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Onerilen
Arastrmann Ele Ald
g Problemler

Yaplan bir ankete g
ore 2006-2013 yllar arasnda cep telefonu says %73'den
%91'e ve tablet says 2010-2013 yllar arasnda %3'den %35'e ulasmstr [4].
Benzer bir arts mobil cihazlarndan web sayfalarna olan erisimde de gozlenmistir.
Web sayfalarna erisim 2013-2014 yllar arasnda bilgisayarda %79.18'den %69.91'e
gerilerken, tablette %12.16'dan %13.84'e ve akll telefonda %8.66'dan %16.25
y
ukselmistir [3]. Bu veriler bize mobil cihazlarndan web sayfalarna olan erisimin
pop
ularitesini ve onemini g
ostermektedir.
Web teknolojileri cok hzl gelisiyor ve web sayfalar ozellikle kullanc deneyimini daha iyi hale getirmek icin daha cok kaynaga ihtiyac duyacak sekilde
tasarlanyorlar. Buna paralel olarak mobil cihazlarnda da kullanlan teknolojiler
cok hzl gelisse de, maalesef mobil cihazlar halen daha di
ger bilgisayarlar kadar
g
ucl
u de
gildirler. Bu sebeple kullanclar web sayfalarn mobil cihazlardan ziyaret ettiklerinde b
ut
un bu gelismelere ra
gmen bekledikleri sonucu alamamakta ve
gecikme yasamaktadrlar [8].
Web sayfalarndaki bu gecikmeyi c
ozmek icin sunucu ksmnda farkl c
oz
umler
onerilse de, genel olarak problem g
unl
uk web kullanmnda devam etmektedir.
Yaplan bir arastrmaya g
ore, mobil cihazdan kullanc http://www.google.com/ig
sayfasna ulasmak istedi
ginde, sayfann y
uklenme s
uresinin %9'u arka ucta (sunucu ksmnda), %91'i on ucta geciyor [2,7]. Bu gecikmenin temel sebebi, mobil cihazlarndaki kstlamalardr. Mobil cihazlarnn islemci g
uc
u, bellek kapasitesi, ba
glant says, tarayclar, bant genisli
gi, ekran boyutu ve batarya boyutu, bilgisayarlara kyasla, cok daha kstldr. Web sayfas y
uklenip kullancya gosterilinceye kadar gecen bu s
uredeki gecikmeler b
ut
un bu kaynaklarn
uzun s
ure kullanlmasna ve bu da enerji t
uketiminin artmasna sebep olmaktadr [5,2,6,8].
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ur Ba
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Web sayfalarnn y
uklenme s
uresinin %20'si iceri
gi g
osterme s
uresiyken, kalan
kaynaklarn sunucudan indirilme ve islenme s
uresidir [2]. Web sayfalarnn y
uklenme
s
uresindeki olusan gecikmeyi azaltmak icin onerilen 2 secenek vardr. Bunlar web
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sayfalarndaki istek/cevap saysn azaltmak ve gereken kaynaklarn, ornegin resimlerin, boyutunu olabildi
gince k
uc
ultmek veya az tutmaktr [8]. Literat
urde bu
secenekler icin cesitli y
ontemler bulunmaktadr. Bunlar resimlerin istek g
onderen
cihazn modeline g
ore farkl boyutlarda g
onderilmesi, ds kaynaklarn birlestirilmesi,
y
onlendirmelerin azaltlmas ve gelen verinin skstrlmas seklindedir [2,6,8].
Genellikle gecikmeyi azaltmak icin bu y
ontemlerin, web sayfas gelistirilirken
dikkate alnmas gerekmekte olup, bu tekniklerin bazlar sunucu tarafnda uygulansa da, malesef bu y
ontemler kullanlmadan yaratlan cok fazla web sayfas vardr. Bu arastrmann katks ise hala bu y
ontemlerin uygulanmams oldu
gu web
sayfalarn, sunucuda de
gisiklik yapmakszn ve kullancya ulasan g
or
un
um
un
u
de
gistirmeksizin, bahsedilen y
ontemleri sistematik olarak uygulamaktr.B
oylece
mobil cihaz kullanclar, web sayfasna daha ksa s
urede erisip, cihazda enerji
tasarrufu sa
glayabileceklerdir. Bunun yannda web sayfas sahiplerinin sayfalarnda bu t
ur kstlamalar d
us
unmelerine gerek kalmayacaktr.
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Onerilen
Coz
um Calsmasnn Varsa On
Sonuclar ve S
urece Dair Taslak Arastrma Plan

Bu arastrmada onermis oldu
gumuz c
oz
um vekil sunucu (proxy server) kullanarak, ana sunucuda veya kullancda de
gisiklik olmakszn bu tekniklerden ozellikle
u
c tanesini uygulamaktr. Birincisi resim ve di
ger ds kaynaklarn birlestirilmesi,
bir di
geri resimlerin cihazn modeline uygun boyutlarda g
onderilmesi ve sonuncusu y
onlendirmelerin azaltlmasdr. Arastrmann etkilerini g
ormek icin, vekil
sunucuyu kullanmadan ve kullanarak, web sayfasnn ihtiyac duydu
gu kaynaklarn boyut ve saylar taraycnn sa
glams oldu
gu uygulama gelistirici araclar
kullanlarak kaydedilip karslastrlacaktr. Suana kadar yaplan deneylerimizde
resimlerin mobil cihazn modeline uygun boyutlarla g
onderilmesi icin gerekli
d
on
us
umler yapld
gnda sayfaya gelen resimlerin boyutunda yaklask olarak %60
iyilesme g
ozlenmistir. Ds kaynaklarn birlestirilmesinin ardndan gonderilen istek/gelen cevap saysnda da 25% bir d
us
us oldu
gu g
ozlenmistir. Bu olc
umler
literat
urde var olan uygulamalar ile yaplmstr [1].
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