağır 

Byte[] mid() Kapsül tipini döndür 

Byte() gid() Kod grubu tipini döndür 

Byte pid()  Protokol tipini döndür 

 

 

 

Tablo 4.4 DataCapsule API‟si 
 

Tablo 4.5 Capsule Alt sınıflarının metotları 
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4.1.3 Protocol Sınıfı 

Ağ programcısı, yeni bir servis tanımlamak için, kapsül sınıflarını yanısıra bir 

protokol sınıfı da yazmalıdır. Protocol sınıfının alt sınıfları, kapsül sınıflarının ve 

diğer sınıfların kod grupları içerisindeki organizasyonunu belirlerler. 

Her yeni protokol, kapsülleri uygun şekilde gruplayan bir kurucu fonksiyon 

sağlamalıdır. Tablo 4.6‟teki metotlar bu amaçla kullanılırlar. 

 

Metot Açıklama 

Void startProtocolDefn() Yeni protokole başla 

Void endProtocolDefn() Halihazırdaki protokolü sonlandır 

Void startGroupDefn() Yeni kod grubuna başla 

Void endGroupDefn() Halihazırdaki kod grubunu sonlandır 

Void addCapsule(String name) Kapsülü halihazırdaki gruba ekle 

Void addHelperClass(String name) Kapsül olmayan sınıfı kod grubuna ekle 

 

4.1.4 Application Sınıfı 

Uygulamalar, ANTS servislerinden yararlanan bağımsız varlıklardır. Application 

sınıfından türetilerek oluşturulurlar. Bu, yerel ağa bağlanmayı, yeni protokol 

kaydettirmeyi, ağa kapsül göndermeyi ve ağdan kapsül almayı sağlayan küçük bir 

API sunan ve uç sistem işlevselliğini içinde barındıran sınıftır. Uygulamar yerel 

düğüm ile aynı adres uzayında koşarlar. Application sınıfı ağa, tablo 4.7‟daki 

metotları kullanarak erişir. Kapsüller, uygulamalar tarafından ağdan receive() 

metodu ile çekilirler. 

4.1.5 Extension Sınıfı 

Uzantılar, düğüm yöneticisinin, kod dağıtım sistemi ile dağıtılamayacak büyük 

bileşenleri mevcut düğüm servislerine katmasına olanak sağlar. ANTS‟da uzantılar 

ağın heterojenliğini temsil ederler. Yeni bir servisin sisteme katılmasından bağımsız 

olarak kurulurlar. Yeni uzantılar Extension sınıfından türetilirler. 

Tablo 4.6 Protokol API‟si 
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4.1.6 Channel Sınıfı 

Kanallar, veri bağı katmanına bir arayüz sağlarlar. Böylece teker teker düğümler 

birleşerek bir ağı oluştururlar. Yeni veri bağı katmanlarına karşı düşecek olan 

kanallar Channel sınıfı kullanılarak türetilebilirler. 

 

Metot Açıklama 

Void attachNode(Node n) Yerel düğüme bağlan 

Node getNode() Bağlı olunan düğümü döndür 

Short getPort() Bağlı olunan portu döndür 

İnt getDefaultResources() Öndeğer kaynak döndür 

Void setDefaultResources(int i) Kaynak limitini belirle 

Void register(Protocol p) Protokol kaydet 

Void unregister(Protocol p) Protokol kaydını geri al 

Void send(Capsule c) Kapsülü öndeğerli(default) TTL ile gönder 

Void send(Capsule c, int l) Düğüm aracılığıyla kapsülü gönder 

Void receive (Capsule c) Düğümden kapsülü al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4.7 Uygulama API‟si 
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5. WEB ÖNBELLEKLEME YÖNTEMLERĠ 

WWW, paylaşılmış bilgilere erişimi sağlayan çok büyük bir dağıtım enformasyon 

sistemi olarak düşünülebilir. Çok büyük olmasının yanısıra üstel olarak büyümeye 

devam etmektedir. Statik web sayfalarının sayısı her ay yaklaşık % 15 oranında 

büyümektedir [5]. Günümüz Web kullanıcılarının yaşadığı en büyük iki temel 

problem vardır. Bunlar sırasıyla ağ tıkanması ve sunucuların aşırı yüklenmesi 

sorunlarıdır. Internet omurga kapasitesi her yıl % 60 oranında büyümesine rağmen 

mevcut bilgi büyüklüğünü ve bunun gelecekteki halini karşılamaktan oldukça uzaktır 

[5]. Eğer bu sorunlara geçerli çözümler bulunamaz ise önünde sonunda Internet 

tıkanmaya mahkum olacak ve tüm yararı birdenbire kaybedilecektir.  

Araştırmacılar 90‟ların başından beri web performansını iyileştirmek için çeşitli 

çözümler öneregelmişlerdir. Bu çözümlerin bazıları için [17,20] numaralı kaynaklara 

başvurulabilir. İstekçilere yakın sunucularda çok popüler olan nesnelerin 

önbelleklenmesi, yukarıda anılan sorunlara karşı önerilmiş ve büyük ölçüde kabul 

görmüştür.  Bu yaklaşımla, kukla sunucu denilen özel sunucular kullanıcı isteklerine 

bakar ve eğer istenilen nesneler önbelleğinde ise isteği daha ileriye yönlendirmez ve 

kendisi cevap verir. Kukla sunucularda önbellekleme sayesinde ağ bant genişliği 

boşuna israf edilmemiş olur ve kullanıcıların yaşadığı gecikmeler de azalır. Şekil 

5.1‟de kukla sunucu gösterilmiştir. 

 

Aktif ağ kullanılarak web sunucu verilerinin önbelleklenmesi üzerine de çalışmalar 

bulunmaktadır. Bunlardan biri olan lokasyon önbelleklemede [19] istekçilerin yerel 

önbellekleri, ağ içindeki diğer kullanıcıların da görebilmeleri için paylaştırılır ve 

dağıtık bir önbellek yapısı oluşturulmuş olur. 

ġekil 5.1 Yerel ağdaki istekçilere hizmet veren, firewall makinesinde çalışan kukla 
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Günümüz Internet yapısı ve protokoller topluluğu çerçevesinde düşünülecek olursa 

Web içeriği kullanıcılarda, kukla sunucularda ve sunucularda önbelleklenebilirler. 

Web önbellekleme kullanmanın birçok avantajı vardır. Bunlar aşağıda sıralanmıştır. 

 Web önbellekleme bant genişliği tüketimini azaltır, ağ trafiğini düşürür ve 

ağ tıkanıklıklarını azaltır. 

 Web önbellekleme Web nesnelerine erişim süresinin iki sebepten dolayı 

azaltır. Sıklıkla erişilen dökümanlar uzaktaki sunuculardan geleceğine 

yakınlardaki kukla önbelleklerinden gelir böylece iletimdan kaynaklanan 

gecikme azalmış olur. İkinci olarak ağ trafiğinde azalma nedeniyle 

önbelleklenmeyen diğer dökümanlara da sunucu yükü azalmış 

olduğundan ve daha az ağ tıkanıklığı oluşacağından erişim hızlanacaktır. 

 Web önbellekleme uzaktaki sunucunun yükünü, sunucudaki veriyi ağın 

dört bir yanına dağıtarak azaltır. 

 Eğer sunucu bir sebeple hizmet veremeyecek durumda ise istekçi 

önbelleklenmiş bir kopyayı kukla sunucudan alabilir. Böylece Web 

hizmetinin sağlamlığı artmış olur. 

Bununla birlikte Web hizmetlerinde önbelleklemeyi kullanmanın dezavantajları da 

vardır. Bu dezavantajlar da aşağıda sıralanmıştır. 

 Kuklanın güncellenmesinde bir yanlışlık olursa kullanıcı güncel 

olmayan verilere erişmiş olur. 

 Kukla sunucuda bulunmayan dökümanlar için erişim süresi 

önbellekleme kontrollerinden dolayı artabilir. 

 Tek bir kukla önbellek daima darboğazdır. Bir kuklanın hizmet 

edeceği istekçi sayısı iyi belirlenmelidir. 

 Sunucu, önbellekleme nedeniyle gerçekten kaç istekçinin kendisine 

başvurduğunu bilemez. 

5.1 WWW Önbellek Sistemlerinin Unsurları  

Web önbellek sisteminin generik bir modeli şekil 5.2‟de gösterilmiştir. Böyle bir 

sistemde dökümanlar istekçilerde, kuklalarda ve sunucularda önbelleklenebilir. 

İstekçiler, eğer dökümanın geçerli bir kopyasını kendi Internet tarayıcı 

önbelleklerinde bulamazlarsa daima isteklerini kukla sunucuya yönlendirirler. İsteği 
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alan kukla, önbelleğinde ilgili sayfanın bulunup bulunmadığını kontrol eder. Eğer 

sayfa önbellekte mevcutsa bir kopyasını istekçiye gönderir. Eğer sayfayı 

önbelleğinde bulamaz ise isteği diğer kuklalara veya sunucuya yönlendirir. Bir 

önbellek sisteminin çalışabilmesi için aşağıdaki sorunların uygun şekilde çözülmesi 

gerekir.  

Önbellek kuklaları nasıl organize edilmiştir? Hiyerarşik mi, dağıtık mı veya melez 

mi? (Önbellek sistem mimarisi) 

 Optimal performans için kukla nereye yerleştirilmelidir? (Kukla 

yerleştirimi) 

 

 

 Önbellekte neler tutulabilir? Veri, bağlantı bilgileri veya hesaplama 

(Önbellek içeriği) 

 Kuklalar birbirleri arasında nasıl çalışırlar? (Kukla işbirliği) 

 İşbirliği yapan kuklalar arasında hangi veri/bilgi paylaşılabilir? (Veri 

paylaşımı) 

 İstekçi tarafından istenen sayfanın nereden alınacağına kukla nasıl karar 

verir? (Önbellek rezolüsyonu/yönlendirmesi) 

ġekil 5.2 Jenerik bir Web Önbellek Sistemi 
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 Kukla, erişim geceikmesini önlemek için, web sunucusundan önceden 

neyi alıp önbelleğine atacağına karar verir?  (Önceden alma) 

 Kukla, bir verinin önbelleğinde tutulup silinmesi işlemini nasıl yönetir? 

(Önbellek yerleştirimi ve boşaltılması) 

 Kukla, veri tutarlılığını nasıl sağlar? (Önbellek tutarlılığı) 

 Kontrol bilgisi (URL yönlendirme bilgisi) kuklalar arasında nasıl 

dağıtılmıştır? (Kontrol bilgisi dağılımı) 

 Önbelleklenemeyen veri nasıl kotarılacaktır? (Dinamik veri 

önbellekleme) 

5.2 WWW Önbellekleme Sisteminin Ġstenen Özellikleri 

Web önbellek sisteminin amaçlarının dışında, sistemin bir takım özelliklere da 

sahip olması istenir. Bunlar, hızlı erişim, sağlamlık, saydamlık, ölçeklenebilirlik, 

etkinlik, adaptiflik, kararlılık, yük dengeli, heterojenliği kotarabilme yeteneği ve 

basitlik olarak sıralanabilirler.  

 Hızlı erişim: Kullanıcılar açısından erişim gecikmesi Web servisinin 

kalitesinin önemli bir göstergesidir. İstenen bir önbellek düzeni, Web 

erişim gecikmesinin azaltmalıdır.  

 Sağlamlık (gürbüzlük): Kullanıcının bakış açısıyla sağlamlık , web 

servisinin kalite ölçütlerinden başka biri olan kullanılabilirliktir. 

Kullanıcılar istedikleri her zaman web servisinin kullanılabilir 

olmasını beklerler. Sağlamlığın üç yönü vardır. Öncelikle birkaç kukla 

sunucunun kullanılmaz hale gelmesi tüm sistemi altüst etmemelidir. 

Önbellek sistemi, tek nokta darboğazını mümkün olduğunca 

azaltmalıdır. Son olarak önbellek sistemi öyle tasarlanmalıdır ki kukla 

sunucu kullanılmaz hale geldiği durumlarda kolaylıkla kendine 

gelebilmelidir. 

 Saydamlık:  Web önbellekleme sistemi kullanıcıya saydam olmalıdır. 

Kullanıcının farkettiği tek şey hızlı cevap zamanı ve daha yüksek 

ulaşılabilirlik oranıdır. 

 Ölçeklenebilirlik: Son on yılda ağ büyüklüğünde ve yoğunluğunda 

patlayan bir büyüklük görülmekte ve bunun gelecekte de böyle devam 

edeceği tahmin edilmektedir. Böyle bir ortamda başarıya giden 
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anahtar ölçeklenebilirliktir. Bu, önbellek sistemine eklenen tüm 

protokollerin mümkün olduğunca hafif olmasını gerektirir. 

 Etkinlik: Etkinliğin iki yönü vardır. İlki Web önbellek sisteminin ağ 

üzerine ne kadar yük getiridiğidir. Önbellek sisteminin ağ üzerine 

minimal bir etki yapması beklenir. İkinci olarak önbellek sisteminin 

ağdaki kritik kaynakların verimsiz kullanımına sebep olmaması 

gerekir. 

 Adaptiflik: Önbellek sisteminin dinamik kullanıcı eğilimlerine ve ağ 

koşullarına ayak uydurması gerekir. Adaptifliğin birçok yönü vardır. 

Önbellek yönetimi, Önbellek yönlendirme, kukla yerleştirme vs. 

Optimal performas için bunlar temel teşkil ederler. 

 Kararlılık: Önbellek sisteminde kullanılan yöntemler ağ için 

kararsızlıklara sebep olmamalıdır. Örneğin dinamik ağ bilgisini 

kullanan önbellek yönlendirme mekanizması sonsuz döngülerin 

oluşumuna sebep olabilir. Böyle bir osilasyon ağ kaynaklarının 

verimsiz kullanılmasına neden olur. 

 Yük dengeleme: Önbellek mekanizmasının yükü ağa homojen olarak 

dağıtması istenir. Tek bir kukla sunucu bir darboğaz olmamalı ve tüm 

servisin ve ağın yavaşlamasına sebep olmamalıdır. 

 Heterojenliği kotarma kabiliyeti: Ağlar büyüdükçe, birçok donanım 

ve yazılım mimarilerini içermeye başlarlar. Önbellek sisteminin bu 

mimarilerin tümü ile uyumlu olması gerekir. 

 Basitlik: Basitlik her zaman değerli bir niteliktir. Daha basit yöntemler 

daha kolay gerçeklenebilirler ve uluslararası standart olarak kabul 

edilmeleri daha kolaydır. İdeal bir web önbellekleme sisteminin basit 

bir şekilde ağa yerleştirilmesi de beklenir. 

5.3 Önbellekleme Yöntemleri 

Günümüzde birçok önbellekleme yaklaşımı bulunmaktadır. Bunlar aşağıda 

sıralanmışardır. 

 Hiyerarşik Önbellek Mimarisi: Bu yöntemde önbellek sunucuları hiyerarşik 

olarak ağ içerisine yerleştirilir. Örneğin dört düzey olduğu varsayılırsa 

önbellekler en alt, kurumsal, bölgesel ve ulusal olarak organize edilebilirler. 
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En alt düzeyde istekçi tarayıcı önbellekleri bulunur eğer istenen data burada 

bulunmaz ise istek kurumsal önbelleğe yönlendirilir. Eğer kurumsal düzeyde 

data bulunamaz ise ulusal önbelleğe yönlendirilir. Hiçbir önbellekde 

bulunmaz ise sunucuya yönlendirilir. Hiyerarşik önbellek mimarilerindeki iş 

yükü karakteristikleri konusunda ilgili literatüre [35] başvurulabilir. 

 Dağıtık Önbellek Mimarisi: Dağıtık web önbellek sistemlerinde kurumsal 

düzeydeki önbelleklerden başka düzeyde önbellek yoktur. Aynı düzeydeki 

önbellekler birbirlerinin başarısız isteklerini kotarırlar.   

 Melez Önbellek Mimarisi: Bu mimaride, önbellekler aynı düzeydeki veya 

daha yüksek düzeydeki önbelleklerle dağıtık önbellekleme çerçevesinde 

beraber çalışabilirler. 

5.4 Dinamik Verilerin Önbelleklemesi 

Daha önce de belirtildiği gibi mevcut web önbellekleme düzenlerinin yararı sınırlıdır 

çünkü Web verilerinini sadece belli bir bölümü önbelleklenebilir veridir. 

Önbelleklenemez veri veya dinamik veri(kişiselleştirilmiş veri, yetkilendirilmiş veri, 

sunucu tarafından dinamik olarak üretilen veri gibi) olarak adlandırılabilecek veriler 

toplam verinin önemli bir kısmını teşkil eder. Bilindiği gibi http protokolü oturum 

bilgisinden haberdar olmayan (sessionless) bir protokoldür. Fakat bu özellik 

günümüz Internet kullanımında önemli bir eksiklik olarak görülmüştür. Örneğin 

Internet üzerindeki bir e-mağazadan alışveriş yapan bir kullanıcının hangi ürünleri 

satın almak istediğini belirten alışveriş sepeti yapısı oturum kavramı olmaksızın 

gerçekleştirilemez. Bu nedenle kişiselleştirilmiş bilgi de denilen kullanıcıya özel bazı 

bilgilerin tutulması gerekir. Bunu sağlamak için kullanılan yöntemlerden birisi çerez 

(cookie) yapısıdır. Çerezler kısaca kullanıcı ile ilgili bazı bilgilerin kullanıcı (istekçi) 

bilgisayarlarında tutulduğu dosyalar olarak tanımlanabilirler. Kullanıcı isteklerinin 

yaklaşık % 30‟u çerez (cookie) verisi içermektedir [5]. Dinamik verilerin bir başka 

bölümü, bir yetkilendirme aşamasından sonra kullanıcının erişebildiği bilgilerdir. 

Son olarak da en önemli dinamik veriler olarak nitelendirilebilecek olan sunucu 

tarafında uygulamalar tarafından sürekli değiştirilen dinamik veriler gelir. Bu 

verilere örnek olarak hava durumu tahminleri, hisse senedi fiyatları, haberler, doviz 

kurları verilebilir. 

Dinamik verilerin WWW servisi içerisindeki kullanılma hacminin oldukça büyük 

olması, web performansını iyileştirmenin bu verilerin önbellekleme mekanizmaları 

içerisinde önbelleklenebilmesine bağlı olduğu sonucunu ortaya çıkarır. Halihazırdaki 
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dinamik verilerin önbelleklenmesi yaklaşımları iki kategoride toplanabilir. Aktif 

önbellek ve sunucu hızlandırıcılar. 

Aktif önbellek sunucuların dökümanlara programcıklar (aplet) iliştirmesine izin 

vererek dinamik dökümanların önbelleklenmesini sağlar. Böylece önbellek sunucusu, 

web sunucusuna başvurmadan programı çalıştırır ve istekçiye cevap verir. Bu 

yaklaşımın en tipik örnekleri önbellek sunucularında apletleri de önbellekeyen [16] 

ve veritabanına gönderilen sorguları kukla sunucusunda önbellekleyen Aktif 

sorgulama önbellekleme sistemidir [34]. 

Yakın zamanda önerilmiş olan “Dinamik içerik için içerik dağıtım sistemi” de, 

sunucuda bulunan ve dinamik veriyi oluşturan programcıkların önbellek 

sunucularında önbelleklenmesi fikri üzerine kurulmuştur [36]. Bu yöntemde içerik 

sunucusundaki (web sunucusu) işleme gücü istekçilere yakın olan kukla sunuculara 

taşınır. Böylece içerik sunucunun üzerindeki yük azalmış olur ve kullanıcılara daha 

hızlı vir hizmet verilmiş olur.  

Web sunucu hızlandırıcısı, kullanıcı erişimlerini hızlandırmak için bir veya daha 

fazla web sunucusunun önünde durur.  Uygulama yazılımlarına önbelleğe ekleme, 

silme güncelleme işlemini yapması için bir API sağlar [15]. Arama motorlarına 

yapılan kullanıcı sorgularındaki başvuruların yöreselliği düşünülerek önerilmiş olan 

sistem de [37] bir sunucu hızlandırıcısı olarak düşünülebilir. Oracle9iAS Web Cache 

[ 38] ticari olarak popülerliğini koruyan bir sunucu hızlandırıcısıdır. 
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6. DĠNAMĠK WEB ÖNBELLEKLEME SĠSTEMĠ 

Bu bölümde, Mevcut Internet altyapısı ile ağ katmanı düzeyinde gerçeklenmesi çok 

zor hatta imkansız olan dinamik önbellekleme işlemi aktif network yaklaşımlarından 

ANTS mimarisi ve prototipi içerisinde gerçeklenmiştir. 

Tasarlanan önbellek mimarisinde ağı oluşturan düğümlerden  (yönlendiriciler) 

bazıları önbellek sunucusu olarak da işlev görmektedirler. Buradaki düğümler, 

geleneksel yönlendiriciler değil, dördüncü bölümde anlatılan, üstünde aktif ağ 

platformu bulunan aktif düğümlerdir. Sistemde kullanıcılar sunucuda sürekli olarak 

değişen bir bilgiyi (hava tahmini, hisse senedi fiyatları vs.) sorgulamaktadırlar. 

Kullanıcı isteklerine sunucu değil, bilgi geçerli olduğu sürece aradaki önbellek 

sunucularından birinin cevap vermesi sağlanmaktadır. Sadece gerekli olduğu 

durumda, yani önbellek sunucusundaki bilgi geçersiz hale gelmişse önbellekleme 

düğümü isteği kendinden sonraki düğüme yönlendirir ve böylece eğer kullanıcı ve 

sunucu arasındaki hiçbir önbellekleme düğümü verinin geçerli bir kopyasına sahip 

değilse istek sunucuya ulaşır ve sunucu cevap verir. Ayrıca, önbellek sunucularında 

kullanıcıların erişim bilgileri saklanmakta ve daha sonra topluca (günlük veya 

saatlik) sunucuya gönderilmektedir. 

Sunucudaki veri değiştiği zaman önbellek sunucularında bulunan bu verinin 

kopyaları geçersiz duruma gelirler ve kullanıcılara gönderilmemeleri gerekir. Bu 

“geçersiz kılma” mekanizması kullanılarak sağlanır. Sunucu, dinamik verileri için 

istekte bulunan önbellek sunucularının listesini tutar. Bünyesindeki herhangi bir veri 

güncelliğinde elinde bulunan önbellek sunucularından bu veriyi önbelleklerinde tutan 

tüm sunuculara “veri geçersiz kılındı” mesajı gönderir. Bu mesajı alan önbellek 

sunucuları da veriyi önbelleklerinden silerler ve yine kendilerinden ilgili veriyi daha 

önce istemiş olan tüm önbellek sunucularına “veri geçersiz kılındı” mesajı 

gönderirler. Bu rekürsif işlem tüm kopyaların geçersiz kılınmasına kadar devam 

eder. Sistemin hiyerarşik yapısı şekil 6.1‟de gösterilmiştir. Sistem aynı zamanda 

statik önbelleklemeyi de desteklemektedir. Statik veriler, sunucuda değişmez halde 

kalan veya çok nadir değişen verilerdir. Verinin statik mi dinamik mi olduğunu 

sunucu belirler. Aslında statik önbellekleme, dinamik önbelleklemenin özel bir 

halidir. Fakat statik verileri bu şekilde kotarmanın mahsurları mevcuttur. Çünkü 

sunucunun ve aradaki önbellek düğümlerinin nadiren değişen sayfalar (veriler) için 

önbellek sunucu listesinde bilgi tutması oldukça pahalı bir işlem olacaktır. Bu 

sebeple statik önbellekleme farklı bir şekilde tasarlanmıştır. Sunucu statik verilerle 

birlikte bunların geçerlilik süresi için bir ömür bilgisi de gönderir. Önbellek 

sunucuları bu ömür bilgisini kullanarak önbelleklerinde bulunan  
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statik verilerin geçerli olup olmadığına karar verirler. Önbelleklemenin  yapıldığı ara 

düğümler, önbellek‟ten silme, güncelleme ve NC (Node cache: Önbellekleme 

özelliği de olan aktif düğüm) listesine ekleme/silme işlemlerini verinin statik veya 

dinamik olmasına göre farklı şekilde kotarırlar. Verinin statik olması durumunda 

önbellek sunucu listesi işlemi yapmaz, sadece önbellekten veri silme, güncelleme ve 

ekleme gibi işlemler yapılır. Veri dinamik ise hem önbellek sunucu listesi üzerinde 

ve hem de önbellek üzerinde silme, ekleme ve güncelleme işlemleri yapılır. 

Programlama dili olarak Java‟nın işletim sistemi olarak da Linux‟un kullanılması 

tamamen ANTS sisteminin Java ve Linux ikilisini kullanılmasından 

kaynaklanmaktadır. Java‟nın nesneye dayalı bir programalama dili olması nedeniyle 

geliştirme sürecini kolaylaştırdığı söylenebilir. Linux ise paralel işlemeye verdiği 

destek nedeniyle tek bilgisayarda birden fazla aktif düğümü etkin bir şekilde simüle 

edebilmeyi  oldukça kolaylaştırmıştır. ANTS platformu kullanılarak gerçeklenmiş bir 

servisi test etmek birden fazla düğümün bulunduğu bir ağ kullanılabileceği gibi tek 

bilgisayar üzerinde birden fazla ANTS düğümü yaratılarak da kullanılabilir. Şekil 

6.2‟de bir aktif düğümdeki ANTS ve diğer yazılım bileşenlerinin katmanlı yapısı 

gösterilmiştir. 

6.1 Tasarlanan Önbellekleme Sisteminin Gerçekleme Modeli 

Şekil 6.3‟te tasarlanan önbellekleme sisteminin Java sınıflarının ağ düğümleri 

üzerindeki yerleşimleri görülmektedir. Bu şekilde gösterilen beş farklı kutu 

bulunmaktadır. Bunların herbiri, aktif ağ sisteminde bulunan düğüm tipleridir.Herbir 

kutunun içinde yazılı olanlar ise o düğümde bulunabilecek Java sınıflarının 

isimleridir. Kutuları birbirine bağlayan oklar ise düğümlerin birbirlerine 

Sunucu 

Önbellekleme 

Düğümleri (NC) 

Ġstekçiler 

ġekil 6.1 Önbellekleme Sisteminin Hiyerarşik Yapısı 
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gönderebilekleri ve alabilecekleri kapsülleri göstermektedir. Ağda dolaşan kapsüller 

birer Java nesnesine karşı düşmezler. İlgili kapsül objelerinin Şekil 3.1‟deki paket 

yapısına dönüştürülmüş halleridir. İstekçi düğüm, kullanıcıların üzerinde çalıştıkları 

uç düğümlerdir. Bu bilgisayarlardaki DynCacheApplication günümüz web 

tarayıcılarına (Internet Explorer ve Netscape gibi) karşı düşmektedir. Bu uygulama 

RequestCapsule sınıfından nesneleri yaratıp ilgili web sunucusuna gönderilmek 

üzere ağ ortamına iletir. Daha sonra kendisine iletilen ResponseCapsule sınıfından 

nesneleri ağdan alır. Bu düğümdeki DynCacheProtocol ise uygulama ilk 

çalıştırıldığında kapsül sınıflarını ve diğer sınıfları kod grupları halinde organize edip 

kayıt edilmesini sağlar. 

Aktif düğüm (Önbellekleme özelliği yok) isimli kutu, günümüz yönlendiricilerine 

karşı düşer. Bu düğümün önbellekleme özelliği yoktur. Üzerinden geçen 

RequestCapsule ve ResponseCapsule nesnelerinin evaluate() metotlarını (kapsül 

rutini) çalıştırır. Bu düğümlerde evaluate metodları sadece yönlendirme işlemlerini 

gerçekleştirirler. 

Aktif düğüm (Önbellekleme özelliği var) isimli kutu, önbellek sisteminin çok önemli 

üç işlevini yerine getirir. Bunlardan birincisi ResponseCapsule cevap kapsüllerinin 

içeriğinin önbelleklenmesi, ikincisi kendisine istekte bulunan NC‟lerin listesini 

tutmak ve gerektiğinde bu düğümlere “veri geçersiz kılındı” kapsüllerini göndermek, 

üçüncüsü ise istekte bulunan kullanıcı bilgilerini daha sonra web sunucusuna 

göndermek üzere düğüm üzerinde saklamasıdır. Kutu içindeki sınıflardan  

UserAccessApp ve UserAccessCapsule‟in italik olarak yazılmasının nedeni bu 
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sınıfların nesnelerinin belirli aralıklarla yaratılıp işlev görmesindendir. Sistemdeki 

tüm kapsül sınıflarına ait nesneler bu düğüm üzerinden geçebildiği veya bu düğüm 

üzerinde yaratılabileceği için bu kapsüllere ilişkin evaluate() metodlarını 

çalıştırabilir. NCList ve NCListItem sınıfları, NC listesinin tutulması için kullanılan 

sınıflardır. DataCacheKey ve DataCacheValue sınıfları verilerin önbelleklenmesinde 

kullanılırlar. UserAccessLog, UserAccessNCRow ve UserAccessSRow ise istekte 

bulunan kullanıcı bilgilerinin saklanmasına ve daha sonra sunucuya gönderilmesine 

yararlar. 

Web Sunucusu isimli düğüm, WWW hizmeti veren düğümdür. Burada da diğer tüm 

düğümlerde olduğu gibi, üzerinden geçen tüm kapsüllerin evaluate() metodu 

çalıştırılır. Ayrıca NC düğümlerinden belirli aralıklarla iletilen kullanıcı erişim 

bilgilerinin saklanması için de UserAccessApp, UserAccessLog, 

UserAccessNCRow, UserAccessSRow sınıflarına ait nesneler de bulunmaktadır. 

Son olarak, şekil 6.3‟te Uygulama Sunucusu olarak isimlendirilmiş olan düğüm 

dinamik veriyi yaratan, web sunucusuna sağlayan ve veri değiştiğinde web 

sunucusuna “veriyi geçersiz kıl” (InvalidateCapsule) kapsülü göndererek geçersiz 

kılma mekanizmasını başlatan düğümdür. Bu düğümde bulunan 

DynCacheAppServer nesnesi veri değiştiğinde InvalidateCapsule kapsüllerini yaratıp 

web sunucusuna gönderme işini yapar.  Bölüm 6.2‟de herbir sınıf detaylı olarak 

verilmiştir. 

6.2 Tasarlanan Önbellekleme Sistemindeki ANTS Sınıfları 

Sistemde dört adet kapsül sınıfı, üç adet uygulama sınıfı, bir adet protokol sınıfı, 2 

adet önbellekte veri saklanmasına yarayan sınıf, önbellek sunucuların listesinin 

tutulması için iki sınıf ve saklanan kullanıcı erişim bilgilerinin önbellek 

düğümlerinden  sunuculara gönderilmesinde kullanılan sınıflar bulunmaktadır. 

Aşağıda dinamik önbellekleme servisinin tüm sınıfları açıklamalarıyla ve metot 

listeleri ile birlikte verilmişlerdir. 

 RequestCapsule : İstekçilerin (uçta bulunan uygulamalar) sunuculardan 

veri istemek için kullandıkları kapsül sınıfıdır. Bu kapsülde, kullanıcının 

istediği dinamik verinin sunucudaki adresi (URL) ve bu kapsülü en son 

olarak yönlendiren önbellek sunucusunun adresi bulunur. Bu kapsülleri 

sadece DynCacheApplication sınıfı yaratır ve ağa gönderir. ANTS‟ın 

Capsule sınıfının alt sınıfıdır. Tabloda koyu renkli olarak gösterilen 

metotları tüm alt kapsül sınıflarının içermesi gerektiğinden dolayı diğer 

kapsüllere ilişkin metot tablolarında bunlara yer verilmeyecektir. 
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protected byte[] mid() Kapsül tipini döndürür 

protected byte[] pid() Kod grubu tipini döndürür 

public int length() Kapsül uzunluğu döndürür 

public Xdr encode() Kapsülü kodlar 

public Xdr decode() Kapsül kodunu açar 

PrivateByteArrayencodeInfo(int con ) Veri kodlar 

public boolean evaluate(Node n) Düğümlerde çalıştırılır 

private void sendCapsule(int i, Node n) Kapsül gönderir 

public int invalidateNC(NCListItem listitem, 

Node n) 

InvalidateCapsule gönderir 

public RequestCapsule() Kurucu metot 

public RequestCapsule(int d) Kurucu metot 

 ResponseCapsule : İstekçilere sunucu veya önbellek sunucuları 

tarafından gönderilen cevap için kullanılır. İçinde URL‟ye karşı düşen 

veri ve URL‟nin kendisi bulunur. Bu kapsülleri DynCacheAppServer ve 

RequestCapsule sınıfı yaratır ve istek kapsülünü yaratan istekçilere 

gönderilir. ANTS‟ın DataCapsule sınıfının alt sınıfıdır. 

 

Publicvoid showInformation(Node n) Kapsül verisini ekrana bastır 

public ResponseCapsule() Kurucu Metot 

public ResponseCapsule(int d) Kurucu Metot 

public ResponseCapsule(short sa, short da, int 

na, ByteArray d) Kurucu Metot 

 

Tablo 6.1 RequestCapsule Sınıfının Metot Listesi 
 

Tablo 6.2 ResponseCapsule Sınıfının Metot Listesi 
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 InvalidateCapsule : Aktif düğümlerin ve sunucuların önbellek 

sunucularına, herhangi bir veriyi geçersiz kılmak için gönderdikleri 

kapsül sınıfıdır. İçinde URL bilgisini barındırır. Bu kapsül tüm önbellek 

suncularına ulaşıncaya kadar rekürsif olarak yaratılır ve ilgili önbellek 

sunucularına gönderilir. ANTS Capsule sınıfının alt sınıfıdır. 

 

public int invalidateNC(int nc,Node n) 

 

İstenilen düğüme 

InvalidateCapsule gönderir 

public InvalidateCapsule() Kurucu Metot 

public InvalidateCapsule(int nc) Kurucu Metot 

 UserAccessCapsule : NC‟lerde saklanan kullanıcı erişim bilgilerinin web 

sunucusuna gönderilmesinde kullanılan kapsül sınıfıdır. Standart kapsül 

sınıfının metotlarına sahiptir. 

 DynCacheApplication : İstek kapsüllerini ağa gönderen ve cevap 

kapsüllerini ağdan alan uygulama sınıfıdır. Günümüz Internet 

uygulamalarından Tarayıcılara (IE, Netscape) karşı düşer. Tezin asıl 

amacı aktif ağ platformunda dinamik önbellekleme işlemini gerçeklemek 

olduğundan uygulamanın IE veya Netscape gibi eksiksiz bir program 

olmasına çalışılmamıştır. Sadece bunların en primitif hali şeklindedir. Bu 

sınıf ANTS‟ın Application sınıfının alt sınıfıdır. 

 

synchronized public void 

receive(Capsule unknownCap) Ağdan kapsül alınmasını sağlar 

public void run() Uygulama nesnesinin gövde ana kod 

bloğudur 

private void sendCapsule(int i,int j) Ağa kapsül gönderilmesini sağlar 

public void setArgs(KeyArgs k) Komut satırı argümanlarını okumayı 

sağlar 

public void start() Uygulama nesnesi yaratıldıktan 

sonra ilk olarak çalıştırılacak koddur 

Tablo 6.3 InvalidateCapsule Sınıfının Metot Listesi 
 

Tablo 6.4 DynCacheApplication Sınıfının Metot Listesi 
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 DynCacheAppServer : Kullanıcıların ulaşmak istedikleri verilerin ana 

kaynağıdır. Ağ içerisinde ilgili verinin en güncel hali daima bu 

uygulamanın çalıştığı aktif düğümde bulunur. Çalışma şekli itibariyle 

günümüz Internet yapısı içerisindeki http (web) sunucuların primitif 

hallerine karşı düşer. İstendiğinde cevap kapsüllerini ağa gönderir. Veri 

güncellemesi olduğu durumlarda, bu veriyi önbelleklerinde tutan tüm 

önbellek sunucularının haberdar edilmesi amacıyla bu düğümlere 

InvalidateCapsule (Veri geçersiz kılındı kapsülü) gönderir. Bu uygulama 

sınıfının DynCacheApplication sınıfının koyu harfli metotlarına ek 

olarak “public int invalidateNC(int nc,Node n)” metodu 

vardır. 

 UserAccessLogApp : Bu uygulama sınıfı, önbellekleme özelliği de olan 

aktif düğümlerde saklanan kullanıcı erişim bilgilerinin web sunucusuna 

gönderilmesinde kullanılır. Buna ek olarak, web sunucusunda NC‟lerden 

gelen kullanıcı erişim bilgilerini toplayıp saklama işini de üstlenmiştir. 

Ncde mi yoksa web sunucusunda mı çalıştığı bilgisini komut satırı 

argümanlarından biri aracılığıyla elde eder. Standart uygulama sınıfı 

metotlarına ek bir metodu yoktur. Kullanıcı erişim bilgilerinin 

saklanmasında kullanılan UserAccessLog, UserAccessNCRow, 

UserAccessSRow ve UserAccessCapsule sınıflarını da kullanır. 

 DynCacheProtocol : Kapsüllerin ve kod gruplarının organizasyonunun 

ve kaydının yapıldığı protokol sınıfı. Bu sınıfın sadece kurucu metodu 

mevcuttur. Bu metot içerisinde startProtocolDefn() ve endProtocolDefn() 

gibi üst sınıf metotları çağrılmıştır. 

 DataCacheKey : Veriler önbelleğe bir anahtar ile konulurlar. O anahtara 

karşı düşen sınıf. 

 

public DataCacheKey(int id) Kurucu Metot 

public int hashCode() Veriler önbelleğe hash kullanılarak 

atılırlar. Bunun için gereken hash 

kodunu sağlar. 

public boolean equals(Object o) Verinin önbellekte olup olmadığını 

kontrol eden metot 

Tablo 6.5 DataCacheKey Sınıfının Metot Listesi 
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 DataCacheValue : Belli bir anahtarla önbelleğe konulan verinin içinde 

bulunduğu sınıf. Bu sınıfın, içerdiği önbelleklenecek veriye atama yapan 

kurucu metodundan başka metodu yoktur. 

 NCList : Herhangi dinamik bir veriyi önbelleklerine alan aktif 

düğümlerin listesinin tutulduğu ve silme, ekleme ve güncelleme gibi liste 

manipülasyonlarının yapıldığı sınıf.  

 

public NCList(int Length, Node n)  Kurucu metot (Listenin kaç 

elemanlı olacağı liste nesnesi 

yaratılırken verilir) 

public synchronized NCListItem 

AddToNCList(int URL,int NC) 

Listeye yeni bir (URL,NC) ikilisi 

ekler 

public synchronized int 

RemoveFromNCList(int URL,int NC) 

Listeden (URL,NC) ikilisisni siler 

public synchronized NCListItem 

FirstItem() 

Liste isaretcisi listenin basına 

konumlandırılır 

public synchronized NCListItem 

NextItem() 

Liste işaretçisi, bir sonraki 

(URL,NC) ikilisine konumlandırılır 

public synchronized NCListItem 

PrevioustItem() 

Liste işaretçisi, bir önceki 

(URL,NC) ikilisine konumlandırılır 

public synchronized boolean 

IsLastItem() 

Listenin sonuna gelinip 

gelinmediğini döndürür 

 NCListItem : Düğüm listesinin herbir elemanını temsil eden sınıf. Bu 

sınıf, veri adresi (URL) ve önbellek düğümü adresi (NC) verilerini tutar. 

NCList sınıfının veri yapısı bu sınıf tipinden bir dizidir. 

 UserAccessSRow : Herbir kullanıcıya ait erişim bilgilerinin tutulduğu 

sınıftır. İçinde web sunucusunun adresini barındırmaz. Sadece kurucu 

metodu vardır. 

Tablo 6.6 NCList Sınıfının Metot Listesi 
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 UserAccessNCRow :  Herbir kullanıcıya ait erişim bilgilerinin tutulduğu 

sınıftır. İçinde web sunucusunun adresi de bulunur. Sadece kurucu 

metodu vardır. 

 UserAccessLog : Kullanıcı erişim bilgileri bu sınıf aracılığıyla NC‟ler 

tarafından dosyalara saklanır. Ayrıca web sunucu da bu sınıfı, kendisine 

NC‟ler tarafından ulaştırılan kullanıcı bilgilerini dosyalara saklamakta 

kullanır. 

 

public UserAccessLog(Node n)  Kurucu Metot 

public synchronized boolean write 

(UserAccessNCRow uancrow) 

Erişim bilgileri dosyasına bir kayıt 

saklar 

public synchronized 

UserAccessNCRow readNext() 

Erişim bilgileri dosyasından sonraki 

kaydı okur 

public synchronized 

UserAccessNCRow readPrevious() 

Erişim bilgileri dosyasından önceki 

kaydı okur 

public synchronized 

UserAccessNCRow readFirst() 

Erişim bilgileri dosyasından ilk 

kaydı okur 

public synchronized boolean isLast() Erişim bilgileri dosyasının sonuna 

gelinip gelinmediğini kontrol eder. 

6.3 Tasarlanan Önbellekleme Sisteminin ÇalıĢma ġekli  

Sistemin genel çalışma şekli ve mimarisi örnek bir topoloji üzerinde şekil 6.2‟de 

gösterilmiştir. Bu şekil üzerinde en temel senaryo açıklanarak gidilirse sistemin 

çalışma şekli daha iyi anlaşılabilecektir. Şekilde İ1, İ2, İ3, İ4 ve İ5 istekçi düğümler, 

C1, C2 ve C3 önbellekleme özelliği olmayan aktif düğümler, NC1, NC2 ve NC3 de 

aynı zamanda önbellek sunuculuğu da yapan aktif düğümler ve son olarak S düğümü 

de verileri sağlayan sunucudur. İ1, İ2, İ3, İ4 ve İ5 istekçilerinin S sunucusunda 

bulunan aynı dinamik bir veriyi sırasıyla istemeleri senaryosu aşağıda adım adım 

açıklanmıştır. 

1. İ1 düğümünde bulunan uygulama, sunucudaki adresi URL1 olan veriyi 

istemek amacıyla bir istek kapsülü yaratır ve ağa gönderir. İstek kapsülü, C1 

ve C2 üzerinden geçerken kapsül üstünde yönlendirilmesi dışında herhangi 

Tablo 6.7 UserAccessLog Sınıfının Metot Listesi 
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bir işlem yapılmaz. Çünkü bu düğümler önbellekleme özelliği olmayan aktif 

düğümlerdir. İstek kapsülü NC2‟ye vardığında istenilen verinin önbellekte 

olup olmadığına bakılır ve olmadığı tespit edilir. Bu nedenle kapsül bir 

sonraki aktif düğüm C3‟e ve oradan da S sunucusuna yönlendirilir ve sunucu 

üzerindeki sunucu uygulamaya ulaştırılır. Sunucu uygulama, kapsülün en son 

olarak üzerinden geçtiği önbellek sunucusu olan NC2‟yi önbellek sunucuları 

listesine (NCList) ekler ve  istenilen veriyi içeren cevap kapsülünü ağa 

gönderir. Cevap kapsülü, C3 üzerinden NC2‟ye ulaşır. NC2‟de veri önbelleğe 

atılır ve cevap kapsülü C2 ve C1 üzerinden. İ1 kullanıcısına ulaşır. 

2. İ2 düğümünde bulunan uygulama, sunucudaki adresi URL1 olan veriyi 

istemek amacıyla bir istek kapsülü yaratır ve ağa gönderir. İstek kapsülü 

NC1‟ye vardığında istenilen verinin önbellekte olup olmadığına bakılır ve 

olmadığı tespit edilir. Bu nedenle kapsül bir sonraki aktif düğüm C2‟ye ve 

oradan da NC2 aktif düğümüne yönlendirilir. Burada verinin önbellekte olup 

olmadığı kontrol edilir ve önbellekte bulunduğu tespit edilir. İstek kapsülü 

sonraki düğüme yönlendirilmez. Bir cevap kapsülü yaratılır ve içine veri 

işlenerek önceki düğüme gönderilir. Ayrıca istek kapsülünün üzerinden 

geçtiği son önbellek sunucusunun adresi de NC listesine eklenir. Buna ek 

olarak daha sonra toplu olarak S sunucusuna gönderilecek olan kullanıcı 

erişim bilgileri dosyası da güncelenir. Cevap kapsülü NC1‟e ulaştığında veri 

önbelleğe atılır ve kapsül İ2‟ye yönlendirilir ve orada da istekçi uygulamaya 

ulaştırılır. 

3. İ3 düğümünde bulunan uygulama, sunucudaki adresi URL1 olan veriyi 

istemek amacıyla bir istek kapsülü yaratır ve ağa gönderir. İstek kapsülü 

NC3‟ye vardığında istenilen verinin önbellekte olup olmadığına bakılır ve 

olmadığı tespit edilir. Bu nedenle kapsül bir sonraki aktif düğüm C2‟ye ve 

oradan da NC2 aktif düğümüne yönlendirilir. Burada verinin önbellekte olup 

olmadığı kontrol edilir ve önbellekte bulunduğu tespit edilir. İstek kapsülü 

sonraki düğüme yönlendirilmez. Bir cevap kapsülü yaratılır ve içine veri 

işlenerek önceki düğüme gönderilir. Ayrıca istek kapsülünün üzerinden 

geçtiği son önbellek sunucusu olan NC3‟ün adresi de NC2‟nin NC listesine 

eklenir. Buna ek olarak daha sonra toplu olarak S sunucusuna gönderilecek 

olan kullanıcı erişim bilgileri dosyası da güncelenir. Cevap kapsülü NC3‟e 

ulaştığında veri önbelleğe atılır ve kapsül İ3‟ye yönlendirilir ve orada da 

istekçi uygulamaya ulaştırılır. 
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4. İ4 düğümünde bulunan uygulama, sunucudaki adresi URL1 olan veriyi 

istemek amacıyla bir istek kapsülü yaratır ve ağa gönderir. İstek kapsülü 

NC3‟ye vardığında istenilen verinin önbellekte olup olmadığına bakılır ve 

önbellekte bulunduğu tespit edilir. İstek kapsülü sonraki düğüme 

yönlendirilmez. Bir cevap kapsülü yaratılır ve içine veri işlenerek İ4 

düğümüne yönlendirilir. Buna ek olarak daha sonra toplu olarak S 

sunucusuna gönderilecek olan kullanıcı erişim bilgileri dosyası da 

güncellenir. 
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ġekil 6.4 Dinamik Önbellekleme Sisteminin Çalışma Şekli  
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5. İ5 düğümünde bulunan uygulama, sunucudaki adresi URL1 olan veriyi 

istemek amacıyla bir istek kapsülü yaratır ve ağa gönderir. İstek kapsülü 

NC3‟ye vardığında istenilen verinin önbellekte olup olmadığına bakılır ve 

önbellekte bulunduğu tespit edilir. İstek kapsülü sonraki düğüme 

yönlendirilmez. Bir cevap kapsülü yaratılır ve içine veri işlenerek İ5 

düğümüne yönlendirilir. Buna ek olarak daha sonra toplu olarak S 

sunucusuna gönderilecek olan kullanıcı erişim bilgileri dosyası da güncelenir. 

6. S sunucusunda, daha önce İ1, İ2, İ3, İ4 ve İ5 kullanıcıları tarafından istenmiş 

olan ve C1, C2 ve C3 sunucularının önbelleklerinde birer kopyası bulunan 

bilgi değişir. S sunucusu NC listesinde bulunan herbir NC düğümüne (bu 

durumda listede sadece N2 bulunmaktadır) “veriyi geçersiz kıl” kapsülü 

yollar. Kapsül NC2‟ye vardığında NC2 aktif düğümü de NC listesindeki tüm 

NC düğümlerine (Bu durumda listede NC1 ve NC3 bulunmaktadır) “veriyi 

geçersiz kıl” kapsülü gönderir. Veriyi önbelleğinden siler ve NC listesinden 

de “veriyi geçersiz kıl” (InvalidateCapsule) gönderdiği NC1 ve NC2 

adreslerini siler. Kapsül C2‟ye geldiğinde NC1 ve NC3 düğümlerine 

yönlendirilir. NC1 ve NC3 düğümleri kapsül kendilerine vardığında veriyi 

önbelleklerinden silerler. Her ikisinin de NC listeleri boş olduğu için geçersiz 

kılma işlemi sonlanmış demektir. 

Aşağıda herbir ağ düğümünde olabilecek çeşitli durumlar ayrı ayrı incelenmektedir. 

  

NC, (Önbellek sunuculuğu da yapan aktif düğüm) istek kapsülü aldığında: 

 Kapsülün üzerinden en son geçtiği NC‟nin adresi NC listesine eklenir. 

 İstek içeriği önbellekte var ise dinamik bilgiyi içeren cevap kapsülü 

ouşturulur ve istekçiye gönderilir. 

 İstek içeriği önbellekte yok ise kapsülün üzerinden en son geçtiği NC‟nin 

adresi bilgisine mevcut düğümün adresi konulur  ve istek sunucu tarafına 

yönlendirilir. 

NC, Cevap kapsülü aldığında: 

 Cevap kapsülünde bulunan veri önbelleğe atılır. 

 Cevap kapsülü yönlendirilir. 

NC, URL içerikli “Veriyi Geçersiz Kıl” kapsülü  aldığında: 
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 URL ile ilgili tüm NC'lere (NC listesinde URL ile ilgili tüm NC‟lere) “veriyi 

geçersiz kıl” kapsülü gönderilir. 

 URL ile İlgili tüm NC'ler NC listesinden silinir. 

 URL anahtarlı veri önbellekten silinir. 

NC, NC listesinden bir NC sildiğinde: 

 İlgili NC'ye “veriyi geçersiz kıl” kapsülünü gönderilir. 

Sunucuya İstek kapsülü ulaştığında: 

 NC listesi güncellenir. 

 Veri oluşturulur. 

 Veri istekçiye gönderilir. 

Sunucu, NC listesinden bir NC sildiği zaman 

 İlgili NC'ye “veriyi geçersiz kıl” kapsülü gönderilir. 

Sunucu veriyi güncellediğinde: 

 Veri ile ilgili tüm NC'lere veriyi geçersiz kıl kapsülü gönderilir. 

 Veri ile ilgili tüm NC'leri NC listesinden sil. NC listesinden silme işleminde 

FIFO ve LRU yöntemleri kullanılabilir. 

6.4 Kapsül Kodları 

Sistemin tüm kod tabanı yaklaşık 1800 satır civarındadır. Kaynak kodun tamamı, 

tezin arka kapak iç kısmında bulunan disket içinde verilmiştir. Bu bölümde, sistemin 

en önemli parçasını oluşturan kapsül rutinleri verilecektir.  

Aşağıda RequestCapsule kapsülünün aktif düğümlerden geçerken koşturulan Java 

programlama dilinde yazılmış program kodu görülmektedir. Bu kod kapsül 

nesnesinin evaluate(Node n) isimli metodudur. Bu metod, argüman olarak bulunduğu 

aktif düğüm nesnesine işaret eden bir işaretçi alır.  Metodun en başında gerekli 

işaretçiler (referanslar) tanımlanmıştır. Hemen ardından aktif düğüme ait olan NC 

listesine işaretçiyi döndüren getNClist() çağrılarak listeye erişim sağlanır. Bu 

program önbellekleme özelliği olsun olmasın her aktif düğümde çalıştırılacağından 

getNCinfo metodu çağrılarak doğru yerde bulunulup bulunulmadığı bilgisi alınır. 
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Eğer bir NC düğümünde bulunuluyorsa ve bu kapsülün en son geçtiği NC‟nin adresi 

boş değilse bu NC‟nin adresi NC listesine eklenir. Ekleme sonucunda eğer listede 

bulunan bir NC‟ye yer kalmadıysa bu NC ezilir ve kendisine “Veriyi geçersiz kıl” 

mesajı yollanır. Daha sonra eğer istenen veri önbellekde mevcutsa bu veriyi içeren 

bir ResponseCapsule cevap kapsülü oluşturulur ve gönderilir. Kodun bundan sonraki 

bölümü, kod içerisindeki açıklama satırları takip edilerek incelenebilir. 

 

public boolean evaluate(Node n) 

    { 

 

DataCacheKey skey; 

DataCacheValue sval; 

NodeCache cache; 

     NCList list; 

     NCListItem listitem; 

 

     list = n.getNClist(); 

 

 if (n.getAddress() != getDst()) 

 { 

 

//Veri önbellekte yoksa isteği sunucuya yönlendir. 

           //NC listesini güncelle. 

           //Veriyi oluştur. 

           //Veriyi istekçiye gönder. 

//Eger dügüm bir önbellek dügümü ise NCList‟i //guncelle. 

 

            if (n.getNCinfo() == true) 

            { 

 

               if (LastNC !=0) 

                { 

    //İslemi logla. 

                  n.log(LOG_LEVEL, "RequestCapsule: NCList'e eklendi. URL: 

"+URL+"Last NC: "+LastNC); 

                      listitem = list.AddToNCList(URL,LastNC); 

                      if (listitem != null) 

                      { 

                              if (listitem.Valid ==true) 

                              { 

// Eger NC listesinden kayıt silimisse 

NC‟ye veri gecersiz kılındı mesajı yolla.                                           

 

invalidateNC(listitem,n); 

                              } 

                        } 

                } 
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                cache=n.getCache(); 

   // Önbellege erisim 

 

                synchronized (cache) 

                { 

     

                        skey=new DataCacheKey(URL); 

                        sval=(DataCacheValue)cache.get(skey); 

                        if (sval!=null) 

 

                        //Veri önbellekte de var. 

                        { 

                                n.log(LOG_LEVEL, "RequestCapsule: istenen data onbellekde 

var."); 

                                ResponseCapsule retcap = new 

ResponseCapsule(dpt,dpt,getSrc(),encodeInfo(sval.content)); 

                                retcap.content=sval.content; 

                                retcap.URL = URL; 

                                retcap.sourceserver=n.getAddress(); 

                                retcap.prime(this); 

                                return  

 

n.routeForNode(retcap,getSrc()); 

                        } 

                        else 

                        { 

                        //Veri önbellekte yok. 

 

                        n.log(LOG_LEVEL, "RequestCapsule: istenen data onbellekde 

yok.Sunucuya yonlendir."); 

                        this.LastNC=n.getAddress(); 

                        return n.routeForNode(this,getDst()); 

                        } 

                } 

            } 

            else 

            { 

                        n.log(LOG_LEVEL, "Onbellek dugumu (NC) degil. Sunucuya 

yonlendir."); 

                        return n.routeForNode(this,getDst()); 

            } 

 

        } 

 else 

 { 

 // İstek kapsülü sunucuya varmış. 

//Dügümün NC listesine eriş ve kapsülün en son üzerinden   //geçtiği NC‟nin 

adresini NC listesine ekle. 

 

            listitem = list.AddToNCList(URL,LastNC); 
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            if (listitem != null) 

            { 

                if (listitem.Valid ==true) 

                { 

// Listeden eleman silindi, ilgili NC‟ye      //veri gecesiz 

kılındı mesajı yolla.    

 

invalidateNC(listitem,n); 

                } 

            } 

 // Cevap kapsülü yarat ve istekçiye gönder. 

 

     ResponseCapsule retcap = new 

ResponseCapsule(dpt,dpt,getSrc(),encodeInfo(URL)); 

     retcap.content=URL; 

         retcap.URL = URL; 

     retcap.sourceserver=n.getAddress(); 

     retcap.prime(this); 

            n.log(LOG_LEVEL, "sourceserver="+retcap.sourceserver+"dpt = 

"+dpt+"URL= "+retcap.URL+"src= "+retcap.getSrc()); 

            n.log(LOG_LEVEL, "Datayi sunucu yolladi."); 

            return n.routeForNode(retcap,getSrc()); 

 

        } 

 //return false; 

 

    } 
 

Aşağıda cevap kapsülü olan ResponseCapsule sınıfının evaluate metodu verilmiştir. 

Bu kodun işlevi gayet açıktır. Eğer kapsül varış adresinde ise uygulamaya ulaştırılır. 

Eğer ara bir düğümde bulunuluyorsa ve bu düğüm NC düğümü ise taşınan veri 

önbelleğe atılır ve kapsül yönlendirilir. 

 

public boolean evaluate(Node n) 

    { 

        DataCacheKey skey; 

    DataCacheValue sval; 

        NodeCache cache; 

 

        cache=n.getCache(); 

 

 if (n.getAddress() == getDst()) 

 { 

//Cevap kapsülü istekçiye ulaşmış.  

//Kapsülü uygulamaya ulaştır. 

 

return n.deliverToApp(this, dpt); 
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 } 

 else 

 { 

  //Cevap kapsülü henüz istekçiye varmamış. 

  //Eger bu düğüm bir NC ise veriyi önbelleğe at. 

 

            if (n.getNCinfo() == true) 

            { 

                synchronized (cache) 

                { 

                         

                        skey=new DataCacheKey(URL); 

                        sval=new DataCacheValue(content); 

                        cache.put(skey,sval,cachetime); 

                        n.log(LOG_LEVEL, "ResponseCapsule: Data, onbellege atildi, 

kapsül istekciye yonlendiriliyor. URL= "+URL); 

                } 

             } 

 

        } 

     //Kapsülü istekçi yönüne yönlendir. 

 

 return n.routeForNode(this, getDst()); 

 

    } 

Veriyi geçersiz kılmak için sunucular ve NC aktif düğümleri tarafından kullanılan  

InvalidateCapsule kapsülünün evaluate metodu aşağıda verilmiştir. Kodun 

başlangıcında yukarıda açıklanan kapsül kodlarında olduğu gibi işaretçi 

tanımlamaları yapılmıştır. Daha sonra eğer varış düğümüne gelinmişse bu 

düğümdeki NCList‟ten yararlanarak bu veriyi önbelleklerinde tutan tüm NC‟lere 

InvalidateCapsule kapsülü gönderilir ve bu veri bulunulan düğümün önbelleğinden 

silinir. Ayrıca InvalidateCapsule gönderilen tüm NC‟ler de bu NC‟nin NC listesinden 

silinir.  

 

 

public boolean evaluate(Node n) 

    { 

 DataCacheKey skey; 

 DataCacheValue sval; 

 NodeCache cache; 

      NCList list; 

      NCListItem listitem; 

      list = n.getNClist(); 

      cache=n.getCache(); 

 

 if (n.getAddress() == getDst()) 

 { 
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// geçersiz kıl kapsülü gideceği düğüme vardı. 

// Invalidate edilen URL (data) ile ilgili tüm //NC'lere invalidate 

kapsülü gönder. 

            // İlgili tüm NC'leri NC listesinden sil. 

            // İlgili datayı kendi cache'inden sil. 

 

            listitem=list.FirstItem(); 

            do 

            { 

                if (listitem.URL == URL) invalidateNC(listitem.NC,n); 

                listitem = list.NextItem(); 

            } 

            while(list.IsLastItem()==false); 

 

            list.RemoveFromNCList(URL,0); 

            skey=new DataCacheKey(URL); 

            cache.remove(skey); 

            return false; 

 } 

 else 

 { 

//geçersiz kıl kapsülü henüz gideceği düğüme (NC)      //varmamış. Kapsülü 

yönlendir. 

 

                return n.routeForNode(this,getDst()); 

        } 

 //return false; 

 

    } 
 

Web sunucuları, kendilerinden bilgi isteğinde bulunan istekçilerin kimliklerini, 

sözkonusu bilgiyi ne zaman istediklerini bilmek isterler. Öte yandan önbellek 

sunucuları aracılığıyla web hizmeti verildiğinde, web sunucuları bu bilgilerden 

yoksun kalacaklardır. Bu sebeple kullanıcı erişim bilgileri önbellek sunucularında 

saklanır ve belli aralıklarla web sunucularına iletilir. Aşağıda, kullanıcı erişim 

bilgilerinin gönderilmesinde kullanılan kapsül sınıfının kaynak kodu verilmiştir. 

 

/* 

 * UserAccessCapsule.Java 

 * 

 * Copyright (c) 2002 Selami Bagriyanik 

 */ 

 

package apps.dyncache; 

 

import ants.core.Application; 
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import ants.core.Capsule; 

import ants.core.Protocol; 

import ants.core.DataCapsule; 

import ants.core.Xdr; 

import ants.core.Node; 

import ants.core.NodeCache; 

import ants.core.NodeAddress; 

import ants.core.ByteArray; 

import ants.util.KeyArgs; 

import ants.util.InvalidKeyArgsException; 

 

/** 

 * User Access capsule. 

 * 

 * @author <a href="mailto:selamibagriyanik@yahoo.com">Selami Bagriyanik</a> 

 */ 

 

public class UserAccessCapsule 

    extends DataCapsule 

{ 

    final private static byte[] MID = findMID("apps.dyncache" + 

".UserAccessCapsule"); 

    final private static byte[] PID = findPID("apps.dyncache" + 

".UserAccessCapsule"); 

 

    private final int LOG_LEVEL = 1; // XXX use Node logging interface 

    //private final static int cachetime=18000; 

    public int Url; 

    public int Cnt; 

 

    protected byte[] mid() 

    { 

 return MID; 

    } 

 

    protected byte[] pid() 

    { 

 return PID; 

    } 

 

    public int length() 

    { 

 return super.length() + Xdr.INT+Xdr.INT; 

    } 

 

    public Xdr encode() 

    { 

 Xdr xdr = super.encode(); 

        xdr.PUT(Url); 

        xdr.PUT(Cnt); 
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 return xdr; 

    } 

 

    public Xdr decode() 

    { 

 Xdr xdr = super.decode(); 

        Url = xdr.INT(); 

        Cnt = xdr.INT(); 

 return xdr; 

    } 

 

    public boolean evaluate(Node n) 

    { 

 

 if (n.getAddress() == getDst()) // Kapsül varış adresindeyse 

 { 

     return n.deliverToApp(this, dpt); // Uygulamaya ilet. 

 } 

 else 

 { 

      return n.routeForNode(this, getDst()); // Kapsülü yönlendir. 

        } 

    } 

 

    public UserAccessCapsule() 

    { 

    } 

 

    public UserAccessCapsule(int d) 

    { 

 setDst(d); 

    } 

} 

 

6.5 ANTS Sistemi Üzerinde Yapılan DeğiĢiklikler 

Dinamik önbellekleme sistemi gerçeklenirken ANTS sisteminin temel iki sınıfı 

üzerinde de değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin iki ana sebebi vardır. 

Birincisi herhangi bir aktif düğümün önbellekleme özelliğinin belirlenmesidir. 

İkincisi ise düğümün NC listesine sahip olabilmesini sağlamaktır. Aşağıda herbir 

orijinal ANTS sınıfına yapılan bu değişiklikler sıralanmıştır. 

 PrimordialNode  : Sistemin ilk çalıştırmasını gerçekleştiren düşük 

düzeyli bir sınıftır. Node sınıfı tarafından kullanılır. Düğümün önbellek 

düğümü olup olmadığını belirten bir boole değişken tanımlanmış, bu 

değişkenin düğümün ilk çalıştırma esnasında konfigürasyon 
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dosyasındaki bilgiye göre değerinin verilmesi ve bu değişkenin değerini 

döndüren bir metod yazılmıştır. 

 Node : Yine düğümün önbellek düğümü olup olmadığını belirten bir 

boolean değişken tanımlanmış, Bu değişkenin değerini döndüren bir 

metod tanımlanmıştır. Ayrıca düğümün NC listesine işaret edecek bir 

liste işaretçisi tanımı ve liste nesnesinin yaratılması ve öndeğer verilmesi 

de bu sınıf içerisinde yapılan değişikliklerdendir.  

6.6 Konfigürasyon Dosyaları 

Ağ topolojisinin, düğümlerin önbellek sunucusu özelliğinin olup olmadığı ve 

uygulamaların belirlendiği dosyalar .config uzantılı dosyalardır. Aşağıda, dört 

düğümlü bir ağ için örnek bir konfigürasyon dosyası verilmiştir. 

 

# 

# dyncache.config 

# 

# Copyright (c) 2002 Selami Bagriyanik. 

 

# 

#  Simple Dynamic Cache Configuration -- same machine 

# 

# - Eight nodes (4 Client, 2 Cache Node, 1 Web Server, 1 Application Server) 

# - Duplex connected by udp 

# - All running on the same machine 

# - Clients requesting data from web server. 

# - Data is cached between clients and server at intermediary Cache routers (NCs). 

# 

 

node 18.31.12.1 -routes dyncache.routes -log 255 -consoleport 2050 

#channel 18.31.12.1 localhost:8004 -log 255 

nchannel 18.31.12.1 if/ipv4/udp *:8004:localhost:* -log 255 

application 18.31.12.1 apps.dyncache.DynCacheApplication -target 18.31.12.4 -url 1 

-delay 10 

 

node 18.31.12.2 -routes dyncache.routes -log 255 -consoleport 2051 -nc 

nchannel 18.31.12.2 if/ipv4/udp *:8005:localhost:* -log 255 

 

node 18.31.12.3 -routes dyncache.routes -log 255 -consoleport 2052 -nc 

nchannel 18.31.12.3 if/ipv4/udp *:8006:localhost:* -log 255 

 

node 18.31.12.4 -routes dyncache.routes -log 255 -consoleport 2053 -nc 

nchannel 18.31.12.4 if/ipv4/udp *:8007:localhost:* -log 255 

#application 18.31.12.4 apps.dyncache.DynCacheAppServer -url 1 -delay 25 
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node 18.31.12.5 -routes dyncache.routes -log 255 -consoleport 2054 

nchannel 18.31.12.5 if/ipv4/udp *:8008:localhost:* -log 255 

application 18.31.12.5 apps.dyncache.DynCacheApplication -target 18.31.12.4 -url 1 

-delay 20 

 

node 18.31.12.6 -routes dyncache.routes -log 255 -consoleport 2055 

nchannel 18.31.12.6 if/ipv4/udp *:8009:localhost:* -log 255 

application 18.31.12.6 apps.dyncache.DynCacheAppServer -target 18.31.12.4 -url 1 -

delay 50 

 

node 18.31.12.7 -routes dyncache.routes -log 255 -consoleport 2056 

nchannel 18.31.12.7 if/ipv4/udp *:8010:localhost:* -log 255 

application 18.31.12.7 apps.dyncache.DynCacheApplication -target 18.31.12.4 -url 1 

-delay 30 

 

node 18.31.12.8 -routes dyncache.routes -log 255 -consoleport 2057 

nchannel 18.31.12.8 if/ipv4/udp *:8011:localhost:* -log 255 

application 18.31.12.8 apps.dyncache.DynCacheApplication -target 18.31.12.4 -url 1 

-delay 40 

 

connect 18.31.12.1 18.31.12.2 

connect 18.31.12.2 18.31.12.3 

connect 18.31.12.3 18.31.12.4 

connect 18.31.12.5 18.31.12.3 

connect 18.31.12.6 18.31.12.4 

connect 18.31.12.7 18.31.12.3 

connect 18.31.12.8 18.31.12.2 
 

Düğümlerin isimlerinin, adreslerinin ve sayılarının belirlendiği bir başka dosya da 

.start uzantılı dosyalardır. Örnek bir dosya (DynCacheApplication.start) aşağıda 

verilmiştir. 

 

#!/bin/sh 

# 

# DynCache 

# 

# Copyright (c) 2002 Selami Bagriyanik 

# 

 

CONFIG_FILE=dyncache.config 

NODE1_IP=18.31.12.1 

NODE1_LABEL="Client App (Browser) 1" 

 

NODE2_IP=18.31.12.2 

NODE2_LABEL="Cache Node1" 

 

NODE3_IP=18.31.12.3 
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NODE3_LABEL="Cache Node2" 

 

NODE4_IP=18.31.12.4 

NODE4_LABEL="Server App (HTTP Listener)" 

 

NODE5_IP=18.31.12.5 

NODE5_LABEL="Client App (Browser) 2" 

 

NODE6_IP=18.31.12.6 

NODE6_LABEL="Application Server" 

 

NODE7_IP=18.31.12.7 

NODE7_LABEL="Client App (Browser) 3" 

 

NODE8_IP=18.31.12.8 

NODE8_LABEL="Client App (Browser) 4" 

 

NODECT=8 

 

. ./nodesetup.sh 

 

#eof 

ANTS ortamını kullanacak herhangi bir uygulamanın tek bilgisayar üzerinde test 

edilebilmesi mümkündür. Yukarıdaki konfigürasyon dosyalarını girdi olarak alıp 

istenilen topolojiye uygun şekilde düğümler yaratıp çalıştırılmasını sağlayan Unix 

programı (script) aşağıda verilmiştir. Bu script ile en fazla 10 adet aktif düğüm 

yaratılabilir. 

#!/bin/sh 

# 

# Fire up 3 to 10 JVMs (all but the last in an xterm).  Runs ANTS 

# ConfigurationManager on each node with $CONFIG_FILE as the config 

# file.  The Nodes are given the IPs $NODE1_IP, $NODE2_IP, $NODE3_IP ... 

#   

# Copyright (c) 2001 University of Utah and the Flux Group. 

# All rights reserved. 

# 

# Permission to use, copy, modify, and distribute this file 

# for any purpose with or without restriction is hereby granted. 

# 

 

# Make sure required 

if test -z "$CONFIG_FILE" -o -z "$NODE1_IP" -o -z "$NODE2_IP"; then 

    echo "Don't run this directly." 

    exit 1 

fi 

 

# Default to zero nodes 

NODECT=${NODECT:-0} 
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if test "$NODECT" -lt 2 -o "$NODECT" -gt 10; then 

    echo "./nodesetup.sh Requires between 2 and 10 nodes be configured." 

    exit 1 

fi 

 

# Source defaultEnv scripts if it exists 

if test -f ./defaultEnv; then 

    . ./defaultEnv 

fi 

 

# Define vars from defaultEnv values, or real defaults. 

JVM=${JVM:-${JVM_DEFAULT:-java}} 

XTERM=${XTERM:-${XTERM_DEFAULT:-"xterm -sb -sl 4000"}} 

SH=${SH:-"sh"} 

PS=${PS:-${PS_DEFAULT:-"ps xwww"}} 

KILL=${KILL:=${KILL_DEFAULT:-"/bin/kill"}} 

 

## Default JVMFLAGS to '' 

#JVMFLAGS= 

 

## Double-check that the JVM works. 

echo "Trying $JVM" 

$JVM -version > /dev/null 2>&1 

if test $? -ne 0; then 

    echo "ERROR: The JVM '$JVM' either isn't in your path or doesn't work.  Please 

fix it." 

    echo "(Tried '$JVM -version'.)" 

    exit 12 

fi 

 

# convenience 

ANTS_CONFIGMGR="edu.utah.janos.nodeos.Main 

ants.core.ConfigurationManager" 

 

# Node 10 

if test $NODECT -ge 10; then 

    echo "Starting node 10 ($NODE10_IP): $NODE10_LABEL" 

    $XTERM -T "($NODE10_IP) $NODE10_LABEL" -e $SH -c "$JVM 

$JVMFLAGS $ANTS_CONFIGMGR $CONFIG_FILE $NODE10_IP && cat || cat" 

& 

    J10=$! 

    sleep 1 

fi 

 

# Node 9 

if test $NODECT -ge 9; then 

    echo "Starting node 9 ($NODE9_IP): $NODE9_LABEL" 

    $XTERM -T "($NODE9_IP) $NODE9_LABEL" -e $SH -c "$JVM $JVMFLAGS 

$ANTS_CONFIGMGR $CONFIG_FILE $NODE9_IP && cat || cat" & 
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    J9=$! 

    sleep 1 

fi 

 

# Node 8 

if test $NODECT -ge 8; then 

    echo "Starting node 8 ($NODE8_IP): $NODE8_LABEL" 

    $XTERM -T "($NODE8_IP) $NODE8_LABEL" -e $SH -c "$JVM $JVMFLAGS 

$ANTS_CONFIGMGR $CONFIG_FILE $NODE8_IP && cat || cat" & 

    J8=$! 

    sleep 1 

fi 

 

# Node 7 

if test $NODECT -ge 7; then 

    echo "Starting node 7 ($NODE7_IP): $NODE7_LABEL" 

    $XTERM -T "($NODE7_IP) $NODE7_LABEL" -e $SH -c "$JVM $JVMFLAGS 

$ANTS_CONFIGMGR $CONFIG_FILE $NODE7_IP && cat || cat" & 

    J7=$! 

    sleep 1 

fi 

 

# Node 6 

if test $NODECT -ge 6; then 

    echo "Starting node 6 ($NODE6_IP): $NODE6_LABEL" 

    $XTERM -T "($NODE6_IP) $NODE6_LABEL" -e $SH -c "$JVM $JVMFLAGS 

$ANTS_CONFIGMGR $CONFIG_FILE $NODE6_IP && cat || cat" & 

    J6=$! 

    sleep 1 

fi 

 

# Node 5 

if test $NODECT -ge 5; then 

    echo "Starting node 5 ($NODE5_IP): $NODE5_LABEL" 

    $XTERM -T "($NODE5_IP) $NODE5_LABEL" -e $SH -c "$JVM $JVMFLAGS 

$ANTS_CONFIGMGR $CONFIG_FILE $NODE5_IP && cat || cat" & 

    J5=$! 

    sleep 1 

fi 

 

# Node 4 

if test $NODECT -ge 4; then 

    echo "Starting node 4 ($NODE4_IP): $NODE4_LABEL" 

    $XTERM -T "($NODE4_IP) $NODE4_LABEL" -e $SH -c "$JVM $JVMFLAGS 

$ANTS_CONFIGMGR $CONFIG_FILE $NODE4_IP && cat || cat" & 

    J4=$! 

    sleep 1 

fi 

 

# Node 3 
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if test $NODECT -ge 3; then 

    echo "Starting node 3 ($NODE3_IP): $NODE3_LABEL" 

    $XTERM -T "($NODE3_IP) $NODE3_LABEL" -e $SH -c "$JVM $JVMFLAGS 

$ANTS_CONFIGMGR $CONFIG_FILE $NODE3_IP && cat || cat" & 

    J3=$! 

    sleep 1 

fi 

 

# Node 2 

echo "Starting node 2 ($NODE2_IP): $NODE2_LABEL" 

$XTERM -T "($NODE2_IP) $NODE2_LABEL" -e $SH -c "$JVM $JVMFLAGS 

$ANTS_CONFIGMGR $CONFIG_FILE $NODE2_IP && cat || cat" & 

J2=$! 

 

if test "${J10}-${J9}-${J8}-${J7}-${J6}-${J5}-${J4}-${J3}-${J2}" = "--------";  

then 

    echo "No PIDs for backgrounded JVMs.  Something is wrong." 

    exit 1 

fi 

 

## Cleanup code to run on trap or at the end of the script: 

CLEANUP_CODE="$KILL -9 ${J10} ${J9} ${J8} ${J7} ${J6} ${J5} ${J4} ${J3} 

${J2} >/dev/null 2>&1; sleep 1; \ 

    JVMPIDS=\`$PS | grep \"$ANTS_CONFIGMGR $CONFIG_FILE\" | awk '{print 

\$1}'\`; \ 

    test -n \"\$JVMPIDS\" && (echo \"Killing all $CONFIG_FILE-related JVMs...\"; 

\ 

 $KILL \$JVMPIDS >/dev/null 2>&1)" 

 

# Kill the other two and exit if anything goes wrong. 

trap "echo; echo 'Abort.  Cleaning up...'; $CLEANUP_CODE; exit 1" 1 2 3 13 15 

 

echo "Sleeping for 5 seconds to let nodes get set up..." 

sleep 5 || exit 1 

 

 

# Node 1 

echo "Starting node 1 ($NODE1_IP): $NODE1_LABEL" 

$JVM $JVMFLAGS $ANTS_CONFIGMGR $CONFIG_FILE $NODE1_IP 

 

# NOTE: uncomment the following line to prevent the code cleanup 

# from destroying the xterms before you are ready. 

#cat 

 

echo 'Cleaning up...' 

eval $CLEANUP_CODE 

exit 0 

#eof 
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7. SONUÇ 

Günümüz ağ yapısına alternatif olarak öne sürülen aktif ağ fikri, daha yeni ve 

araştırmaya açık bir çok konu içermesine rağmen ağa olan katkılarının 

olumsuzluklarından daha baskın çıkacağı ve gelecekteki ağların aktif ağ  şeklinde 

yapılandırılacakları düşünülmektedir. Günümüz Internet yapısında çözüm bekleyen 

ve kolaylıkla çözümlenemeyecek bir çok problem mevcuttur. Önbelleklemenin etkin 

bir şekilde yapılması da bu sorunlardan biridir. Internet‟te statik ve dinamik 

önbellekleme etkin bir çözüm bulunamayan ve önemi gitgide artan bir sorun 

olmuştur. Bu tezde, aktif ağ yaklaşımlarından biri olan ANTS içerisinde bu soruna 

etkin bir çözüm bulunmuş ve gerçeklenmiştir. Böylece, aktif ağ platformu içerisinde 

önemli bir problemin çözülebileceği somut olarak görülmüştür. 

7.1 Değerlendirme 

Tezde, bölüm 5.2‟de verilmiş olan kriterlere uyabilecek bir önbellekleme sistemi 

tasarlanması amaç olarak alınmıştır. Bu kriterlere büyük ölçüde uyduğu düşünülen 

bir sistem tasarlanmıştır. 

 Hızlı erişim: Sistemde popüler olan web içeriği (dinamik veya statik) 

kullanıcılara daha yakın olan ara düğümlerde bulunacağından, ve ağ 

trafiği azalacağından kullanıcıların daha hızlı erişimi söz konusu 

olacaktır. 

 Sağlamlık (gürbüzlük): Sistem kullanıcıların bakış açısıyla oldukça 

sağlam olacaktır. Çünkü herhangi bir ara düğüm servis veremez 

durumda olsa bile sistemin dağıtık doğası nedeniyle başka bir 

önbellek sunucusu isteği karşılayabilecektir.  

 Saydamlık:  Kullanıcı, istediği verilerin ağ içerisindeki düğümlerde 

önbelleklendiğinden habersizdir. Verinin sunucundan mı yoksa ara 

düğümlerden mi geldiğinin farkına varamaz. 

 Ölçeklenebilirlik: Ağ büyüdükçe önbellek hizmeti veren aktif düğüm 

sayısı da aynı oranda arttığı sürece ölçeklenebilirlik sorunu 

bulunmayacağı düşünülmektedir. 

 Etkinlik: Tasarlanan önbellek sistemi üzerine getirdiği tek ek yük 

kapsüller üzerinde aktif düğümde yapılan işlemlerin getirdiği işleme 

yüküdür. Bu da ihmal edilebilir düzeyde, çok küçük bir etkidir. 
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 Yük dengeleme: Dağıtık yapı nedeniyle paket trafiği ağ üzerinde 

homojen olarak dağılacaktır. 

 Heterojenliği kotarma kabiliyeti: Altta kullandıkları yazılım ve 

donanım bileşenleri ne olursa olsun, düğümlerde, platformdan 

bağımsız bir ANTS platformu bulunacağından ağın heterojenliğinden 

etkilenmez. 

7.2 Sorunlar 

Bu araştırma sırasında karşılaşılan birkaç önemli sorun olmuştur. Bunlardan birincisi 

önbellek sunucusu olarak işlev görecek aktif düğümlerin ağın neresine 

yerleştirileceği sorunuydu. Bu düğümler, bugünkü kukla sunucular gibi kullanıcıların 

bağlı olduğu ağın uç taraflarına yerleştirilebilirdi. Fakat bu istenilen şekildeki bir 

önbellek sisteminin oluşturulmasına engel teşkil edecekti. Bu sebeple dağıtık bir 

önbellek sunucu yapısı düşünülmüş ve böyle gerçeklenmiştir.  

Ağ içerisindeki aktif düğümlerin önbellek sunucusu olup olmadığını belirlemek de 

ortaya çıkan bir başka problem idi. Burada iki alternatif bulunmaktaydı. Birincisi 

ANTS sisteminin kendi sınıflarını değiştirmek ikincisi ise ANTS sınıflarına 

dokunmadan ek sınıflarla sorunun üstesinden gelmekti. ANTS sisteminin koduna  

dokunmadan istenilenin yapılması maliyeti yüksek bir çözüm olacağı için birinci 

çözüm yolu seçildi. 

Statik veri önbelleklemesini, dinamik veri önbelleklemesinin  özel bir hali olarak 

düşünüp bu durumda farklı bir yöntem kullanılıp kullanılmaması da bir sorun olarak 

ortaya çıkmıştır. Statik önbelleklemenin dinamik önbellekleme gibi kotarılması NC 

listelerinin gereksiz yere şişmesine sebep olacağı için farklı bir şekilde kotarılmaları 

sağlanmıştır. Her statik veri için sunucu bir yaşam süresini de beraber gönderir ve bu 

bilgi de NC sunucusunda saklanır. Böylece bilginin geçerliliği bu bilgiden hareketle 

kontrol edilir. 

7.3 Gelecek ÇalıĢma 

Bölüm 7.1‟de belirtildiği gibi gerçeklenen sistem büyük ölçüde tatmin edicidir. Ama 

sistemin gerçek bir ağda daha karmaşık topolojilerde test edilmesi sözkonusu 

kriterlere uyumun derecesini ve sistemin öngörülen şekilde çalışıp çalışmadığını 

daha net ortaya çıkaracaktır. 
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Sistemin önemli varsayımlarından biri ağdaki yönlendirmenin simetrik olduğudur. 

Günümüz ağlarında ise yönlendirme çoğunlukla asimetrik bir biçimde gerçekleşir. 

Sistemin bir sonraki aşaması asimetrik ağları da desteklemesidir. 

Statik önbellekleme dinamik önbelleklemenin özel bir hali olarak 

gerçeklenmediğinden ve bunun yerine verinin geçerli olup olmadığını belirten ömür 

bilgisine başvurulduğundan istenilen verinin en güncel haline erişilmemiş olabilir. 

Çünkü verinin yaşam süresi dolmadan değişme riski vardır. Statik veriler sunucuda 

değiştiğinde özel bir “veriyi geçersiz kıl” mesajı taşkın yöntemi ile belli peryotlarla 

tüm ağa gönderilebilir. Bu mekanizma, daha sonraki çalışmalarda gerçeklenebilir. 
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