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Özet: Geniş ölçekli dağıtık sistemler için enerji verimli protokoller ve hizmetler tasarlanırken 

ölçeklenebilirlik, güvenilirlik, hata toleransı ve güvenlik gibi önemli klasik performans 

ölçütleri dikkate alınmalıdır. Bu ölçütler göz önünde bulundurularak, sık öğe kümesi bulma 

problemi, çeşitli alanlarda geniş uygulanabilirliğinin de olması sebebiyle ele alınmıştır. 

Peersim simülatörü üzerinde, yapılandırılmamış görevdeş ağlarda sık öğeleri bulmak için 

geliştirilmiş dağıtık bir protokol olan ProFID protokolü için, bir simülasyon modeli 

geliştirilmiştir.  Böylece, protokol ve ağ parametrelerinin etkilerini analiz edebilme olanağı 

sağlayan bir protokol araç takımı oluşturulmuştur. Bu bildiride, ProFID ve benzeri protokoller 

için geliştirilmiş simülatör aracımız tanıtılmakta ve kullanım özellikleri örneklerle 

anlatılmaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: Dağıtık Sistemler, Görevdeş Ağlar, Epidemik, Kümeleme, Popüler 

Öğeler 

 
Abstract: For large scale distributed systems, designing energy efficient protocols and 

services has become significant while considering conventional performance criteria like 

scalability, reliability, fault-tolerance and security. Due to its extensive applicability in diverse 

areas, we consider frequent item set discovery problem in this context.  A simulation model is 

developed for ProFID protocol, which is a distributed protocol developed to find frequent item 

set discovery in unstructured networks on Peersim. Thus, a protocol toolkit that provides the 

analysis of the effects of the protocol and network parameters is constituted. In this study, our 

simulator tool developed for ProFID and similar protocols is introduced and utilization 

features are explained through examples.  

 

1. Giriş 

 
Görevdeş ağ uygulamalarının birçoğunda, 

sistem içinde bulunan düğümlerdeki veri 

erişim sıklığı, öğe sıklığı, sorgu ve olay sayısı 

gibi ayrıntılı sistem bilgisine ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

_____________ 
Bu çalışma, TÜBİTAK-KARİYER 104E064 ve TÜBİTAK-

COST 109M761 projeleri kapsamında desteklenmiştir. MobiCom 

konferansının, ACM S3 çalıştayında, 26 Ağustos 2012 de poster 

olarak sunulmuştur. 

 

Dağıtık bir sistemde sık bulunan öğelerin 

tespit edilmesi problemi sistemdeki ayrıntılı 

bilginin hesaplanmasını gerektirmektedir. 

Sistemdeki öğeleri, sık öğeler olarak 

değerlendirebilmek için belirli bir eşik 

değerin üstünde bulunmaları koşulu göz 

önünde bulundurulmuştur.  

 

Günümüzdeki görevdeş ağ uygulamalarında 

sık bulunan öğelerin bilgisine olan ihtiyaç 

giderek artmaktadır. Bu sebeple sık bulunan 

öğelerin verimli bir şekilde belirlenmesi, 



 

görevdeş ağ uygulamaları açışından önem 

taşımaktadır [1]. Bu bilgi, dağıtık veri tabanı 

uygulamaları, önbellek yönetimi, veri 

yineleme yöntemleri, algılayıcı ağlar ve 

güvenlik mekanizmaları gibi çeşitli 

sistemlerde de kullanılabilir. Sık öğeleri 

bulmanın farklı alanlardaki uygulamalarda 

nasıl kullanıldığı Tablo 1. de gösterilmiştir. 

 
Uygulama 

Alanı 

Uygulama Öğenin anlamı 

Veri tabanı Ön bellek 

yönetimi 

Sorguda 

kullanılan 
anahtar kelime 

Algılayıcı 
Ağlar 

Askeri 
atakların 

belirlenmesi 

Sınırı geçmeye 
çalışırken 

algılanan asker 

İnternet 

Güvenliği 

İnternet 

solucanı 
algılanması 

Benzer bayt 

sıralaması 

İnternet 
Güvenliği 

DOS 
ataklarının 

belirlenmesi 

Paketin varış 
adresi 

Görevdeş 

Ağlar 

Sık indirilen 

dosyaların 
belirlenmesi 

Ağ üzerinde 

paylaşılan 
dosya 

Görevdeş 

Ağlar 

Topoloji 

eniyilemesi 

Bağlanılan eşin 

IP adresi 

Tablo 1. Sık Öğe Bulmanın Farklı Uygulamalardaki 

Kullanımı 

 

ProFID (Protocol for Frequent Item Set 

Discovery) [2,3,4] olarak adlandırılan 

protokol, yapılandırılmamış görevdeş ağlarda 

sık bulunan öğelerin tespiti için epidemik 

tabanlı yöntemi kullanan tam dağıtık bir 

yöntemdir. Ortalama yöntemin epidemik 

tabanlı yöntemle [5] birlikte sık bulunan 

öğelerin belirlenmesinde kullanılması ve 

pratik yakınsama yöntemi, ProFID in 

yenilikçi ve yararlı özellikleri olarak 

gösterilebilir. 

 

Peersim [6] üzerinde koşan ProFID 

simülatörü tarafından kullanıcılara ağ boyutu, 

hangi sayıda deney yapılacağı, topoloji 

tipinin seçilmesi, düğüm giriş/çıkışının olup 

olmayacağı, ne kadar sayıda öğe bulunduğu, 

hangi öğe frekans dağılımının kullanılacağı, 

öğelerin düğümlere hangi dağılıma göre 

yapılacağı gibi seçenekler sunulmaktadır. 

Barabasi-Albert, Erdos Renyi, WireKout ve 

Watts-Strogatz arayüzde yer alan topoloji 

tipleridir; ama kullanıcı istersen kendi 

kullanacağı topoloji bilgisini içeren dosyayı 

da sisteme girdi olarak verebilmektedir. 

Ayrıca ProFID, adaptif ProFID, hiyerarşik 

ProFID ve Push-Sum algoritmaları için 

protokol parametreleri girilerek çeşitli 

deneyler yapılmasına olanak sağlanmıştır. 

Yakınsama sınırı, epsilon değeri, çıkış 

yelpazesi (fan-out), maksimum mesaj boyutu, 

eşik değeri ve delta ara yüzde bulunan 

protokol parametreleridir. 

 

Simülasyon sırasında kullanıcıya, takip etme 

kolaylığı sağlamak açısından iz (takip) 

dosyası, başlangıç durum dosyası ve 

komşuluk listesini içeren dosya oluşturma 

seçenekleri sunulmuştur. Son olarak, eğer 

kullanıcı parametreleri arayüzden seçmek 

yerine kendi yapılandırma dosyasını sisteme 

girdi olarak vermek isterse, simülasyona 

dosya seçerek başla seçeneğini işaretleyerek 

analizlere başlayabilmektedir. 

 

2. Ağ Parametreleri 

 

Ara yüzü ağ ve protokol parametreleri olmak 

üzere iki bölümde inceleyebiliriz. 

 

Deney sayısı: Gerçekleştirilen deney sayısını 

gösterir. Her bir deneyde aynı topoloji 

kullanılabilir fakat düğümlerin ilk durumları 

farklılık gösterebilir. 

 

Ağ boyutu: Ağda yer alan düğümlerin 

sayısıdır. 

 

Topoloji türü: Seçilen topolojiyi gösterir. 

Ara yüzde yer alan topoloji türleri şunlardır: 

 

WireKout: Bu topolojide her bir eş (peer) 

diğer eşler arasından bağlanmak için ‘k’ tane 

rastgele eş seçer. 

 

Erdos-Renyi: Her bir düğüm çifti arasındaki 

kenar eşit olasılık ‘p’ ile diğer kenarlardan 

bağımsız bir şekilde belirlenir. 



 

Barabasi-Albert: Ölçek gerektirmeyen 

rastgele ağlar oluşturmak için tercihli ek 

mekanizma kullanan bir algoritmadır [7]. Her 

yeni düğüm ‘k’ tane düğüme belirli bir 

olasılıkla bağlanır. Bu olasılık, var olan 

düğümlerin sahip olduğu bağlantı sayısına 

orantılı bir şekildedir.  

 

 

Şekil 1. Ağ Parametreleri Ekran Görüntüsü 

 

Watts & Strogatz: Bu model rastgele grafik 

üreten bir model olup ürettiği grafikler 

küçük-dünya özelliklerine sahip, kısa 

ortalama yol uzunluğu ve yüksek kümeleme 

içermektedir. İki parametresi bulunmaktadır. 

Beta yeniden bağlanması gereken bir düğüm 

için olasılığı verirken, k ise ortalama değeri 

vermektedir. 

 

Yayılma (churn): Yao yayılma modeli [8] 

kullanılarak farklı ağ boyutları için gerçekçi 

düğüm giriş/çıkış senaryoları oluşturulup 

sisteme eklenmiştir.  

Yayılma, sistemdeki düğümlerin sistemde 

bulunduklarında aktif (ON), sistemden 

ayrıldıklarında ise pasif (OFF) duruma 

geçmeleri durumudur. ProFID analizlerinde 

yayılım etkisini incelemek üzere 

kullanıcıların yayılım içer seçeneğini 

kullanabilmelerine olanak sağlanmıştır. 

 

Öğe sayısı: Ağda yer alan farklı öğe 

sayısıdır. 

 

Öğe frekans dağılımı: Birörnek (Uniform) 

ve Zipf olmak üzere araç takımında iki 

dağılım seçeneği bulunmaktadır. 

 

Birörnek: Öğe frekansları aralığa minimum 

ve maksimum frekanslar olmak üzere düzgün 

bir şekilde dağıtılır. 

 

Zipf: Öğe frekansları aralığa Zipf dağılımı 

kullanılarak ‘asimetri’ parametresine göre 

dağıtılır. 

 

Öğelerin eşlere dağılımı: Birörnek ve güç-

kanunu olmak üzere iki farklı dağılım 

seçeneği sunulmaktadır. 

 

Birörnek: Öğeler eşlere eşit olarak dağıtılır. 

 

Güç kanunu (Power-Law): Öğeler eşlere 

güç-kanunu dağılımı kullanılarak dağıtım 

gücünü simgeleyen ‘n’ parametresine göre 

dağıtılır. 

 

Bağlantı kesilme olasılığı: Bir bağlantıda yer 

alan her mesaj bu orana göre kaybolur. 

 

Minimum gecikme: Herhangi bir komşu 

çifti arasındaki bir mesaj göndermek için 

geçen minimum gecikme süresidir. 

 

Maksimum gecikme: Herhangi bir komşu 

çifti arasındaki bir mesaj göndermek için 

geçen maksimum gecikme süresidir. 

 

3. Protokoller ve Protokol Parametreleri 

 
Ara yüzün ikinci kısmı olan Protokol 

Parametreleri, kullanıcıya farklı protokolleri 

farklı parametre değerleri kullanarak analiz 

etme fırsatı vermektedir. Ara yüzde yer alan 

protokolleri ProFID, uyarlanmış ProFID, 



 

hiyerarşik ProFID ve Push-Sum olmak üzere 

sıralayabiliriz. 

 

ProFID 

 

Yapılandırılmamış görevdeş ağlardaki sık 

öğeleri tespit edebilmek için atomik ikili 

ortalama fonksiyonu ile dedikodu-tabanlı 

yaklaşımı kullanır. Tam dağıtık olan bu 

protokol, sadece yerel eş bilgisi ve komşuluk 

bilgisini kullanmaktadır. Protokolün iki 

önemli parçası, ikili ortalama fonksiyonun 

dedikodu-tabanlı kullanımı ve yakınsama 

yönteminden oluşmaktadır.  

 

Atomik ikili ortalama fonksiyonundaki temel 

fikir, bir öğenin toplam kümesini (frekans) 

hesaplayarak ortalama kümesini ağ boyutu ile 

birlikte tahmin ederek, daha sonra bunların 

çarpılmasıdır. Bu dolaylı hesaplamanın 

nedeni ortalama kümeleme fonksiyonunun 

tekrarlanan öğelere karşı duyarsız olma 

özelliğidir. Tekrarlanan öğelere olan 

duyarsızlık, iki eş eğer aynı işlemi birden 

fazla kez yaparsa sonucun bundan 

etkilenmemesidir. 

 

Atomik ikili ortalama, push-pull (itme-çekme) 

dedikodu tekniğini kullanmaktadır.  Bu 

teknik kısaca, bir eşin ortalama başlatıp 

komşuları arasından hedef eş seçerek push 

(itme) mesajını aynı eşe göndermesidir. 

Hedef eş de ortalama hesaplayarak sonucu 

pull (çekme) mesajıyla geri yollar. Doğru bir 

şekilde geniş çaplı (global)  ortalama 

hesaplayabilmek için,  iki eş aralarında 

haberleşirken başka bir eş araya girememeli 

yani ortalama işleminin atomik olması 

gerekmektedir. 

 

Algoritmanın sonlanmasını sağlayan 

yakınsama yöntemi ile de düğümler yerel 

durumlarındaki değişimleri değerlendirerek 

diğer düğümlerden bağımsız olarak 

yakınsama kararı alırlar. 

 

 

 

Uyarlanmış ProFID 

 

Ağın dinamikliğinden haberdar olması 

açısından ProFID yeniden uyarlanmıştır. Bu 

amaçla, bir eşin sistemden atomik ikili 

ortalama işlemi esnasında ayrıldığı (veya 

başarısızlığa uğradığı) durumlar incelendi. 

Bu durumlar: 

 

- Bir eş, itme mesajı gönderdikten sonra 

sistemi terk ederse idare etmeyi gerektiren 

bir durum oluşmamaktadır. 

-  Bir eş, itme mesajı aldıktan sonra ya da 

çekme mesajı göndermeden önce 

sistemden ayrıldığı takdirde, durum 

güncelleştirilmez. 

- Bir eş, sistemi çekme mesajı gönderdikten 

sonra terk ederse, yapılabilecek bir şey 

kalmamaktadır. Çekme mesajı hedeflenen 

eşe ulaşırsa dedikodu (gossiping) işlemi 

başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. 

- Bir eş, çekme mesajı aldıktan sonra 

sistemden ayrılırsa, ayrılmadan önce 

durumunu günceller. 

 

ProFID protokolünde eşler komşularının 

aktif/pasif durum bilgisini haberleşmeden 

önce göz önünde bulundurmamaktadır. Bu 

nedenle, ortalama işlemine pasif durumdaki 

bir komşusuyla başlarsa cevap almak için 

beklemesi gerekir ve zaman aşımı oluşur. Bu 

durumda, eşin sadece beklemesi gerekir 

başka bir işlem gerçekleştiremez. Bu sorunu 

çözmek için ProFID e uyarlama yapılır ve bu 

uyarlamaya göre bir eşin komşusunun 

durumunu kontrol etmesi sağlanır. Komşusu 

aktif durumdaysa dedikodu hedefi olarak 

seçer, aksi takdirde başka aktif durumda olan 

başka bir eş seçer. Tüm komşuları pasif 

durumdaysa, dedikodu mesajı göndermekte 

başarısız olur. 

 

Hiyerarşik ProFID 

 

Bu protokoldeki temel amaç, ağda bulunan 

düğümlerin aktif veya pasif olarak 

belirlenmesini dağıtık bir algoritma sayesinde 

sağlamak ve sadece aktif olan düğümlerin bir 



 

üst düzeye taşınmasını sağlamaktır. Böylece, 

mesajlaşma esnasındaki haberleşme ek yükü 

azalacak ve enerji tasarrufu sağlanacaktır. 

Daha ayrıntılı bilgiye [9] referansından 

ulaşabilirsiniz. 

 

Topolojideki aktif düğümlerin belirlenmesi 

için Hakim Küme (Dominating Set) bulma 

algoritmalarından biri olan dağıtık Greedy 

algoritması [10] kullanılmıştır. Algoritma 

başlangıç durumunda boş bir alt küme olan S 

ile başlamakta ve S kümesine hakim küme 

elde edilme koşulu sağlanıncaya kadar hakim 

küme elemanları eklenmektedir. Sonlandırma 

koşulu için algoritmanın başarıyla 

doğrulanması gerekmektedir. 

 

Algoritmanın çalışma süresinde düğümlerin 

mevcut durumunu siyah, beyaz ve gri olarak 

gösteren düğüm boyama yöntemi 

kullanılmaktadır. Hakim küme içindeki 

düğümler siyah, siyah düğümlerin komşuları 

gri, ziyaret edilmemiş (açıkta kalan) 

düğümler beyaz renkle işaretlenmektedir. Her 

bir turda üç adım bulunmaktadır. Her bir 

düğüm mesafe (span) hesaplar. Mesafe, bir v 

düğümünün kendisi ve doğrudan komşularını 

içeren beyaz düğümler kümesidir. Her düğüm 

2 atlama (hop)  uzaklıktaki komşularına 

mesafe ve id sini gönderir. Bir düğüm hakim 

kümeye eğer mesafe değeri diğerlerinden 

yüksekse (2 atlama uzaklıkta)  eklenir. 

 

Uyarlanmış Push-Sum 

 

Push-Sum, itme tabanlı dedikodu tekniğini 

kullanan bir protokoldür.  Eşler yerel 

durumlarını komşularına gönderir ve çekme 

mesajının gelmesini beklemez.  

 

Uyarlanmış Push-Sum’daki temel değişiklik 

mesaj aksaklıklarını önlemektir. Bir eş, 

mesajın bağlantı veya düğüm hatası nedeniyle 

hedefe ulaşamamış olduğunu algılarsa, mesajı 

kendine gönderir. Ayrıca komşularının 

durumunu dikkate alarak yayılmanın 

üstesinde de gelmektedir. Mesaj gönderilecek 

komşunun pasif olduğu durumda uyarlanmış 

ProFID’teki gibi başa bir hedef eş seçmek 

yerine mesajı kendine gönderir. Protokolle 

ilgili ayrıntılı bilgi için [11] no’lu referansı 

inceleyebilirsiniz. 

 

Yakınsama sınırı (convergence limit / 

convLimit) ve epsilon parametreleri 

algoritmadaki yakınsamanın ve popüler öğe 

kümesi sonuçlarının belirlenmesinde 

kullanılan yakınsama yöntemi (convergence 

rule) parametreleridir. Yakınsama, kısaca 

belirli bir zaman aralığına göre yakınsama 

sınırındaki mesajlaşma devirlerinde benzer 

frekans değerlerinin hesaplanmasıdır. Burada, 

benzer frekans hesaplama birbirini takip eden 

devirlerdeki epsilon oranındaki değişimde iki 

ortalama frekans kestirim değeri almak 

anlamına gelmektedir. 

Yakınsama sınırı:  Bir eşin yakınsayabilmesi 

için epsilon koşulunu yerine getirmesinde 

gerekli birbirini takip eden devir sayısıdır. 

Epsilon(ε): Yakınsama koşulunu belirlemede 

kullanılan parametredir. 

 

 

Şekil 2. Protokol Parametreleri Ekran Görüntüsü 



 

Çıkış yelpazesi (fan-out): Her bir turdaki 

mesaj gönderilen eş sayısını gösteren 

parametredir. 

Maksimum mesaj uzunluğu: Bir eşin 

gönderebileceği maksimum uzunluktaki 

mesajdır. 

Eşik değeri (threshold): Popüler öğeleri 

popüler olmayanlardan ayırmaya yarayan 

değerdir. 

Delta: Eşik değerin bir öğenin geniş çaplı 

(global) ortalama değerine olan oranıdır. 

Takip dosyası: Simülasyon sırasındaki eşler 

arası mesaj gönderme alma ve ortalama alma 

bilgilerini içeren dosyadır. 

Başlangıç durum dosyası: Eşlerin başlangıç 

durumlarını içeren dosyadır. Öğelerin yerel 

ve geniş çaplı frekans değerlerini içerir. 

Komşuluk (topoloji) dosyası:  Eşler arası 

komşuluk bilgisini içeren dosyadır. Topoloji 

tipine göre farklılık gösterir. 

4. Performans Ölçütleri 

 

Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen bir 

simülasyon sonucunda oluşan çıktı (output) 

dosyasındaki performans ölçütleri şunlardır: 

 

Yakınsama süresi: Algoritmanın yakınsama 

hızını gösterir. 

 

Bir eş tarafından gönderilen mesaj sayısı: 

Algoritmanın enerji verimliliğini ortaya 

koyan ölçüttür. 

 

Duyarlık/Geri çağırma (Precision/Recall): 

Gerçek ve tahmini popüler öğelerin 

doğruluğunu doğru pozitifler, yanlış pozitifler 

ve yanlış negatiflere bağlı olarak ölçen 

parametrelerdir. 

 

Bu ölçütlere ek olarak, eşler arası gönderilen 

ve alınan toplam öğe sayısı, oluşan zaman 

aşımı sayısı ve bağıl hata (relative error) 

bilgilerine de ulaşılabilmektedir. Kullanıcı 

çıktı dosyasındaki bu bilgileri kullanarak 

istediği analizleri kolaylıkla grafiğe 

dönüştürebilir. 

 

5. Bitiriş 

 
Bu bildiride, geniş ölçekli görevdeş ağlarda 

popüler öğeleri dağıtık ve epidemik tabanlı 

bir kümeleme yöntemiyle belirleyen 

simülatör tanıtılmıştır. Simülatörün iki temel 

ara yüzünü oluşturan ağ parametreleri ve 

protokol parametreleri detaylı bir şekilde 

incelenmiştir. Kullanıcılara farklı popüler öğe 

bulma protokollerini kullanarak kendi 

analizlerini yapma fırsatı sunulmuştur. 

Simülatör genel kullanıma açıktır. Kaynak 

kodlarına [12] no’lu referansta bulunan web 

sitesi aracılığıyla ulaşılabilmektedir. 
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