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ÖZETÇE

Büyüyen telsiz haberleşme teknolojisi beraberinde artan bir

girişim problemi getirmiştir. Geleceğin yüksek veri hızı ve servis

kalitesi gerektiren telsiz uygulamalarının gerçeklenebilmesi

büyük oranda girişim probleminin hafifletilmesine bağlıdır.

Farklı telsiz iletişim teknolojilerinin yardımlaşmalı kaynak kul-

lanımı bu yönde önemli bir yöntemdir. Bu yardımlaşmanın

gerçek hayatta yapılabilmesine yardımcı olacak “bağlanırlık

aracılığı” adını verdiğimiz bir yazılım mimarisi geliştiriyoruz.

Bu bildiride bağlanırlık aracılığı mimarisini ve bu mi-

marinin parçaları olan WAPI ve dağıtık veri havuzu (CBDR)

kütüphanelerini anlatıyoruz.

ABSTRACT

The growth of wireless communications has brought about the

problem of interference. The realization of future wireless ap-

plications that require high data rate and service quality greatly

depends on the alleviation of the interference problem. To this

end, collaborative resource allocation between different wire-

less technologies has become an important technique. We have

been designing a software architecture that we call “connec-

tivity brokerage”, that will enable this collaboration. In this pa-

per we explain the connectivity brokerage software architecture,

and two parts of it; namely WAPI and distributed repository

(CBDR) software libraries.

1. GİRİŞ

Yakın geçmişte telsiz haberleşme teknolojisi büyük bir gelişim

göstermiştir. Bu gelişmelerin sonucunda bir ortamdaki telsiz

haberleşme cihazları çoğalmış, veri hızları büyümüş ve mev-

cut cihazların, haberleşme protokollerinin ve de veri türlerinin
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çeşitliliği artmıştır. Yakın gelecekte trilyonlarca düğümden

oluşan algılıyıcı ağlarının aynı zamanda ve heryerde bütün

dünyayı saracağı ve bunlardan elde edilen verilerin enerji,

çevre, trafik, sağlık gibi birçok uygulamada kullanılacağı

öngörülmektedir [1]. Ancak bir aradaki bu kadar çok cihazın

ve teknolojinin eşgüdümsüz bir şekilde aynı bantları (örneğin

2.4GHz ISM bandı gibi) kullanması beraberinde girişim prob-

lemine yol açmıştır. Girişimin giderek artması geleceğin uygu-

lamalarının veri hızı, veri gecikmesi, uçtan uca servis kalitesi

gibi gereksinimlerini karşılamada zorluklar çıkaracak ve önlem

alınmadığı takdirde telsiz iletişimde görülen bu gelişim sonunda

kendi kendine ket vuracaktır [2].

Günümüz teknolojileri Shannon kapasitesine yakın bir nok-

tada çalışmaktadır ve fiziksel katmandaki kapasite artırımları

git gide zorlaşmaktadır. Buradan hareketle farklı haberleşme

teknolojilerin birbirleri ile yardımlaşması, kaynakların di-

namik bir şekilde farklı uygulamalara aktarılması, böylece

mevcut sınırlı kaynakların en iyi şekilde kullanılması ve

girişimin en aza indirilmesi gerekmektedir. Bunun için mev-

cut kaynakların ve kısıtlamaların öğrenilmesi (algılama),

farklı düğümler tarafından öğrenilen bilgilerin tüm cihazlara

yayılması (bilgi dağıtımı) ve son olarak da ağların sürekli

değişen ağ parametrelerine intibak edecek şekilde ortak görüş

birliğine varıp alınan kararları hayata geçirmesi (dinamik

kaynak kullanımı eniyilenmesi) geleceğin kablosuz iletişim

teknolojilerinin önemli unsurlarından olacaktır.

Bu yöndeki araştırmalar ve gelişmeler son yıllarda art-

maktadır. Bilindiği gibi telsiz iletişim ortamının geleneksel

tekniklerle paylaşıldığı ağlarda toplam kapasite sabittir. Buna

karşın Gupta ve Kumar çokgen bağlantılı (mesh) ağlarda

toplam ağ kapasitesinin düğüm yoğunluğunun karekökü ile

doğru orantılı olarak arttığını göstermişlerdi [3]. Çokgen

bağlantılar ile düğümlerin yardımlaşması sayesinde, düğümler

arası girişim kısıtlanır ve aynı anda değişik bağlantılar

arası veri gönderilebilir. Yardımlaşmanın kaynak kullanımının

iyileştirilmesindeki faydasına bu güzel bir örnektir. Daha

sonra Özgür ve diğerleri “yardımlaşmalı MIMO” tekniği ile



toplam kapasitenin düğüm yoğunluğu ile doğru orantılı olarak

artırılabilieceğini gösterdi [4]. Bu da yoğunluk ne kadar ar-

tarsa artsın, düğüm başına düşen kapasitenin azalmaması de-

mektir. Bu çalışma yardımlaşmanın bizi nerelere kadar götüre-

bileceğinin teorik bir göstergesidir 1. Ayrıca yazılımlı radyo

ve fırsatçı spektrum kullanımı gibi yeni araştırma alanları be-

lirli bir bantta yayın yapma kısıtlamasının olmaması gibi yeni

olanaklar getirmiştir. Bu teknolojilerin de diğerleri ile bir-

likte yardımlaşmalı kaynak kullanımı, kablosuz haberleşmenin

sınırlarını günümüzdekinden çok daha ileriye taşıyabilir.

Öte yandan günümüzde kullanımda olan bir teknoloji aynı

banttaki diğer bir teknoloji ile girişimden kaçınmak için genelde

reaktif mekanizmalar uygular. Örneğin Bluetooth frekans at-

laması yaparken bir 802.11 ağının kullandığı banta denk

geldiğinde paket yollamamayı seçebilir [5]. Bizim önerdiğimiz

bunun ötesinde değişik ağların ve/veya teknolojilerin bilgi

paylaşımında bulunup ortak bir görüş birliğine vararak kay-

nakları kullanmasıdır. Bu günümüzde yaygın olmamakla bir-

likte basit örnekleri standartlara girmeye başlamıştır. Örnek

olarak alıcının en iyi erişim noktasını seçmesini sağlayan

802.11k ilavesi veya Bluetooth ile 802.11’in arasındaki

girişimin azaltılması için kurulan 802.15.2 çalışma grubunu,

ya da lisanssız bantlardaki bir arada var oluş önerilerini in-

celeyen 802.19 danışma grubunu sayabiliriz. Ancak tüm bu

çabalar durum bazında ele alınan ve hususi teknolojilere yöne-

lik çalışmalardır.

Biz çeşitli telsiz haberleşme teknolojilerinde bah-

settiğimiz yardımlaşmanın gerçeklenebilmesine yardımcı

olacak “Bağlanırlık Aracılığı (Connectivity Brokerage – CB)

” adında bir yazılım mimarisi geliştirmekteyiz. Bu mimari

teknolojiden bağımsız olarak kullanıcılara düğümler arası bilgi

paylaşımına, değişen koşullara göre dinamik bir şekilde dağıtık

ya da merkezi olarak fikir birliklerine varmalarına ve bunları

uygulamalarına yardımcı bir arayüz sağlamaktadır. Özellikle

belirtmek gerekirse bilişsel radyo da bu mimarinin hizmet

kapsamına girer ve örneğin yazılımlı radyolar ile 802.11 rady-

olarının yardımlaşmasını sağlayabilir. Bu mimarinin detayları

daha önce yayınlamış olduğumuz tanıtım belgesinde (white

paper) bulunabilir [6]. Yakın geçmişte çıkan IEEE 1900.4 stan-

dardı [7] çok benzer hedeflerle bir mimari önermektedir. Ancak

bu mimarinin esas kapsamının hücresel telsiz haberleşme

ağları olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca bu kapsam, bizim

mimarimizden farklı olarak fonksiyonalitenin ağ ve düğümlere

göre ayrı ayrı özelleşmiş yöneticilere bölünmesine yol açmıştır

ki bu da mimarinin evrenselliğini ve ölçeklendirilebilirliğini

(scalability) sınırlandırmaktadır.

Bir sonraki bölümde eksiksizlik için CB mimarisinin

üzerinden kısaca geçeceğiz. Daha sonraki bölümlerde ise son

birkaç ayda geliştirmiş olduğumuz ve CB’nin yapı taşlarından

olan WAPI kütüphanesi ve CBDR dağıtık veri havuzunu anlat-

acağız. WAPI ve veri havuzunun önceki benzerlerinden farkları

da ilgili bölümlerde anlatılacaktır.

2. BAĞLANIRLIK ARACILIĞI (CB)

CB yazılım mimarisi nesne yönelimli bir mimaridir ve temel

yapı taşı CAgent (Connectivity Agent) adını verdiğimiz soyut

1Pratikte bu metodun uygulanması eşzamanlama ve sıradüzen kuru-

lumu problemleri açısından zordur.

nesnelerden oluşur. Her CAgent bağlanırlık aracılığının etkin

olduğu kapsamda bir görevden sorumludur ve bu görevin

gerektirdiği şekilde özelleşmiş CAgent’lar bir taban sınıftan

türerler. Planladığımız işlevselliklerin yerine getirilebilmesi için

aşağıdaki özel CAgent sınıflarını tanımladık:

• Hava Arayüzü CAgent’ı (AI): Belirli bir telsiz

haberleşme teknolojisinin (örneğin 802.11 donanımı ve

yazılımı) diğer CAgent’lar ile beraber çalışabilmesi ve

kontrol edilebilir parametrelerinin açığa çıkarılması için

gerekli arayüzü sağlar.

• Platform CAgent’ı (PA): Üzerinde herhangi bir tel-

siz haberleşme teknolojisi (802.11, Bluetooth, 3G, LTE,

WiMax, yazılımlı radyo, vb. ) barındıran mobil ya da

sabit bir cihaza platform diyoruz. PA, temsil ettiği plat-

formun çıkarlarını temsil eden CAgent’tır.

• Birörnek Ağ CAgent’ı (UniNet): Ortak bir kümedeki

kurallara göre hareket eden ağları temsil eder.

Günümüzde kullanımda olan çoğu ağ aslında bu tanımın

içine girer. Örneğin bir baz istasyonuna bağlı cep tele-

fonları, ya da bir erişim noktasına bağlı 802.11 cihazları.

Bu ağlarda yapılabilecek iyileştirmeler en iyi kanalın

seçilmesi, zamanlama (scheduling) ve benzerleridir ki

bunlar günümüzde de yapılmaktadır. Bizim istediğimiz

bu gibi kontrollerin diğer ağlara da açılması ve ortak

bir eniyilemeye gidilmesidir. Bunu bir sonraki CAgent

sağlar.

• Birleşik Ağ CAgent’ı (CompNet): Bu CAgent

yardımlaşmak isteyen (benzer ya da ayrı teknoloji-

leri kullanan) ağların temsil edildiği UniNet veya

diğer CompNet’lerin haberleşmesi ve ortak bir çözüme

ulaşmasını sağlar. Bu açıdan bağlanırlık aracılığının

gerçekleşmesinde en temel yapı taşıdır. Ayrıca birden fa-

zla seviyede CompNet’lere izin veren hiyerarşik yapı

mimarinin ölçeklendirilebilirliğini artırmaktadır.

Yukarıda CAgent’ların sadece işlevlerinden bahsettik.

Bunların gerçek platformlara eşlemlemesi Şekil 1’de bir örnek

üzerinde gösterilmiştir. Bu örnekte iki adet 802.11 (Wi-Fi)

ağı, iki adet Bluetooth ağı ve bir adet ZigBee (802.15.4)

ağı yardımlaşmaktadır. Her ağın kendi UniNet’i o ağa

mensup platformlar arasında dağıtık olarak gerçeklenmiştir.

Dört ayrı UniNet’in yardımlaşmasını CompNet1 isimli

CompNet sağlar ve bu da bütün platformlara dağıtık

olarak gerçeklenmiştir. Ayrıca platformlardaki her teknoloji

için bir AI oluşturulmuştur. Platform CAgent’ları şekilde

gösterilmemiştir. CAgent’lar hiyerarşide bağlı oldukları diğer

CAgent’lar ve aynı CAgent’ın değişik platformlardaki

parçaları ile yardımlaşabilir. Bu yardımlaşmalar şekilde oklar

ile gösterilmiştir. Bu yardımlaşmalar ile ilgili veri akışı farklı

platformlar arasında olacak ise bu “sanal kontrol kanalı” (vir-

tual control channel – VCC) adını verdiğimiz kanal üzerinden

olur. VCC CB’ye bir servis olarak tasarımlayıp gerçekleştirmeyi

düşündüğümüz bir soyutlamadır ve bunun ile ilgili daha fazla

bilgiyi [6]’da bulabilirsiniz.

CAgent ana sınıfında bulunması gereken altı adet

işlev belirledik. Bu işlevler keşif, veri havuzu, eniyileme,

yürütme, erişim kontrolü ve idareden oluşur. İşlevlerin isim-

leri ne işe yaradıkları hakkında bilgilendiricidir. Örnek ver-

mek gerekirse, “keşif” kaynakların (örneğin kullanılmayan



CompNet1 CompNet1CompNet1 CompNet1

WiFiNet1 WiFiNet2BTNet1 BTNet2 BTNet2 ZBNet1

WiFi1 WiFi2BT1 BT2 BT2 ZB1

Platform1 Platform1 Platform3 Platform4

Şekil 1: CAgent somut örneklerinin (instance) platformlara eşlemlemesi. En alttaki kutular hava arayüzü CAgent’ları, ikinci kat-

takiler birörnek ağ CAgent’ları, en üsttekiler de bileşik ağ CAgent’larıdır. Platform CAgent’ları şekilde gösterilmemiştir. Aynı

isimle etiketlenen CAgent’lar birlikte aynı nesneyi dağıtık olarak gerçekler. “ZB”, “Zigbee” yerine, “BT” ise “Bluetooth” yerine

kullanılmıştır. İki yönlü oklar CAgent’lar arası bilgi paylaşımı ve yardımlaşmayı betimler.

bantlar) ve kısıtlamaların (örneğin girişim seviyesi) keşfine

yarar. Veri havuzu bilgilerin depolanması ve diğer CAgent’lara

aktarılmasında görev alır. Yürütme ağlar arası yardımlaşma

ile varılan kaynak kullanımı politikalarını uygular. Özelleşen

CAgent’ların görevine göre bazı işlevler önem kaybedip

bazıları kazanabilir. Mesela CompNet’in eniyileme işlevi

keşifden çok daha önemliyken, AI’larda keşif ve yürütme

önemlidir.

Sonraki iki bölümde CB mimarisinin yapı taşlarından olan

WAPI kütüphanesini ve CBDR dağıtık veri havuzunu anlat-

acağız.

3. WAPI KÜTÜPHANESİ

Yukarıda bahsi geçen AI CAgent’larının yürütme işlevinin

gerçeklenmesinin bir parçası olarak WAPI kütüphanesini

geliştirdik. WAPI, Linux çekirdeği tarafından erişilebilir telsiz

ağ arayüzlerinin kullanımı kolay bir şekilde yapılandırılması

hedeflenerek geliştirilmiş bir C/C++ kütüphanesidir. Şu an

itibarı ile 802.11 arayüzlerini desteklemektedir. İşlevsel olarak

iwconfig, wlanconfig, iw, ifconfig ve route ko-

mut satırı araçlarına benzerlik göstermektedir. Örneğin 802.11

arayüzünün kanal seçimi, güç ayarı, modülasyon ayarı, ağ

geçidi seçimi, yönlendirme tablolarının yapılandırılması vb.

işlevler bu kütüphane kullanılarak yapılabilir. Her ne kadar

bahsi geçen komut satırı araçları da son derece kullanışlı olsalar

da, bu işlevselliğe bir program tarafından erişilmek istendiğinde

ciddi sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Örneğin komut çıktılarında

istenilen bilginin bulunduğu alanın çıkarılması yöntemi, ko-

mut satırı aracının yeni sürümlerindeki değişikliklerden dolayı

problem yaratabilir. Bizim kütüphanemizi kullanan bir program

ise çok daha kolay, esnek ve güvenilir bir şekilde donanım

yapılandırmaları gerçekleştirebileceklerdir.

Örnek teşkil etmesi açısından, WAPI kütüphanesi kul-

lanılarak Wi-Fi arayüzünün kanal ayarının yapılandırılması ile

ilgili bir kod parçası aşağıda verilmiştir.

int chan;

double freq;

wapi_get_freq(sock, ifname, &freq,

&freq_flag);

wapi_freq2chan(sock, ifname, freq, &chan);

printf("Current freq: %g, chan: %d\n",

freq, chan);

printf("Setting chan to 1...\n");

wapi_chan2freq(sock, ifname, 1, &freq);

wapi_set_freq(sock, ifname, freq,

freq_flag);

WAPI iwconfig, ifconfig, vb. komut satırı araçlarını

bizim yerimize çağıran bir kütüphaneden ibaret değildir.

Linux çekirdeğindeki wext, nl80211, vb. modülleri aracılığı

ile donanıma erişim sağlamaktadır. wext modülü için

çekirdek ile ioctl fonksiyonları kullanılarak iletişim kuru-

lurken, nl80211 için libnl tarafından sağlanan kütüphane

işlevleri kullanılmaktadır. Ek olarak, herhangi bir donanımın

tanınmadığı ya da belirli bir yapılandırmanın desteklenmediği

bir durumda, donanım seviyesindeki cihaza özel iletişim

çekirdek tarafından sağlandığından, yapılması gereken bu

özelliğin Linux çekirdeğine eklenmesi olacaktır. Diğer bir

deyişle, WAPI, Linux tarafından desteklenen tüm donanımlara

ve bu donanımların Linux çekirdeği tarafından sağlanan tüm

yapılandırma özelliklerine erişim sunmaktadır.

WAPI ile benzer nitelikler taşıyan başka yazılım pro-

jeleri de bulunmaktadır. Örnek olarak libiw ve libnm ver-

ilebilir. Bu kütüphanelerin bir çoğu donanıma kısıtlı erişimi

sağlar, route, ifconfig, vb. araçlar tarafından sağlanan

erişilebilirliği sunamaz. Gömülü cihazlar üzerinde çalışacak

kadar hafif bir yapıya sahip değildirler. Donanımın belirli

bir anda, sadece tek bir özelliğini değiştirilememesi ve/veya

sağlanan fonksiyonların programın akışını durduran (block-

ing) nitelikte olması gibi eksikler barındırmaktadırlar. WAPI

projesinde bahsi geçen tüm bu eksiklikler göz önüne alınıp

giderilmiştir.



WAPI projesi kaynak kodu ve uygulama programlama

arayüzü tamamen belgelendirilmiş olup açık kaynak kodlu

olarak dağıtılmaktadır. Projenin kaynak koduna ve belge-

lendirmeye http://vy.github.com/wapi/ adresinden

ulaşabilirsiniz. WAPI kütüphanesi OpenWrt 2 resmi paket

arşivine de kabul edilmiştir.

4. DAĞITIK VERİ HAVUZU (CBDR)

Veri havuzu işlevi bütün CAgent’larda birörnek olarak vardır

ve böylece ortak bir veri deposu dağıtık olarak gerçeklenir.

CAgent’ların ürettiği bütün bilgiler; keşifler, eniyileme

sonuçları, vb. burada depolanır ve ilgili diğer CAgent’lara

eşzamanlanır. Böylece veri akışı görevini de veri havuzu yer-

ine getirir.

Bağlanırlık Aracılığı Dağıtık Veri Havuzu’nun (CBDR)

yapısında, her bir CAgent’ın kendisine ait bir veri kümesi

bulunmaktadır. Bu veri kümelerinin alt kümeleri ilgili bir

ya da birden fazla CAgent ile eşleştirilebilir. Bu du-

rumda, CAgent’lardan herhangi biri eşleştirilen veri küme-

sine bir değişiklik yaptığı durumda, bu değişiklik ilgili diğer

CAgent’lardaki veri kümelerine de yansıtılacaktır.

Veri havuzu tarafından oluşturulan dağıtık havuz

yapısındaki veri kümesi eşleştirme işlemi sanal kon-

trol kanalı VCC’nin üzerinden mesaj iletimi vasıtasıyla

gerçekleştirilmektedir. Eşleştirme işlemi ilk olarak CONNECT

mesajının iki CAgent arasında bağlantı kurması ile başlar.

Aralarında bağlantı kurulmuş iki istemci, ASSOC/DISSOC

mesajları ile belirli veri kümelerinin aralarında eşleştirilmesini

ya da önceden yapılan bir eşleştirmenin iptalini sağlayabilirler.

Bunun yanında, SYNC mesajları sayesinde ise yapılan

değişikler, değişiklikten etkilenen veri kümelerine bağlı

CAgent’lara yansıtılır.

Mesaj iletimi kullanan mimarilerde dikkate alınması

gereken bir husus da değişiklik isteği taşıyan mesajların

güncelliğidir. Öntanımlı olarak veri havuzumuz en son gelen

mesajı en güncel olarak kabul etmektedir. Ancak mesajların

sırasının bozulması veri tutarsızlıklarına yol açabilir. Platform-

lar NTP benzeri genel bir saat eşzamanlaması sistemi ile

yapılandırılarak mesajların tarihsel veri taşıması ya da numar-

alandırılarak göreceli sıra numarası ile etiketlenmesi özellikleri

eklenebilir.

Anlattığımız veri havuzuna benzer işlevselliğe sahip bir

çok yazılım projesi bulunmaktadır. Bunlar arasında NFS (Net-

work File System) türevleri, IPC (Inter-Process Communica-

tion) uygulamaları ve Apache ZooKeeper 3 projesi ilk olarak

akla gelen temel çalışmalar arasında yer almaktadırlar. Fakat

bu projeler sunucu mimarisi üzerinde koşacakları planlanarak

tasarlanmıştır ve gömülü cihazlarda sistem kaynak tüketimini

asgariye indirmek bunlar için önemli bir tasarım hedefi değildir.

Diğer taraftan, bizim veri havuzu mimarimiz gömülü cihazlarda

çalışıp işlemci yükünü ve dolayısı ile güç tüketimini asgariye

indirgeyecek bir yapıda hedeflenerek tasarlanmıştır.

CBDR projesinin şu an OpenWrt platformunda testleri de-

vam etmekte olup, proje en kısa zamanda açık kaynak kodlu bir

şekilde yayınlanacaktır.

2http://www.openwrt.org/
3http://hadoop.apache.org/zookeeper/

5. SONUÇLAR

Farklı teknolojileri barındıran telsiz iletişim ağlarının

yardımlaşmalı kaynak eniyilemesi ve aktarımı için

geliştirdiğimiz bağlanırlık aracılığı (CB) yazılım mimarisini

açıkladık. Daha sonra bu mimarinin önemli parçalarından

olan WAPI ve CBDR kütüphanelerini anlattık. WAPI hava

arayüzü CAgent’larının yürütme işlevinin gerçeklenmesinde

iwconfig, wlanconfig, iw, ifconfig ve route ko-

mut satırı araçlarına benzer işlevselliği programlayıcıya kolay,

esnek ve güvenilir bir şekilde sağlar. CBDR ise CAgent’ların

hem bilgi depolamasına hem de bu bilgiyi ilgili başka

CAgent’lar ile paylaşmasına olanak sağlayan dağıtık bir veri

havuzudur. CBmimarisinin diğer kısımlarının gerçeklenmesi ve

bu mimari üzerinde koşacağımız kaynak aktarımı eniyilemesi

algoritmalarının tasarımlanması devam etmektedir.
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