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GUnUmiizde Java He platform baunsiz bileenler yazmak, bu bileenleri yeniden kullanilabilir bileen 

kutuphanelerinde sakiamak ye Internet Uzerinden kullanima sunmak olasidir. Java'nin "Birkere yaz 

heryerde çahtir" felsefesi ile yeniden kullanim için gerekli olan altyapi sa1anmi durumdadir. Bu 

altyapmm saglanmasi ile yeniden kullanima dayah yazilim gelitiren kiilerin çeitli uygulama alanlan 

için yazilmi Java bileen kUtUphanelerine gereksininii giderek artacaktir. Bu çahmada, uc farkli 

uygulama alanmda Java bi1eenleri içeren bir kutuphane gelitirilmitir. Bileen kutuphaneleri ile 

ilgili diger Onemli bir konu da siniflandirma ye ust-bilgi tammlainathr. Eger bileen1erin kolay ye 

etkin bir §ekilde aranabilmesi, bulunabilmesi ye an1ailabilmesi isteniyorsa, kutuphanedeki bileen1erin 

smiflandinlmasi ye bileenler için fist-bilginin tarumlanmasi gerekmektedir. Bu calima kapsammda 

gelitirilen kutuphanedeki bileenler boyutlara ayirmaya dayanan yaklaim ile smiflandirilmitir. 

Bileen ust-bilgileri ise RIG-BIDM standardrnin bir alt kumesi kullamlarak tanim1anmitir. 

SUMMARY 

Classification and meta-knowledge definition for reusable Java components in a com-
ponent library. 
Today it is possible to write platform independent Java components, to store the produced compo-

nents in libraries, and to market them over Internet. Java with the slogan "write once, run every-

where" has provided the Java infrastructure for Internet based software reuse. In a near future, 

there will be thousands of component libraries providing components in different domains, and 

Ege Universitesi BilgisayarMUhendisligi BOlUmU - Bornova-IZMIR 

24 



reuse based software developers will develop software by integrating the components that they 

have downloaded from different libraries. In this study, a Java component library providing compo-

nents in three different domains have been developed. Another important issue about component 

libraries is classification of components and definition of component meta-knowledge. In this study 

faceted classification scheme has been used for classification of components, and the RIG-BIDM 

model has been used for meta-knowledge definition. 

1. GIRlS 

Yeniden kullanim, gerek gUnluk hayatta gerekse bilimsel alanlarda karmuza cikan genel 

bir kavramdir. Ayni tUr tuglalann degiik binalarin yapihinda kullanimi, mimarlann ayni tasar'm 

yontemlerini degiik projelerde uygulamasi, fizikcilerin aym fizik kurallarini farkli problemlenn 

cozUrnUnde kullanmasi, bilgisayar veya elektronik rnuhendislerinin türnleik devreler!e mikro-ileyicili 

sistem!er tasarlamasi yeniden kullanim ömekleridir (Erdur, 1995). 

Yazilim muhendisligi alaninda yeniden kullanim, önceki ya.zilim geIitirme1erde üretilen 

bileen1erin yeni yazilirnlann gelitirilmesinde kullamimasidir. Yazilirn geli$irmenin maliyeti ye suresi 

Uzerinde yapilan istatistikier, yeni ba.tan yapilan tasarimlari ye kodlamalan maliyet ye sUreyi artiran 

en önernli unsurlar olarak gostermektedir (Griss, 1993). Bu durumda getirilebilecek en iyi çozim1erden 

birisi yeniden kullaiuina dayali yazilim gelitirme olmaktadir. Yeniden kullanim, yazilan kod miktarim 

a7lUii için mahycti dUUnnekte ye sUreci hizlandirmaktadir. Aynca,yeniden kullanilabilir bileenler 

daha önceden sinanmi§ ye belli bir standarda uyurnlu oldugu için gelitirilen yazihmlann niteligi de 

artmaktadir. 

GuntimUzde Java ile platform baimsiz bileenler yazmak ye bu bileen1en Internet üzerinden 

Ucretsiz kullanima sunmak veya pazarlamak olasidir. Java'mn "Birkere yaz heryerde cahtir" felsefesi 

ye JavaBeans bileen modeli ile yeniden kullanim için gerekli olan altyapi saglannu§ durumdadir. 

Yeniden kullanima dayali yazilim gelitiren1er, Internet uzermden elde ettikieri Java uyumlu bi1eenleri 

gorsel uygulama gel itirme araçlari yardirni ile gelitinnekte oldukiari yazilimlara katabilecekierdir. 

Bu yöntem oldukça hizh ye guvenilir bir uygulama gelitirme yOnterni olarak kabul gormektedir. Bu 

nedenlerle, yeniden kullanima dayah ya.zilirn ge1itiren kiilerin kullanimma sunulmak Uzere çeit1i 

uygulama alanlan için yazilnu5 Java bileenleri içeren kUtuphaneler tasarlanrnahdir. 

Bu çahma kapsammda, Java Beans bileen modeline uyumlu bileenler iceren bir 

kutuphanenin gerçekletirimi anlatilmaktadir. Oluturulan kutuphane temel veri yapilan ye algoritmalar 

ile rnatematiksel hesaplamalar alanlannda bazi bileenler icermektedir. 
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Hangi teknoloji He geli§tirilmi5 olursa olsun, bir yeniden kullanilabilir bi1een1er kUtuphanesmin 

etkin olarak aranabilmesi ye elde edilen bi1eenlerin kolaylikla anIai1abilmesi içm kUtuphanedeki 

bileen1erin simfiandirilmasi ye bileenler için ust-bilginin (meta-knowledge) tammianmasi 

gerekmektedir. Bu çahma kapsaminda gelitiri1en kUtuphanedeki bileen1er boyutlara ayinnaya 

dayanan (faceted) ya1daim He simflandirtlniitir. Bileenlere 111kin ust-biligler RIG-BIDM (Reuse 

Library Interoperability Group - Basic Interoperability Data Model) standardinin bir alt kiimesi 

kullanilaraktanmilanmitir. Smiflandirma bilgileri ye biIeen1ere 114kinust-bilgi1er ii*isel yen tabaninda 

sa1danmitir. Bu bilgiler deride biIeen1ere eriimde kullanicilara kolaylik sagiayacaktir. 

Bundan sonraki bOlumde, yazilim muhendisliinde yeniden kullamm alanrnda yapilan 

çalqmalar ile ilgili genel bir literatür taramasi verilmekte, boyutlara ayirmaya dayanan siniflandirma 

yak1aimi lie bi1een ust-bilgileri tanimlamda kullanilan RIG-BIDM standard' tanitilmaktadir. 

UcUncu bOlümde o1uturuIan Java bi1een kutuphanesi tanitilmakta ye bi1een1erin 

suuflandinlmasi ye ust-bilgilenn hazirlanmasi Omekler Uzerinde tartiilmaktadir. DOrdUncU bOlUmde 

çalimadan elde edilen sonuçlar verilmektedir. Yararlanilan kaynakiarm listesi beinci bolumde yer 

almaktadir. 

2. YAZILIM MUHENDiSLI(1NDE YENIDEN KULLANIM 

Yeniden kullanimm yazilim muhendisligi alaninda uygulanniasi ile ilgili ilk düUnce1er, 1968 

yilmda Mdlllroy tarafindan ortaya ati1mitir (Prieto-Diaz and Freeman, 1987; Krueger, 1992). 

McIllroy, nUmerik hesaplamalar, giri/ciki i1em1eri, metinsel ilemler ye dinamik bellek yOnetimi 

konularmda yeniden kullanilabilir fonksiyonlar hazirlanmasmi, bu fonksiyonlarm kaynak kodlannin 

bir kutUphanede, tanimlannin ise kataloglarda sakianmasmi Onermitir. Boylece, kataloglardan secilen 

fonksiyonlarm kutuphanedeki kaynak kodlarinm yeni bir yazilim gelitirme sürecinde kullanilabilmesi 

olan4i dogmutur. 

McIllroy'dan sonra, 1974 yihnda, 'yazilim fabrikasi' fikri ortaya atilmitir. Sadece yeniden 

kullanilabilir fonksiyonlar (kaynak kod) iceren bir kutuphanedeki fonksiyonlarin yeni yazilim gelitirme 

sureclerinde kullammi için kullanicimn analiz ye tasarirn ça1imalanm onceden tamamlamasi 

gerekmektedir çunkU tasarimin ihtiyac duydugu fonksiyonlar - eger kutUphanede mevcutsa - 

secilecektir. Anatiz ye tasartrnlann, mevcut yemden kullanilabilir yapilar gozOnUne ahnarak ye 

yeniden kullanilabilir soyutlamalardan (analiz, tasarim, dokumanlar) da yararlanarak 

gercekletirilmesinin daha iyi bir yOntem oldugu gOrunmektedir. Yazilim fabrikasi flkri, bu yOntemi 

destekiemek üzere ortaya atilimtir. Bu yOntern ile, yazilim gelitirme süreci ye stii degimektedir. 

Bu tip bir stili destekleyici organizasyonlara yazilim fabrikasi (Griss, 1993) denmektedir. Ilk olarak, 

'Systems Development Corporation' isimli §irkettarafindan kullanilan bu fikir daha sonralan Ozellilde 

Japonya'da birçok kurulu tarafindan ternel alinarak bdili bir sistematik çercevesmde gelitirilmitir. 
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Yazilim fabrikasi fikn, yazilim geLitiriciterin sadece kaynak kod dei1, ayni zarnanda her 

tUriU eski ürünü (analiz, tasarim, dokumantasyon vb.) belli kuraliar çerçevesinde kullanilmasini 

destekiedigi için, McIllroy'un kaynak kod kutUphanesi fikrinin ge1itirilmi bir ek1i olarak 

rntelendirilmektedir. 

Yazilirn mUhendistiginde yeniden kullanim ile ilgili akademik çahma1ar 1970'11 yillarm 

sonlarinda ba1arnitir. Aratirma projeleri ile ilgili sonuc raporlan 1983 yilnida toplanan 

'Programlamada Yeniden Kullanim' isimli ilk uluslarasi yeniden kullanim kongresinde tartiilnutir 

(Biggerstaff and Penis, 1984; Prieto-Diaz, 1993). 

Yeniden kullanilabilir bileen1er ile yazilirn gelitinne son yillarda yazihm muhendisligi atanmm 

en yogun ca1iilan konularindan birisi durumuna gelniitir. Yeniden kulianim alanindaki ara$irma 

konulan arasinda birçok konunun yanisira aagidaki bahk1ar da yer almaktadir. 

i.Yeniden kullanilabilir biieen kutuphaneleri tasarimi. 

ii.Kütuphanelerdeki bileenler lie ilgili üst bilgilerin (meta-knowledge) belirlenmesi. 

iii.Bileen kutUphanelerine gerek yerel gerekse Internet Uzerinden etkin eniimi saglayan araçlann 

tasarimi, bulunañ kaynak kod içeren bileenierin birtctiri1mesini saglayacak araçlarrn tasanimi. 

iv.Bilinen yazilim ge1itirme sUreçlerinin yeniden kullanima dayah bir biçime dOnütUrülmesi. 

REBOOT (Morel and Faget, 1993), SODALIA (Mambella et at., 1995), STARS (Davis, 

1992) bu konuda yurUtulen önemli ça1irnalara Onieklerdir. Bunun dirnda RIG (Reuse Library 

Interoperability Group-Yeniden Kullanilabilir Kutuphane 1çiletiiebilirlik Grubu) grubu bi1eenlerin 

fist-bilgilerinin modellenniesinde kullanilabilecek çahrnaIar yapmaktadir (Hobbs, 1993). 

Bu ça1irna kapsamrnda yukanida i ye ii nurnarali maddelerde belirtilen aratirma konulan 

Uzeninde durulrnaktadir. 

2.1. Boyutlara Ayirmaya Dayanan Siniflandirma Yak1aimi 

Yeniden kullamma dayali yazilim geIitirrnede en Onemli problemlerden binsi, binlerce 

bi1eenden o1uan bir kutuphaneden istenilen ozellikte bileenlerin seçilmesidir. Bu soruna bir cozum 

getirebilmek için, kutUphanedeki bi1een1erin bell bir siniflandirmatasansi kullanilarak siniflandirilmasi 

gerekmektedir. Boyutlara ayirmaya dayanan (faceted) siniflandirma tasarisi (Prieto-Diaz and Free-

man, 1987) yeniden kullamlabilir bi1eenlerin smiflandinimasi amaiyla en çok kullanilan siniflandinma 

yontemlerinden birisidir ye aagida tamtilmaktadir. 
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Boyutlara ayirmaya dayanan simfiandirma yak1amu, bilginin siniflandirma i1eminde 

kullamlabilecek frk1i mtelilderini gozonune almaktadir. Her farkh nitelik bir boyut ilegOsteiilmektedir. 

Her boyutta, temsil ettigi nitelik ile ilgili birtakim terimler (anahtarkelimeler) bulunmaktadir. Boyutlarin 

icindeki terimler, o boyuta i1ikiu terimler uzaylni olutunnaktadir. Bu yak1airnda, bir bi1een farkh 

boyutlardan seçilen terimlerm bir1etiri1rnesinden o1uan tanmilayici (anahtar) ile simflandinlmaktadir. 

Boyutlara ayirmaya dayanan yak1aimin daha iyi an1ai1abi1mesi için aaida bazi 

tanimlamalar yapilarak, bu tanimlamalara gore bi1een tanimlayicilannin nasil o1uturu1duu 

gOsterilrnektedir. 

B. : i numarak nitelige ilikin boyutu gostermektedir. Diger bir deyi1e, i numarah nitelik Uzerinde 

tanimli terimlerin tUmünUn kümesidir. 

T1  : i numarah nitelige i1ikin boyuttakij numarah terirne karihk gelmektedir. 

Buna gore B=(T j  k I j I I I (k i numarah nitelige i1ikm boyuttaki terim sayisi) biçimmde 

tanlmlanmalctadLr. 

Omek olarak, yazihm bi1een1erimn 3 nitelik ile tanimlandigi bir tasanda, bir yazihm bi1eenine i1ikin 

tanimlayici her nitelige i1ikin boyuttan alinacak birerterimden oIuacak ye <TIX,T2YT3Z>  biçiminde 

olacaktir. Burada, x, y ye z ilgili boyuttaki terirn numaralarim gostermektedir. 

Daha somut bir örnek vermek gerekirse, nitelikierin ye bu nitelikiere i1km boyutlarin eki1- 1 'deki 

gibi oldugu bir durumda, Unix ortanunda bir agac o1uturan bileeni siniflandirmak için <olutur, 

agaç, Unix> §eklinde bir tammlayici (anahtar) o1uturmak gerekrnektedir. 

B 1={ ekie, o1utur, do1a, } (bi1een i1evi niteligi) 

B2= { agar, dizin, } (Uzerinde ilem yapilan nesneler) 

B3={ Dos, Unix,-) (sistem tUrU) 
Sekil-1. Siniflandirma Boyutlarina  Ornck 
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2.2. RIG-BIDM Standardi ye Bi1een Ust-Bilgisi Tanimlama 

Bileen1ere ilikin ek aciklayici bilgiler (bileenin sUrümü, yazilma tarihi, yazarl, yazildii 

kuru1u, kurulu§ adres bilgileri vb.) olan bileen ust-bilgisinin (meta-knowledge) yeniden kullanima 

dayah yazilim gelitirmede önemli bir yeri bulunmaktadir. Bunun nedem, bileen fist-bilgisinin yeniden 

kuilanicilara bileen seciminde bUyuk kolaylik salayabilmesidir. Bu cahmada bileen fist-bilgisi 

RIG-BIDM (Reuse Library Interoperability Group-Basic Interoperability Data Model) temel almarak 

tammlanmitir. RIG, yeniden kullanilabilir bileen kUtuphanelerinin i9ten-i1eti1ebi1irliini 

(interoperability) sa1amaya yonelik standartlar ge1itirilrnesi amaciyla 1991 yilinda kurulmu bir 

calima grubudur (Browne and Moore, 1997). BIDM ise yeniden kullanilabilir biieen 

kutuphanelerinin içten-i1eti1ebilir1iinin sa1anmasi için bu kUtupbanelerin birbiri ile degiecei bilgileri 

tammlayan bir veri modelidir. BIDM ile, kullamcilar tek bir arayilz kullanarak farkh bi1een 

kutuphanelenndeki bi1een1ere erinie o1anaina kavumaktadir.BIDM veri modeli, belli bir 

siraduzende olan siniflardan olumaktadir. Bu simfiara ilikin nitelikier de (attributes) be1ir1enmitir. 

BIDM'in, James Rumbaugh'm nesneye yOnelik modelleme ye tasanm metodolojisinrn grafiksel 

notasyonunda gOstcrinii Sekil-2. 'de verilmektedir (Browne and Moore, 1997). 

Sekil-2. BIDM Veri Modeli (Browne and Moore, 1997'den) 

Bu çahmada biIeen fist-bilgileri yukarida sOzedilen BIDM veri modelinin bir alt kumesi 

kullanilarak tanimlanmitir. Tanimlanan ust-bilgi modelinin hangi siniflardan ye nitelilderden o1utuu 

dOrduncU bOlUmde anlatilmakta&r, 
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3. OLUTURULAN JAVA BiLESENLER! KUTUPHANESIN!N TANITIMI 

O1uturu1an kUtuphane aaida listelenen kaynak kod bi1een1eri içermektedir. 

Veri Yapilari Uygulama Alain:  

Dogrusal veri yapilan alamnda aaidaki bi1een1er buluninaktadir. 

Yiit i1cm1eri içeren sinif. 

Kuyruk i1emIeri iceren sinif. 

Ba1aç1i liste i1em1eri içeren siniflar. 

Dogrusal ohnayan veri yapilari alarnnda aaidaki biIecnIer bulunmaktadir, 

• Agar, i1emIeri iceren simfiar. 

Gene! Algoritmalar Uyguiama Alarm:  

Arania algoritma!an a!aninda aaidaki bi1een1er bulunmaktadir. 

Ikili arama yapan smif. 

• Siradan arama yapan sirnf. 

Siralarna algoritmalari alaninda aaidaki bi1een!er bulunmaktadir. 

• Kabarcik siralama yapan sinif. 

• Seçrneli siralama yapan sinif. 

• Ekiemeli siralama yapan sinif 

çok1uotm alaninda aaidaki biteen1er bulunmaktadtr. 

GorUntu yukleyen sinif. 

Ses yUkleyen ye ça!an sinif. 

Bazi Arayuzler !çeren Bi1een1er aagidaki1erdir. 

Dugme i1ern1eri He ilgili arayüz sinif. 

• Fare i1ern!eri ile ilgili arayüz smif. 

Klavye i1em1eri ile ilgili arayuz sinif. 

Matematik Uygulama Alani:  

Matris i1em1eri yapan simf. 

• Kompleks sayilar Uzerinde i1em yapan sinif. 

Kesir i1ern1eri smifI. 

Yukanda goruldUgu gibi bi1eenIer 3 farkh uygulama alani için yazilmitir. Boyut!ara ayirmaya dayanan 

smiflandirma yaIdaimirnn bu uygulama alanlarma uygulanniasi sonucunda aagida belirtilen boyutlar 

be1ir1enmitir. 
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Boyut-1: Soyutlama 

Bu boyut ilgili uygulama alani icindeki konulari ifade etmek için kullanilmaktadir. Ornegin, yigit 

veya matris bu boyuta ili°kin terimlere omeklerdir. 

Boyut-2: IIem 

Bu boyut ilgili soyutlama uzerinde uygulanabilecek 11em turlermi belirlemektedir. Ornegin, yigit 

Uzerinde "push" i1erni gibi. 

Boyut-3: Tür 

Bu boyut yeniden kullanilabilir bi1eenin tUrUnU belirlemektedir. Yeniden kullamlabilir bi1een1er yazilim 

muhendisligi yaarn dongusUnun her urunU (aia!iz, tasarim, kod, belgeleme, vb.) olabilrnektedir. 

Boyut-4: Dil 

Bu boyut bi1eenin gerçckIetirirninin yapildigi diii belirler. 

Boyut-5: Ortarn 

Bu boyut bi1eenin 11eti1ecegi platformu belirlemektedir. 

Buna gore her boyut içindeki terimler aagidaki gibi beIirIenmitir. Yeni bi1een1er 

ekiendikçe boyutiara yeni terimler ekienebilir veya cikartiiabilir. 

Soyutlama 	Isiem 	 Tur 	Dil 	Ortam 

Yigit 	 push 	 kod 	 java 	 win95 

Kuyruk 	 pop 	 analiz 	 unix 

Baglaçh-Liste 	ek1ebaa 	 tasarim 

Agaç 	 si1batan 	 beigelerne 

Siralama 	 preorderdo!a 

Arama 	 inorderdola° 

Matris 	 postorderdola° 

Kopleks 	 kabarcik 

Kesir 	 ekierneli 

çokluothin 	seçmel i 

Arayuz 	 siradan 

ikili 

topla 

çikar 
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Soyutlama  iIem 

çap 

bol 

ekie_sona 

silsondan 

ekie 

sesyukle 

gOruntUyUkle 

fare_i°lem 

klavye_i°lem 

dugme_ilem 

  

Bileen1ere ilikin fist-bilgiler ise BIDM standardmrn a.aida belirtilen alt kUmesi temel 

almarak hazir!anrnitir. 

Ust-bibi icerii:  

• Siniflarna bilgisi (boyutlara ayirmaya dayanan yaklaima gore bileem belirleyen terinilerden 

o1uan anahtar.) 

Bi1een sUrumU 

Bi1eemn yazildigi organizasyon 

Bileenin yazildii tarih 

Ucret (Ticari amaçh ise) 

Bi1eem tarntici kisa bilgiler 

Bileenin kullanimina i1ikin kisitlamalar 

Bileeni daha Onceden kul1anmi kii1erin deneyimleri 

Yazar 

E-mail adresi 

FaxlFelefon 
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Buna gore, Ornein, ternel veri yapilart uygulama alanindaki kuyruktan silme yapan bir bi1eene 

ilikin Ust-bilgi aaidaki gibi olabilir. 

Siniflama bilgisi: Kuyruk+SiI+Kod+Java+Win95 

SUrüm: S.1.1 

Organizasyon: Ege Universitesi 

Tarih: 20/10/1999 

Ucret: Yok (Genel amaçli kullanima acik) 

Kisa Bilgiler: Bu bileen kuyrugun baindaki elemani suer. 

Kisitlamalar: Kuyruk içinde tamsayl deerler olmasmi gerektirir. 

Onceki deneyimler (varsa): Bu bileen 25/10/1998 tarihinde kullanilmi§ ye maksimum kuyruk 

uzunlugunun 20 olmasi sinirlayici bir dururn olarak gorUlmutUr. Bunun içm sOzkonusu silme metodunu 

içeren sinifin icindeki max _len adrndaki degikenin deeri artirilmahdir. 

Yazar: M. TUrksever 

E-mail: turkseverbornova.ege.edu.tr  

Fax/Tel: 3399405 / 3887221-226 

4. SONU(LAR 

Java dilinin platform baimsiz bir dii olmasi nedeni lie yeniden kullanilabilir bileengelitirmek 

için uyguniuu gorulmutur. Windows 95 ortanunda gelitiri1en kutuphanedeki biIeenler, Unix 

ortarnrndaki kullanicilar tarafindan da hiçbir deiiklik yapilmadan kullanilabilmektedir. Java dilinin 

nesneye dayali bir dii olmasi da yeniden kuilanimi destekleyen diger bir 6zei1iidir. Bir biieenden 

kalitirn yolu ile yeni bileen1er turetitebilrnekte veya bileene yeni metodlar ekienerek bileen 

kullanicinin isteklerine uyarlanabilmektedir. 

Bu çalimada dde edilen dier bir sonuc da boyutlara ayirrnaya clayanan siniflandirma 

yakla.immm kutilphanedeki dinamik deiirn1eri kariIayabi1ecek nitelikte oiduunun gorUhnesidir. 

KUtUphaneye yeni bir bileen eklendiinde veya bir bileen çikaxi1dimda ilgili boyutlara terim ekiemek 

veya ilgili boyutlardan terim çikarmak yeterlidir. Bu gibi durumiarda smiflandirma i1eminin batan 

yapilmasma gerek ohnamaktadir. Ornein, Algoritmalar uygulama alaninda animasyon yapan bir 

bileenin kütüphaneye ekiendigi düunülUrse, bu bileen (cokluortarn, animasyon, kod, java, win95/ 

unix) tanimlayicisi He siruflandirilacaktir. Buna gore eldeki boyutlar ye terimler gOzOnUne almdiginda 

(bakrniz, b6lUm-4) sadece ikinci boyuta anirnasyon teriminin ekienmesi yeterli olacaktir. 
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Bileen fist-bilgilerinin tanimlanmasi ile bileenlerin an1ai1masinin ko1aylatii goruImiitur, 

Böylece, kullamcilar ilk Once bileen ust-bilgisini inceleyerek gereksiz bi1een1erin kendi ortamlanna 

transferini engelleme ansma sahip olinaktathr. Bu da bilgisayar ai trafiine olumlu katluda bulunacak 

bir unsurdur. 

Bu çalima çerçevesinde oluturulan bileen kutuphanesi gelimeye aciktir. Yeni Java 

bileenleri iiretildikcc kutUphaneye eklenecektir. Bileen kUtUphanesi proje bilgisayari Uzerinde 

paylainih bir dizine konarak Bilgisayar MUhendislii bOlUmünde kullanima sunulacak bOylece yeniden 

kullanima dayah yazihm gelitirme külturU o1uturulmaya çalti1acaktir. 
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