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ĠPLĠK DAVRANIġLARININ ĠLGĠYE YÖNELĠK PROGRAMLAMA 

YAKLAġIMI KULLANILARAK METRĠK TABANLI ANALĠZĠ 

ÖZET 

Çok iplikli uygulamalarda baĢarım sorunları genel olarak iplik davranıĢlarıyla 

ilgilidir. DüĢük baĢarımın nedenlerini saptamak için iplik karakteristiğinde ya da 

kaynak kullanımında uygun değiĢiklikleri yapmak üzere çalıĢma zamanlı olarak iplik 

davranıĢları gözlemlenmeli ve bilgi toplanmalıdır. 

Çok iplikli programlar geliĢtirilirken en önemli sorunlardan birisi iplikler gerçek 

sistem üzerinde koĢana dek iplik davranıĢlarının tahmin edilememesi ve ipliklerin 

çalıĢma zamanlı davranıĢları hakkında detaylı bilginin toplanamamasıdır. Analiz 

edilen karmaĢık sistem hakkında zaman ve olay bilgisi toplanabilirse metrik tabanlı 

yaklaĢımlar karmaĢık sistem hakkında yararlı bilgiler sağlamakta ve iplik 

davranıĢlarını gösteren kullanılabilir metrikler hesaplanabilmektedir. 

Bu çalıĢma çok iplikli programların davranıĢlarını analiz edebilmek için hassas 

zaman ve iplik durum bilgisine dayanan metrikleri kullanan bir yaklaĢım sunmakta 

ve ilgiye yönelik programlama tekniğinin iplik izlemedeki verimliliğini analiz 

etmektedir. Bu amaçla iplik izleme için ilgiye yönelik programlamayı kullanan Java 

ilgiye yönelik iplik izleyici (JĠYĠPĠZ) geliĢtirilmiĢtir. Hassas zaman bilgisi toplamak 

üzere Java doğal arayüzünü kullanan bir teknik sunulmuĢtur. Doğal yordam çağrıları 

aracılığıyla iĢlemcinin anlık darbe sayaç bilgisi alınmıĢ ve zaman hesaplamasında 

kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın sonuç kısmında JĠYĠPĠZ iyi bilinen üretici-tüketici problemi üzerinde ve 

Apache Tomcat veb sunucusunda sınanmıĢ ve önerilen metriklerin ne kadar faydalı 

olduğu tartıĢılmıĢtır. Ayrıca JĠYĠPĠZ yaygın kullanılan diğer izleyicilerle 

karĢılaĢtırılmıĢ ve izleme yükü kıyaslanmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre ilgiye 

yönelik programlama ile geliĢtirilmiĢ bir izleme uygulamasının Java platformunda 

iplikleri izlemek için kullanılabileceği ve metrik tabanlı yaklaĢımın iplik 

davranıĢlarını anlamada faydalı olduğu sonucuna varılmıĢtır. 
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METRICS-BASED ANALYSIS OF THREAD BEHAVIOR USING ASPECT-

ORIENTED PROGRAMMING APPROACH 

SUMMARY 

Performance concerns in a multi-threaded application naturally lead to issues related 

to thread behavior. To diagnose the cause of poor performance, one needs to observe 

thread behavior and gather information as the program executes in order to determine   

modifications in thread characteristics or resources that would result in better 

performance.  

One of the most important problems in developing multi-threaded programs is that 

the behavior of threads on a real system cannot be predicted until they are run, and 

detailed information about the runtime behavior of threads is usually not available. If 

time and event information can be collected, metrics-based approaches can present 

useful information about the complex system being analyzed, and useful metrics that 

represent the behavior of threads can be calculated.  

This thesis presents an approach based on accurate time and thread state information 

to analyze the behavior of multi- threaded applications using metrics and analyzes 

the efficiency of usage of aspect oriented programming technique for thread 

profiling. For this purpose, an aspect based thread profiler has been developed, 

namely Java Aspect Oriented Thread Profiler (JAOTP), which uses aspect oriented 

programming to profile threads. To deal with the problem of collecting accurate time 

information, a technique that uses the Java Native Interface (JNI) is applied.  

Through calls to native methods, information on timing and instantaneous cycle 

count of a logical processor is retrieved. 

At the conclusion of the study, JAOTP is tested on a well-known producer-consumer 

problem and Apache Tomcat web server and the usefulness of the proposed metrics 

are discussed. In addition, JAOTP is compared with other well-known profilers and 

the overhead comparison is presented. According to the results obtained, a thread 

profiler that was implemented using aspect-oriented programming can be used on 

Java platform and metrics-based approaches are found to be useful in understanding 

thread behavior. 
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1.  GĠRĠġ 

Son yıllarda çok iĢlemcili bilgisayarlarda meydana gelen geliĢmelerle birlikte, 

iplikler ve iplikleri verimli Ģekilde kullanabilen sistemler önemli hale gelmiĢtir. Ġplik 

(thread), kaynak kullanımının küçük ve basit bir birimidir ve program içerisinde bir 

mantıksal akıĢa karĢılık gelir. Ġpliğin çalıĢması iĢletim sistemi tarafından 

sıralanabilen en küçük birimdir. Bir çok durumda iplikler iĢlemlerin içinde yer 

alırlar. 

Çok iplikleme (multi-threading) birden fazla ipliğin tek bir iĢlem bağlamında 

(context) yer almasına izin verir. Bu iplikler iĢleme ayrılmıĢ olan kaynakları 

paylaĢırlar ancak her biri bir sorumluluğu üstlenmek üzere bağımsız hareket ederler. 

Böylece, çok iplikli programlama modeli geliĢtiricilere anlık yürütmenin (execution) 

kullanılabilir bir soyutlamasını sağlar. Sorumlulukların iplikler arasında paylaĢılması 

sayesinde iĢlem aynı anda birden fazla iĢi ele alabilir. Ayrıca, çok iplikleme tek bir 

iĢlemin birden fazla iĢlemcisi olan ya da birden fazla çekirdeği olan bilgisayar 

sistemlerinde paralel Ģekilde çalıĢmasına izin verir. 

Simetrik çok iĢlemcili bilgisayarlarda meydana gelen geliĢmelerden dolayı, ipliklerin 

bu sistemlerde verimli bir Ģekilde kullanılması önemli bir konu haline gelmiĢtir. 

GeliĢtiricilerin yarıĢ durumları ve diğer sezgisel olmayan iplik davranıĢlarına karĢı 

dikkatli olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, çok iplikli bir programın baĢarımı 

ipliklerin doğru Ģekilde senkronize edilmediği durumlarda kolaylıkla sıralı Ģekilde 

yazılmıĢ bir programın baĢarımının altına düĢebilmektedir. Bu nedenle, 

geliĢtiricilerin program geliĢtirirken iplik davranıĢlarını ve sistemin genel baĢarımını 

gözlemleyebilen araçlara ihtiyaçları vardır. 

Çok iplikli programlar sistem çalıĢmadan tahmin edilemeyen karmaĢık davranıĢlar 

sergilerler. Bir sistemin tasarım aĢamasında, mimarlar ve geliĢtiriciler geliĢtirilecek 

çok iplikli sistemin nasıl davranacağı sorusunu yanıtlamaya çalıĢırlar. Ġpliklerin 

çalıĢma zamanlı davranıĢları pek çok faktöre bağlı olup bu faktörler de çalıĢma 

zamanlı olarak değiĢebilmektedir. Ġpliklerin davranıĢlarını gözlemlemek ve anlamak 

için sistemin çalıĢma anında ipliklerle ilgili bilgiler toplanmalıdır. 
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Bu çalıĢma çok iplikli programların davranıĢlarını analiz edebilmek için hassas 

zaman ve iplik durum bilgisine dayanan metrikleri kullanan bir yaklaĢım sunmakta 

ve ilgiye-yönelik programlama tekniğinin iplik izlemedeki verimliliğini analiz 

etmektedir. Bu amaçla iplik izleme için ilgiye-yönelik programlamayı kullanan Java 

ilgiye yönelik iplik izleyici (JĠYĠPĠZ) geliĢtirilmiĢtir (Alan, O. ve Erdoğan, N., 

2010). Hassas zaman bilgisi toplamak üzere Java doğal arayüzünü kullanan bir 

teknik sunulmuĢtur. Doğal yordam çağrıları aracılığıyla iĢlemcinin anlık darbe sayaç 

bilgisi alınmıĢ ve zaman hesaplamasında kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın sonuç kısmında JĠYĠPĠZ iyi bilinen üretici-tüketici problemi üzerinde ve 

Apache Tomcat veb sunucusunda sınanmıĢ ve önerilen metriklerin ne kadar faydalı 

olduğu tartıĢılmıĢtır. Ayrıca JĠYĠPĠZ yaygın kullanılan diğer izleyicilerle 

karĢılaĢtırılmıĢ ve izleme yükü kıyaslanmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre ilgiye 

yönelik programlama ile geliĢtirilmiĢ bir izleme uygulamasının Java platformunda 

iplikleri izlemek için kullanılabileceği ve metrik tabanlı yaklaĢımın iplik 

davranıĢlarını anlamada faydalı olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

1.1 Çok Ġplikli Sistemlerin Yapısı 

Ekonomide sınırlı kaynakların ve sınırsız tüketici isteklerinin olması durumu arz-

talep dengesi adı verilen bir teoriyle açıklanır. Eğer bu yaklaĢımla bir benzerlik 

kurulursa, çok iplikli programlarda, aynı anda aynı ortam üzerinde çalıĢan iplikler 

arasındaki kaynak rekabeti sistemin çalıĢmasını doğrudan etkilemektedir. Yüksek 

baĢarımlı ve kaynaklarının tamamını etkin Ģekilde kullanabilen bir sistem için denge 

mutlaka sağlanmalıdır. Yüksek baĢarımlı çok iplikli sistemler yaratabilmek için 

geliĢtiricilerin yazılım parçalarını ve iplik davranıĢlarını anlamalarına yardımcı 

olacak araçlar geliĢtirilmelidir. 

Çok iplikli programlar doğaları gereği karmaĢık davranıĢlar sergilerler (Lee, 2006). 

Çok iplikli sistemler belirlenemeyen iplik sıralaması (scheduling), kesintili olma 

(pre-emptive) ve iplikler arasındaki denetim ve veri bağımlılıklarını içerirler. Bir çok 

ticari iĢletim sistemi öncelik kuyruğu (priority queue) tabanlı ve kesintili iplik 

sıralaması kullanmaktadır. ĠĢletim sistemi üzerinde çalıĢan bir ipliğin ihtiyaç 

duyduğu zaman ve bellek kaynakları aĢağıdaki maddelerden etkilenmektedir. 

    İplik önceliği: Hangi ipliğin önce çalıĢacağını belirler. 

    İşlemci seçimi: Ġpliğin hangi iĢlemci ya da çekirdekte çalıĢacağını belirler. 
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    Yürütme durumu: Ġpliğin hazır, çalıĢıyor ya da bekliyor gibi durumlardan 

hangisinde olduğunu belirler. 

    Önceki bekleme: ÇalıĢmak üzere bekleyen ipliğin bekleme durumunda kalma 

süresidir. 

1.2 Çok Ġplikli Sistemlerin Belirlenemezliği 

Belirlenebilirlik (determinism), sistemin gelecekti durumunun önceden tahmin 

edilebilmesi olarak tanımlanır. Günümüzün bilgisayar sistemleri genellikle 

belirlenemez sistemler olarak görülmektedir çünkü sistemin gelecek durumu 

uygulamada tahmin edilemez. Doğru tahminler baĢlangıç durumunun ve kullanıcı 

etkileĢimi gibi çevresel etkenlerin bütün olarak anlaĢılmasını gerektirir. 

Elektronik bilgisayarlar klasik fizik kurallarına göre çalıĢırlar ve belirlenebilir olarak 

tanımlanırlar. Ancak bir bilgisayar sisteminin davranıĢını tahmin etmek sistemin 

baĢlangıç durumuyla ilgili bütün bilgiyi toplamayı gerektirmektedir. Uygulamada 

genellikle çok uzun nedensel zincirler (iç içe geçmiĢ olay sıraları) ve çevresel 

etkileĢimlerin (kullanıcı girdisi) fazla olması nedeniyle sistemin davranıĢını önceden 

tahmin etmek imkansızlaĢmaktadır. 

Günümüzün pek çok bilgisayar sistemi belirlenemez (non-deterministic) davranıĢlar 

sergiler. Bu belirsizliğin nedenleri arasında dağıtık hesaplama ve dinamik sıralama 

sayılabilir. Sonuç olarak bu ve diğer nedenlerden dolayı sistem davranıĢı önceden 

tahmin edilemeyen, belirlenemez bir hale gelir. 

Çok iplikli programlarda belirlenemezliğin temel nedeni iĢletim sisteminin 

sıralayıcısıdır (scheduler). Hangi mantıksal ipliğin hangi iĢlemcide çalıĢacağı iplik 

durumu, anlık sistem yükü (bekleyen diğer iplikler), öncelik ve önceki bekleme gibi 

pek çok etkenin bir araya gelmesi sonucu belirlenir. Birçok ticari iĢletim sistemi 

zaman duyarlı görevler için uygun zaman sıralarını hesaplamak üzere karmaĢık 

sıralama algoritmaları kullanmaktadır.  

Bu türdeki algoritmalar sıralama sonucunun statik olarak tahmin edilmesini 

uygulamada imkansız hale getirmektedir. Verilen bir görevin yerine getirilme zamanı 

ancak izleme yöntemleriyle elde edilebilir ki bu da sürekli çalıĢan bir sistemde anlık 

ya da geçmiĢine yönelik bir bilgi demektir. Belirlenemez sistemlerde sistemin 

gelecek durumunu kesin olarak tahmin etmek imkansızdır. 
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1.3 Çok Ġplikli Programları Ġzlemenin Zorlukları 

Ġplik izleme izlenen sistem ve ipliklerin doğasından kaynaklanan bazı zorluklar 

taĢımaktadır (Waddington ve diğ, 2009). Çok iplikli programları izlemek aĢağıdaki 

etkenlerle yakından ilgilidir. 

    Ölçülen olayların yüksek sıklıkta gerçekleşmesi: Ġlgilenilen olaylar genellikle 

yüksek sıklıklarda gerçekleĢir. Bu nedenle, izleyici yükünün sistem 

baĢarımını düĢürmemesi için olabildiğince düĢük olması gerekir. Ġzleyici 

yükünün dikkatli Ģekilde denetlenmediği durumlarda, sistemin genel baĢarımı 

kolaylıkla düĢebilir ve çarpık sonuçlar alınabilir. 

    Katmanlar arası eşleştirme: Ġplikler iĢletim sistemi, sanal makine ya da 

kullanıcı uygulaması gibi farklı katmanlarda bulunabilirler. Sanal makine ya 

da kullanıcı uygulaması gibi yüksek seviyede bulunan ipliklerin çalıĢabilmesi 

için iĢletim sistemi katmanındaki ipliklerle eĢleĢmesi (matching) gerekir. Bu 

eĢleĢmeler genellikle bire-bir değildir ve dinamik olarak belirlenir. Bu 

nedenle katmanlar arasında iplikleri izlemek imkansız hale gelmektedir. 

    İplikler arası karmaşık davranışlar: Her ipliğin sistemde bir yürütmesi vardır 

ve bu yürütmeler birbirine bağımlıdır. Çok iplikli sistemlerde, iplikler bellek, 

dosya ya da aygıtlar gibi kaynakları paylaĢırlar. Ġplik davranıĢlarını 

anlayabilmek için sistem kaynaklarını izlemek çok fazla izleyici yükü 

(overhead) getirdiğinden dolayı uygulamada kullanılmaz. 

    Olaylar arası etkileşimler: Ġplik davranıĢlarını anlayabilmek için araçlar 

sadece olay bilgisi toplamamalı ayrıca olaylar arasında meydana gelen 

etkileĢimler hakkında da bilgi sunabilmelidir. Ġlgilenilen olayların 

belirlenmesi ve bu olayların soyutlanarak bilgi toplanması iplik davranıĢlarını 

anlamada temel gereksinimdir. 

Çok iplikli uygulamaları izleme zorluklarından dolayı, her bir izlemede sonuçlar 

değiĢebilir. ĠĢletim sisteminin iplik sıralama yöntemine göre iplik çalıĢmalarında 

gecikmeler meydana gelebilir. 
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1.4 DavranıĢsal Karakteristikler 

DavranıĢ, çok iplikli sistemin çalıĢmasıyla yakından ilgilidir ve onun bir sonucudur. 

Bir sistemin davranıĢı aĢağıda anlatılan öğelerin oluĢturduğu kümelerin ölçülmesi ve 

analiz edilmesi sonucu ortaya çıkar. 

    Olaylar: Sistemde gerçekleĢirler. Örneğin bir ipliğin yaratılması ya da bir 

ipliğin durum değiĢtirmesi gibi. 

    Olay nitelikleri: Olayın gerçekleĢmesiyle ilgili zaman ve sistem durumunu 

içeren bilgilerdir. Örneğin bir iplik T anında yaratılmıĢtır ya da iplik A 

durumunu çalıĢıyordan bekliyora değiĢtirmiĢtir. 

    Olaysal ilişkiler: Olaylar arasındaki etkileĢimlerdir. Örneğin iplik A iplik 

B‟nin sonlanmasını beklemektedir. 

Bir davranıĢın tanımını yapabilmek için, ilgilenilen olaylar ve iliĢkiler 

belirlenmelidir. Ġlgilenilen olay ve iliĢkilerle ilgili tek bir özellik seti yoktur. Olay 

baĢarım ya da doğruluk gibi davranıĢın amacına göre değiĢebilir. Dinamik analiz ve 

izleme araçları sistem davranıĢını anlamak üzere belirli olaylara dayanan 

karakteristikleri inceleyebilmeli ve olay ve iliĢkiler üzerinden bilgi toplayarak iplik 

davranıĢ bilgisini sunabilmelidir. Ġplik izleme problemi için iplik davranıĢlarını 

karakterize edebilecek olaylar tanımlanmalı ve izlenen ortamdan bağımsız olarak 

yüksek hassasiyete sahip bir zamanlayıcı kullanılarak hassas ve doğru zaman 

bilgisinin elde edilmesi gereklidir. 

Bölüm 2‟de bu çalıĢmada kullanılan teknolojiler hakkında detaylı bilgiler verilmiĢtir. 

Bölüm 3‟te izleme yöntemleri üstünlükleri ve eksiklikleriyle açıklanmıĢ ve ilgiye 

yönelik programlama yaklaĢımının bilinen yöntemlerle kıyaslaması yapılmıĢtır. 

Bölüm 4‟te metrik tabanlı yaklaĢım açıklanmıĢ ve iplik davranıĢlarını tanımlamak 

üzere kullanılan metrikler anlatılmıĢtır. Bölüm 5‟te geliĢtirilen izleyicinin detayları 

sunulmuĢ ve Bölüm 6‟da sınama uygulamaları üzerinde alınan sonuçlar 

açıklanmıĢtır. Bölüm 7 sonuçlar ve çalıĢma hakkında bir değerlendirme sunmaktadır. 
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2.  TEKNĠK ALTYAPI 

2.1 Java 

Java, Sun Microsystems tarafından 1995 yılında yayınlanan nesneye yönelik olarak 

geliĢtirilmiĢ genel amaçlı bir programlama dilidir. Java programlama dilinin amaçları 

arasında gerçekleme bakımından dıĢ kaynaklara bağımlılığı en aza indirmek ve 

nesneye yönelimin tam olarak sağlanması gösterilebilir. Java ortamdan bağımsız bir 

yapıya sahiptir. Sanal makine tekniğinin kullanılması sounucu Java uygulamaları bir 

kere derlenir ve sanal makinenin olduğu her ortamda çalıĢır. 

Java uygulamalarının çalıĢtığı ortam Java ortamıdır. Bu ortam birçok temel parçadan 

oluĢur. Bu parçaların en önemlileri Java‟yı iĢletim sisteminden soyutlayan Java sanal 

makinesi, anında derleyici ve Java çalıĢma ortamıdır. Java programlama dilinde 

yazılan uygulamalar derlendikten sonra arakoda çevrilir. Arakod haline gelen 

program standart bir Java sanal makinesi üzerinde çalıĢabilir hale gelir. Java sanal  

makinesi bu bakımdan sanal bir iĢlemci gibi düĢünülebilir. Java sanal makinesinin 

desteklediği dillerden (Java, Groovy) herhangi bir tanesinde yazılmıĢ ve arakoda 

derlenmiĢ bir program sanal makine üzerinde çalıĢtırabilir. „Bir kere yaz her yerde 

çalıĢtır‟ mantığı Java programlama dilini ortam bağımsız bir hale getirmiĢtir. Aynı 

Java uygulaması baĢka bir donanım ve yazılımlara sahip bir ortamda da yine aynı 

Ģekilde çalıĢmaktadır. 

Bu çalıĢmada Java programlama dili ve Java sanal makinesi gerçekleme ortamı 

olarak kulanılmıĢtır. Ġplik izleme iĢlemi için Java sanal makinesinin kullanımıyla 

ilgili 3.bölümde bilgi verilmiĢtir. Java sanal makinesinde yaratılan ipliklerin 

izlenebilmesi için gerekli bazı yöntemler mevcuttur. Bu yöntemlerin üstünlükleri ve 

eksiklikleriyle ilgili tartıĢmalar yine 3.bölümde yapılmıĢtır. Bölümün geri kalanında 

bu çalıĢmada kullanılan yöntem olan ilgiye yönelik programlama ve AspectJ 

gerçekleĢtirimi ve çalıĢmada kullanılan diğer teknolojiler hakkında bilgi verilmiĢtir. 
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2.2 Ġlgiye Yönelik Programlama 

Ġlgiye yönelik programlama nesneye yönelik programlama yaklaĢımında eksik kalan 

özelliklerin tamamlanması ve yeni özelliklerin eklenmesi, kolay uyumlanabilir, ve 

değiĢiklikler karĢısında bakımı kolay uygulamalar geliĢtirilmesini sağlayan bir 

yöntem olarak ortaya çıkmıĢtır (Kiczale ve diğ., 2001). Nesneye yönelik 

programlama ile sistem gerçek dünyadakine benzer bir Ģekilde ele alınmakta ve bu 

sayede problemler gerçek dünyadakine benzer Ģekilde çözülebilmektedir. Arayüzler, 

kalıtım ve çok biçimlilik gibi özellikler sayesinde iliĢkili kavramlar ortak Ģekillerde 

modellenebilmektedir. 

Günümüzde birçok projede nesneye yönelik programlama kullanılmaktadır. Büyük 

ve karmaĢık sistemlerde nesneye yönelik modellemeden kaynaklanan sorunlar ortaya 

çıkmıĢtır. Bu sorunların temelinde projelerin birçok iĢlevsel modül ve bu modüllerin 

üzerine dağılmıĢ enine kesen (crosscutting) ilgilerden oluĢması ve bu enine kesen 

ilgilerin nesneye yönelik programlama tarafından ayrı ve bağımsız bir yapıda ele 

alınıp gereken yerlerde kullanılmasının sağlanamamıĢ olması yatmaktadır. Ġlgiye 

yönelik programlama bu eksiklikleri kapatan ve sorumlulukların dağıtılmasına 

getirdiği yeni bakıĢ açısı ve yöntem sayesinde popülerlik kazanmıĢtır. 

Geriye kalan bölümde ilgiye yönelik programlamanın temel kavramları baĢlıklar 

halinde anlatılmıĢtır. 

2.2.1 Ġlgiler 

Ġlgi (aspect), iĢ mantığından ayrılmıĢ kavramın beklenen iĢlevselliği yerine 

getirebilmesi için çalıĢması gereken yordamlardır. Sistemin temel iĢlevi olmayan 

ancak bütün parçaları ilgilendiren enine kesen kavramlara karĢılık gelen yapıdır. 

Günümüzde geliĢtirilen tüm uygulamalar genel olarak temel iĢ mantığına dayanan 

gereksinimler ve sistemin temel gereksinimlerin yer almayan ancak sistemin 

çalıĢması için gerekli olan diğer gereksinimlerden oluĢmaktadır. Örnek olarak bir 

alıĢveriĢ sitesi uygulamasında alıĢveriĢ yapma temel gereksinimken, kimlik 

doğrulama ve günlük tutma gibi gereksinimler tamamlayıcı gereksinimlerdir. 

Sistemin temel iĢlevleriyle birlikte çalıĢan ancak temel iĢlevlerden ayrı olarak da ele 

alınabilen ve iĢleyiĢi ilgilendiren yapılar enine kesen ilgiler olarak ele alınmaktadır. 
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Ġlgiye yönelik programlama yöntemiyle uygulama geliĢtirirken ilk olarak yapılması 

gereken enine kesen ilgilerin tespit edilmesi ve bu ilgilerin diğer iĢlevlerle hangi 

noktalarda nasıl çalıĢacağının tespit edilmesidir. Daha sonra ilgiler bağımsız olarak 

gerçeklenebilir. Gerçeklenen ilgiler bir araya getirilerek yeniden birleĢtirme iĢlemine 

tabii tutulur ve kurallar dahilinde ilgiler çalıĢmaya baĢlayabilir. 

2.2.2 BirleĢme noktaları 

BirleĢme noktaları (joinpoints) bir ilginin çalıĢabileceği noktalar olarak 

tanımlanabilir. BirleĢme noktaları ilgiye yönelik programlanın temel kavramıdır. Bu 

noktalar, uygulamaya yeni eklenecek olan iĢlevselliğin uygulamayı hangi noktalarda 

etkileyebileceğini belirlemesi bakımından önemlidir. Bu noktalar metod çağrıları, 

kurucu metod çağrıları, hata yakalayıcılar gibi yerler olabilir. 

AlıĢveriĢ sitesi örneğinde tüm iĢlemlerin kaydedilmesi gerektiği durumu ele alalım. 

Sepete atma iĢlemi yapılmadan önce ve yapıldıktan sonra günlük tutma iĢlemi 

yapılmalıdır. Yani  sepete atma iĢlemiyle günlük tutma iĢlemi bazı noktalarda 

kesiĢmektedir. Bu noktalar birleĢme noktalarını oluĢturur. 

2.2.3 Ġcra noktaları 

Ġcra noktaları (pointcut), birleĢme noktaları ile belirlenmiĢ olan metod çağrılarının 

sisteme nerelerde, hangi zamanda ve nasıl ekleneceğini belirten yapılardır. Kendine 

özgü bir dille tanımlanır ve bu tanımlamaların içerisinde temel icra noktaları, diğer 

icra nokta bilgisi ve tek tip operatörler yer alabilir. Enine kesen ilgi kodunun 

birleĢme noktası yakalandıktan sonra hangi anda çalıĢmaya baĢlayacağı bilgisi de 

belirtilmelidir. Ġcra noktasındaki ifadeye uyan ilgiler üç durumda çalıĢabilirler. 

    Önce (Before): Belirtilen birleĢme noktasındaki metoddan önce ilginin 

kodunun çalıĢmaya baĢlayacağını belirtir. Önce ilgi kodu, sonra birleĢme 

noktasındaki kod icra edilir. 

    Esnasında (Around): BirleĢme noktası olarak belirtilen metodun yerine 

ilginin kodu çalıĢır. Bu sayede uygulamada kod değiĢtirilmeden iĢlevsellik 

değiĢebilir. Ġlgi kodundan sonra birleĢme noktasının çalıĢıp çalıĢmaması 

koĢula bağlıdır. 

     Sonra (After): Ġlgi kodunun birleĢme noktasındaki metoddan sonra 

çalıĢacağını belirtir. Önce birleĢme noktasındaki kod sonra ilgi kodu çalıĢır. 



 

 
10 

2.2.4 Ġcra edilecek kod 

Bir birleĢme noktasına gelindiğinde ilgi kodu içerisinde tanımlanan icra noktasında 

iĢletilecek kod bloğunu (advice) tanımlar. Ġcra kodu onu tetikleyecek olan birleĢme 

noktasının icrası ile iĢleyiĢe dahil olur. 

Ġcra edilecek kodlar birleĢme noktalarına parametresiz veya program içerisindeki 

belli parametreleri alarak çalıĢabilirler. Program değiĢkenleri ve metodlar üzerinde 

iĢlem yapabilirler. 

2.2.5 Dokuma 

Ġlgiye yönelik programlamada dokuma (weaving) ayrı halde bulunan ilgileri bir 

araya getirmek için kullanılan terimdir. Farklı kavramlara karĢılık gelen ilgileri 

birleĢme noktalarına bakarak bir araya getirir ve sistemi tamamlar. Bu durumda, 

sistem ana iĢlevleriyle ilgiler bir arada çalıĢabilir ve ana programda bir değiĢiklik 

gerektiğinde bu değiĢiklik ilgiler üzerinden sağlanabilir. ġekil 2.1‟de dokuma 

iĢleminden sonra sınıflarda belirlenen noktalar ve bu noktalarda koĢullara bağlı 

olarak çalıĢabilecek kod parçacıklarını gösteren bir örnek sunulmuĢtur. 

 

 

ġekil 2.1 : Dokuma iĢleminden sonra ilginin sınıflarda çalıĢabileceği noktalar 

Dokuma iĢleminin birkaç yöntemi mevcuttur. Bu yöntemler ilgilerle ana programın 

hangi aĢamalarda bir araya geleceğini belirler. 
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Derleme Zamanı (Compile-time): Ġlgi kodları ve ana program, derlenirken bir 

araya getirilip dokunurlar. 

Yükleme Zamanı (Load-time): Ġlgi kodları ve ana program, ayrı ayrı  arakoda 

(bytecode) çevrilikten sonra sınıf yükleyicisi tarafından yüklenirken dokunurlar. 

ÇalıĢma Zamanı (Run-time): Sanal makine birleĢme noktalarına bakarak ilgili 

metodun yeri geldiğinde çalıĢmasını sağlar.  

Ġlgiye yönelik programlamanın Java programlama dili için birçok gerçekleĢtirimi 

mevcuttur. Bu çalıĢma iplikleri izleme amacını taĢımaktadır ve ipliklerin yapısı 

gereği izlenecek olaylar çok yüksek sıklıkta gerçekleĢmektedir. Bu nedenle, en az 

izleme yükünü getiren ve çalıĢma açısından en hızlı gerçekleĢtirimi seçmek 

gerekmektedir. En çok kullanılan ĠYP gerçekleĢtirimleri aĢağıda anlatılmıĢtır. 

AspectJ: 2001 yılında ilk sürümü yayınlanan AspectJ, Java programlama diline bir 

eklentidir (Kiczale ve diğ, 2001). Ġlgileri derlemek üzere AspectJ derleyicisini 

kullanır ve Java sınıfları ve ilgilerden arakod üretir. ġu anki sürümlerinde derleme ve 

yükleme zamanlı olarak çalıĢmaktadır. ĠYP‟nin ilk gerçekleĢtirimidir ve geliĢtirme 

ortamı desteği mevcuttur. Ayrıca sahip olduğu geliĢtirici ve kullanıcı topluluklarıyla 

en fazla kulanılan ĠYP gerçekleĢtirimidir. 

AspectWerkz: 2002 yılında ilk sürümü yayınlanmıĢtır. Arakod değiĢimine çalıĢma 

zamanlı olarak izin vermektedir. Ġlgileri çalıĢma anında ana programa ekler. 

Awproxy: ĠYP‟yi gerçeklemek üzere dinamik vekil nesnelerini kullanmaktadır. 

Dinamik vekil nesneleri çalıĢma zamanlı arayüzleri gerçekler. Bu yöntemle bu 

arayüzlerden çağrılan bir metod çözümlenebilir ve genel arayüz sayesinde baĢka bir 

sınıf tarafından yönlendirilebilir. Dinamik vekil sınıfı derleme zamanlı olmayan tip 

güvenli vekil nesneler yaratmak için kullanılır. Dinamik vekil gelen bütün arayüz 

çağrılarını alır ve nesne dizisinden gerçek çağrılan metodu bulur.  

Spring AOP: 2004 yılında Spring geliĢtirme çatısına bir eklenti olarak 

geliĢtirilmiĢtir (Spring AOP, 2010). Spring ĠYP gerçeklemeyi sağlamak üzere 

dinamik vekiller kullanır. Vekiller derleme ya da yükleme zamanlı iĢlem 

gerektirmezler. Spring çatısı altında ĠYP desteği sağlamak üzere geliĢmektedir. 
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JBoss AOP: 2004 yılında JBoss uygulama sunucu çatısına eklenti olarak 

geliĢtirilmiĢ ve ilk sürümünü çıkarmıĢtır (JBoss AOP). JBoss sunucusu iyi bilinen ve 

yaygın kullanılan bir uygulama sunucusudur. ĠYP kullanımını sunucu üzerinden 

sağlamaktadır. Java ve geniĢleyebilir iĢaret dili (XML) desteğiyle kullanılmaktadır. 

AOP Alliance: Java programlama dili için geliĢtirilen ĠYP gerçekleĢtirimlerine 

standartlar getirmek üzere çalıĢan bir projedir. Bu projenin de ĠYP gerçekleĢtirimi 

mevcuttur (AOP Alliance Tanıtım Belgesi, 2010). 

Çizelge 2.1 ĠYP gerçekleĢtirmeleri için bir karĢılaĢtırma sunmaktadır. Bu 

karĢılaĢtırma AWBench isimli bir ĠYP baĢarım sınama aracı kullanılarak yapılmıĢtır 

(AOPBenchmark, 2010). ĠYP gerçekleĢtirmelerinin verilen icra noktalarında her 

çağırım için nanosaniye cinsinden geri dönüĢ süresi gösterilmiĢtir. 

Çizelge 2.1.‟deki sonuçlara bakılarak AspectJ‟in en hızlı gerçekleĢtirim olduğu 

anlaĢılabilir. Ġplik izleyici için en önemli icra noktaları önce ve sonra ifadeleri 

kullanılarak gerçekleĢtirilmektedir. Bu noktaların çağrımlarının hepsinde AspectJ 

daha hızlı geri dönüĢ yapmıĢtır.  

AspectJ‟in Java programlama diline benzer bir sözdizimi (syntax) vardır ve Java 

dilini ĠYP yetenekleriyle geniĢletmektedir. AspectJ, ilk ĠYP gerçekleĢtirimlerinden 

bir tanesidir ve diğer gerçekleĢtirmelere nazaran daha iyi topluluk desteği mevcuttur. 

Hızlı çağırım ve diğer özellikler, iplik izlemede AspectJ‟in en uygun seçim olmasını 

sağlamıĢtır. 

2.3 AspectJ 

AspectJ, Java programlama diline eklenen genel amaçlı  ilgiye yönelik bir uzantıdır. 

90'lı yıllarda Xerox Palo Alto AraĢtırma Merkezinin (PARC) ilgiye yönelik 

programlama üzerine bir araĢtırma projesi olarak baĢladı. Ġlk sürümü 1998 yılında 

yayınlandı. Sonra AspectJ projesi açık kaynak topluluğuna taĢındı ve Ģu anda Eclipse 

projesi kapsamında geliĢtirilmektedir. Literatürde ilgiye yönelik programlamanın 

birçok gerçekleĢtirimi vardır. AspectJ projesi, endüstri ve akademik dünyada yaygın 

olarak kullanılan uygulamadır. 
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Çizelge 2.1 : ĠYP gerçekleĢtirimleri karĢılaĢtırma sonuçları. 

AWBench 

ns/invoke 

 

Aspectwerkz 

 

Awproxy 

 
AspectJ 

 

Spring 

 

JBoss 

 

AOP 

Alliance 

 

önce, 

args() 

target() 

10 25 10 355 220 - 

esnasında 

x 2, args() 

target() 

80 85 50 436 290 465 

önce 15 20 15 275 145 - 

önce, 

statik bilgi  

eriĢimi 

30 30 25 275 175 - 

önce, rtti 

bilgisi 

eriĢimi 

50 55 50 275 175 - 

döndükten 

sonra 
10 20 10 285 135 - 

fırlattıktan 

sonra 
3540 3870 3009 - 5032 - 

önce + 

sonra 
20 30 20 445 160 - 

önce, 

args() 

ilkelleri 

10 20 10 350 195 - 

önce, 

args() 

nesneleri 

5 25 10 325 185 - 

esnasında 60 95 10 225 - - 

esnasında, 

rtti bilgisi 

eriĢimi 

70 70 50 250 140 70 

esnasında, 

statik bilgi 

eriĢimi 

80 90 25 245 135 80 
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AspectJ büyük ve aktif bir geliĢtirici topluluğu tarafından desteklenmektedir ve 

AspectJ öğrenmek Java programcıları için oldukça kolaydır. Bu durum, endüstride 

yapılan projelerde AspectJ kullanımını giderek arttırmaktadır. AspectJ ilgiye yönelik 

kavramları standart bir Java sanal makinesi üzerinde gerçekler. Her geçerli Java 

programı geçerli bir AspectJ programıdır (Laddad, 2003).  

AspectJ ile birlikte Java diline gelen en temel yapı ilgidir. Ġlgiye yönelik 

programlamada açıklandığı üzere ilgi ĠYP yaklaĢımının temel birimidir ve enine 

kesen kavramlara karĢılık gelmektedir. Projelerde günlük tutma, güvenlik ya da 

izleme gibi bir enine kesen ilgi kodu birçok sınıf ve metod içerisine dağılmıĢ 

durumdadır. AspectJ kullanılarak enine kesen ilgi için gerekli kod parçası bir ilgi 

yapısı içerisine sarmalanabilir. Temel iĢ mantığı yine Java programlama dilinde 

yazılır ve bu ilgiler için ana programdır. Ġlgiler ve ana program birlikte çalıĢmak 

üzere derlenir ve uygulama ilgiler kullanılarak yazılmasa da  beklenen çalıĢma 

zamanı davranıĢını yerine getirir. Ġlgiler kullanılarak geliĢtirilirse kaynak kod daha 

okunabilir, yazılım yönetimi kolay ve yeni gereksinimler çalıĢan sistemi bozmadan 

gerçekleĢtirilebilecek hale gelmiĢ olur. AspectJ dokuma iĢlemleri için AspectJ 

derleyicisini kullanmaktadır. Derleme iĢlemi ġekil 2.2‟de gösterilmiĢtir. 

 

 

ġekil 2.2 : AspectJ derleme iĢlemi 

 

AspectJ ile çalıĢırken icra noktaları ve icra noktaları kodları gibi kavramlar çalıĢma 

zamanlı olarak çalıĢırlar. Bu durum dinamik enine kesme olarak bilinir.  
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AspectJ geliĢtirme ortamlarında da çalıĢma zamanlı olmadan kullanılabilir. Statik 

enine kesme olarak bilinen yöntemde uygulamanın tip tanımlamalarında değiĢiklikler 

yapılabilir. Dinamik enine kesme programın çalıĢma zamanlı davranıĢını 

değiĢtirirken, statik enine kesme programın statik tip yapısını değiĢtirir.  

2.3.1 Dinamik enine kesme 

AspectJ‟in dinamik enine kesme özelliği, programın çalıĢmasının ilgilerde belirtildiği 

gibi değiĢtirilmesini sağlar. Bir ilgi programın yürütülmesi boyunca aktiftir ve 

birleĢme noktalarında icra konulu uygunsa devreye girer ve uygulamanın çalıĢmasını 

keserek icra kodunu çalıĢtırır. Bu yeni kod eklenebilecek alanlar daha önce 

bahsedildiği üzere birleĢme noktalarıdır. Ġcra kodu icra noktası üzerinde tanımlanan 

icra koĢuluna göre uygulamanın çalıĢmasına eklenir ya da çalıĢmaya karıĢmaz. 

Temel üç dokuma yönteminden derleme ve yükleme zamanlı dokumaya AspectJ 

destek vermektedir. ÇalıĢma zamanlı dokuma özelliği AspectJ‟de bulunmamaktadır.  

ġekil 2.3‟de AspectJ sözdizimini gösteren bir örnek uygulama verilmiĢtir. Foo 

sınıfının ornekMetod() isimli tek bir metodu vardır. OrnekIlgi ismiyle tanımlanan 

ilgide bir icra noktası tanımı yapılmıĢtır. Bu tanıma göre Foo sınıfı içindeki 

parametresiz ornekMetod() çağrısı yapıldığı parça ilgi için icra noktasıdır. Onun 

altında verilen icra kodunda ise icra noktası çağrımı yapılmadan once çalıĢması 

gereken kod parçası verilmiĢtir. Ġlgi olmadan sınıf çalıĢtığında ekrana sadece „foo‟ 

yazacakken, çalıĢma zamanlı olarak devreye giren OrnekIlgi ilgisi sayesinde 

program ekrana „merhaba foo‟ yazmaktadır.  

Bu örnekte kullanılan AspectJ yapıları ilgili bölümlerde detaylı olarak anlatıĢmıĢtır. 

Örnek, AspectJ gerçekleĢtirimini kurallı sözdizimi ile kullanmaktadır. Aspect 5 

sürümü ile birlikte Java açıklama notlarıyla (annotations) birlikte kullanımı da 

desteklenmektedir. Bu çalıĢmada, iplik izleme gerçekleĢtiriminde AspectJ kurallı 

sözdizimiyle kullanılmıĢtır. 

BirleĢme Noktaları 

BirleĢme noktaları Java diline eklenen temel kavramlardan biridir ve ilgiye yönelik 

programlama için vazgeçilmezdir. Bir birleĢme noktası icra kodunun çalıĢabileceği 

yerleri gösterir.  
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public class Foo { 

    public static void main(String[] args) { 

       Foo f = new Foo(); 

       f.ornekMetod(); 

     } 

     public void ornekMetod() { 

       System.out.println("foo");        

     } 

   } 

 

aspect OrnekIlgi { 

       

      pointcut ornekMetodCagrisi(): call(void Foo.ornekMetod()); 

            

      before():ornekMetodCagrisi() 

      { 

          System.out.println("merhaba"); 

      } 

} 

 

 

ġekil 2.3 : Örnek AspectJ ilgisi 

AspectJ de bulunan temel birleĢme noktaları listesi aĢağıdaki gibidir. 

    Metod çağrımı 

    Metod yürütmesi 

    Kurucu çağrımı 

    Kurucu yürütmesi 

    Sınıf ilklendiricisi 

    Alan alıcı ve yerleĢtirici 

    Hata yakalayıcı 

    Ġcra kodu yürütücüsü 

    Nesne ilklendiricisi 

Listelenen birleĢme noktaları en çok kullanılan birleĢme noktaları tanımlarıdır. 

Döngü giriĢi ya da akıĢ denetleme yapısı gibi diğer birleĢme noktları da kulanılabilir. 

Bir birleĢme noktası yürütmenin bir alanına karĢılık gelir ve bir baĢlangıç ve bitiĢi 

vardır. 
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Ġcra Noktaları 

Ġcra noktası bir birleĢme noktasında ilgiyle olan kesiĢmenin tanımlanma yoludur. Ġcra 

noktası icra koduna gönderilmek üzere bazı parametreler de tanımlayabilir. 

Ġcra noktaları geliĢtiriciler tarafından icra noktası tanımlama diline uygun olarak 

geliĢtirilir. Ġcra noktaları icra kodunun çalıĢıp çalıĢmayacağını belirleyen bir icra 

noktası ifadesine sahiptir. Bir icra noktası; temel bir icra noktası, diğer icra 

noktalarını da içerebilecek birleĢik bir ifade ve tekli operatörlerin kullanıldığı bir 

ifade olabilir. Ġcra noktası tanımlarını yaparken AspectJ tarafından belli anlamlara 

gelen özel kelimeler kullanılabilir.  

AspectJ icra noktası iĢaretçilerini kullanarak birleĢme noktası modelinde belirtilen 

birleĢme noktalarını yakalayabilir. Çizelge 2.2.‟de birleĢme noktalarına karĢılık gelen 

icra noktası iĢaretçileri gösterilmiĢtir. 

Çizelge 2.2 : BirleĢme noktaları ve karĢılık gelen icra noktası iĢaretçileri 

BirleĢme noktası Ġcra noktası iĢaretçisi 

Metod çağrımı call (MetodĠmzası) 

Method yürütmesi execution (MetodĠmzası) 

Kurucu çağrımı call (KurucuMetodĠmzası) 

Kurucu yürütmesi 
execution 

(KurucuMetodĠmzası) 

Sınıf ilklendirmesi staticinitialization(TipĠmzası) 

Alan alıcı get(AlanĠmzası) 

Alan yerleĢtirici set(AlanĠmzası) 

Hata yakalama handler(TipĠmzası) 

Ġcra kodu 

yürütücüsü 
adviceexecution() 

Nesne 

ilklendiricisi 

initialization 

(KurucuMetodĠmzası) 

 

Ġcra noktalarının gerçekleĢtirimleri kurallı sözdiziminde ayrılmıĢ özel kelimeler 

kullanılarak tanımlanabilir. Bu özel kelimeler anlamsal olarak gruplara ayrılır. 

AspectJ‟de icra noktası gerçekleĢtirme yapıları aĢağıda listelenmiĢtir. 
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    Tür icra noktaları: Çizelge 2.2‟de verilen her tür icra noktasının kendisine 

bağlı temel birleĢme noktalarını seçen bir icra noktası bulunmaktadır. Bu tür 

icra noktalarının çoğu eĢleĢen bir tür ya da imzayı parametre olarak alırlar. 

Örnein call(* foo *()) parametre olarak verilen Ģablona uyan bütün icra 

noktası çağrımlarını seçecektir. 

    Denetleme tabanlı icra noktaları: Bu icra noktaları baĢka bir icra noktasıyla 

kesiĢen akıĢları denetlemek üzere kullanılır. BaĢka bir icra noktasını 

parametre olarak alırlar. Temel birimleri yapılan çağrım dahil çağrımların 

içinde geçen diğer çağrımları kapsayan cflow(İcraNoktası) ve yapılan çağrı 

hariç diğer çağrımları kapsayan cflowbelow(İcraNoktası) birimleridir. 

    Bölgesel tabanlı icra noktaları: Bölgesel tabanlı icra noktaları kaynak 

kodun bir parçasına karĢılık gelmektedir. Bu icra noktaları bir sınıf, metod ya 

da ilgi içindeki birleĢme noktalarını yakalamak için kullanılır. Temel 

birimleri: within(TipDeseni) ve withincode(İmza). 

    Yürütme zamanı nesne icra noktaları: Bu icra noktaları çalıĢma zamanında 

nesnelerin tiplerine dayanan birleĢme noktalarını yakalarlar. Temel birimleri 

Ģu anki nesneyi gösteren this() ve hedef nesneyi gösteren target(Nesne) dır. 

Ġcra kodları 

Enine kesen ilgide iĢlemi gerçekleĢtiren kod parçası icra kodudur. BirleĢme 

noktalarında uygulamanın yürütmesini kesen ve çalıĢan parçadır. Yakalanan birleĢme 

noktasına göre ne zaman yürütmeye gireceğini belirten bir kuralı vardır. Her icra 

kodu birleĢme noktasını yakalayan bir icra noktası tanımıyla iliĢkilidir. 

Ġcra kodu çeĢitleri aĢağıda verilmiĢtir. 

    Ġcra kodu öncesi 

    Ġcra kodundan dönerken 

    Ġcra kodu fırlatılmıĢken 

    Ġcra kodundan sonra 

    Ġcra kodu esnasında 
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Önce ve sonra icra kodları birleĢme noktalarındaki metod çalıĢmadan önce ya da 

çalıĢtıktan sonra icra kodunun çalıĢacağını belirtir. Sonra icra noktasında birleĢme 

noktası hata fırlatsa ya da sonlansa dahi icra noktası yürütülür. 

Esnasında icra noktası birleĢme noktasındaki özgün metod yerine icra noktası içinde 

bulunan kodu çalıĢtırır. Esnasında icra noktasında „proceed‟ ayrılmıĢ kelimesi varsa 

özgün metodun çalıĢacağını gösterir. 

Ġcra noktalarının diğer icra noktaları için kendi bilgilerini sunan ayrılmıĢ kelimeler 

mevcuttur. ThisjoinPoint, thisJoinPointStaticPart  ve  thisEnclosingJoinPoint 

StaticPart kelimeleri kullanıldıkları yerlerde kendi icra noktalarıyla ilgili bilgi 

döndürürler. 

2.3.2 Statik enine kesme 

Statik enine kesme programın statik tip yapısını değiĢtirir. Bu sayede bir ilgi bir 

sınıfa yeni alanlar, metodlar ya da kurucular ekleyebilir ya da sınıfı baĢka bir üst 

sınıftan türetebilir. Bu iĢlemler AspectJ‟de iç tanımlı ifadeler olarak adlandırılır. 

2.4 Ġzleyiciler 

Bu çalıĢmada Java ortamında iplikleri izleyebilen bir araç geliĢtirilmiĢtir. Araç ayrıca 

yaygın kullanılan izleyicilerle izleme yükü açısından kıyaslanmıĢtır. 

Java uygulamalarını izlemek üzere bilinen bazı izleyicler mevcuttur. Her izleyici 

izleme iĢini yerine getirebilmek için farklı teknolojilerden ve yöntemlerden 

faydalanmaktadır. Bu çalıĢmada geliĢtirilen izleyicinin diğer izleyicilerle izleme 

yükü açısından kıyaslaması yapılmıĢtır. Bu kıyaslama için kullanılan Java izleyicileri 

aĢağıda anlatılmıĢtır. 

Netbeans Ġzleyicisi: Netbeans Java uygulamarı için tümleĢik bir geliĢtirme 

ortamıdır. Sun Microsystems tarafından yaratılmıĢ ve halen desteklenmekte olan açık 

kaynaklı bir yazılımdır. Netbeans izleyicisi geliĢtirme ortamına ek bir modül olarak 

eklenmekte ve Netbeans geliĢtirme ortamına izleme yetenekleri kazandırmaktadır 

(Netbeans Profiler ana sayfası, 2010). ÇalıĢma zamanlı arakod değiĢimini çalıĢan 

kod içerisine izleme bilgisi eklemek üzere kullanır.Netbeans izleyicisinin pek çok 

farklı izleme özelliği bulunmaktadır ve iplik izleme bunlardan bir tanesidir. Sahip 

olduğu izleme yetenekleri aĢağıda sıralanmıĢtır. 

    Bellek izleme 
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    ĠĢlemci izleme 

    Ġplik izleme 

    Yığma bellek (heap) yürütücü 

    Uygulamaların çalıĢma zamanlı analizi 

JProfiler: JProfiler iyi bilinen ticari bir Java izleyicisidir (JProfiler ana sayfası, 

2010). Java Virtual Machine Tool Interface (JVMTI) teknolojisini Java 

uygulamalarını izlemek için kullanır. GeliĢtirme ortamlarında kullanılabilmesi için 

Eclipse geliĢtirme ortamına bir uyumlu-ek olarak tümleĢtirilmiĢtir. Sahip olduğu 

izleme özellikleri aĢağıda listelenmiĢtir. 

   ĠĢlemci izleme 

   Ġplik izleme 

   Sonuçları gerçek-zamanlı olarak gösterme 

   Yığma bellek yürütücü 

   Kurumsal Java desteği, bu destek kurumsal Java parçalarına ayrı ayrı çağrılara 

izin vermektedir. 

o   Java MesajlaĢma Servisi (JMS) 

o   Java Ġsimlendirme ve Dizin Arayüzü (JNDI) 

o   Java Veritabanı Bağlantısı (JDBC) 

JProfiler Netbeans izleyicisinden daha fazla özellik gerekmektedir ve iki izleyicinin 

de özellik seti listelenmiĢtir. Netbeans izleyicisi biraz daha az özelliğe sahiptir. Çok 

fazla özelliğe sahip olma uygulamayı farklı açılardan izlemeye olanak tanımaktadır 

ancak her izleme özelliğinin çalıĢtırılması uygulamaya izleme ek yükü getirmektedir 

ve uygulamanın baĢarımını kolaylıkla düĢürebilir. Ġzleme yükü bir izleyici için en 

önemli göstergelerden biridir. 
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2.5 Standard Ekran Alet Kütüphanesi (SWT) 

Standard Widget Toolkit (SWT) Java ortamında kullanılmak üzere grafiksel bir 

ekran alet kütüphanesidir. Ġlk olarak IBM tarafından yaratılmıĢ ve Ģu anda Eclipse 

vakfı tarafından Eclipse projesi içerisinde yönetilmektedir. SWT, kendinden önceki 

Java arayüz teknolojileri AWT ve Swing kütüphanelerine bir seçenek olarak 

geliĢtirilmiĢtir. AWT ve Swing teknolojilerinin ortamın grafik kütüphanesinden 

bağımsız arayüz kütüphanesi yönteminden farklıdır. 

SWT Java diliyle yazılmıĢtır. Arayüz elemanlarını göstermek için, SWT iĢletim 

sisteminin arayüz kütüphanelerine Java doğal arayüz (JNI) kullanarak eriĢmektedir. 

Bu sayede arayüzler iĢletim sistemi kütüphanelerini kullanarak geliĢtirilen 

programlardaki arayüzlere benzer olmaktadır. SWT çağrıları yapan programlar 

taĢınabilir ancak SWT kütüphaneleri farklı ortamlar için farklı farklıdır ve taĢınan 

ortamda ilgili kütüphanenin bulunmasını gerektirir. 

SWT arayüz nesneleri (GTK+ nesneleri, Motif nesneleri) üzerine bir sarmalayıcıdır. 

Bu nedenle, “ağır” bir doğal arayüz nesnesini sarmalayan hafif bir Java nesnesi 

olmasına rağmen, SWT ekran aletleri genellikle “ağır” nesneler olarak tanımlanır. 

Doğal arayüz kütüphanelerinin SWT özelliklerini sağlamaması durumunda, SWT 

kendi Java kodunu Swing in yaptığı gibi kullanır. Bu özellikleri nedeniyle SWT alt 

seviye kütüphaneleri de kullanan ancak gerektiğinde ortamdan bağımsız arayüz 

sınıflarını da kullanabilen bir kütüphanedir. 

2.6 JFace 

JFace geliĢtirilmesi zor olan arayüz özellikleri için geliĢtirmeye yardımcı sınıflar 

sunan bir arayüz araç setidir. Temel ekran aletleri üzerine oturan ve genel arayüz 

programlama görevleri için sınıflar sağlayan bir katmandır. SWT ye model görünüm 

denetçi yapısını getirmektedir. 

Ekran aletlerini yerleĢtirme, sıralama, filtreleme ve güncelleme görevleri için 

görüntüleyici sınıflar ve menu elemanları, araç ve düğümler gibi bileĢenlere 

(component) davranıĢlar sağlamak üzere eylemler sunmaktadır.  



 

 
22 

JFace ayrıca standart dialoglar ve ekran aletleri tanımlar ve kullanıcıyla karmaĢık 

etkileĢimleri sağlamak üzere bir geliĢtirme çatısı sunar. Temel amacı geliĢtiricinin 

altta yatan ekran alet sistemiyle ilgili ve genelde bütün arayüz uygulamalarında 

karĢılaĢılan sorunlarla uğraĢmadan sadece uygulamasının detaylarına odaklanmasını 

sağlamaktır. 

JFace, SWT bileĢen gerçekleĢtirimini geliĢtiriciden saklamaya çalıĢır. JFace 

tamamiyle SWT ye bağımlıdır ancak SWT JFace e bağımlı değildir. Eclipse çalıĢma 

ortamı JFace ve SWT nin birlikte kullanılmasıyla geliĢtirilmiĢtir. Bazı durumlarda 

Eclipse,  JFace‟i geçerek doğrudan SWT çağırmaktadır. 

Bu çalıĢmada SWT ve JFace geliĢtirilen iplik izleyicinin görüntüleyici kısmını 

gerçeklemede kullanılmıĢtır. Ġzleyicinin görüntüleyici kısmı Eclipse geliĢtirme 

ortamı üzerine bir uyumlu-ek (plug-in) tir. 

2.7 Apache Tomcat 

Apache Tomcat Java tanımlamalarını destekleyen ve yaygın olarak kullanılan açık 

kaynaklı bir veb (web) sunucusudur (Apache Tomcat ana sayfası, 2010). Java Servlet 

ve Java Sunucu Sayfaları teknolojilerinin bir gerçekleĢtirimidir. Java Servlet ve Java 

Sunucu Sayfaları tanımlamaları Java Topluluk Sürecinin altında geliĢtirilmiĢtir. 

Apache Tomcat endüstride ve farklı organizasyonlarda çok sayıda büyük ölçekli, 

görev kritik veb uygulamalarında kullanılmaktadır. 

Bu çalıĢmada iplik izleme için geliĢtirilen araç ile Tomcat veb sunucusunun 

ipliklerini farklı sayıda benzer iĢlemleri gerçekleĢtiren kullanıcıların benzetilmesiyle 

izlenmiĢ ve ipliklerin davranıĢlarını anlamak üzere tanımlanan metriklerin ne kadar 

kullanılabilir olduğu araĢtırılmıĢtır. 

2.8 Apache JMeter 

Apache JMeter açık kaynak ve tamamen Java tabanlı ve baĢarımı tasarlanan yük 

sınamasının davranıĢını benzeterek ölçen bir masaüstü uygulamasıdır (Apache 

JMeter ana sayfası, 2010). Veb uygulamalarının sınanması ve diğer bazı sınama 

iĢlemleri için yaygın olarak kullanılmaktadır. 
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Apache JMeter statik ve dinamik kaynakların (dosyalar, servletler, Perl betikleri, 

Java nesneleri, veritabanı sorguları, FTP sunucuları vb.) baĢarımını sınamak üzere 

kullanılabilir. Sunucunun, ağın yada nesnenin üzerinde farklı yük sınamaları altında 

baĢarımı ve doğruluğu sınama ve genel baĢarımı analiz etme iĢlemlerini sağlar. Bu 

çalıĢmada Apache Tomcat veb sunucusunun ipliklerini izlemek üzere bilinen bir veb 

uygulaması sunucuya yüklendikten sonra arayüzden birtakım iĢlemleri yapması 

sağlanmıĢ ve bu iĢlemlerden bir sınama senaryosu oluĢturulmuĢtur. Bu senaryonun 

farklı sayılarda çalıĢtırılmasını sağlamak üzere Apache JMeter kullanılmıĢtır. 

2.9 LightPortal 

LightPortal, Ajax ve Java tabanlı açık kaynaklı bir portal sunucusudur (LightPortal 

ana sayfası, 2010). Jdk1.5, Servlet, Porlet, Castor, Spring Framework (2010) ve 

Hibernate (2010) teknolojilerini ve geliĢtirme çatılarını kullanarak yazılmıĢtır. 

Herhangi bir veb uygulamasına tümleĢtirilebilir ya da ayrı bir portal uygulaması 

olarak bir veb sunucusuna yüklenebilir. Ġçerisinde  elliden fazla hazır porlet ve çoklu 

tema bulundurmaktadır. 

Bu uygulama Tomcat veb sunucusunu gerçek bir iĢ uygulaması üzerinde 

sınayabilmek üzere sunucuya yüklenmiĢ ve yük sınaması, bu uygulama üzerinden 

birtakım iĢlemler yapılarak oluĢturulan senaryonun JMeter ile farklı sayıda kullanıcı 

için benzetilmesi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

2.10 MySQL 

MySQL açık kaynaklı iliĢkisel bir veritabanı sunucusudur (MySQL ana sayfası, 

2010). Birçok veb uygulamasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada 

LightPortal'ın MySQL veritabanı üzerine çalıĢacak Ģekilde ayarlanması sağlanmıĢ ve 

sınama senaryolarında veritabanına veri yazma,okuma ve güncelleme gibi iĢlemlerin 

yapılmasında yazılımın ihtiyaç duyduğu veritabanı sunucusu olarak kullanılmıĢtır. 
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3.  ĠZLEME YÖNTEMLERĠ 

Bu bölümde izleme yöntemleri anlatılmıĢ ve her bir yöntemin üstünlük ve 

eksiklikleri sunulmuĢtur. ÇalıĢmada tercih edilen yöntem Java sanal makinesi 

üzerinde ilgiye yönelik programlama kullanımıdır. Neden bu yöntemin seçildiği 

diğer yöntemlerle karĢılaĢtırmalı olarak anlatılmıĢtır. 

3.1 DavranıĢ Analizi 

DavranıĢ analizine yönelik yaklaĢımlar genel olarak statik ve dinamik yaklaĢımlar 

olarak iki sınıfa ayrılmaktadır. Statik yaklaĢımda, analiz beklenen davranıĢla ilgili 

modelin incelenmesine dayandığı için programın çalıĢmasına ihtiyaç duyulmaz. 

KarmaĢıklık ve kod satır sayısı gibi statik metrikler üzerinden davranıĢın tahmin 

edilmesine çalıĢılır. Programın kaynak kodu statik analiz için önemli bir girdi (input) 

olabilmektedir. 

Statik analiz program yürütme modellerinin oluĢturulmasına ve sistem davranıĢını 

anlamak üzere bu modellerin analiz edilmesine dayanır (Jackson ve Rinard, 2000). 

Model denetleme, Clarke ve diğ., (2000), doğruluğu sağlamak için bütün mümkün 

yolları kullanan ve çok iplikli programlarda genellikle karĢılıklı kilitlenmeyi 

araĢtırmak üzere kullanılan bir statik analiz yöntemidir. Bu yöntem, yürütmenin 

bütün yollarını denetler ve denetlenmemiĢ hiçbir davranıĢ bırakmaz. Bu nedenle 

model denetleme çok fazla hesaplama gerektirir ve gerçekte mümkün olan yolların 

sayısının çok fazla olması nedeniyle sınırlı kullanılabilen bir yöntemdir.  

Greenhouse (2003) tasarım amacının otomatik denetlenmesi, ve Freund ve Quadeer 

(2003) program analizinden elde edilen teorem kanıtlama statik analizi kullanan 

diğer çalıĢmalar arasında sayılabilir. Her iki yöntem de analitik bilgiye ve fazla 

hesaplama bedeline dayalıdır. Statik analiz yöntemleri, gerçek (duvar saati) zamanı 

bulmada kullanılamaz. Göreceli zaman hesaplanması gerektiren durumlarda 

kullanılabilir. 
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DavranıĢ analizi için gerçek zamana dayanan uygulamalı tek yöntem izleme 

(profiling) olarak da bilinen dinamik analizdir. Ġzleme çalıĢan bir sistemin 

incelenmesine dayanır. Bu yöntemin üstünlüğü doğrudan çalıĢma zamanı bilgisiyle 

iliĢkili olmasıdır. Ġplik davranıĢlarını anlamada en uygun yöntem dinamik analizdir.  

Ġzleme pek çok farklı Ģekillerde sisteme eklenebilir. Uygulama çalıĢmasıyla ilgili 

açık bir Ģekilde bilgi üretebilir. Uygulama izleyiciye çalıĢma davranıĢını kaydeden 

çağrılar yapabilir. BaĢka bir yöntemde ise izleme dıĢ bir varlık olarak ele alınır ve 

akıĢın denetlenmesini inceler. Ġzleme için değiĢtirilmiĢ çalıĢma ortamlarında 

uygulamaların çalıĢtırılması buna örnektir. Bu yöntem ölçülen sistemde herhangi bir 

değiĢiklik yapılmasına gerek duymaz, ancak gerçekleme bakımından daha zordur ve 

izleme için ek donanım gerektirebilir. 

Ġzleme kesin ve ince taneli davranıĢ bilgisini çalıĢan çok iplikli bir sistemden toplar 

ve toplanan sonuçlar üzerinden analiz yapılarak sistem davranıĢı hakkında bilgi 

edinilmesini sağlar. Ġzleyicinin getirdiği ek yük olabildiğince az olmalıdır çünkü 

izleme iĢlemi muhtemel farklı bütün giriĢ verilerinde gerçekleĢtirilebilir ve sistemin 

davranıĢı birden fazla izleme iĢleminin tümleĢtirilmesiyle ortaya çıkan sonuçlardan 

çıkarılmaya çalıĢılır. Toplanan bilgi kesin ve doğru olmalı ve sistemin çalıĢmasını 

temsil etmelidir. Ġzleme yükünün fazla olması sonuçları aĢırı derecede etkileyebilir 

ve kullanılabilir sonuçlar elde edilmesini engelleyebilir. 

Ġzlemenin temel olarak çalıĢma zamanlı giriĢ verisine çok bağlı olması izleme 

iĢleminin önemli eksikliklerinden birisidir. Bu durum izlemenin değiĢik giriĢ 

verileriyle örneklenerek yapılmasıyla aĢılabilir. Ġzleme sık olarak belli yollardan 

giden yürütmeleri iyileĢtirmek için kullanılabilir. Ancak milyonda bir bile olsa bir 

yürütme durumunun sistemin çalıĢmasını bozabileceği durumlarda uygulanması 

uygun değildir. 

Statik ve dinamik analizler kendilerine has üstünlük ve eksikliklere sahiplerdir. Bu 

iki yöntemin birleĢimini kullanan çalıĢmalar da mevcuttur (Nimmer ve Ernst, 2001). 

Bu çalıĢmada iplik davranıĢlarını anlamak üzere dinamik analiz diğer adıyla izleme 

yöntemi kullanılmıĢtır. Çok iplikli sistemlerin doğası gereği sistem çalıĢırken 

dinamik olarak analiz ederek davranıĢı anlamak uygun bir yöntemdir.  
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3.2 Derleyici Tabanlı Ġzleme Yöntemleri 

Ġzleme için en çok kullanılan ve yaygın yöntem özgün kaynak kodun izleme bilgisi 

üretecek Ģekilde değiĢtirilmesidir. Bu iĢlem program yaĢam döngüsünün farklı 

adımlarında uygulanabilir. ġekil 3.1.'de izleme bilgisi eklenebilecek adımlar 

gösterilmiĢtir. Bu adımlar daha sonra ayrıntılarıyla açıklanmıĢtır. 

 

ġekil 3.1 : Derleyici tabanlı izlemede izleme bilgisi eklenebilecek adımlar 

3.2.1 Kaynaktan-kaynağa dönüĢüm 

Büyük sistemlere elle izleme bilgisi eklemek verimsiz bir yöntemdir ve uygulamada 

kullanılması zordur. Bu iĢlem otomatik olarak kaynaktan kaynağa dönüĢümü 

sağlayan geliĢtirme çatıları aracılığıyla sağlanabilir. Bu geliĢtirme çatıları, Baxter 

(2004) çalıĢmasında anlatılan DMS gibi, kaynak kodda dönüĢümler yapabilmek için 

bir programlama dili sunarlar. Bu dildeki tanımlar girdi olmak üzere, kaynak kod 

yeniden yazılır ve izleme bilgisi için gerekli kod eklenir. ġekil 3.1' de 1 numarayla 

gösterilmiĢtir. 

Kaynak kod dönüĢümü kod öniĢlemeden hemen önce de yapılabilir. Yüksek seviye 

yapıları kullanarak izleme bilgisi üretecek kodu kaynak koda eklemek ikili koda 

eklemekten daha kolaydır. Bu seviyeden ekleme izleme yükünü de azaltır çünkü 

eklenecek kod sadece ihtiyaç duyulanla sınırlıdır. Ġlgiye yönelik programlama 

öniĢlenmiĢ kod dönüĢümünün bir örneğidir. 

ġekil 3.2 ve 3.3‟te verilen örnekte bir AspectC++, Spinsky (2005), ilgisi 

gösterilmiĢtir (Waddington ve diğ, 2009). HTTP paketlerini iĢleyen ipliklerin 

bekleme zamanlarını ölçmeye çalıĢmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bütün bekleme 

çağrıları değil, sadece belirli bir iĢlevde var olan bekleme çağrıları yakalanmalıdır. 

Özgün kod parçası aĢağıda verildiği gibi olsun. 
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   #include <stdio.h> 

   #include <pthread.h> 

 

   pthread_mutex_t * mute; 

 

   int main() 

   { 

       pthread_mutex_init(mute, NULL); 

       pthread_mutex_lock(mute); 

       pthread_mutex_unlock(mute); 

 

       return 0; 

   } 

   void PaketOku() 

   { 

       /* izlemek istediğimiz metod */ 

       pthread_mutex_lock(mute); 

       pthread_mutex_unlock(mute); 

   } 

 

ġekil 3.2 : HTTP paketlerini iĢleyen program 

ġekil 3.3‟te tanımlanan AspectC++ ilgisi, PaketOku iĢlevi içerisindeki her bir 

pthread_mutex_lock çağrısı için  IzlemeIslemi() iĢlevini çağrılan iĢleve eklemektedir. 

 
   aspect IzlemeIlgisi { 

      advice call("% pthread_mutex_lock(...)") && within("%            

PaketOku(...)") : after() { 

          IzlemeIslemi (); 

       } 

   };  

 

ġekil 3.3 : Paket okuma metodunu izleyen ilgi 

Kaynaktan-kaynağa dokumanın sonucu  ġekil 3.4‟te verilmiĢtir. Dokuma iĢlemi 

izlemeyi sağlamak üzere ek sınıflar ve iĢlevler tanımlamıĢtır. Ayrıca program akıĢını 

izleme gereksinimine göre yönlendirmiĢtir. 

Ġlgiye yönelik programlama kaynaktan-kaynağa dönüĢümde seçici ve kesin dönüĢüm 

için kullanılabilir bir yöntemdir. DönüĢtürülen kaynak kod taĢınabilirdir (portable). 

Ġzleme yükü küçük değerlerdedir çünkü dönüĢüm sadece gerekli olan yerlerde 

eklenmiĢtir. 
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ġekil 3.4 : Dokuma iĢleminden sonra oluĢan kaynak kod 

 
   #ifndef __ac_fwd_ IzlemeIlgisi__ 

   #define __ac_fwd_ IzlemeIlgisi__ 

   class IzlemeIlgisi; 

      namespace AC { 

        inline void invoke_ IzlemeIlgisi_ IzlemeIlgisi _a0_after(); 

      } 

   #endif 

 

   #line 1 "main.cc" 

   #include <stdio.h> 

   #include <pthread.h> 

 

   pthread_mutex_t * mute; 

 

   int main() 

   { 

       pthread_mutex_init(mute, NULL); 

       pthread_mutex_lock(mute); 

       pthread_mutex_unlock(mute); 

       return 0; 

   } 

   /* İlgi dokuma sonucu oluşan ve pthread_mutex_lock çağrısından 

sonra izleme metodunu çağıran metod */ 

    inline int __call__ZN10PaketOkuEv_0_0 (::pthread_mutex_t * arg0) 

{ 

      AC::ResultBuffer< int > result; 

      ::new (&result) int (::pthread_mutex_lock(arg0)); 

      AC::invoke_IzlemeIlgisi_IzlemeIlgisi_a0_after (); 

      return (int &)result; 

   } 

   void PaketOku() 

   { 

      __call__ZN10PaketOkuEv_0_0 (mute); 

      pthread_mutex_unlock(mute);  

   } 

   class IzlemeIlgisi{ 

      public: 

         static IzlemeIlgisi *aspectof () { 

         static IzlemeIlgisi __instance; 

         return &__instance; 

       } 

      static IzlemeIlgisi *aspectOf () { 

          return aspectof (); 

      } 

      public: void __a0_after() 

      { 

          // İzleme Kodu 

          } 

   }; 

   namespace AC { 

       inline void invoke_ IzlemeIlgisi_ IzlemeIlgisi_a0_after () { 

       :: IzlemeIlgisi::aspectof()->__a0_after (); 

   }} 
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3.2.2 Statik ikili kod dönüĢümü 

Statik ikili kod dönüĢümü derlenmiĢ ikili kodu izleme iĢlemlerini içeren çalıĢma 

zamanlı kütüphaneleri kullanarak dönüĢtürür. IBM ġirketi Tanıtım Belgesi (2003)‟te 

anlatılan Rational Purify gibi birçok derleyici ve izleme aracı, kaynak kodu izleme 

bilgisi eklenmiĢ çalıĢma zamanlı kütüphanelere bağlayarak derleyebilmektedir. 

Örnek olarak GCC derleyicisi -pg, -ftrace-arcs ve -ftest-coverage komut satırı 

parametreleri ile program içindeki iĢlev çağrılarını ve basit blok yürütmelerini 

izleyebilen dönüĢtürülmüĢ ikili kod üretir. ġekil 3.5‟te verilen örnekte bir metodun 

önceden hazırlanmıĢ kütüphanelerle derlendiğinde ikili kodda meydana gelen 

dönüĢüm gösterilmiĢtir (Waddington ve diğ., 2009).  

 

 
   void foo(){ 

      if(i<10) 

         i++; 

      else 

         i=0; 

      return; 

   } 

 

ġekil 3.5 : Derlendiğinde statik olarak izleme bilgisi eklenecek metod 

Ġzleme bilgisi olmadan üretilen yardımcı kod (x86) ġekil 3.6‟daki gibidir. 

 
   08048373 <foo>: 

   8048373: 55 push %ebp 

   8048374: 89 e5 mov %esp,%ebp 

   8048376: 83 3d 78 95 04 08 09 cmpl $0x9,0x8049578 

   804837d: 7f 08 jg 8048387 <foo+0x14> 

   804837f: ff 05 78 95 04 08 incl 0x8049578 

   8048385: eb 0a jmp 8048391 <foo+0x1e> 

   8048387: c7 05 78 95 04 08 00 movl $0x0,0x8049578 

   804838e: 00 00 00 

   8048391: c9 leave 

   8048392: c3 ret 

   8048393: 90 nop 

 

ġekil 3.6 : Ġzleme bilgisi olmadan üretilen simgesel kod 

Ġlk (80488dd) bloğu izleme kütüphanesinin mcount() iĢlevine yapılan çağrıyı 

göstermektedir. Mcount() iĢlevi her iĢlev tarafından çağrılır ve bellekteki çağrım graf 

çizelgesine anlık iĢlev ve çağıran iĢlevle ilgili bir eĢleĢme kaydeder. Bu eĢleĢme 

yığının incelenmesi sonucu elde edilir. 
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Ġzleme bilgisi eklendikten sonra yardımcı kod (x86) ġekil 3.7‟deki gibidir. 

 
   080488da <foo>: 

   80488da: 55 push %ebp 

   80488db: 89 e5 mov %esp,%ebp 

   80488dd: e8 62 fd ff ff call 8048644 <mcount@plt> 

   80488e2: 83 3d 00 a2 04 08 09 cmpl $0x9,0x804a200 

   80488e9: 7f 16 jg 8048901 <foo+0x27> 

   80488eb: ff 05 00 a2 04 08 incl 0x804a200 

   80488f1: 83 05 38 a2 04 08 01 addl $0x1,0x804a238 

   80488f8: 83 15 3c a2 04 08 00 adcl $0x0,0x804a23c 

   80488ff: eb 18 jmp 8048919 <foo+0x3f> 

   8048901: c7 05 00 a2 04 08 00 movl $0x0,0x804a200 

   8048908: 00 00 00 

   804890b: 83 05 40 a2 04 08 01 addl $0x1,0x804a240 

   8048912: 83 15 44 a2 04 08 00 adcl $0x0,0x804a244 

   8048919: c9 leave 

   804891a: c3 ret 

 

ġekil 3.7 : Ġzleme bilgisi eklendikten sonra üretilen simgesel kod 

Blok (80488f1) her basit blok için sayıcıları arttıran kodu içermektedir. Bu -ftrace-

arcs parametresiyle kullanıldığında koda eklenen bir bilgidir. 

Bu yöntemle gerçekleĢtirilen izlemede izleme yükü çok fazla olabilmektedir çünkü 

dönüĢüm “ya hep ya hiç” mantığıyla çalıĢmaktadır. Kod dönüĢümü program 

çalıĢmadan önce önceden hazılanmıĢ kütüphaneler ile yapıldığı için statik olarak 

adlandırılmıĢtır. Bu dönüĢüm ġekil 3.1‟de 2. adımda gerçekleĢmektedir. 

3.2.3 Dinamik ikili kod dönüĢümü 

Statik ikili kod dönüĢümünün diğer seçeneği dinamik dönüĢümdür. Bu yöntem 

izleme bilgisini en alt seviyede ekler ve gerçekleme açısından en zor yöntemdir. 

Anında derlemeyi kullanır ve program belleğe yüklendikten sonra yürütmeden 

hemen önce uygulanır. ġekil 3.1‟de 3 numara ile gösterilmiĢtir. Bu yöntemin 

üstünlüğü programa izleme bilgisini derlemeden ekleyebilmesi ve istenen zamanda 

izleme bilgisinin toplanabilmesidir. Ġzleme istenen zamanlarda kapatılabilir ve 

böylece sisteme getirdiği izleme yükü azaltılmıĢ olur. 

Paradyn, Miller ve diğ. (1995), paralel programların baĢarımını ölçmek ve baĢarımı 

düĢüren nedenleri bulmak amacıyla geliĢtirilmiĢ bir sistemdir. Paradyn ġekil 3.8‟de 

olduğu gibi hiyerarĢik Ģekilde hazırlanmıĢ hipotezleri kullanarak baĢarım sorunlarını 

tespit etmeye çalıĢır.  
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Ġzlenen düğüm için, eğer bir tıkanıklık tespit edilirse izleme iĢlemi hipotezlere göre 

daha alt seviyede bulunan düğümler için gerçekleĢtirilerek, tıkanıklığın daha detaylı 

tespit edilmesine çalıĢılır.  

 

 

ġekil 3.8 : Paradyn için örnek izleme gösterimleri 

Paradyn iĢlemciyi hedef alacak Ģekilde tasarlanmıĢtır. DeğiĢtirilen komutlar alttaki 

gerçek donanımda çalıĢmak üzere hedeflenir. Luk ve diğ. (2005) tarafından 

geliĢtirilen Pin bu yöntemi çapraz-derlemeyi kullanarak uygulayan bir çalıĢmadır. Bu 

sayede ikili kod bir sanal makine mimarisinde çalıĢabilir. Farklı komut setleri 

arasındaki dönüĢümlere gerek kalmadan sanal makine sayesinde çalıĢabilir. 

Program kodunun değiĢtirilmesi sistem davranıĢını anlamada çok güçlü araçlardan 

bir tanesidir. Ġkili dönüĢümler çalıĢan kodun olmadığı sadece sistemin çalıĢabildiği 

durumlarda izleme yapabilmek üzere faydalı yöntemlerdir. 

Çok iplikli programlama açısından bakıldığında ikili dönüĢümler kaynak kodun 

olmadığı ve senkronizasyon (synchronization) iĢlevlerinde araya girme durumları 

gerektiğinde kullanılabilir yöntemlerdir.  Ġzlenen sistem hakkında yığın durumu gibi 

alt seviye bilgi sağlayabilirler. 

3.3 ĠĢletim Sistemi Ġzleme 

Uygulamalar alt seviyede bulunan iĢletim sisteminin sunduğu servisleri kullanırlar. 

Bu servisler paylaĢılan kaynaklara eriĢimi sağlarlar. Sondalar (probe) doğrudan 

iĢletim sistemi koduna gömülerek servis isteklerini ölçmek üzere kullanılan 

yapılardır.  
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Birçok iĢletim sistemi kaynak kullanımını izleyen baĢarım sayaçları sunmaktadır. 

BaĢarım sayaçlarından gelen bilgi ve sondalardan toplanan veriler iĢletim sisteminin 

davranıĢını anlamada kullanılabilirler. 

3.3.1 Sondalar 

ĠĢletim sistemleri, iplikleri ve paylaĢılan bellek alanını sunarlar. Çok iplikli bir 

uygulama kodu kaynaklara ve iĢletim sistemi servislerine eriĢebilir. Bu kaynaklara 

eriĢim, sistem kütüphaneleri tarafından sağlanan uygulama geliĢtirici arayüzüyle 

yapılır. Yaptığı iĢe göre bir iplik kullanıcı düzeyinde ya da çekirdek düzeyinde 

olabilir. Sistem bir iplik yönetim (iplik yaratma, durdurma ya da sonlandırma) ya da 

senkronizasyon (muteks ya da semafor) için sistem çağrısı yaptığında sistem 

çekirdek düzeyine geçer. Bu geçiĢlerde kaynak izleme için ilgi noktaları ortaya çıkar 

ve bu noktalar sonda gibi uygun yapılarla ele alınarak iplik bazında izleme 

yapılabilir. Bu yöntem ġekil 3.9‟da olduğu gibi önceden hazırlanmıĢ kütüphaneleri 

kullanarak  araya yerleĢtirme tekniğiyle gerçeklenir. Bu kütüphaneler bir olayı 

kaydeden ve daha sonra çağrıyı sistem kütüphanesine ileten kodlardan oluĢur. 

 

ġekil 3.9 : Sistem çağrılarının izleme kütüphanesi tarafından yakalanması 

ThreadMon aracı, Cantrill ve Doeppner (1997), araya yerleĢtirme tekniğini iplik 

durum değiĢimlerini kullanan bir kütüphane için kullanmaktadır. Solaris iĢletim 

sistemi çekirdeğinden olay izleri üretir. Solaris herhangi bir C/C++ programında 

sonda eklemek için bir uygulama geliĢtirme arayüzü sunmaktadır. 
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Sonda temelli yöntemler çalıĢan sistem hakkında çağrı sayıları, zamanlama bilgisi ve 

kaynak kullanımı gibi detaylı bilgiler elde ederler. Ancak bu yöntemler genellikle 

taĢınamaz yöntemlerdir ve izleme için iplik kütüphanelerinin değiĢtirilmesini ve 

uygulamaların ayrılmasını gerektirirler. 

3.3.2 Microsoft windows baĢarım sayaçları 

Microsoft Windows çalıĢan sistem hakkında bilgi sunan baĢarım sayaçlarını 

geliĢtiricilere sağlamaktadır (Microsoft ġirketi, 2007). ĠliĢkili iĢlemler için özel 

sayaçların seçilmesinden sonra, sayaçlardan elde edilen veriler sistemde 

görüntülenebilir. 

Windows baĢarım sayaçları uygulamanın dıĢ görünümünü verir ancak sayaç 

değerlerini uygulama olaylarına bağlamanın bir yöntemini sunmaz. ÇalıĢan bir 

uygulamayı daha yakından izlemek için izleme bilgisi uygulamanın kendisine 

eklenmelidir. 

3.4 Sanal Makine Ġzleme 

Java sanal makinesi (JVM) ve Microsoft genel dil çalıĢma ortamı (CLR) gibi sanal 

makineler doğrudan iĢletim sistemiyle etkileĢim içinde bulunulan geleneksel 

programlama yaklaĢımını değiĢtirmiĢtir. Sanal makine uygulama ile iĢletim sistemi 

arasında bulunan bir katmandır ve uygulamaları iĢletim sistemlerinin farklı 

arayüzlerinden soyutlayarak sanal makinenin olduğu her yerde çalıĢabilir bir hale 

getirir.  

Sanal makine bir çeĢit sanal iĢlemci görevini üstlenmiĢtir. Bu yapılar farklı iĢletim 

sistemlerinin uygulama arayüzleri üzerinde çalıĢabilecek Ģekilde her iĢletim 

sistemine özgü olarak geliĢtirilir. Sanal makine tabanlı uygulama mimarisi ġekil 

3.10‟da gösterilmiĢtir. 

Sanal makineler izleme iĢlemlerini taĢınabilir yaparlar. Ġzleme teknikleri aynı sanal 

makine için genellikle aynıdır. Uygulamalar sanal makine bağlamında çalıĢırlar ve 

bu sayede eriĢmek ve izlemek daha kolaydır. 
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ġekil 3.10 : Birden fazla farklı sanal makinenin oluĢturduğu sistem 

3.4.1 Sanal makine kancalarını kullanarak izleme 

Bir sanal makine kancası (hook) metod giriĢ/çıkıĢı ya da iplik baĢlangıç/sonlanması 

gibi çalıĢan bir uygulama bağlamında gerçekleĢebilecek önceden tanımlanmıĢ bir 

olaydır. Sanal makineler geri çağrılı metodları gerçeklemek üzere izleme arayüzleri 

sağlarlar. Geri çağrılı metodlar gerçeklendikten sonra bunlar sanal makineye 

kaydedilir ve sanal makine bir olay yakaladığı zaman karĢılık gelen metoda geri 

çağrım yapar. Kancaları gerçeklemek basit gibi görünse de geliĢtiriciler 

senkronizasyon konusunda dikkatli olmalıdırlar. Çok iplikli uygulamalar aynı geri 

çağrılı metodu çağıracak aynı olayın birden fazla nesnesini oluĢturabilirler. 

JVMTI Ġzleyicisi: JVMTI, Sun Microsystems ġirketi (2004), C programlama dilini 

destekleyen dinamik bağlanan bir kütüphane Ģeklinde gerçeklenmiĢ bir eklentidir. 

Java sanal makinesi etmenle (agent) JVMTI Agent_OnLoad ya da  

Agent_OnUnload gibi iĢlevleri kullanarak etkileĢim kurar. Sanal makine JVMTI 

ortamının bir örneğini alabilecek bir iĢaretçi sağlamaktadır. Etmen bu iĢaretçiyi 

kullanarak ipliğin durumunu okuma, iplikleri durdurma/sonlandırma gibi iĢlemleri 

yapabilir. SetEventCallbacks  metodu istenen olayların kaydedilmesi için 

kullanılır. Olaylar gerçekleĢtiğinde, sanal makine karĢılık gelen metodu çağırır. 

JVMTI arayüzü Java doğal arayüzünün kullanımından dolayı ek yük getirir. 

Uygulamalarda bu ek yük dikkatli Ģekilde ölçülmelidir. 
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3.4.2 Arakod dönüĢümü 

Arakod dönüĢümü ikili kod dönüĢümlerinde olduğu gibi izleme bilgisinin arakoda 

eklenmesi yöntemidir. Sınıflar izleme kodunun eklenmesi ile birlikte özel olayları 

izleyebilir hale gelirler. Arakod dönüĢümü daha az izleme yüküne ve esnek bir 

yapıya sahiptir. 

Arakod dönüĢümüm çeĢitli Ģekilleri mevcuttur. Bunlar; 

Statik dönüĢüm: ÇalıĢma gerçekleĢmeden derlenmiĢ kodun dönüĢtürülmesine 

dayanır. 

Yükleme zamanlı dönüĢüm: Her bir sınıfı yüklemeden etmeni çağıran ve sınıfın 

arakodunu etmene gönderen yöntemdir. Etmen sınıfın arakodunu alır ve izlenmek 

üzere değiĢtirip geri döndürür. JVMTI izleme arayüzü yükleme zamanlı dönüĢümün 

bir örneğidir. 

Dinamik dönüĢüm: Uygulamanın çalıĢması esnasında gerçekleĢir ve izleyici 

arayüzünü kullanır (Dmitriev, 2002). Etmen çalıĢma anında sanal makineye sınıfların 

yeni tanımlarını gönderen bir çağrım yapar. 

Her üç arakod dönüĢüm tekniği de yakın izleme yükü getirmektedir. Dinamik arakod 

dönüĢümü en esnek yaklaĢımdır ancak daha karmaĢık ve çalıĢma zamanlı 

iĢlemesinden dolayı daha hataya açık bir yöntemdir. 

3.5 Ġzleme Ġçin Ġlgiye Yönelik Programlama 

Anlatılan arakod dönüĢüm teknikleri yüksek gerçekleme karmaĢıklığına sahiptir. 

GeliĢtiricilerin uygulama kodunu bozmadan değiĢimi sağlayabilmeleri için arakod 

sözdiziminde yüksek yetenekli olmalarını gerektirir. Ġlgiye yönelik programlama bu 

karmaĢıklığı ortadan kaldırarak arakod dönüĢümünü daha yüksek bir seviyeden 

yapmaya olanak tanır. GeliĢtiriciler bu sayede kod parçacıklarının mantığına ve 

uygun ekleme noktalarına odaklanırlar.  

ĠYP yaklaĢımı geliĢtiriciler için var olan bir uygulamaya bir izleme ilgisi 

tanımlayarak izleme iĢlemlerinin eklenmesini kolaylıkla sağlar. Ġcra kodu kullanılan 

dilde yazılabilir ve böylece arakodun alt-düzey sözdizimi ve gerçekleme 

ayrıntılarıyla uğraĢmanın önüne geçer. Hızlı değiĢim ve çok ipliklerden kaynaklanan 

sorunlar ĠYP geliĢtirme çatıları tarafından ele alındığı için ortadan kalkar. 
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ĠYP ile izlemenin olabilecek eksikliği ise izlemenin genellikle sınıfın metodlarıyla, 

bir metod çağrımı ya da geri dönüĢü gibi birleĢme noktalarında gerçekleĢebilecek 

olaylarla sınırlı olmasıdır. Metod içerisinde gerçekleĢen özel olaylar ĠYP ile 

izlenemez. 

AkkuĢ ve Erdoğan (2010), izleme için ĠYP‟nin kullanıldığı çalıĢmada genel olarak 

birçok olay üzerinde ilgiler tanımlanmıĢ ve metrikler elde edilmiĢtir. Ġlgili çalıĢmada 

ilgiye yönelik programlamanın genel izleme iĢlemleri için verimli ve kullanılabilir 

bir yöntem olduğu kanıtlanmıĢtır. 

3.6 Donanım Tabanlı Ġzleme 

Donanım tabanlı izleme izleme için ek donanım gerektirir. Genellikle gömülü ve 

yaĢam-kritik sistemler üzerinde kullanılırlar. Bu yöntemle yüksek sıklıktaki izleme 

verisi neredeyse uygulamaya hiç etki etmeden toplanır. 

3.6.1 Kırmık üzerindeki baĢarım sayaçları 

Kırmık (chip) üzerindeki baĢarım arayüzleri olay ve zaman bilgisi toplamak üzere bir 

mikroiĢlemciye eklenmiĢ özelleĢmiĢ devrelerdir. Birçok çağdaĢ iĢlemci izleme 

desteği sağlamak üzere kırmığın üzerinde baĢarım sayaçlarıyla gelmektedir. Kırmık 

üzerinde baĢarım izleme sayıcı (counter) saklayıcıların (register) seçimi ve zaman 

damgalı saatlerin kullanımını desteklemektedir. Intel Pentium/Xeon iĢlemci ailesi ve 

IBM PowerPC iĢlemci aileleri baĢarım ölçümü ve izlenmesini sağlamak üzere 

bahsedilen baĢarım sayaçlarını sağlamaktadır (Intel, 2006, IBM, 1998). 

Örneğin, Intel Xeon iĢlemcisi bir tane 64-göze (bit) zaman damga sayacına ve 40-

göze geniĢliğinde Model Özel Saklayıcılarına (MSR) sahiptir. Birden fazla çekirdekli 

durumlarda her çekirdeğin kendi zaman damga sayacı ve sayıcı saklayıcıları 

mevcuttur. Zaman damga sayacı iĢlemcinin saat hızıyla artar ve birden fazla 

çekirdeğin ya da iĢlemcinin olduğu simetrik çok iĢlemcili ortamlarda artıĢ değeri 

sabittir. Zaman damga sayıcıları iĢlemcinin RESET komutuyla birlikte çalıĢmaya 

baĢlarlar ve içsel olarak eĢzamanlıdırlar. Zaman damga sayıcılarına daha sonra 

yazılabilir ancak bu tutarsızlıklara neden olabilmektedir. Sayıcılara farklı 

çekirdeklerde çalıĢan ipliklerden yazmak üzere eriĢilecekse eĢzamanlılık tutarlı 

Ģekilde sağlanmalıdır. 
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BaĢarım sayaçlarına ve zaman damga saklayıcılarına özel makine komutları 

(RDMSR, WRMSR ve RDTSC vb.) üzerinden ya da London ve diğ. (2001)  

çalıĢmasında anlatılan PAPI gibi daha üst seviye uygulama geliĢtirme arayüzlerinden 

eriĢilebilir. EriĢilebilir sayaç kümesi tarafından mümkün olan baĢarım izleme 

olaylarının seçimini denetleyebilen denetçi saklayıcı seti mevcuttur. Kırmık 

üzerindeki baĢarım sayaçlarını kullanmanın üstünlüğü çok az bir izleme yüküyle 

iĢlemin yapılabilmesidir. 64-göze zaman damga sayaç değerini RDTSC komutuyla 

belleğe okumak 100 çevrimden daha az çevrime mal olmaktadır. 

Anlatılan izleme yöntemleri birtakım verilerin çalıĢma anında programlardan 

alınması ve ekranda gösterilmesini temelli uygulamalarla gerçeklenmiĢtir. Metrik 

tabanlı yöntemler kullanılarak izleme bilgilerinden davranıĢı anlamak üzere metrikler 

türeten izleyiciler geliĢtiricilere sunulmamaktadır. ÇalıĢmada metrik tabanlı 

yöntemler esas alınarak ilgiye yönelik programlamayı kullanan yeni bir izleyici 

geliĢtirilmiĢtir. 
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4.  METRĠK TABANLI ANALĠZ 

Metrik ölçmenin bir standardıdır ve bir niceliğin objektif değerlendirilmesine 

yardımcı olur (DurmuĢ ve Özmen, 2001). Bir sistemin herhangi bir özelliğinin 

ölçülmesi o özellikle ilglili metriğin değerinin ölçülmesi demektir. Metrikler: 

   Akıllı kararlar almak için bilgi sağlarlar. 

   Farklı sistem ayarlarında sistem davranıĢını karĢılaĢtırmak için kullanılırlar. 

   Adil bir değerlendirme yapabilmek için seçenekler sunarlar.  

Bilgisayar sistemlerinde bir ya da daha fazla metrik sistemin özelliklerini ölçmek 

amacıyla kullanılır. ÇalıĢan sistemlerden elde eidlen metrikler genellikle aynı 

zamanda ekranda görüntülenir ya da daha sonra değerlendirmek için saklanırlar. 

Çok iplikli sistemlerde metriklerin kullanılmasıyla, sistemler verimli bir Ģekilde 

yönetilebilirler ve programlar farklı giriĢ verisi ve donanım ayarlarında verimli 

Ģekilde çalıĢacak Ģekilde ayarlanabilirler. Ayrıca farklı giriĢ ve sistem ayarlarında 

izleme iĢlemleri yapılarak ipliklerin davranıĢları tahmin edilebilir ve en iyi baĢarımı 

sağlayan sistem ayarları ve giriĢ verisi belirlenebilir. 

Metrikler temel ya da türetilmiĢ metrikler olabilir. Temel metrikler doğrudan 

sistemin çalıĢmasından elde edilen metriklerdir. Örneğin olay zamanı ya da olay 

sayısı temel metriklerdir ve baĢka metriklerden türetilemezler. Temel metrikler için 

veri kaynakları zamanlayıcılar ve olay sayıcılardır. TüretilmiĢ metrikler olaylardan 

sağlanan bilgiler ve temel metrikler kullanılarak hesaplanırlar. Örneğin bir olayın 

sıklığı, olay sayısı ve olay zaman bilgisi kullanılarak hesaplanır. TüretilmiĢ metrikler 

için bilgi toplamak izleyici yükünün artmasına yol açar ve bu nedenle verimsizdir. 

Bu nedenle, temel metrikler dikkatli Ģekilde seçilmeli ve olay ya da olaylar seçilen 

metriklere göre belirlenmelidir. BaĢarım metrikleri hesaplamaları ve temel ve 

türetilmiĢ metrikler arasındaki iliĢkiyi gösteren bir örnek ġekil 4.1'de verilmiĢtir. 
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ġekil 4.1'de görüldüğü gibi zamanlayıcı ve olay sayıcılar metrikler için temel veri 

kaynaklarıdır. Temel veriler ilgilenilen olay ve bu olayın zamanlama bilgisi 

kullanılarak hesaplanır. Temel olay ve veri bağlantısı sağladıktan sonra temel 

metrikler kullanılarak diğer metrikler türetilebilirler. 

 

 

ġekil 4.1 : Veri kaynakları, temel ve türetilmiĢ metrikler 

Ġzleme için kullanılan araçlar her metrik için gerekli bilgileri toplarlar ve metrikler 

üzerinden programın davranıĢını raporlarlar. Bu nedenle her bir metrik için gerekli 

bilgi farklı olabilir. Birçok sistem için temel bilgi kaynağı olay ve zamanlayıcılardır 

ancak bazı sistemlerde olayda gerçekleĢen bilgiler de davranıĢ analizinde 

kullanılabilir. Metrik tabanlı yaklaĢımda önemli olan temel bilgileri sunacak sistemin 

kurulmasıdır. Bu sistem bir kez sağlandıktan sonra, seçilen olay ve zamana göre 

metrikler hesaplanabilirler. 

Metrik tabanlı analiz yapabilen bir izleyiciyi tasarlarken temel elemanlar davranıĢını 

tanımlamak üzere seçilen metriklere göre belirlenir. Örneğin, bir olayın zamanı, 

olayın baĢlangıcından olayın bitiĢine kadar geçen süredir. Bu bilgiyi elde edebilmek 

için iki tane ölçüm yapmak gereklidir. Bu ölçümler olay baĢlangıcında 

zamanlayıcının baĢlatılması ve olay sonunda zamanlayıcının durdurulmasıyla elde 

edilir. Ġzleyici açısından bakıldığında olay baĢlangıcında ve olay sonundaki zaman 

bilgilerinin elde edilip aradaki farkın alınmasını gerektirmektedir.  
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Örneğin Paradyn, paralel sistemler için geliĢtirilmiĢ bir ölçüm sistemidir ve 

hesaplanan bütün metrikler zamanlayıcı ve olay sayıcılarla hesaplanmıĢtır. Paralel 

programlardaki baĢarımı tanımlamak üzere geliĢtirilen bazı metrikler kullanılmıĢtır 

(Hollingsworth ve diğ, 1992). Ġzleme yöneticisi “zamanlayıcı sıfırla”, ”zamanlayıcıyı 

baĢlat”,”zamanlayıcıyı oku”,”olay sayıcıyı baĢlat”,”olay sayıcıyı arttır”,”olay 

sayıcıyı azalt” ve “olay sayıcıyı durdur” gibi ilkellerle gerekli izleme bilgisini toplar. 

Paradyn çalıĢma anında ikili dinamik kod dönüĢümü yöntemini kullanmaktadır. 

Böylece istenen metrikleri hesaplamak üzere sisteme getirilen izleme yükü oldukça 

az olmaktadır. Bu yöntemle iĢletim sistemi ya da gerçek zamanlı sistemler gibi uzun 

süre çalıĢan sistemler gerektiği anda ve az baĢarım verisi toplanarak izlenebilirler. 

Metrik tabanlı analiz yöntemi kullanılarak izleme yapabilmek için izlenmesi gereken 

adımlar ġekil 4.2'de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 4.2 : Metrik analizinde kullanılan yöntem 

Metrik analizi karmaĢık sistemleri izleyebilmek için önemli bir yöntemdir. Ölçülmek 

istenen metriklerle toplanması gereken veri arasındaki iliĢki düzgün bir Ģekilde 

kurulmalıdır. Gereken bilginin tanımı bilginin hangi kaynaktan, nasıl ve ne zaman 

toplanacağını içermelidir. 

Sistemin davranıĢını gerçeğe en yakın Ģekilde anlamak için izleme iĢleminin sisteme 

getireceği izleme yükü en az ölçüde olmalıdır. 
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4.1 Ġplik DavranıĢlarını Anlamak Ġçin Kullanılan Metrikler 

Bu çalıĢmada çok iplikli programlarda iplik davranıĢlarını belirleme problemi için, 

genel yöntemlerde kullanıldığı üzere zamanlayıcı ve olay sayıcı veri kaynakları 

kullanıldı. Zaman ölçümü için zaman bilgisi sağlayan bir veri kaynağına ve davranıĢı 

belirlemek için gerekli olayın tespit edilmesine ihtiyaç vardır. Ġpliklerin yaĢam-

döngülerini incelediğimiz zaman ġekil 4.3'deki görünümü elde etmekteyiz.  

 

ġekil 4.3 : Ġpliklerin yaĢam döngüleri 

Ġplik davranıĢlarını anlamak sistemin çalıĢması esnasında ipliklerin çalıĢma sürelerini 

elde etmeyi gerektirmektedir. Ayrıca iplikler uzun süreler belli bir durumda kalırsa 

iplik senkronizasyonunda bir problem olduğu sonucuna varılabilir. Uzun süre hangi 

durumda kaldığı ise bize istenen düzende bir sistem olup olmadığını gösterebilir. Her 

durum için zaman bilgisi toplanabilirse ipliklerin durumlarına göre zaman 

değerlerinden ipliğin çalıĢma durumunun yüzdesi çıkarılabilir ve bu da davranıĢı 

anlamak üzere faydalı bir metriktir. Buradan davranıĢı anlamak üzere gerekli 

metrikler tesit edilmiĢtir ve aĢağıda listelendiği gibidir. 
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    Cevap süresi: Ġpliğin durana kadar geçirdiği toplam süre. 

    Kritik süre: Ġpliğin herhangi bir durumda bulunduğu en uzun süre. 

    Kritik durum: Ġpliğin en uzun süre bulunduğy durum. 

    Kullanım oranı: Ġpliğin çalıĢıyor durumunda bulunduğu toplam sürenin 

ipliğin cevap süresine oranı. 

Ġplik davranıĢlarını anlamada temel alınan olay ipliklerin durum değiĢimleridir ve 

durumlarda geçirdikleri sürelerin ölçülmesidir. Bu veri kaynağı olarak hassas bir 

zamanlayıcıya ve iplik durum değiĢimlerini yakalayabilen bir olay sayıcının 

kullanılmasıyla sağlanmıĢtır. Belirlenen metriklerin hesaplanması için gerekli veri 

kaynakları Çizelge 4.1‟de sunulmuĢtur. 

Çizelge 4.1 : Metriklere karĢlılık gelen ilgilenilen olay - zaman ve veri kaynakları 

Metrik 

 

Ġlgilenilen 

Olay 

Ġlgilenilen 

Zaman 

Veri 

Kaynakları 

Cevap Süresi 

Ġpliğin 

baĢlangıcı 

ve bitiĢi 

BaĢlangıçtan 

bitiĢe geçen 

süre 

Zamanlayıcı, 

durum tespit 

edici 

Kritik Süre 
Ġpliğin 

durumu 

Durumda 

geçen süre 

Zamanlayıcı, 

durum tespit 

edici 

Kritik Durum 
Ġpliğin 

durumu 

Durumda 

geçen sure 

Zamanlayıcı, 

durum tespit 

edici 

Kullanım 

Oranı 

Ġpliğin 

durumu 

Bir durumda 

geçen 

toplam süre 

Zamanlayıcı, 

durum tespit 

edici 

 

Bu metrikler bir ipliğin çalıĢma davranıĢının anlaĢılmasına yardımcı olan değerlerdir. 

Buradan ölçüm için gerekli olan durum değiĢimlerinin izleyici tarafından 

yakalanması ve durumların sürelerinin ölçülmesi gerektiği sonucuna varılmıĢtır. 

Ġzleyici tasarımı bu amaçlar doğrultusunda ilgiye yönelik programlama kullanımı 

esas alınarak tasarlanmıĢ ve gerçeklenmiĢtir. Ġplik durum değiĢimi ve zaman bilgisi 

sağlandıktan sonra tanımlanan metrikler üzerinden baĢka metrikler de türetilebilir. 

Bu çalıĢmada geliĢtirilen izleyici tanımlanan metrikleri hesaplamaktadır. 
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4.2 Doğru Zaman Bilgisi Toplama 

Sistemi izlemek için gerekli zaman bilgisi çeĢitli yollarla elde edilebilir. Birinci yol 

bağımsız bir zamanlayıcı kullanmak ve gerektiğinde zaman bilgisi oradan okumaktır. 

Ancak günümüz bilgisayarları iĢlemci üzerinde çalıĢan iplikleri çok hızlı Ģekilde 

değiĢtirebilmektedir ve bu değiĢim için milisaniye düzeyinde zaman ölçümü yetersiz 

kalabilmektedir. Bu nedenle nanosaniye düzeyinde zaman bilgisi toplanması 

gerekmektedir. Bağımsız bir zamanlayıcı hazırlamak bir çözüm olarak kullanılabilir 

ancak bu zamanlayıcı nanosaniye düzeyinde zaman bilgisi verebilecek bir 

zamanlayıcı olmalıdır.  

Kırmık üzerinde gelen zaman damgası sayacı iĢlemciyle birlikte çalıĢmaya baĢlayan 

ve iĢlemci saat hızına göre darbe sayısını sayan bir sayaçtır. Bu sayaç genelde 64-bit 

uzunluğunda olup iĢlemcinin anlık tik sayısını verebilmektedir. Bu değerler 

arasındaki fark kullanılarak ve iĢlemcinin sıklığı kullanılarak nanosaniye düzeyinde 

hesaplama yapılabilmektedir. Bu da en alt seviyeye inilmesini ve iĢlemcinin anlık tik 

sayısının elde edilmesini gerekmektedir.  

Java uygulamaları ġekil 3.10‟da gösterildiği gibi iĢletim sistemi üzerinde yer alan 

Java sanal makinesi üzerinde çalıĢır. ĠĢlemciyle birlikte gelen zaman damga sayacı 

ise en alt seviyede yer almaktadır. Java daha alt düzeylerde iĢlemler yapabilmek için 

Java doğal arayüzünü sunmaktadır. Bu sayacı okumak üzere mikroiĢlemci komutları 

ise en alt dilde çalıĢmaktadır. Bu arayüz kullanılarak sayaç hızlı Ģekilde okunmalıdır. 

Ayrıca sayacı okurken uygulamada bu sayaca değer yazılmamasına dikat edilmeli ve 

farklı çekirdeklerde çalıĢan ipliklerin değiĢimlerine dikkat edilmelidir. 

4.3 Ġplik DavranıĢlarını Anlamak Üzere Olay Bilgisi 

Belirlenen metriklerin gerektirdiği bilgiler ıĢığında iplik durum geçiĢlerinde izleme 

iĢlemleri yapılmalıdır. Bu nedenle ilgilenilen olay iplik durum değiĢimleridir. Dantas 

ve diğ. (2008) çalıĢmasında durum geçiĢlerini çok iplikli sistemlerin güvenli Ģekilde 

test edilebilmesi konusunda ilgilenilen olay olarak kullanılmıĢlardır.  

Bilgisayar sistemleri farklı yazılımsal katmanlarla çalıĢır ve iplikler bu katmanlarda 

yer alabilirler. Örneğin sanal makinede tanımlanan bir iplik iĢletim sisteminde bir ya 

da daha fazla ipliğin birlikte çalıĢmasını gerektirebilmektedir.  
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Katmanlarda yer alan sistemler genellikle birbirlerinden bağımsızdır ve aralarında 

iplikler arasındaki eĢleĢmeler genellikle çalıĢma zamanında dinamik olarak 

belirlenmekte ve bire-bir olmamaktadır.  

Yüksek seviyelerde ve sanal makine üzerinde izleme iĢlemi daha alt seviyelere göre 

daha az izleme yükü getirmekte ve yüksek seviyeli yapılar ve ilgiye yönelik 

programlama gibi yöntemler sayesinde iplik çalıĢmasını denetleme iĢlemlerinden 

bağımsız olarak izleme yapılabilmektedir. Bu çalıĢmada Java sanal makinesi 

üzerinde tanımlanan iplikler izlenmiĢtir. Ġzleme iĢleminin yapılması için de ilgiye 

yönelik programlama kullanılarak bir iplik izleyicisi geliĢtirilmiĢtir. Ġzleyicinin 

tasarımı ve gerçekleme ayrıntıları Bölüm 5‟te anlatılmıĢtır. 
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5.  JAVA ĠLGĠYE YÖNELĠK ĠPLĠK ĠZLEYĠCĠ (JĠYĠPĠZ)  

Bu bölümde Java ilgiye yönelik iplik izleyici (JĠYĠPĠZ) anlatılmıĢtır. JĠYĠPĠZ‟in 

genel mimarisi ve gerçekleme ayrıntıları sunulmuĢtur.  

5.1 JĠYĠPĠZ Mimarisi 

JĠYĠPĠZ, genel olarak iki ana birimden oluĢmaktadır: JĠYĠPĠZ çekirdeği ve JĠYĠPĠZ 

görüntüleyicisi. 

JĠYĠPĠZ çekirdeği iplik durum geçiĢlerini ilgiler kullanarak yakalamak ve zaman 

bilgisini kaydetmekle sorumludur. JĠYĠPĠZ görüntüleyicisi, çekirdeğin yakaladığı ve 

gönderdiği izleme bilgilerini ve hesaplanan metrikleri görüntülemeye yarayan 

Eclipse tabanlı bir uyumlu-ektir. JĠYĠPĠZ çekirdeği topladığı bilgileri bir soket 

bağlantısı üzerinden JĠYĠPĠZ görüntüleyicisine gönderir. JĠYĠPĠZ‟in temel birimleri 

ve iliĢkileri ġekil 5.1‟de gösterilmiĢtir. 

 

 

ġekil 5.1 : JĠYĠPĠZ genel mimarisi 
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5.1.1 JĠYĠPĠZ Çekirdeği 

JĠYĠPĠZ çekirdeği iplik izleme ilgisini kullanarak uygulamadan izleme bilgilerini 

toplar. Çekirdek Bölüm 2‟de açıklandığı gibi AspectJ kullanılarak geliĢtirilmiĢtir. 

Java uygulama geliĢtiricilere çok iplikli programlar geliĢtirebilmek için bir eĢzamanlı 

program geliĢtirme arayüzü sunmaktadır. Bu arayüz ipliklerle ilgili iĢlemleri 

gerçekleĢtirebilmek ve iplik durumlarını elde edebilmek için yöntemler sunmaktadır. 

Bu arayüz kullanılarak ipliğin durum değiĢimlerine neden olan çağrılar ve çağrı 

sonucu gerçekleĢen durum yakalanabilir.  

Çekirdeğin iplik durum değiĢimine neden olan metodları enine kesen bir ilgisi 

mevcuttur. Ayrıca kırmık üzerindeki zaman sayacını okuyabilmek için Java doğal 

arayüzü üzerinden kullandığı bir paylaĢılan kütüphaneye sahiptir. Ġlgi uygulamayı 

enine keserken, eğer bir durum değiĢimine neden olan çağrı yakalarsa durum 

değiĢiminin kaydedilmesi için Denetçi sınıfı çağırır. 

Denetçi, çekirdeğin temel parçasıdır. Yakalanan iplik durum değiĢimini kaydetmek 

üzere bir İplikDurumZaman nesnesi oluĢturur ve bu nesneyi VeriTutucu ya kaydeder. 

Ayrıca görüntüleyiciyle arasındaki iliĢkiyi Sunucu üzerinden yapar. Sunucu 

görüntüleyiciler için soket iletiĢimini yönetir ve herhangi bir görüntüleyici bağlantısı 

kabul edildiğinde izleme verisini görüntüleyiciye gönderir. Denetçi ayrıca bir ayar 

dosyasından kapatıp açılabilen bir MetrikHesaplayıcıya sahiptir. MetrikHesaplayıcı 

toplanan izleme verisi üzerinden baĢarım metriklerini hesaplar ve bunları dosyaya 

kaydeder. Denetçi Java sanal makinesi üzerinde iplik izleme iĢlemi gerçekleĢirken 

iplikler arasında eĢzamanlılığı doğru sağlamak için bütün iĢlemlerini kritik bölgeler 

içerisinde yapar. Aksi takdirde, kolay Ģekilde toplanan veriler yanlıĢ yerlere 

yazılabilir ve metrik değerleri doğru veriler üzerinden hesaplanamaz. ġekil 5.2 

çekirdeğin temel birimleri arasındaki iliĢkileri göstermektedir. 

5.1.2 JĠYĠPĠZ Görüntüleyicisi 

Görüntüleyici, JĠYĠPĠZ‟in diğer temel birimidir. Çekirdekten bağımsız olarak çalıĢır. 

Çekirdekle arasındaki etkileĢim soket iletiĢimi yoluyla sağlanmaktadır. Görüntüleyici 

izleyicinin çekirdeğinden izleme verilerini alır ve metrikleri hesaplar. Alınan veri ve 

hesaplanan metrikler arayüzde kullanıcıya gösterilir. 

 



 

 
49 

 

ġekil 5.2 : JĠYĠPĠZ çekirdeğinin temel birimleri 

 

Metrik hesaplamaları hem çekirdekte hem de arayüzde yapılabilmektedir. Çekirdekte 

yapılabilen hesaplama ayar dosyasından kontrol edilebilir. Görüntüleyici Eclipse 

tabanlı bir uyumlu-ek olarak geliĢtirilmiĢtir ve Ģu anda sadece Eclipse geliĢtirme 

ortamı üzerinde çalıĢabilmektedir. Bu nedenle, JĠYĠPĠZ‟in diğer ortamlarda da 

kullanılmasını sağlamak üzere çekirdeğin içerisine de aynı hesaplamaları yapabilen 

ve sonuçları dosyalara çıktı olarak verebilen metrik hesaplayıcı eklenmiĢtir. 

Görüntüleyici soket üzerinden çekirdeğe bağlanır. İstemci (client), görüntüleyicinin 

çekirdeğe bağlanan ve verilerin alınmasını sağlayan kısmıdır. Ġlk kez bağlantı 

sağlandığında İstemci alınacak veri hakkında veri boyutu gibi bazı ön veriler alarak 

içindeki parçaların ilklendirmesini yapar.  
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MetrikHesaplayıcısı ve VeriTutucu nun ilklendirilmeleri yapıldıktan sonra izleme 

bilgisinin gönderilmesine baĢlanır. Ġzleme bilgisi görüntüleyicinin veri tutucusuna 

alınır ve metrik hesaplayıcısı iplik davranıĢlarını gösteren metrikleri veri 

tutucusundaki veriler üzerinden hesaplar. 

Hesaplamalar tamamlandıktan sonra, sonuçlar kullanıcıya gösterilmelidir. 

Görünümler bu iĢlem için kullanılır. Görünümler Eclipse görünüm parçalarıdır ve 

uyumlu-ekin geliĢtirilmesinde kullanılmıĢtır. Bunlar SWT/JFace teknolojileri 

kullanılarak hazırlanmıĢlardır ve arayüz eylemleri ve olaylarını yakalayabilirler.  

ġekil 5.3‟te görüntüleyicinin temel birimleri gösterilmektedir. 

 

ġekil 5.3 : JĠYĠPĠZ görüntüleyicisinin temel birimleri 

5.2 Toplanan Verilerin Tutulması 

Çekirdekte toplanan ve görüntüleyicide gösterilen izleme verisinin uygun bir yapıda 

tutulması son derece önemlidir. Ġzleyici ilgisi tarafından bir iplik durum değiĢimi 

olduğunda Denetçi veri tutucusuna eriĢmeli, veri için uygun veri bulmalı ve yeni 

veriyi bulunan yere kaydetmelidir. Veri tutucuya eriĢim, uygun yeri bulma ve ekleme 

iĢlemleri izleyicinin getirdiği yükü doğrudan etkilediği için olabildiğince hızlı 

olmalıdır. 

Durum değiĢimlerinden üretilen veri aĢağıdaki bilgileri içermelidir. 

    DeğiĢimin gerçekleĢtiği ipliğin adı 
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    Ġpliğin yeni geçeceği durum 

    ĠĢlemci üzerindeki zaman sayacının bir önceki verinin zaman değerini 

hesaplamak üzere anlık değeri 

Ġlk önce yapılması gereken bu bilgileri birarada tutan bir yapının oluĢturulmasıdır. 

Bu yapıya ismiyle benzer Ģekilde ġeikil 5.4‟de gösterildiği gibi İplikDurumZaman 

sınıfı adı verilmiĢtir. 

ġekil 5.4 : ĠplikDurumZaman sınıfı 

Veri tutucu dizi ve liste gibi pek çok veri yapısı olarak gerçeklenebilir. Ancak Java 

programlama dilinde veriye en hızlı eriĢim HashMap yapısıyla sağlanmaktadır. 

JĠYĠPĠZ bir uygulamadaki bütün iplikleri izlemekte ve iplik sayısı dinamik olarak 

değiĢebilmekte ve izleme sırasında artabilmektedir. JĠYĠPĠZ ayrıca veri tutucuya çok 

sık olarak eriĢip veri kaydı yapabileceği için tutucuda tutulan veri çok hızlı Ģekilde 

artabilir ve bellek hatalarına yol açabilir. 

Çekirdekte yakalanan ipliklerin sayısı sınırlı değildir ve yeni iplikler yaratılabilir. 

Yeni yaratılan iplikler için de durum değiĢim çağrılarını tutmak gerekecektir. Ġzleme 

verisi İplikDurumZaman nesnesi ile gösterilmekte ve her iplik için bir liste yapısında 

saklamaktadır. Burada temel sorun bütün bu listelerin nasıl yönetileceğidir. 

Kullanılan çözüm HashMap yapısıdır. Her iplik nesnesini anahtar değer olarak 

kullanmak üzere değer olarak da ipliğin veri listesi tutulur. Bu sayede artan boyut 

sorun olmaktan çıkmıĢtır. HashMap Java Generics kütüphanesi tarafından sunulan 

özel bir yapıdır ve veriye bir diziden daha hızlı eriĢim sağlamaktadır. Ġplik nesnesi 

anahtar olarak kullanılmak üzere listeler kolaylıkla elde edilebilir ve yeni gelen veri 

hemen listeye eklenerek kaydedilir. Kullanılan HashMap yapısı ġekil 5.5 ve ġekil 

5.6‟da gösterilmiĢtir. 

    

public class İplikDurumZaman { 

    private String isim; 

    private String durum; 

    private long zaman; 

    

} 
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ġekil 5.5 : Veri tutucunun tanımlanması 

 

ġekil 5.6 : Veri tutucunun yapısı 

5.3 Veri ĠĢleme 

HashMap yapısının iplik listelerini tutma ve eriĢim için en uygun yöntem olduğuna 

karar verdikten sonra uygulamanın çalıĢması devam ederken izleme verisinin nasıl 

alınıp kaydedileceği belirlenmelidir. Bu iĢlem için sözde kod ġekil 5.7‟de verilmiĢtir. 

Bir uygulamanın yürütmesi bir ilgi tarafından kesildiği zaman, metod çağrısı ilginin 

icra kodunun yürütmesi bitene kadar devam etmez. Sözde koddan görülebileceği gibi 

verinin uygun bir yapıda kaydedilmesi zaman alıcı bir iĢlemdir. Bu nedenle, verinin 

kaydedilme iĢleminin süresinin kısaltılması izleme iĢlemi için harcanan fazladan 

sürenin azalmasını sağlar.  

 

    

public class VeriTutucu { 

     

     private HashMap<Thread, ArrayList<IplikDurumZaman>> 

izlemeVerisi; 

     

} 
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  Metod Çağrısı             İlgi Kodu          Denetçi 

  String a = Thread.start () 

              --> Enine kes--> 

                            Denetçiyi çağır 

                                         --> Kritik Bölgeler içinde 

                                              zaman sayacını oku 

                                              İplikDurumZaman yarat 

                                              iplik listesini bul 

                                              yeni nesneyi kaydet 

                                              HashMap i güncelle 

                                              return 

                                         <-- 

                             return 

                          <--   

         <-- Return  

  Yürütme devam eder 
 

ġekil 5.7 : Ġpliklerin yakalanması ve izleme verisinin iĢlenmesi 

Denetçi sözde kodda olduğu gibi kritik bölgeler içerisinde çalıĢmaktadır ve bu 

sayede baĢka bir ipliğin kaydetme iĢlemine karıĢıp verilerde tutarsızlığa neden 

olmasına izin vermez. Ayrıca iĢlemci zaman sayacının değerini kullanarak bir önceki 

durumda harcanan zamanı hesaplar ve HashMap yapısından ipliğin veri listesini alır. 

Listeyi aldıktan sonra yeni oluĢturulan IplikDurumZaman nesnesi listeye kaydedilir 

ve HashMap yapısı yeni liste ile güncellenir. Denetçi kaydetme iĢleminden döndüğü 

zaman ilgi de programın çalıĢmasına geri döner. 

5.4 Java Sanal Makinesinden ĠĢlemci Zaman Sayacı Bilgisini Alma 

Ġplikler çok hızlı Ģekilde durum değiĢtirebilmektedir. JĠYĠPĠZ ve metrik tabanlı iplik 

davranıĢ analizi doğru zamanlama bilgisi üzerine kuruludur. Java geliĢtirme ortamı 

yüksek seviye bir geliĢtirme ortamıdır. Bu çalıĢmada deneyler gerçekleĢtirilirken 

iplik durum değiĢimlerinin milisaniye düzeyinde hesaplanmaya çalıĢıldığında yeterli 

olmadığı görülmüĢtür. Çünkü iplikler nanosaniye düzeyinde bile iĢlemci üzerinde 

değiĢtirilebilmektedirler. Bu nedenle JĠYĠPĠZ nanosaniye düzeyindeki sonuçları 

destekleyebilecek Ģekilde geliĢtirilmiĢtir. Nanosaniye düzeyinde ölçümler 

yapabilmek için en alt seviyeye inmek ve mikroiĢlemci ile birlikte gelen ve kırmıkta 

yer alan Bölüm 3.6.1‟de anlatılan zaman damgası sayacının değerine ulaĢmak 

gereklidir. Java daha alt seviyede iĢlemler yapabilmek için Java doğal arayüzünü 

sunmaktadır. 
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Ġplik durum geçiĢleri hakkında hassas ve doğru zaman bilgisine ulaĢmak için, 

JĠYĠPĠZ çekirdeğinin bir parçası olan paylaĢılan kütüphane çalıĢma ortamı altında 

derlenmelidir. Bu kütüphane GNU derleyicisine uygun Ģekilde C programlama 

dilinde yazılmıĢtır. Kütüphaneyi kullanarak JĠYĠPĠZ mantıksal iĢlemci numarası ve 

anlık tik değerini yardımcı dildeki komutları kullanarak alan C metodlarını çağırır. 

Anlık tik sayısı „read time-stamp counter‟ (RDTSC) komutu, mantıksal iĢlemci 

numarası da CPUID komutu kullanılarak alınmıĢtır. Bu komutlar Intel Pentium ve 

IBM Power PC gibi bir çok genel amaçlı mikroiĢlemci tarafından desteklenmektedir. 

Zaman bilgisini hesaplamak için gerekli bir diğer değer de iĢlemci saat hızıdır. 

JĠYĠPĠZ çalıĢmaya baĢladığında ilk olarak paylaĢılan kütüphanedeki metodları 

kullanarak iĢlemcinin saat hızını alır. Bu bilgi sayesinde iki iplik durumu arasındaki 

geçen sure (5.1)‟e göre hesaplanabilir.  

(5.1) de hız MHz cinsinden alınmıĢtır. (1 MHz = 1,000,000 Hz). 

#nanosaniye = (# tik farkı / # iĢlemci hızı)*1000                             (5.1) 

ĠĢlemci üzerindeki zaman sayacının değerini okumak üzere C programlama dilinde 

geliĢtirilen program Ek B.1‟de sunulmuĢtur. Program (AMD ġirketi, 2009)‟da 

sunulan örnek program üzerinde geliĢtirilmiĢtir. Program iĢlemciye ait temel bilgileri 

mantıksal iĢlemci sayısı, zaman sayacı, iĢlemci hızını bulma gibi metodlar 

sağlamaktadır. Metodların içerisinde yardımcı dildeki makine komutları 

çalıĢtırılmıĢtır.  

C dilinde yazılan program farklı iĢletim sistemi ortamlarında derlendiğinde 

çalıĢabilecek Ģekilde geliĢtirilmiĢtir. AĢağıda iĢlemci hızını almak üzere kullanılan 

metod verilmiĢtir. Hızı bulmak için yine iĢlemci darbesiyle artan zaman damga 

sayacı kullanılmıĢ ve 1 sn süresince geçen darbe sayısından iĢlemcinin hızı 

hesaplanmıĢtır. RDTSC komutu (RDTSC Dokümanı, 1997) yüksek-öncelikli 32 

gözeyi EDX yazmacına ve düĢük-öncelikli 32 gözeyi EAX yazmacına okumaktadır. 

GNU derleyicisi formatında değer, a ve d isimli genel amaçlı saklayıcılara okunmuĢ 

ve saklayıcı değeri göze olarak OR iĢlemine tabii tutulduktan sonra sol tarafa 32 göze 

ötelenerek elde edilmiĢtir. Komutun çağrıldığı iĢlev bellek tutarlılığını sağlamak 

üzere „inline‟ olarak tanımlanmıĢ, böylece çağırıldığı her yere iĢlevin eklenmesi 

sağlanmıĢtır.  



 

 
55 

ġekil 5.8‟de verilen örnekteki yardımcı dilde yazma Ģekli GNU C derleyicisinin 

yardımcı dilde komutlar yazabilme formatına uygun Ģekilde verilmiĢtir. RDTSC 

komutu kullanılırken yeni nesil iĢlemcilerde bulunan iĢlemci kullanılmadığı 

anlardaki hızı azaltma özelliğinin kullanılmadığı varsayılmıĢtır. 

ġekil 5.8 : ĠĢlemcinin hızını hesaplayan ve anlık tik sayısını okuyan metodlar 

Benzer Ģekilde iplik durum değiĢimi olduğunda iĢlemcinin darbe sayısını sayan 

zaman damga sayacını okumak üzere bir metod da aĢağıda sunulmuĢtur. Bu metod 

da GNU C derleyicisinin formatında a ve d saklayıcılarına değerleri okumaktadır. 

Ayrıca iĢlemciden anlık mantıksal çalıĢan iĢlemci bilgisi de iĢlemci belirteç 

numarasını da alabilen metodlar kütüphanede mevcuttur. Bu metodlar çalıĢmanın 

baĢlangıcında farklı çekirdeklerde çalıĢan iplikler üzerinde izleme iĢlemi düĢünülerek 

geliĢtirilmiĢtir. Ancak yüksek seviyeden yapılan izlemelerde buna gerek kalmamıĢ ve 

her çekirdekte bulunan ve darbe sayısını veren zaman damgası sayacının 

okunmasıyla zamanlayıcı ve iplik değiĢimi sorunları ortadan kalkmıĢtır. 

 

 typedef unsigned long long tiksayisi;    

 

unsigned islemciHiziniAl() { 

 

     tiksayisi tik1,tick2; 

     unsigned hiz = 0; 

 

     tik1 = tikDegeriOku();      

    

     sleep(1); 

    

     tik2 = tikDegeriOku();      

    

     // islemci saat frekansı 

     hiz = (unsigned)((tik2-tik1)/1); 

     

     return hiz; 

} 

static __inline__ tiksayisi tikDegeriOku(void) 

{ 

     unsigned a, d; 

 

     asm("cpuid"); 

     asm volatile("rdtsc" : "=a" (a), "=d" (d)); 

 

     return (((tiksayisi)a) | (((tiksayisi)d) << 32)); 

} 
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ġekil 5.9‟da iĢlemci belirteç numarasının alınması için gerekli C kodu GNU C 

derleyici formatında yardımcı komutları çağırmak üzere gösterilmiĢtir. 

ġekil 5.9 : ĠĢlemci belirteç numarasını okuyan metod 

5.5 Gerçekleme 

Bu bölümde JĠYĠPĠZ‟in gerçekleme ayrıntıları anlatılmıĢtır. Ġplik izleme için 

geliĢtirilen ilginin yapısı, sınıf çizenekleri verilmiĢ ve zaman bilgisi toplamak üzere 

kullanılan ve alt seviyede çalıĢan kütüphanenin önemli parçalarından örnekler 

sunulmuĢtur. 

5.5.1 Ġplik izleme ilgisi 

Pek çok programlama dilinde olduğu gibi Java programlama dilinde de iplikler 

sıklıkla kullanılmaktadır. Çok iplikli programlar geliĢtirebilmek için Java 

geliĢtiricilere bir uygulama geliĢtirme arayüzü sunmaktadır. Java ipliklerinin 

davranıĢlarını anlamak için, ipliklerin durumları belirlenmeli ve iplik geçiĢleri 

arasındaki zaman bilgisi toplanmalıdır. 

Java‟nın sunduğu arayüz incelendiğinde iplik durumları ve durum geçiĢlerine neden 

olan çağrılar ġekil 5.10‟da sunulmuĢtur. ġekil 5.10‟da gösterilen durum geçiĢleri 

ilgiye yönelik programlama yöntemindeki birleĢme noktaları olarak ele alınmıĢtır. 

BirleĢme noktaları belirlendikten sonra icra noktalarının tanımları yapılmalı ve her 

bir icra kodunda Denetçi sınıf çağrılarak kayıt iĢlemlerinin yapılması sağlanmaktadır. 

    

unsigned apic_id(void) 

{ 

    unsigned apic_id = 0; 

    unsigned int op1 = 1; 

    unsigned int op2 = 24; 

    unsigned deger = 0; 

 

    __asm__ volatile("mov %1,%%eax;mov    

%%eax,%0;":"=r"(apic_id):"r"(op1):"%eax"); 

    __asm__ volatile("cpuid;"); 

    __asm__ volatile("mov %1,%%ecx;shr %%cl,%%ebx;mov 

%%ebx,%0;":"=r"(deger):"r"(op2):"%ecx"); 

 

    return deger; 

 

} 
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ġekil 5.10 : Java iplikleri ve iplikler arası durum geçiĢleri 

Ġcra noktalarındaki icra noktası ifadeleri türe göre icra noktası ifadeleri olup metod 

çağrısına göre icra kodunun nerede yürütmeyi enine keserek izleme iĢlemlerini 

yapacağını belirtmektedir. Çizelge 5.1‟de icra noktaları ve ifadeleri gösterilmiĢtir. 

Çizelge 5.1 : JĠYĠPĠZ icra noktaları ve ifadeleri 

Tanım 

 

Ġcra Noktası 

 

Türü 

 

BaĢlangıç Çağrısı start() call 

Runnable Arayüz BaĢlangıç 

Çağrısı 
Runnable+.run() execution 

Bekleme Çağrısı wait() call 

Uyku Çağrısı sleep() call 

Uyarma Çağrısı notify() call 

Bütün Ġplikleri Uyarma 

Çağrısı 
 notifyAll() call 

 

Çizelge 5.1‟de gösterilen icra noktalarına karĢılık gelen kod parçaları aĢağıda 

sunulmuĢtur. 

ġekil 5.11‟de listelenen icra noktaları izleyici ilgisinin ĠplikDenetcisi ve 

ĠplikSunucusu içerisindeki metodları enine kesmemesi için tanımlanmıĢtır. Bu 

noktalar diğer icra noktalarının tanımlarına eklenmiĢtir. 
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ġekil 5.11 : ĠplikDenetcisi ve ĠplikSunucusu sınıflarının izleme iĢlemine dahil 

edilmemesi için yapılan icra noktası tanımlamaları 

ġekil 5.12‟deki icra noktası start() baĢlangıç çağrısını enine keser. Target(t) 

tanımlaması parametre olarak iplik nesnesi almaktadır ve icra noktası için hedefin 

parametredeki iplik olduğunu belirtir. 

ġekil 5.12 : Ġplik baĢlangıç çağrısını yakalamak üzere tanımlanan icra noktası 

Aynı Ģekilde bekleme çağrıları için tanımlanan icra noktası da ġekil 5.13‟deki 

gibidir. 

ġekil 5.13 : Ġplik bekleme çağrısını yakalamak üzere tanımlanan icra noktası 

Java geliĢtiricilere „Runnable‟ arayüzünden de iplikleri baĢlatmayı sunar. Bu 

çağrıları yakalamak için kullanılan icra noktası ġekil 5.14‟teki gibidir. Tanımda 

geçen Runnable+ ifadesi Runnable arayüzünden alt sınflar da dahil tüm sınıfları 

belirtmektedir. 

ġekil 5.14 : Ġpliğin Runnable arayüzünden baĢlangıç çağrısını yakalayan icra noktası 

 

    

     // icra noktaları 

     pointcut denetciyiDahilEtme():!within(IplikDenetcisi); 

     pointcut sunucuDahilEtme():!within(IplikSunucusu); 

    

     pointcut baslangicCagrisi():call(public void start()) &&  

target(t) && denetciyiDahilEtme() && sunucuDahilEtme();  

    

     pointcut beklemeCagrisi():call(public void wait()) && 

denetciyiDahilEtme() && sunucuDahilEtme(); 

 

    

     pointcut runnableBaslangicCagrisi():execution(public void 

Runnable+.run())denetciyiDahilEtme() && sunucuDahilEtme(); 
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Benzer Ģekilde gerekli olan diğer icra noktası tanımları ġekil 5.15‟de sunulmuĢtur. 

 

ġekil 5.15 : Ġpliğin uyku, süreli bekleme, uyarma ve hepsini uyarma çağrılarını 

yakalayan icra noktası tanımlamaları 

5.5.2 Çekirdek 

Çekirdeğin temel görevi kritik bölgeler içerisinde iplik durum geçiĢlerini izleyici 

ilgisini kullanarak yakalamak ve veri yapısındaki uygun yere kaydetmektir. Çekirdek 

aĢağıdaki sınıflardan oluĢur. 

İplikDurumZaman tutulacak verinin karĢılığıdır. AĢağıdaki alanları içerir. 

   Ġplik adını tutmak için String tipinde bir alan 

   Ġplik durumunu tutmak için String tipinde bir alan 

   Durumda geçen süreyi tutmak için temel long tipinde bir alan 

İplikDurumZaman sınıfının üyeleri özel alanlardır ve alıcı/verici metodlarla eriĢilir. 

VeriTutucu sınıfı aĢağıdaki alanları içerir. 

    HashMap izlemeVerisi: Ġplik nesnesi anahtar değer ve iplik listesi karĢılık 

gelen değer olmak üzere, verilen iplik için iplik durum zaman bilgisini tutar. 

    List iplikVerisi: ĠplikDurumZaman nesnelerini içeren ve her iplik için tutulan 

listedir. 

    Long islemciHizi: ĠĢlemcinin hız değerini Hertz cinsinden tutan değerdir. 

(5.1) „de gösterilen ve durumda geçen toplam süreyi hesaplamak için 

kulanılır. 

    

pointcut uykuCagrisi(): call (public static void 

Thread.sleep(long)) denetciyiDahilEtme() && sunucuDahilEtme(); 

 

      pointcut sureliBeklemeCagrisi():call(public void wait(long)) 

&& denetciyiDahilEtme() && sunucuDahilEtme(); 

 
           pointcut uyarmaCagrisi():call(public void notify())) && 
denetciyiDahilEtme() && sunucuDahilEtme(); 

 

      pointcut hepsiniUyarmaCagrisi():):(call(public void 

notifyAll()) && denetciyiDahilEtme() && sunucuDahilEtme();  
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    SayacOkuyucu: Bu sınıf paylaĢılan kütüphanedeki doğal metod çağrılarını 

anlık tik sayısını almak için kullanır. Bu sınıf C programlama dilindeki 

metodlara çağrılar yapar. Kütüphanedeki C metodları da tik sayısını almak 

üzere yardımcı dildeki RDTSC komutunu kullanırlar. 

izlemeVerisi değiĢkeni HashMap tipindedir ve iĢlem yapılan iplik nesnesini anahtar 

değer olarak kullanarak iplikVerisi değiĢkenine iplik veri listesini alır. Yeni 

İplikDurumZaman nesnesi iplik listesine eklendikten sonra liste yeniden 

izlemeVerisine kaydedilir.Böylece Denetçi bir iplik için izleme verisi kaydetme iĢi 

yaparken bir kilit almıĢ olur ve diğer durum değiĢtirmek isteyen iplikler Denetçi‟nin 

iĢlemini bitirmesini beklerler.ĠĢlemcinin saat hızı JĠYĠPĠZ ilk baĢladığında 

SayacOkuyucu sınıfı kullanılarak alınır. PaylaĢılan kütüphane iĢlem yapılan ortamda 

derlendikten sonra kullanılabilir. 

Denetçi adından da anlaĢıldığı üzere bütün sistemi denetlemekle sorumludur. 

AĢağıdaki sınıfları kontrol eder. 

    Denetçi nesnesi, nesnenin kendisidir. Denetçiyi tekil sınıf yapmak üzere özel 

alan belirteciyle kullanılır. 

    VeriTutucu: Ġzleme iĢleminin bütün verisinin tutulduğu yerdir. Sadece denetçi 

tarafından veri eklenebilir. Eğer bir baĢka sınıfın izleme verisine ihtiyacı 

olursa, Denetçi sarmalayıcı metodlar üzerinden veriye eriĢimi sağlayabilir. 

    İplikSunucusu: Çekirdeğin dıĢ iletiĢimini sağlar. Denetçi tarafından ayarlanır 

ve baĢlatılır. Bu sınıf toplanan izleme verisini görüntüleyiciye soket 

bağlantısı üzerinden gönderir. 

    MetrikHesaplayıcı: VeriTutucu da tutulan veriler üzerinden tanımlanan 

metrikleri hesaplar. Ġzleyici ayar dosyasından çalıĢması denetlenebilir. 

Görüntüleyicinin bulunmadığı durumlarda topladığı verileri aĢağıdaki 

dosyalara yazar. 

o    izlemeVerisi.txt: Her iplik için toplanan izleme verisidir. 

o    Metrikler.txt: Hesaplanan metriklerin değerleridir. 

Anlatılanlar ıĢığında çekirdeğin sınıf çizeneği ġekil 5.16‟da verilmiĢtir. 
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ġekil 5.16 : JĠYĠPĠZ çekirdeği sınıf çizeneği 

5.5.3 Görüntüleyici 

Görüntüleyici izleme verisinin görüntüleme iĢleminin yapıldığı parçadır. Ġçerdiği 

sınıflar ve sorumlulukları aĢağıda verilmiĢtir. 

İplikDurumZaman çekirdekte olduğu gibi tutulacak verinin karĢılığıdır. AĢağıdaki 

alanları içerir. 

    Ġplik adını tutmak için String tipinde bir alan 

    Ġplik durumunu tutmak için String tipinde bir alan 

    Durumda geçen süreyi tutmak için temel long tipinde bir alan 

VeriTutucu, İplikDurumZaman nesnelerini ilgili ipliğin listesine kaydetmekle 

sorumludur. Burada VeriTutucu çekirdekteki gibi ilklendirme sırasında iĢlemci ile 

ilgili herhangi bir veri tutmaz. Sadece izleme verisi için bir tutucudur. AĢağıdaki 

alanları içerir. 

    HashMap izlemeVerisi: Ġplik nesnesi anahtar değer ve iplik listesi karĢılık 

gelen değer olmak üzere, verilen iplik için iplik durum zaman bilgisini tutar. 

    List iplikVerisi: ĠplikDurumZaman nesnelerini içeren ve her iplik için tutulan 

listedir. 
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İstemci görüntüleyicinin bağlantı parçasıdır. Görüntüleyiciyi çekirdeğe bağlar ve 

ilklendirme iĢlemleri bittikten sonra İplikDurumZaman nesnelerini çekirdekten 

alarak veri tutucuya iletir ve orada ilgili yerlere kaydedilir. Ġçerdiği alanlar Ģunlardır. 

    Socket tipinde baglantiSoketi: Bağlantının soket bilgisidir. JĠYĠPĠZ bağlantı 

için 3000 numaralı portu kullanmaktadır. Görüntüleyicinin çalıĢabilmesi için 

bu port açık ve kullanılabilir olmalıdır. 

    VeriTutucu: Çekirdekten gönderilen izleme verisinin tutulduğu sınıftır. 

Metrik Hesaplayıcısı nesne gönderimi tamamlandıktan sonra metrikleri 

veriler üzerinden hesaplar. 

    MetrikHesaplayıcı: VeriTutucu‟da tutulan veriler üzerinden tanımlanan 

metrikleri hesaplar. Bu metrikler cevap süresi, kritik süre, kullanım durumu 

ve kritik durum metrikleridir ve sonuçlar JĠYĠPĠZ görünümlerinde listelenir. 

JiyipizGorunumleri, görüntüleyici için ekran arayüzüdür. SWT/JFace teknolojisi 

üzerine kuruludur ve sonuçlar için görünümler içerir. Temel olarak iki ekran 

görünümü vardır. Bunlardan birincisi HashMap yapısı içinde saklanan izleme 

verisinin tamamını ekrana sunar. Ġkinci görünüm ise hesaplanan metriklerin 

değerlerini görüntüler. Görüntüleyicinin sınıf çizeneği ġekil 5.17‟de verilmiĢtir. 

 

ġekil 5.17 : JĠYĠPĠZ görüntüleyicisi sınıf çizeneği 
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JĠYĠPĠZ Görünümünü Açma: Görüntüleyici Eclipse geliĢtirme ortamına bir 

uyumlu-ek olarak geliĢtirilmiĢtir ve bu ortamdan ġekil 5.18‟deki gibi 

açılabilir.

 

ġekil 5.18 : JĠYĠPĠZ Görünümünü Açma 

Ġzleme Verisi Görünümü: Görüntüleyici açıldıktan sonra iki tane tab içerisinde 

çekirdekten gelen veriler görülebilir. Ġzleme verisi görünümü bunkardan ilkidir ve 

toplanan durum zaman bilgisini kayıt sırasına göre listeler. Görünüm ġekil 5.19‟da 

sunulmuĢtur. 

 

ġekil 5.19 : Ġzleme verisi görünümü 

Metrik Görünümü: Ġkinci görünüm hesaplanan metrik değerlerini ipliklere göre 

ekranda görüntüler. ġekil 5.20‟de gösterilmiĢtir. 
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ġekil 5.20 : Metrik görünümü 

5.5.4 JĠYĠPĠZ’in kullanımı 

JĠYĠPĠZ derleme zamanında dokunacak sekilde tasarlanmıstır. JĠYĠPĠZ ipliklerin 

kullanıldıgı Java programlarında projeye bir kütüphane olarak eklenmelidir. Projeye 

eklendikten sonra projede yer alan sınıfları dokuyarak, ilgide yer alan birleĢme 

noktalarını bulur ve derlendiginde izleme bilgisini arakoda ekler. 

Program çalıĢtırıldıktan sonra tüm ipliklerin çalıĢması bittikten sonra JĠYĠPĠZ‟in 

hesapladıgı sonuçlar çıktı olarak Eclipse geliĢtirme ortamına eklenmiĢ uyumlu-ek ile 

gözlemlenebilir. 

Program sonlandıktan sonra JĠYĠPĠZ çekirdeğini oluĢturan jar dosyası projeden 

çıkarıldığında izleme iĢlemiyle ilgili parça da projeden çıkarılmıĢ olur. Bu sayede 

izleme gerekli olduğunda projeye eklenebilir ve çıkartılabilir. Temel iĢ mantığı 

içerisine izlemeyle ilgili kod parçaları yazılmasına gerek kalmaz. JĠYĠPĠZ bu sayede 

geliĢtiricilere izleme iĢlemlerini projeye ek yük katmadan esnek bir Ģekilde 

yapabilme ve gerekmediğinde izleme iĢlemini aradan çıkartabilme imkanı sunar. 
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6.  SONUÇLAR 

Bu bölümde, JĠYĠPĠZ‟in  üretici-tüketici  problemi ve sunucu yükü sınaması (load 

test) ile beraber Apache Tomcat veb sunucusu üzerindeki  kullanımı sunulmakta ve 

sonuçlar tartıĢılmaktadır. 

6.1 Üretici-Tüketici Problemi 

Üretici-tüketici problemi (aynı zamanda sınırlandırılmıĢ tampon (buffer) problemi 

olarakta bilinir) paralel programlamada karĢılıklı dıĢlamanın ve senkronizasyonun 

klasik bir örneği olarak bilinmektedir. Problem, bir tüketici iplik tampondan veriyi 

silerken, üretici ipliğin tampona veri girdiği ve üretici ve tüketicinin ortak, değiĢmez 

büyüklükteki tamponu paylaĢtığı iki ipliğin çalıĢmasıyla tanımlamaktadır. Problem 

iki yönlüdür : Tampon dolu olduğu zaman üreticinin belleğe herhangi bir veri 

girmeyeceğinden ve tüketicinin boĢ bir tampondan veri silemeyeceğinden emin 

olmak gereklidir. Problem üretici ve tüketicilerin sayılarını arttırarak 

genellenebilmektedir.  

6.2 Apache Tomcat Veb Sunucusu ve Sunucu Yükü Sınaması  

Apache Tomcat Java veb uygulamalarının çalıĢması için bir Java HTTP veb 

sunucusu sağlayan açık kaynaklı bir servlet kutusudur (container). Üretim ve 

geliĢtirme ortamlarında yaygın olarak kullanılan oldukça popüler bir uygulamadır. 

Sunucu yükü sınaması, aynı sayıda kullanıcının benzetilmesiyle sistemin davranıĢını 

anlamaya çalıĢan bir sınamadır. Sınamada açık kaynaklı bir Java uygulaması olan 

Apache JMeter kullanılarak sınama davranıĢı sağlanmıĢ ve JĠYĠPĠZ Tomcat veb 

sunucusunu izlemek üzere kullanılmıĢtır. Farklı sayıda benzetilmiĢ kullanıcılar ile 

elde edilen sonuçlar sunulmuĢtur. Diğer izleyicilerle kıyaslayabilmek için, üretim 

ortamında Tomcat üzerinde gerçek-dünya uygulamalarına yakın bir veb 

uygulamasının kullanılmasına ihtiyaç duyulmuĢtur.  
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LightPortal, Java Sunucu Sayfaları (JSP), Spring framework, Hibernate gibi 

teknolojileri kullanan açık kaynaklı Java tabanlı bir portal uygulamasıdır. Uygulama 

Apache Tomcat‟e yüklenmiĢtir ve veritabanı yaygın olarak kullanılan açık kaynaklı 

bir veritabanı olan MySQL üzerinde çalıĢmak üzere yapılandırılmıĢtır. 

6.3 Sınama Uygulamaları 

JĠYĠPĠZ, üretici-tüketici problemi ve iplik davranıĢlarını gözlemleyecek Tomcat veb 

sunucusu üzerinde kullanılmıĢtır. Üretici-tüketici problemi için iki deney 

gerçekleĢtirilmiĢtir :her biri değiĢen sayıda üretici ve tüketici ipliklerine sahip birinci 

durumda sabit bir uzunluktaki tampon ve ikinci durumda değiĢen uzunluktaki bir 

tamponla deneyler yapılmıĢtır. Sınamalar, Ubuntu 9.10 iĢletim sistemi üzerinde 

çalıĢan Java 1.6.0_20 sanal makine ile 2.66 GHz Intel Core 2 Quad CPU ve 4 GB 

hafızalı bir sistem üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Deney Seti 1: Bu deney seti, sabit uzunlukta bir tampon ile her ikisi de hem eĢit hem 

de farklı sayıda üretici ve tüketici  iplik sayısına sahip değiĢen sayıda iplikler 

içermektedir. Çizelge 6.1 her bir tipten  iki iplik için hesaplanan metrikleri 

göstermektedir.  Çizelge 6.2, iplik sayısının ikiye katlandığı durum için sonuçları 

göstermektedir. Sonuçlar iplik cevap süresinde, iplik sayısının artmasıyla 

açıklanabilecek bir artıĢ ve dolayısıyla ve karĢılıklı dıĢlama nedeniyle  bekleme 

zamanında bir uzamayı ifade etmektedir. Bununla birlikte kritik zaman değerleri 

cevap süresi ile paralel olarak artmıĢtır. Bu, üretici ile tüketici iplikleri arasındaki 

dengenin korunduğunu gösterir. Bir diğer gözlem kullanım değerlerinin iplik sayısı 

arttıkça azaldığıdır ki bu da daha uzun bekleme durumları ile açıklanabilir.  

Çizelge 6.1 : Ġki üretici, iki tüketici ve tampon boyu beĢ birimde sonuçlar 

Ġplik 

 

Cevap Süresi 

(ms) 

Kritik Süre 

(ms) 

Kritik 

Durum 

Kullanım 

Oranı 

(%) 

Üretici-1 222.5 1.1 Bekliyor 0.159 

Üretici-2 220.6 6.9 BaĢladı 0.078 

Tüketici-1 221.9 1.5 BaĢladı 0.153 

Tüketici-2 151.4 0.5 Bekliyor 0.123 
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Çizelge 6.2 : Dört üretici, dört tüketici ve tampon boyu beĢ birimde sonuçlar 

Ġplik 

 

Cevap Süresi 

 (ms) 

Kritik Süre 

(ms) 

Kritik 

Durum 

Kullanım 

Oranı 

 (%) 

Üretici -1 246.9 1.1 Bekliyor 0.093 

Üretici -2 244.3 4.1 BaĢladı 0.052 

Üretici -3 203.4 7.8 BaĢladı 0.052 

Üretici -4 203.3 7.8 BaĢladı 0.052 

Tüketici -1 245.9 1.5 BaĢladı 0.091 

Tüketici -2 203.7 0.6 Bekliyor 0.061 

Tüketici -3 203.3 7.8 BaĢladı 0.061 

Tüketici -4 203.2 0.5 Bekliyor 0.054 

 

Çizelge 6.3 üretici ile tüketici iplikleri sayısının farklı ancak tampon büyüklüğünün 

aynı kaldığı durum için metrikleri göstermektedir. Beklendiği gibi üretici ve tüketici 

cevap süreleri artmıĢtır. Bu, üretici ile tüketici iplikleri arasındaki dengenin 

yıkılmasıyla daha uzun bekleme sürelerinin oluĢması nedeniyledir. Tüketici 

ipliklerinin kullanım değerleri de artmıĢtır.  

Çizelge 6.3 : Ġki üretici, dört tüketici ve tampon boyu beĢ birimde sonuçlar 

Ġplik 

 

Cevap Süresi 

 (ms) 

Kritik Süre 

(ms) 

Kritik 

Durum 

Kullanım 

Oranı 

 (%) 

Üretici -1 274.2 3.4 Bekliyor 0.127 

Üretici -2 271.7 8.5 BaĢladı 0.055 

Tüketici -1 273.3 3.4 Bekliyor 0.127 

Tüketici -2 219.3 3.2 Bekliyor 0.056 

Tüketici -3 219.2 3.2 BaĢladı 0.067 

Tüketici -4 186.6 0.8 Bekliyor 0.067 

 

Deney Seti 2: Sınamaların ikinci seti, metriklerin nasıl davrandığını ve iplik 

davranıĢını analiz etmede yararlı olup olmadıklarını anlamak için değiĢen sayıda 

üretici ve tüketici iplikleri kullanılarak yürütülmüĢtür. AĢağıdaki Ģekiller tek bir iplik 

için metrik sonuçlarını göstermektedir; ilk üretici iplik ile ilk tüketici iplik örnek 

olarak seçilmiĢtir.  Tek bir iplikden baĢlayarak ve sayıyı 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 

500 ve 1000‟e arttırılarak her bir türün iplik sayısı değiĢtirilmiĢtir. Her bir deney 20, 

50 ve 100 olmak üzere üç tampon büyüklüğü için tekrarlanmıĢtır. Sonuçlar  ġekil 6.1 

– 6.6‟da verilmektedir.  



 

 
68 

 

ġekil 6.1 : Üretici Ġplik-1 için cevap süresi – iplik sayısı grafiği  

ġekil 6.1‟de cevap süresi sonuçları Üretici Ġplik -1 için farklı tampon büyüklükleri ile 

birlikte gösterilmektedir. Tampon büyüklüğündeki artıĢ iplik cevap sürelerini 

azaltmıĢ ve dolayısıyla baĢarımın artmasıyla sonuçlanmıĢtır. 

 

ġekil 6.2 : Tüketici Ġplik – 1 için cevap süresi – iplik sayısı grafiği 
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ġekil 6.2‟de cevap süresi sonuçları Tüketici Ġplik -1 için farklı tampon büyüklükleri 

ile birlikte gösterilmektedir. Üretici Ġplik-1‟e benzer olarak Tüketici ipliğinin cevap 

süresi artan tampon büyüklüğü ile azalır. 

1 5 10 15 20 50 100 200 500 1000

Tampon boyu:20 1,1 1,1 3,5 1,7 1,1 1,1 4,2 2 1,2 3,8

Tampon boyu:50 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Tampon boyu:100 1,1 1,1 3,8 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
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ġekil 6.3 : Üretici Ġplik-1 için kritik süre – iplik sayısı grafiği  

ġekil 6.3 ve 6.4 sırasıyla Üretici Ġplik –1 ve Tüketici Ġplik – 1 için tampon büyüklüğü 

arttıkça kritik sürede değiĢiklik göstermektedir. Sonuçlar tampon büyüklüğünün 

kritik süre üzerinde etkisi olmadığını göstermektedir.  

1 5 10 15 20 50 100 200 500
100

0

Tampon boyu:20 1,4 1,5 3,4 1,9 1,5 1,5 5,3 2,2 1,5 3,7

Tampon boyu:50 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Tampon boyu:100 6,4 1,5 9,2 1,5 1,5 1,5 1,5 6,4 1,5 1,5
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ġekil 6.4 : Tüketici Ġplik-1 için kritik süre – iplik sayısı grafiği 



 

 
70 

 

 

ġekil 6.5 : Üretici Ġplik–1 için kullanım oranı – iplik sayısı grafiği. 

ġekil 6.5 ve 6.6 sırasıyla Üretici Ġplik-1 ve Tüketici Ġplik-1 için kullanım oranında 

değiĢiklik göstermektedir. Her iki durumda da tampon büyüklüğü arttıkça ipliklerin 

kullanım oranının da  genellikle arttığını gözlemlenmiĢtir. Arada bazı ölçümlerde ani 

düĢüĢler görülmüĢtür. Bu da çok-iplikli sistemlerin izlemenin zorluklarından 

birisidir. Sistem anlık olarak baĢka iĢlemleri yapmaya geçmiĢ ve iplikler beklemiĢ 

olabilir. 

Genel olarak, izleyiciden elde edilen sonuçlar iplik cevap sürelerinin tampon 

büyüklüğü ile yakından iliĢkili olduğunu göstermektedir. Kritik süre, iplik sayısı 

düĢük olduğunda beklendiği gibi genellikle daha yüksektir. Ġplik kullanım oranı 

tampon büyüklüğü ile iplik sayısı arttığında azalmıĢtır. Bu gözlemlere dayalı olarak 

uygulama geliĢtirici doğru iplik sayısı ile bunun ihtiyacına uygun en iyi ara tampon 

büyüklüğünü seçebilir.   

Deney Seti 3: Üçüncü sınama, LightPortal veb uygulamasının kullanıldığı Apache 

Tomcat veb sunucusunu kullanmaktadır. Sınama iĢlevsel davranıĢı, kullanıcıları 

benzetmek için kullanılan Apache JMeter ile sağlanır. Çizelge 6.4‟te  JĠYĠPĠZ izleme 

sonuçları, JMeter‟in canlandırdığı 5 kullanıcılı Tomcat veb sunucu üzerinde 

sunulmaktadır.  
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ġekil 6.6 : Tüketici Ġplik-1 için kullanım oranı– iplik sayısı grafiği 

Çizelge 6.4‟te  görülebileceği gibi Tomcat http-8080-Acceptor  ile TP-Processor gibi 

belli dâhili iplik dizileri ile birlikte, i  deneyde mevcut kullanıcı sayısı olarak 1 ila 5 

arasında değiĢmek üzere http-8080-i Ģeklinde adlandırılan kullanıcı iplikleri yaratır. 

Sunulan metriklerin kullanımını göstermek için sınama farklı kullanıcı sayıları ile 

tekrarlanmıĢ ve sonuçlar ilk, son ve orta kullanıcı için sunulmuĢtur.. Yani eğer 10 

kullanıcı mevcut ise http-8080 iplikleri 1, 5 ve 10 için sonuçlar sunulmaktadır.   

Veb sunucu her bir kullanıcı (istemci) için yeni bir iplik yaratır ve iplik kullanıcı 

isteğini yerine getirir. Kullanım oranları  veb sunucunun sağlıklı olarak çalıĢtığını ve 

baĢarımının bu kullanıcı sayısı ile iyi olduğunu gösterecek Ģekilde oldukça yüksektir.  

Cevap süresi ile kullanım oranı metriklerinin sonuçları ġekil 6.7 ile 6.8‟de 

gösterilmektedir.  
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Çizelge 6.4 : BeĢ kullanıcıyla benzetilmiĢ Tomcat veb sunucusu sınaması 

Ġplik Adı 
Cevap Süresi 

(ms) 

Kritik 

Durum 

Kullanım 

Oranı 

(%) 

Container 

Background 

Processor 

4337.5 Uyuyor 0.00005 

http-8080-

Acceptor 
3185.1 ÇalıĢıyor 0.67421 

TP-Processor-1 2147.9 Bekliyor 0.00014 

TP-Processor-2 2149.1 Bekliyor 0.00045 

TP-Processor-3 4301.6 Bekliyor 0.00150 

TP-Processor-4 2152.0 ÇalıĢıyor 0.99786 

TP-Monitor 2157.6 Bekliyor 0.00002 

http-8080-1 4296.5 ÇalıĢıyor 0.99962 

http-8080-2 4572.8 ÇalıĢıyor 0.93923 

http-8080-3 4302.7 ÇalıĢıyor 0.99820 

http-8080-4 4297.0 ÇalıĢıyor 0.99952 

http-8080-5 2405.8 ÇalıĢıyor 0.89647 

 

Sonuçlar veb uygulaması baĢarımının 100 kullanıcıdan sonra düĢtüğünü 

göstermektedir. Bu, cevap süresinde artıĢ ve ipliklerin kullanım oranında bir azalma 

ile açıkça görülebilmektedir. Bu, ipliklerin  yararlı iĢ yapmak yerine bekleme 

durumunda daha fazla zaman geçirdiğini  ifade eder. Bu nedenle kullanım oranı 

metrikleri, davranıĢ değerlendirmesine değerli bir girdi sağlar ve uygulamanın daha  

iyi baĢarım göstermesi için ince ayar olarak kullanılabilir.  

10 20 50 100 200 300

http-8080:ilk 4,3 4,2 29,1 39,1 73 281,7

http-8080:orta 6,8 4,3 18,7 32,9 73,3 274,7

http-8080:son 4,6 4,3 26,8 32,1 86,7 370,2
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ġekil 6.7 : Cevap süresi – kullanıcı sayısı grafiği 
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10 20 50 100 200 300

http-8080:ilk 0,995 0,999 0,969 0,95 0,713 0,506

http-8080:orta 0,943 0,995 0,984 0,983 0,754 0,568

http-8080:son 0,92 0,989 0,964 0,958 0,756 0,488
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ġekil 6.8 : Kullanım oranı – kullanıcı sayısı grafiği 

6.4 JĠYĠPĠZ’in Diğer Ġzleyicilerle KarĢılaĢtırılması 

Bir izleyici için en önemli değerlerden biri ne kadar ek yük getirdiğidir. ġekil 6.9 

JĠYĠPĠZ‟in diğer iyi bilinen izleyiciler JProfiler ve NetBeans izleyicisi ile bir 

karĢılaĢtırmasını göstermektedir. KarĢılaĢtırma, LighPortal veb uygulaması ile 

birlikte JMeter isteklere karĢılık verilen cevap zamanlarının ortalaması sonuçlarını 

kullanmaktadır. Sonuçlar milisaniye cinsinden verilmiĢtir.  

10 20 50 100 200

Non-profiler 54 72 150 239 344

JİYİPİZ 66 91 189 331 566

Jprofiler 59 81 159 258 414

Netbeans-profiler 70 88 161 307 450
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ġekil 6.9 : Farklı izleyiciler için sunucunun ortalama cevap süresi grafiği 
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Diğer iyi bilinen izleyicilere kıyasla JĠYĠPĠZ yüksek bir ek yük getiriyor gibi 

görünmektedir. Bununla birlikte yazılım geliĢtiriciye iplik durum değiĢikliği 

seviyesinde daha detaylı sonuçlar sunduğu için, eğer uygulama bu tür seviyelerde 

ayrımlama gerektiriyorsa belli tasarım kararlarını vermek için JĠYĠPĠZ kullanmak 

daha tercih edilebilir.  
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7.  DEĞERLENDĠRME 

Bu çalıĢmada bir ilgiye yönelik bir iplik izleyicisi geliĢtirilmiĢ ve hassas bir zaman 

bilgisi alma ve kaydetme yöntemi ele alınmıĢtır. Ġzleyici bir üretici-tüketici problemi 

ile Tomcat veb sunucusu üzerinde denenmiĢtir. Sonuçlar ilgiye yönelik yaklaĢımın 

kolaylıkla kullanılabileceğini ve metrik-tabanlı analiz metodunun geliĢtiricilere, 

ipliklerinin programlarının geliĢim aĢamasında nasıl davrandıklarıyla ilgili gerçek 

zamanlı sonuçlar verdiğini göstermektedir. Ġlgiye yönelik programlama Java sanal 

makinesi üzerinde iplik izleme için kullanılmıĢ ve iplik durum değiĢimine neden olan 

çağrılar yakalanarak izlenmiĢtir. Ek olarak Java bu tür izleme için bazı makine 

seviyesinde bilgilere eriĢim ihtiyacı duyar; çalıĢma aynı zamanda bu bilgileri Java 

bağlamında almak için kullanılan yöntemi de sunmaktadır.  

Java programlama dilinde çok-iplikli programlar geliĢtirmek üzere iplik bazında 

ayrıntılı bilgiler sunan JĠYĠPĠZ, sistem denendikten sonra ipliğin davranıĢının 

anlaĢılmasını kolaylaĢtırmakta ve böylece geliĢtirici ve mimarlara ipliğin tasarımda 

beklenen davranıĢıyla gerçek davranıĢı arasındaki farkı sunmaktadır. Buna göre 

tasarımda gereken güncellemeler yapılabilir ya da iplikler arası tutarlılığı sağlamak 

üzere hangi ipliğe nasıl bir önlem alınmalı kolaylıkla belirlenebilir. 

Ġpliklerin doğru Ģekilde senkronize edilmediği durumlarda kullanım oranları hemen 

düĢüĢ göstermekte ve kritik durum ve süresinden nerede takıldığı 

anlaĢılabilemektedir. JĠYĠPĠZ tanımladığı baĢarım metrikleri yardımıyla 

geliĢtiricilere çok iplikli programlar geliĢtirme konusunda çok faydalı bilgiler 

sunmakta ve yardımcı olmaktadır. 

JĠYĠPĠZ ilgiye yönelik programlama ile kolaylıkla izlemeyi sistemden ayıran bir 

Ģekilde tasarlanmıĢtır. GeliĢtiricilerin tek yapması gereken jiyipiz.jar dosyasını 

projelerine eklemektir. Daha sonra JĠYĠPĠZ projedeki bütün yapıları dokuyarak 

izleme bilgisini ekler ve Eclipse ortamındaki görüntüleyicisi ile görüntülemesini 

sağlar. Bu Ģekilde iplik bazında gerekli sonuçlar alınıp düzenlemeler yapıldıktan 

sonra jiyipiz.jar proje kütüphaneleri arasından çıkarılıp projeyle izleme iĢleminin 
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kolaylıkla ayrılması sağlanmıĢ olur. JĠYĠPĠZ bu özellikleri sayesinde geliĢtiriciler 

için son derece kullanıĢlı ve esnek bir kütüphanedir. 

JĠYĠPĠZ tarafından getirilen ek yük diğer izleyicilerin getirdiklerinden biraz daha 

yüksek olarak ölçülmüĢtür. Bununla birlikte JĠYĠPĠZ diğer izleyicilerden farklı 

olarak her bir iplik için belirli metrikleri hesaplamak suretiyle bir metrik-tabanlı 

yaklaĢım uygulamaktadır. Doğal arayüzden yapılan metot çağrıları ve detaylı durum 

bilgisinin oluĢturduğu bilgi gerçek zamanlı iplik izleme için değerlidir. Doğal 

arayüzden yapılan çağrılar alt yapıda paylaĢılan bir kütüphaneyi kullanmaktadır, bu 

nedenle paylaĢılan kütüphanenin desteklediği platformlara göre platform 

bağımsızlığı sınırlıdır.  

AspectJ kullanarak ĠYP yaklaĢımlı izleyici gerçekleme yaklaĢımının yararlı olduğu 

görülmüĢtür. ĠYP, çoğunlukla bir uygulamanın iĢlevsel olmayan izleme mantığını 

iĢlevsel mantığından ayırmak ve etkili ve verimli bir izleyici yapmaya yardımcı 

olduğu için seçilmiĢtir. Sonuç olarak JĠYĠPĠZ kolaylıkla geniĢletilebilir modüler 

yapısıyla kullanması kolay bir iplik izleyicisidir. 

JĠYĠPĠZ iĢlevselliği iplik baĢarım ve davranıĢını analiz etmeye yardımcı olan birkaç 

metrik sunmaktadır. Bu metriklerle uygulama geliĢtirici olası darboğaz veya arıza 

koĢullarını bulmak amacıyla program akıĢının çeĢitli yönlerini analiz edebilir. 

Örneğin JĠYĠPĠZ üretici-tüketici iliĢkisini izlemek için kullanılabilir. Ayrıca, 

ipliklerin kaynaklara bağlı olduğu durumlarda JĠYĠPĠZ ile ipliklerin yaĢam 

döngüsünü  izlemek, bloke oldukları zaman dönemlerini belirlemek,  ve bir kaynağın 

hazır olmasını beklemek mümkündür . “Girdi-iĢleme-çıktı sıralı” uygulamalarda, 

örneğin bir veb uygulamasında, JĠYĠPĠZ‟in kullanım oranı ve cevap süresi metrikleri 

kullanıcı istemlerini iĢleme ve sonuç üretmenin ne kadar zaman aldığını göstererek 

sistemin baĢarımının değerlendirilmesine olanak verir.  

Sonuçlara bakarak, JĠYĠPĠZ sahip olduğu tasarım ve uygulama kararları ile gerçek 

zamanlı iplik izleme için ĠYP teknikleri ile AspectJ kullanımının uygunluğunu 

kanıtlamaktadır. Metrik tabanlı yöntemin iplik davranıĢlarını analiz etmede 

kullanılabilir bir yöntem olduğu gösterilmiĢtir. 
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EK A.1 TÜRKÇE KARġILIKLAR SÖZLÜĞÜ 

 

Açıklama notu:Annotation 

Arakod: Bytecode 

Bağlam: Context 

Belirlenebilir: Deterministic 

Belirlenemez: Non-deterministic 

BileĢen: Component 

BirleĢme Noktası: JoinPoint 

ÇalıĢma zamanı: Run-time 

Çerçeve: Framework 

Çizenek: Diagram 

Çok iplikleme: Multi-threading 

Derleme zamanı: Compile-time 

Dinamik: Dynamic 

Doğal arayüz: Native interface 

Dokuma: Weaving 

Ekran Aleti: Widget 

Ek yük: Overhead  

Enine Kesen: Crosscutting 

Esnasında: Around 

EĢleĢme: Matching 

Etmen: Agent 

Hesaplama: Computing 

Girdi: Input 

Göze: Bit  

Ġcra Kodu: Advice 

Ġcra Noktası: Pointcut 

Ġlgi: Aspect 

Ġplik: Thread 

Ġstemci: Client 

Ġzleme: Profiling 

Kanca: Hook 

Kesintili: Pre-emptive 

Kırmık: Çhip  

Kutu: Container 

Metod: Method 

Muteks: Mutex 

Öncelik kuyruğu: Priority queue 

Önce: Before 

Saklayıcı: Register 

Sayaç: Counter 

Semafor: Semaphor 

Senkronizasyon: Synchronization  

Sıralayıcı: Scheduler 

Soket:  Socket 

Sonda: Probe 

Sonra: After 
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Sözdizim: Syntax 

Statik: Statik 

Sunucu: Server 

Tampon: Buffer 

Tanım: Definition 

TaĢınabilir: Portable 

Tik: Tick 

Uyumlu Ek: Plug-in 

Veb: Web  

Veri: Data 

Yığma bellek: Heap 

Yönelik: Oriented 

Yükleme zamanı: Load-time 

Yük sınaması: Load test 

Yürütme: Execution  
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EK B.1 JĠYĠPĠZ PAYLAġILAN KÜTÜPHANE KAYNAK KODU 

 
#ifdef _WIN32 

#define _WIN32_WINNT 0x0500 

 

#ifdef UNICODE 

#undef UNICODE 

#endif 

 

#ifdef _UNICODE 

#undef _UNICODE 

#endif 

 

#include <windows.h> 

#include <winbase.h> 

#include <tchar.h> 

 

#define BOOL int 

#define bool int 

     

typedef BOOL (WINAPI *LPFN_GSI)( LPSYSTEM_INFO ); 

typedef BOOL (WINAPI *LPFN_ISWOW64PROCESS) (HANDLE, PBOOL); 

BOOL IsWow64( void ); 

 

#endif 

 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

#include <sys/time.h> 

#include <time.h> 

 

#ifndef _WIN32 

     #define __USE_GNU 

     #include <unistd.h> 

     #include <sys/types.h> 

#ifdef sun 

     #include <sys/processor.h> 

     #include <sys/procset.h> 

#else 

     #include <sched.h> 

#endif 

 

#endif 

 

 

#ifndef _WIN32 

#define BOOL int 

#define bool int    

#endif  

 

#ifndef _M_X64 

 

#ifdef _WIN32 
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void mycpuid( int * p, unsigned int param ) 

{ 

   __asm { 

             mov    edi, p 

             mov    eax, param 

             cpuid 

             mov    [edi+0d],  eax 

             mov    [edi+4d],  ebx 

             mov    [edi+8d],  ecx 

             mov    [edi+12d], edx 

         } 

} 

#else 

#ifdef __GNUC__ 

void mycpuid( int * p, unsigned int param ) 

{ 

   __asm__ __volatile__ 

   ( 

      "cpuid;" 

      : "=a" (p[0]), "=b" (p[1]), "=c" (p[2]), "=d" (p[3]) 

      : "a" (param) 

   ); 

} 

#else /* not __GNUC__ */ 

void mycpuid( int * p, unsigned int param ) 

{ 

#ifndef __x86_64 

   __asm__ __volatile__ 

   ( 

      "mov    %0, %%edi\n\t" 

      "cpuid;\n\t" 

      "mov    %%eax, 0(%%edi)\n\t" 

      "mov    %%ebx, 4(%%edi)\n\t" 

      "mov    %%ecx, 8(%%edi)\n\t" 

      "mov    %%edx, 12(%%edi)\n\t" 

      : 

      :"m" (p),"a" (param) 

      :"ebx","ecx","edx","edi" 

   ); 

#else 

  __asm__ __volatile__ 

   ( 

      "movq    %0, %%rdi\n\t" 

      "cpuid;\n\t" 

      "mov    %%eax, 0(%%rdi)\n\t" 

      "mov    %%ebx, 4(%%rdi)\n\t" 

      "mov    %%ecx, 8(%%rdi)\n\t" 

      "mov    %%edx, 12(%%rdi)\n\t" 

      : 

      :"m" (p),"a" (param) 

      :"ebx","ecx","edx","rdi" 

   ); 

#endif /* __x86_64 */ 

} 

 

#endif /* __GNUC__ */ 

#endif /* _WIN32 */ 

#endif /* _M_X64 */ 

 

#ifdef _M_X64  

#pragma intrinsic(__cpuid) 
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#else  

#define __cpuid mycpuid 

#endif 

 

 

typedef struct _LOGICALPROCESSORDATA 

{ 

   unsigned int nLargestStandardFunctionNumber; 

   unsigned int nLargestExtendedFunctionNumber; 

   int nLogicalProcessorCount; 

   int nLocalApicId; 

   int nCPUcore; 

   int nProcessorId; 

   int nApicIdCoreIdSize; 

   int nNC; 

   int nMNC; 

   int nCPUCoresperProcessor; 

   int nThreadsperCPUCore; 

   int nProcId;  

   int nCoreId; 

   bool CmpLegacy; 

   bool HTT; 

}  LOGICALPROCESSORDATA, *PLOGICALPROCESSORDATA; 

 

#define MAX_NUMBER_OF_LOGICAL_PROCESSORS 96 

#define MAX_NUMBER_OF_PHYSICAL_PROCESSORS 8 

#define MAX_NUMBER_OF_IOAPICS 16 

LOGICALPROCESSORDATA 

LogicalProcessorMap[MAX_NUMBER_OF_LOGICAL_PROCESSORS];  

int   

PhysProcIds[MAX_NUMBER_OF_PHYSICAL_PROCESSORS+MAX_NUMBER_OF_IOAPICS]

; 

 

int more = 0; 

typedef unsigned long long tiksayisi; 

 

unsigned long long int rdtsc(void) 

{ 

   unsigned long long int x; 

   unsigned a, d; 

 

   __asm__ volatile("rdtsc" : "=a" (a), "=d" (d)); 

 

return ((unsigned long long)a) | (((unsigned long long)d) << 32); 

} 

 

unsigned apic_id(void) 

{ 

   unsigned apic_id = 0; 

   unsigned int op1 = 1; 

   unsigned int op2 = 24; 

   unsigned deger = 0; 

 

   __asm__ volatile("mov %1,%%eax;mov  

%%eax,%0;":"=r"(apic_id):"r"(op1):"%eax"); 

   __asm__ volatile("cpuid;"); 

   __asm__ volatile("mov %1,%%ecx;shr %%cl,%%ebx;mov 

%%ebx,%0;":"=r"(deger):"r"(op2):"%ecx"); 
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return deger; 

 

} 

 

static __inline__ tiksayisi tikDegeriOku(void) 

{ 

     unsigned a, d; 

     asm("cpuid"); 

     asm volatile("rdtsc" : "=a" (a), "=d" (d)); 

 

     return (((tiksayisi)a) | (((tiksayisi)d) << 32)); 

} 

 

#ifdef _WIN32 

BOOL IsWow64( void ) 

{ 

   BOOL bIsWow64 = FALSE; 

   LPFN_ISWOW64PROCESS  

   fnIsWow64Process = (LPFN_ISWOW64PROCESS)GetProcAddress(  

                        GetModuleHandle( TEXT("kernel32") ),  

                        "IsWow64Process" ); 

   if (NULL != fnIsWow64Process) 

   { 

      if (!fnIsWow64Process( GetCurrentProcess(), &bIsWow64) ) 

      { 

         // handle error 

      } 

   } 

   return bIsWow64; // For a 64-bit app running under 64-bit 

Windows, this is FALSE. 

} 

 

int QueryNumLogicalProcessors( void ) 

{ 

   LPFN_GSI Gsi;   

   SYSTEM_INFO siSysInfo; 

 

   // Copy the hardware information to the SYSTEM_INFO structure.  

   if ( IsWow64() ) 

   { 

      Gsi = (LPFN_GSI) GetProcAddress( GetModuleHandle( 

TEXT("kernel32") ),"GetNativeSystemInfo" ); 

       

      if (Gsi) 

         Gsi( &siSysInfo );              

      else 

         GetSystemInfo( &siSysInfo ); 

   } 

   else 

      GetSystemInfo( &siSysInfo );  

   return( siSysInfo.dwNumberOfProcessors ); 

} 

 

void LockToLogicalProcessor( int n ) 

{ 

   DWORD_PTR ProcessAffinityMask; 

   DWORD_PTR SystemAffinityMask; 

   BOOL rc; 

   DWORD pm, pmm; 

   rc = GetProcessAffinityMask( GetCurrentProcess(), 

&ProcessAffinityMask, &SystemAffinityMask ); 
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   pm = SystemAffinityMask; 

   pmm = 1; 

   while (n)  

   { 

      pmm = pmm << 1; 

      n--; 

   } 

   ProcessAffinityMask = pmm; 

   rc = SetProcessAffinityMask( GetCurrentProcess(), 

ProcessAffinityMask ); 

} 

#else 

 

int QueryNumLogicalProcessors( void ) 

{ 

   return (int) sysconf( _SC_NPROCESSORS_ONLN ); 

} 

 

#ifdef sun 

void LockToLogicalProcessor( int n ) 

{ 

   int rc; 

   rc = processor_bind( P_PID   , 

                        P_MYID  , 

                        n       , 

                        NULL     

                      ); 

} 

#else 

void LockToLogicalProcessor( int n ) 

{ 

   int rc; 

   cpu_set_t cpuset; 

   memset( &cpuset, 0, sizeof( cpu_set_t ) ); 

   CPU_SET( n, &cpuset ); 

   rc = sched_setaffinity( 0, 

                          sizeof( cpu_set_t ), 

                          &cpuset ); 

} 

#endif 

#endif 

 

int whichcpu( void ) 

{ 

   int CPUInfo[4] = {0,0,0,0}; 

   __cpuid( CPUInfo, 1 ); 

   return ((CPUInfo[1] >> 24) & 0xff); 

} 

 

unsigned islemciHiziniAl() { 

 

     tiksayisi tik1,tik2; 

     unsigned hiz =0; 

 

     tik1 = tikDegeriOku();      

    

     sleep(1); 

    

     tik2 = tikDegeriOku();      

    

     // clock frequency 
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     hiz = (unsigned)((tik2-tik1)/1);      

 

     return hiz; 

} 

 

int getLogicalProcessorNumber() { 

 

int nlp, num_processors, i, j, current; 

 

   memset( (void *) &LogicalProcessorMap, 0, sizeof(      

LogicalProcessorMap ) ); 

   memset( (void *) &PhysProcIds, 0, sizeof( PhysProcIds ) ); 

   nlp = QueryNumLogicalProcessors(); 

   current = whichcpu(); 

   for ( i = 0; i < nlp; i++ ) 

       cpuid( i ); 

   LockToLogicalProcessor(current); 

 

   num_processors = 0; 

 

   for ( i = 0; i < nlp; i++ ) 

      PhysProcIds[LogicalProcessorMap[i].nProcId]++; 

   for ( i = 0; i < 

(MAX_NUMBER_OF_PHYSICAL_PROCESSORS+MAX_NUMBER_OF_IOAPICS); i++ ) 

      if (PhysProcIds[i])  

         num_processors++;       

 

   return nlp; 

} 

 

JNIEXPORT jlong JNICALL Java_tr_edu_itu_fbe_data_ SayacOkuyucu 

_getClockSpeed 

  (JNIEnv *env, jobject obj)  

{ 

    unsigned clockSpeed; 

 

    clockSpeed = getClockSpeed(); 

 

    return clockSpeed; 

 

} 

 

JNIEXPORT jint JNICALL Java_tr_edu_itu_fbe_data_ SayacOkuyucu 

_getLogicalProcessorNumber 

  (JNIEnv *env, jobject obj)  

{ 

    int logicalProcessorNumber; 

 

    logicalProcessorNumber = getLogicalProcessorNumber(); 

 

    return logicalProcessorNumber; 

} 

 

JNIEXPORT jlong JNICALL Java_tr_edu_itu_fbe_data_ SayacOkuyucu 

_getAPICID 

  (JNIEnv *env, jobject obj) 

{ 

    unsigned id = 0; 

 

    id = apic_id(); 
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    return id; 

} 

 

JNIEXPORT jlong JNICALL 

Java_tr_edu_itu_fbe_data_SayacOkuyucu_getRDTSC 

  (JNIEnv *env, jobject obj) 

{ 

    unsigned long long int x; 

 

    x = rdtsc(); 

 

    return x; 

} 

 

int main() 

{ 

    return 0; 

} 
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