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Öz— Bu makale tek kartlı bilgisayarlar üzerinde kurumsal
sistem/uygulama ve ürünlerin çalıştırılmasını amaçlayan firmalar
için düşük maliyetli, kolay kurulan ve taşınabilir bir sistem modeli
sunmaktadır. Çalışmada kurumsal ürünler olarak ElasticSearch ve
IBM WebSphere App Server Liberty Profile seçilmiştir. Böylece
gelişmiş bir arama motoru ve kurumsal bir uygulama sunucusunun
BeagleBone gibi tek kartlı bilgisayar sisteminde başarı ile çalıştığı
gösterilmiştir. Çalışma, gerçekleştirilen sisteme uygulanan
performans testlerini de içermektedir. Böylece küçük altyapılar ile
gelişmiş ve kurumsal sistemlerin gerçekleşebileceği ortaya
çıkarılmıştır.
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I.  GİRİŞ

Cisco’nun “The Internet of Things” araştırmasına göre
2020’de İnternete bağlı 50 milyar cihaz olacağı tahmin
ediliyor [1]. Bununla birlikte, BT Teknolojileri araştırma
şirketi IDC’ye göre 2020’de nesnelerin İnternet pazarı boyutu
7,1 trilyon dolara yükselmesi öngörülüyor. Bu da İnternete
bağlı cihaz oranında her sene ortalama %17,5 büyüme
öngörüsü hesaplandığını göstermektedir [2].

Bilgisayar sistemleri ve bilgi işlem araçları son 10 yılda
büyük ve ana bilgisayar (mainframe) sistemlerinin yanında
kişisel cihazlar alanında da gelişme göstermiştir. Geçmiş
yıllarda bilgi işlem sadece büyük ana makinalardan yapılırken
günümüzde kişisel bilgisayarlar, mobil cihazlar hatta
giyilebilir teknolojiler ile bilgi işlemi ve değerlendirmesi
yapılmaya başlanmıştır [3].

 Giyilebilir teknolojilerin gelişmesi ve Nesnelerin
İnterneti’nin (Internet of Things) yaygınlaşması ile birlikte
yüksek ücretli büyük bilgisayarların yanı sıra tek kartlı
bilgisayar (single board computer) sistemlerinin de kullanım
oranları artmaktadır [4].

Mobil cihazlar tek kartlı bilgisayar sistemlerine
verilebilecek en popüler ve açık örneklerden biridir. Akıllı
saatler, araç bilgisayarları ve diğer günlük kullandığımız
elektronik donanımlar da bu kategoriye dâhil edilebilir.  Tek
kartlı bilgisayarlar; mobil cihazların yanında sulama sistemleri
gibi endüstriyel alanlarda, diafon sistemleri gibi basit iletişim
sistemlerinde ve akıllı ev teknolojilerinde sıkça kullanılır
olmuşlardır.

Bu süreç günümüze gelindiğinde ticari olarak satılan tek
kartlı sistemleri ortaya çıkarmıştır. Raspberry Pi, BeagleBone,
Ardunio, PCDunio bunların en çok bilinenleridir. Aralarındaki

farklar genel olarak işletim sistemi ve donanımsal
özelliklerdir.

Kurumsal uygulamalar da geçmiş yıllar boyunca ana
makinalar çok kullanılmışken kurumsal uygulamaların artık
her cihazda kolayca çalıştırılabilmesi için bağımlılıkları
azaltılıp istenen donanım ve sistem özellikleri
düşürülmektedir. Buna karşın tek kartlı bilgisayarlarda
kurumsal uygulamaların kullanılması ile ilgili bir çalışma daha
önce yapılmamıştır. Kurumsal uygulamaların düşük sistem ve
donanım özellikleri isteyen sürümlerine hafif (light) adı
verilmektedir. Bugün Windows İşletim Sisteminden IBM
ürünlerine kadar birçok hafif sürüm uygulama ticari olarak
piyasaya sürülmüştür. Çalışma da bu tür hafif uygulamaları
günümüz tek kartlı bilgisayarlarında çalıştırılması ile uygun
fiyatlı, hızlı, bütünleşik, taşınabilen sistemler ortaya
çıkarılabileceğini gösterilmektedir.

Makale aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır. İlk bölümde
tek kartlı bilgisayarlar ve kurumsal uygulamalar ile ilgili genel
bilgi vermektedir. İkinci bölüm çalışmanın genel yapısını
anlatmaktadır. Üçüncü bölüm yapılan iki farklı uygulama
projesinin tasarımı ve uygulamasını sunmaktadır. Sonraki
bölümde çalışmada yer alan fikir ve düşünceler
tartışılmaktadır. Son bölümde ise sonuçlar verilmektedir.

II. GENEL DİZAYN VE SİSTEM

Günümüzde piyasada bulunan neredeyse tüm tek kartlı
bilgisayar sistemlerinin içinde Linux işletim sistemi
dağıtımlarından biri bulunur. Linux işletim sistemleri daha
kolay programlanabilme olanağı sağlarken aynı zamanda çok
düşük donanım ihtiyacı gerektirdiği için de tercih edilir.
Bununla birlikte, birçok kurumsal uygulama Linux tabanlı
dağıtımlar da çalışacak şekilde tasarlanmaktadır.

BeagleBone-Black(BeagleBone), Ardunio ve Raspberry Pi
ile birlikte en yaygın tek kartlı bilgisayardandır. BeagleBone
da birçok cep telefonunda bulunan AM335x 1GHz ARM®
Cortex-A8 işlemci, 512MB DDR3 RAM ve 2GB hafıza
mevcuttur. Bu donanımlara ek olarak, LAN on USB özelliği
ile USB üzerinden bir sanal ağ kurarak iletişim
kurulabilmektedir.

Dâhili depolama hafızası sadece Android ve Linux gibi
düşük sistem özellikli işletim sistemlerinin çalışması için
uygundur. Bundan dolayı kurumsal uygulamalar yüklemek
için BeagleBone’a harici 8GB USB eklenerek hafızası
arttırılmıştır.  BeagleBone’nin güç ihtiyacı USB’den
sağlanabildiği gibi 5V/2A’lık şarj cihazlarından da
sağlanabilmektedir.



BeagleBone’a sadece harici 8GB’lık ek hafıza ekleyerek
kurumsal uygulamalar olan ElasticSearch 1.4.0 ile IBM
WebSphere App Server Liberty Profile V8.5.5.3
çalıştırılacaktır. Böylece kurumsal uygulamaların tek kartlı
bilgisayarlarda çalışan bir model gösterilmiş olacaktır.

III. TASARIM VE UYGULAMALAR

A. Ortak Gereklilikler
A.1 İşletim Sistemi
Testlerde kullanılan hem IBM WebSphere App Server

Liberty Profile’in hem de ElasticSearch’ün Linux tabanlı
dağıtımları mevcuttur. BeagleBone’nin en kararlı çalıştırdığı
ve desteklediği ortak Linux dağıtımı Ubuntu ve Debian’dır.
BeagleBone ilk defa çalıştırılırken hali hazırda içinde bulunan
paketlerden biri olan Debian işletim sistemi hızlı ve kolayca
kurulabilir.

A.2 Java
Hem IBM WebSphere App Server Liberty Profile’in hem

de ElasticSearch’ün yazılımsal ortak gerekliliği Java
Development Kit (JDK)’dir. JDK Linux Deposundan otomatik
yüklendiği zaman işletim sisteminin olduğu disk alanına
yüklenmek ister buna karşın işletim sisteminin bulunduğu
disk’in hafıza alanının yetersizliğinden yüklenememektedir.
Bundan dolayı JDK’nın paket olarak indirilip başka bir
depolama alanı içine yüklemek ve ayarlarını yapmak
gerekmektedir. Bu çalışmada ek hafıza alanı olarak
Beaglebone takılan bir harici USB kullanılmıştır.

A.3 Network
Hem IBM WebSphere App Server Liberty Profile’in hem

de ElasticSearch’ün kurulurken İnternet ve/veya ağ bağlantısı
gerekliliği yoktur. Testler CAT6 kablolar kullanılarak
10/100mbit’lik switch aracılığı ile birbirine bağlanmış bir
yerel ağ ortamında gerçekleştirilmiştir.

B. ElasticSearch Yüklenmesi

ElasticSearch Apache Lucene altyapısından geliştirilmiş,
hafif, kolay kurulan, açık kaynak kodlu, ücretsiz,
ölçeklendirilebilen bir arama motorudur. RestfulAPI
üzerinden hizmet veren bu arama motoru bazı 3. parti görsel
araçları ve güvenlik seçenekleri ile çok hızlı ve kullanışlıdır
[5]. ElasticSearch Apache Lucence’den üretilmiş Solr arama
motoruna göre daha az karmaşık, daha az ayrıntılıdır ama Solr
kadar başarılıdır [6]. ElasticSearch 1.4.0 Linux Deposundan
(Repository) APT paket yönetim aracı ile direk
yüklenebilmektedir. Buna karşın, JAVA yüklemesinde olduğu
gibi işletim sisteminin kurulu olduğu disk’e kurulmak
istenmektedir. Bu sorunu çözerken ElasticSearch’i paket
olarak indirilip ve flash disk üzerinde genişletilmesi ve
ayarların yer aldığı ElasticSearch dosyalarının düzeltilmesi
gerekmektedir.

Tablo 1: ElasticSearch’e indexlenmiş olan bir bilgi için arama
yaparken talep (request) lere verilen cevap sürelerini içerir. X
eksenindeki 4-8-16-32 sayıları saniye başına aynı anda atılan
talep miktarını göstermektedir. Y eksenindeki sayılar ise
milisaniye olarak cevap süresini göstermektedir. Yoğun olan
bölüm ElasticSearch’den dolu bir JSON cevabı geldiği arama
sonucu ile yapılmışken stabil kısmında sadece ElasticSearch’e
erişim süresi üzerinden veri toplanmıştır.

Sonuç olarak ElasticSearch gibi dünyada çok popüler olan
ve birçok büyük firmanın [7] kullandığı bir arama motoru
BeagleBone’da başarı ile çalışmıştır.

C. IBM WebSphere App Server Liberty Profile’in Yüklenmesi
IBM WebSphere App Server IBM’in orta ve büyük ölçekli

firmalar için ürettiği kurumsal bir uygulama sunucusudur [8].
Birçok farklı işletim sistemi ve altyapıda çalışabilen
WebSphere App Server Türkiye’de ve dünyada popüler olarak
kullanılmaktadır. IBM test ortamları ve küçük uygulamalar
için WebSphere App Server’ın daha hafif, kurulumu kolay,
donanım ve sistem gereklilikleri az ve ücretsiz sürümü olan
Liberty Profile’i piyasaya sürmüştür.  Liberty Profile JAR
dosyası olarak gelmekte ve JAR’ın bulunduğu disk alanına
kurulmaktadır. Liberty Profile’i kurarken “JAVA_HOME”
değişkeninin doğru tanımlanması dışında ek bir ön gereklilik
mevcut değildir.



Tablo 2: WebSphere App Server’a yüklenmiş olan bir
“Merhaba Dünya” uygulamasına erişim sürelerinin grafiği
verilmiştir.  X eksenindeki 4-8-16-32 sayıları saniye başına
aynı anda atılan talep (request) miktarını göstermektedir. Y
eksenindeki sayılar ise milisaniye olarak cevap süresini
göstermektedir.

IV. TARTIŞMA

Bu çalışma kurumsal mimariye uygun yazılım ve
sistemlerin düşük donanım özelliklerine sahip uygun fiyatlı
tek kartlı sistemlerde nasıl uygulanacağı ve çalışma
performansını gösteren bir model ispatı (proof of concept)
niteliğindedir. Çalışma ile kurumsal sistemlerin düşük
maliyetli şekilde tek kartlı cihazlar da çalıştırılabileceği ve
hem endüstriyel hem ticari çözüm olarak sunulabileceğini
göstermiştir. Bu tür kurumsal araçların daha yerel ve küçük
çözümlerde kullanılması ile mevcut sistemlerin daha kolay,
hızlı ve başarılı şekilde geliştirilebileceği öngörülmüştür.
Örnek olarak bir güvenlik / akıllı ev / sulama sistemi bu tip
kurumsal uygulamaların bütünleşmesi ile daha başarılı ve
doğru çalışabilecektir.

Programlanabilen altyapıya sahip olan tek kartlı
bilgisayarlar ise düşük maliyet, düşük enerji tüketimi ve
taşınabilir olmasından dolayı PIC işlemcilerinin yerini alacağı
ve daha popülerleşeceği düşünülmektedir.

Yapılan testlerden elde edilen bulgulara göre i5 işlemcili
8GB Windows yüklü bir bilgisayarda yapılan testlere göre
karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalara göre Tek kartlı
bilgisayarda kurulan ElasticSearch’in cevap süreleri i5
bilgisayarda kurulan ElasticSearch cevap sürelerine göre
yaklaşık 2.1 kat daha uzundur. Yani günümüzde kullanılan

güncel bir bilgisayarda verilen talebe cevap 100 milisaniye de
alınıyor ise bu süreç BeagleBone üzerinde çalışan sistemden
220 milisaniye de alınmaktadır. WAS için karşılaştırmalı
değerlere bakıldığında ise Tek kartlı bilgisayarlarda verilen
cevap süresi i5 bilgisayardan verilen cevap süresinden
yaklaşık 4 kat daha uzundur. Örneğin eş zamanlı yapılan 8
talebe toplam cevap süresi tek kartlı bilgisayarda 320
milisaniye iken i5 bilgisayarda 85 milisaniye civarlarındadır.

Sistem den gelen cevap süreleri ölçülürken bir java
programı kullanılmıştır. Bu program da thread’ler aracılığı ile
eş zamanlı olarak talepler gönderilmiştir. İlk talep gönderilme
anı ile en geç gelen cevabın arasındaki süre cevap süresi
olarak kabul edilmiştir.

Sistemin dezavantajlarından biri donanımın ucuz,
ürünlerin ücretsiz olmasına rağmen geliştirme ve destek
ücretlerinin kurumsal ürünler pazarından geldiği için pahalı
olması ve bu konuda çevrimiçi ücretsiz bilgi kaynakların
yetersiz olmasıdır. Tek kartlı bilgisayarlarda çalıştırılan
kurumsal sistemlerin tepki ve cevap sürelerinin modern
bilgisayar sistemlerinden düşük olması da kullanıcı
deneyimini düşürebilecek etkenler arasında kabul edilebilir.

V. SONUÇ

Sonuç olarak, kurumsal sistemlerde çokça kullanılan
ElasticSearch arama motoru ve WebSphere App Server’ın
modern bilgisayarlara göre çok düşük donanım özellikleri olan
tek kartlı bilgisayarlarda başarı ile kullanılabileceği
gösterilmiştir.
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