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Sanal Bellek Kullanımına İlişkin Bilgiler

Programın yalnızca bir kısmının fiziksel olarak RAM'e yüklenip çalıştırılmasına ilişkin 
sisteme sanal bellek kullanımı denir. Sanal bellek kulanılabilmesi için işlemcinin de sanal bellek 
kullanımını destekleyecek biçimde tasarlanmış olması gerekir. Intel işlemcileri 80286 ile birlikte 
segment  tabanlı,  80386  ile  birlikte  de  sayfa  tabanlı  sanal  bellek  kullanımını  destekler  hale 
gelmiştir. Sayfa tabanlı sanal bellek mekanizması daha verimli bir mekanizmadır. DOS sistemi 
8086'lar zamanında tasarlandığı için sanal bellek kullanımı DOS'ta mümkün değildir. Tabii sanal 
bellek kullanımını sağlayabilmek için işletim sisteminin de buna uygun olarak tasarlanmış olması 
gerekir.  Windows  3.x  segment  tabanlı,  Win32  sistemleriyse  sayfa  tabanlı  sanal  bellek 
mekanizmasını  desteklerler.  UNIX  ailesi  işletim  sistemleri  de  sayfa  tabanlı  sanal  bellek 
mekanizmasını kullanmaktadır. 

Aslında bir exe programının %10-20'lik bir kısmı çok fazla çalıştırılmaktadır. Programın 
büyük kısmı belki  yalnızca bir  kez işlem gören ya  da hiç işlem görmeyen parçalara  sahiptir. 
Programın yalnızca bir kısmının RAM'e yüklenerek çalıştırıldığı bir sistemde program kod ya da 
data bakımından RAM'de olmayan bir bölgeyi kullanmak istediğinde ne olacaktır? Bu durumda 
programın RAM'de olan bir kısmı diske çalıştırılmak üzere gereksinim duyulan diskteki bölümü 
ise RAM'e alınır  ve çalışma kesintisiz  olarak devam ettirilir.  Bu işleme yer  değiştirme(swap) 
işlemi denir. Yer değiştirme miktarı toplam RAM büyüklüğüyle doğrudan ilişkilidir. Ancak fiyat 
bakımından bir  optimum noktası  vardır.  Programın  RAM'de olmayan  parçası  diskten  RAM'e 
yüklenirken  RAM'deki  hangi  parçasının  tekrar  diske  yazılacağı  işletim sisteminin  yaptığı  bir 
istatisktik  sonucunda belirlenir.  Programın sayfa  denilen 4 K'lık bölümlerine her erişildiğinde 
sayaç bir arttırılır. Böylece programın en az işlem gören sayfaları tespit edilmiş olur. Programın 
diskteki kısmının organizasyonu için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Örneğin bazı sistemler 
her  program için  ayrı  bir  swap dosyası  oluştururlar,  bazı  sistemler  bütün  programların  swap 
dosyalarını tek bir dosya biçiminde tutarlar. Bazı sistemler ise exe dosyanın kendisiyle birlikte 
başka bir dosyayı da swap amaçlı kullanırlar. 

Korumalı Modda Doğrusal ve Fiziksel Adresler

Korumalı  modda  bir  programın  fiziksel  RAM'de  ardışıl  olarak  yüklenmesi  zorunlu 
değildir.  Programın  4'er  K'lık  parçalarına  sayfa  denir.  Fiziksel  RAM de  4'er  K'lık  sayfalara 
ayrılmıştır.  Böylece programın sayfaları RAM'deki rastgele sayfalarda bulunabilir.  Örneğin 10 
sayfalık bir RAM söz konusu olsun. 4 sayfalık bir program RAM'e şöyle yerleşebilir: 
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Programın hangi parçalarının hangi RAM sayfalarında bulunduğu bir tabloda tutulur. Bu tabloya 
sayfa tablosu denir. 

Sayfalama İşlemi ve Sayfa Tabloları

Korumalı modda bir adres bilgisi 32 bit uzunluğundadır. 32 bit uzunluğundaki bu adres 
bilgisine doğrusal adres denir. Windows ve UNIX sistemlerinde programcının kullanıdğı bütün 
adresler  doğrusal  adreslerdir.  Örneğin  C'de  bir  değişkenin  adresini  aldığımızda  biz  gerçekte 
doğrusal  adresini  elde  ederiz.  Doğrusal  adresler  işlemci  tarafından  RAM'deki  gerçek  fiziksel 
adreslere  dönüştürülür.  Programcı  programını  sanki  program  RAM'e  ardışıl  bir  biçimde 
yerleşecekmiş gibi doğrusal adresler kullanarak yazar. Örneğin bir dizinin elemanları doğrusal 
adresler dikkate alındığında ardışıldır. Ancak fiziksel RAM'de ardışıl olmayabilir. Doğrusal bir 
adres 20 ve 12 bitlik iki kısıma ayrılır.  Doğrusal adresin yüksek anlamlı 20 biti sayfa tablosu 
denilen bir tablosa indeks belirtir. Sayfa tablosu şuna benzer bir biçimdedir:

Mikro işlemci adresin yüksek anlamlı 20 bitini alır ve sayfa tablosuna başvurarak gerçekte kaç 
numaralı fiziksel sayfayla ilişkili olduğunu hesap eder. Örneğin doğrusal adresin yüksek anlamlı 
20 biti 3 olsun, bu durumda tablodan çekilen değeer 89'dur. Fiziksel RAM'de 89 * 4096 adresini 
belirtir.  Düşük anlamlı  12 bit ise geçek fiziksel  sayfada bir ofset belirtmektedir.  Bu durumda 
mikro işlemci doğrusal adresi fiziksel adrese şöyle dönüştürür:
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1. Yüksek anlamlı  20 bit  hesaplanır.  Sayfa  tablosuna index yapılarak fiziksel  sayfa numarası 
çekilir. 
2. Fiziksel sayfa numarası 4096 ile çarpılır. Sayfanın fiziksel RAM'deki başlangıç adresi bulunur 
ve  bu  değere  doğrusal  adresin  düşük  anlamlı  12  biti  eklenir.  Sayfa  tablosu  işletim  sistemi 
tarafından task switch işlemiyle birlikte yeni değerlerle doldurulur. Yani Windows'da örneğin 20 
ms'lik quanta süresi dolup diğer bir proses çalıştırılacağı zaman önce Windows sayfa tablosunu 
yeni  proses  için  kurar.  Sayfa  tablosunun  her  proseseler  arası  geçişte  yeniden  düzenlenmesi 
önemli  bir  performans  kaybına  yol  açmamaktadır.  Yani  her  prosesin  ayrı  bir  sayfa  tablosu 
vardsır. Task switch oluştuğunda önce sayfa tablosu yeni değerler için düzenlenir, sonra proses 
çalıştırılır. Her prosesin sayfa tablosu değerleri işletim sistemi tarafından program yüklenirken 
belirlenir. 

Bu sistemin Win32 programlama açısından iki önemli sonucu vardır:

1.  İki  farklı  proseste  aynı  iki  doğrusal  adres  aslında  fiziksel  RAM'de  aynı  adrese  karşılık 
gelmeyebilir.  Çünkü  prosesler  arası  geçiş  sırasında  sayfa  tablosu  değerleri  değiştirildiği  için 
adresin yüksek anlamlı 20 bit değerlerine karşın farklı fiziksel sayfalar eşlenmektedir. 
2. Bu sistem sayesinde proseslerin fiziksel bellek alanları tam olarak birbirlerinden ayrılabilir. 
Böylece bir programda bir gösterici hatası yapıldığında diğer programların RAM'deki kısımlarını 
etkilemez. 

Şimdi işletim sisteminin sayfa tablosunu nasıl kurduğuna gelelim. Örneğin 10 * 4096 byte 
uzunluğunda bir dizi açılmış olsun. Bir karakter dizisi olabilir. Dizinin 0-4095 numaralı byte'ları 
fiziksel  RAM'de  süreklidir(Dizinin  bir  fiziksel  sayfanın  başından  itibaren  yerleştirildiğini 
düşünelim). Dizinin 4096'ıncı elemanına erişildiğinde bu eleman 4095'inci elemanından farklı bir 
fiziksel  sayfadadır.  Yani  aslında  4095'inci  elemanıyla  4096'ıncı  elemanının  fiziksel  adresleri 
ardışıl değildir. Tabii doğrusal adresleri ardışıldır.

İşletim sistemi sayfa tablosunu kurar, işlemci otomatik olarak bu sayfa tablosuna bakarak 
çalışır. Sonuç olarak programcı hiç bu dönüşümü bilmese de bundan olumsuz yönde etkilenmez. 
Tabii  bazı  sistem  programlama  faaliyetleri  ancak  bu  çalışma  mekanizmasının  bilinmesiyle 
anlaşılabilir. 

Sayfalama ve Sanal Bellek İlişkisi

Sanal bellek sisteminde programın bütün hepsi fiziksel RAM'e yerleştirilmediği için sayfa 
tablosunun yalnızca programın RAM'e yerleştirildiği kadar kısmı doldurulur. Sayfa tablosunun 
diğer elemanları boş bırakılır. Tabii bu durumda programın çalışması kod ve data bakımından 
sayfa tablosunda karşılığı bulunmayan bir doğrusal adrese gelebilir. Bu durumda işlemci "page 
fault" denilen özel bir içsel kesme oluşturur. Bu kesme işletim sistemi tarafından hook edilmiştir. 
İşletim sistemi önce habngi doğrusal adresten dolayı böyle bir hatanın çıktığını tespit eder. Sonra 
bu  adresin  swap  dosyasındaki  yerini  bulur.  Programın  o  sayfasını  fiziksel  RAM'e  yükler. 
Yüklediği  RAM'in  fiziksel  sayfa  numarasını  sayfa  tablosuna  yazar.  Artık  ilgili  adres  fiziksel 
RAM'dedir,  çalışma  devam edebilir.  Son  olarak  programcı  gösterici  hatası  yaparak  öyle  bir 
doğrusal adrese erişmiştir ki bu adresin sayfa tablosunda karşılığı olmadığı gibi swap dosyasında 
da karşılığı  yoktur(Yani  commit  edilmemiştir).  Bu durumda  işletim sistemi  erişimin  geçersiz 
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olduğunu bildirir ve prosesi sonlandırır. Tabii Windows'da malloc ile örneğin 100MB yer tahsis 
edilebilir. Bu durumda işletim sistemi bu alan için swap dosyasında yer ayırır(Yani commit eder). 
Şimdi bu alan kullanılmaya çalışıldığında kesme oluşur, ancak o adresin swap alanında karşılığı 
olduğu için swap işlemi yapılır. 

Handle Kavramı

Windows'da çalışırken pek çok durumda bir işe başlamadan önce işletim sisteminin o işe 
ilişkin bilgileri depolayacağı bir alan yaratması gerekir. Bu alan dinamik olarak yaratılır. Alanın 
yaratıldığı bölge Windows'un kendi içerisindeki heap bölgesidir. Genellikle ismi CreateXXXX 
biçiminde olan bir fonksiyon ile bu alan yaratılır. Bu tür yaratıcı fonksiyonlar oluşturdukları veri 
yapısına ilişkin bir değeri handle değeri olarak verirler. Bu değer konu ile ilgili işlem yapan diğer 
fonksiyonlara  parametre  olarak  geçirilir.  Tabii  çalışma  bittikten  sonra tahsis  edilen  bu alanın 
uygun bir fonksiyonla geri bırakılması gerekir. Bu alanın geri bırakılması unutulmuşsa problem 
ortaya çıkmaz. Çünkü Windows proses sonlandığında o prosesin açmış olduğu handle alanlarını 
sisteme otomatik olarak iade eder. Handle yaratan CreateXXX isimli bir fonksiyon çağırıldığında 
verilen handle değerinin türü H ile başlayan türlerdendir. Örneğin:

HINSTANCE
HICON
HWND

Bu türlerin hepsi aslında void * biçimindedir. Yani örneğin:

void *hWnd;
hWnd = CreateWindow(...); 

işleminde herhangi bir hata söz konusu olmaz. Fonksiyonların geri verdiği handle değerleri tahsis 
edilmiş olan alana erişmek için kulanılır fakat doğrudan o alanı gösteren bir adres değildir. Yani 
handle  değeri  olarak  veriln  adres  ile  gerçek  alana  ulaşabilmek  için  bazı  işlemler  gerekebilir. 
CreateXXX  fonksiyonlarıyla  tahsis  edilen  dinamik  alanlara  Windows  sistem  programlama 
terminolojisinde  nesne(object)  denir(Buradaki  nesnenin  nesne  yönelimkli  programlamadaki 
nesneyle alakası yoktur). Windows'da sistem nesneleri 3 grup halinde incelenebilir:

1. KERNEL
2. USER
3. GDI

Proses Kavramı

Diskteki bir program çalışır duruma geldiğinde artık proses olarak isimlendirilir. Program 
kavramı yalnızca dosya belirtir, proses çalışmakta olan programdır. Bir program çalıştırıldığında 
işletim sistemi prosesi yönetebişlmek için dinamik bir alan tahsis  eder ve proses bilgilerini  o 
alana  yazar.  Windows  terminolojisiyle  işletim  sisteminin  bir  proses  listesi  oluşturduğu 
söylenebilir. Proses nesnesi ise bir KERNEL nesnesidir. 
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Windows'da  bir  proses  yaratmak  için  CreateProcess  API  fonksiyonu  kullanılır.  Bu 
fonksiyon bir exe dosyanın ismini alarak onu çalıştırır. Bu fonksiyon programı diskten belleğe 
yükleyerek  çalıştırır.  Tabii  bir  proses  listesi  oluşturarak  prosesin  önemli  bilgilerini  oraya 
yerleştirir.  CreateProcess  sonucunda  birbirleriyle  ilişkili  iki  önemli  değer  elde  edilir.  Bunlar 
proses handle ve proses ID değerleridir. 

Not: Windows Explorer'da ya da masa üstünde uzantısı exe olmayan bir dosyaya double-click 
yapıldığında ilgili program önce registry dosyasına başvurarak bu dosyanın hangi exe dosyayla 
ilişkilendirilmiş olduğu tespit eder sonra CreateProcess ile o exe dosyayı çalıştırır double-click 
yapılmış dosyayı komut satırı argümanı olarak verir. CreateProcese fonksiyonu 10 parametreye 
sahiptir.  Ne  var  ki  pek  çok  parametresi  NULL  değeriyle  geçilerek  fonksiyon  kolaylıkla 
kullanılabilir. Fonksiyon işlemin başarısını anlatan bir değer ile geri döner(0 ya da 0 dışı). 

CreateProcess Fonksiyonunun Parametreleri

BOOL CreateProcess( 
LPCTSTR lpApplicationName, 
LPTSTR lpCommandLine,  
LPSECURITY_ATTRIBUTES lpProcessAttributes,
LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes, 
BOOL bInheritHandles, 
DWORD dwCreationFlags, 
LPVOID lpEnvironment,  
LPCTSTR lpCurrentDirectory,  
LPSTARTUPINFO lpStartupInfo,  
LPPROCESS_INFORMATION lpProcessInformation  

);

Fonksiyonun  birinci parametresi çalıştırılacak exe dosyanın ismidir. Dosya ismi path içerebilir. 
Bu durumda  dosya  yalnızca  path  ile  belirtilen  dizin  içerisinde  aranır.  Eğer  path  içermiyorsa 
arama  işlemi  otomatik  bazı  dizinler  içerisinde  yapılmaktadır.  Fonksiyonun  ikinci parametresi 
main ya  da WinMain fonksiyonlarına geçirilecek komut satırı  argümanlarını  belirtir.  Pek çok 
program komut satırı argümanı olarak bir dosya ismini alacak biçimde yazılmıştır. Komut satırı 
argümanının ilk ayrık string'i birinci parametresiyle belirtilen dosya ismi olması gerekir.  Yani 
komut  satırı  argümanı  boşluklarla  ayrılmış  olarak  girilebilir,  ancak  ilk  boşluksuz  string'in 
çalıştırılacak  programı  belirtmesi  gerekir.  Fonksiyonun  birinci  parametresi  NULL  ile 
geçilebilir(zaten hep böyle yapılmaktadır). Bu durumda çalıştırılacak dosya ismi CreateProcess 
tarafından  ikinci  parametreden  elde  edilir.  Aslında  fonksiyonun  ikinci  parametresi  de  NULL 
olarak  girilebilir.  Tabii  bu  durumda  birinci  parametresinin  kesinlikle  girilmiş  olması  gerekir. 
Sonuç olarak:

1. Fonksiyon genellikle birinci parametre NULL, ikinci parametreyse en azından çalıştırılacak 
dosya ismini barındıracak şekilde çağırılır. Örneğin:
CreateProcess(NULL, "winword.exe mytext.doc", ...);
2.  İkinci  parametre  belirtilemek  zorunda değildir  ama  belirtilecekse  ilk  string'in  çalıştırılacak 
dosya ismini kesinlikle içermesi gerekir. 
3. İki parametre de kullanılırsa dosya ismi birinci parametresiyle belirtilen biçimde aranır. 
4. Fonksiyon UNIX'teki exec fonksiyonundan esinlenerek tasarlanmıştır. 
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Fonksiyonun  üçüncü ve  dördüncü parametreleri  ileride ele alınacak olan güvenlik bilgileridir. 
Güvenlik  bilgileri  Windows NT ve 2000 için  daha önemlidir.  Bu parametreler  NULL olarak 
geçilirse  default  durum ele  alınır.  Fonksiyonun  beşinci parametresi  yaratılan  prosesin yaratan 
prosesin  handle  bilgilerini  kullanıp  kullanamayacağını  belirler.  Bu  paranmetre  TRUE  olarak 
geçilebilir.  Fonksiyonun  altıncı parametresi  yeni  prosesin  .alışma  özellikleriyel  ilgilidir.  Bu 
parametre  çeşitli  sembolik  sabitlerin  bit  OR  ile  birleştirilmesi  ile  girilebilir.  Bu  parametre 
tamamen  0  biçiminde  de  girilebilir.  Bu durumda  default  bazı  belirlemeler  yapılmış  olur.  Bu 
parametrede  aynı  zamanda  prosesin  öncelik  derecesi  de belirtilebilmektedir.  Prosesin öncelik 
derecesi  prosesin  kullandığı  CPU  zamanıyla  ilgilidir.  Fonksiyonun  yedinci parametresi 
kullanılacak  çevre  değişkenlerini  belirten  yazının  adresini  alır.  NULL  olarak  girilebilir. 
Fonksiyonun  sekizinci parametresi  programın  default  dizinini  belirtmektedir.  Pek  çok  API 
fonksiyonu parametre olarak dosya ismi almaktadır. Bu dosya ismi path ifadesi belirtilmeksizin 
kullanılırsa burada belirtilen dizin içeirisinde işlem yapılır. NULL olarak geçilirse CreateProcess 
fonksiyonunu çağıran programın  default  dizini  default  dizin  olarak  kabul  edilir.  Fonksiyonun 
dokuzuncu parametresi  STARTUPINFO  türünden  bir  yapının  adresini  alır.  Bu  yapının  içi 
CreateProcess  tarafından  faydalı  bilgiler  tarafından  doldurulmaktadır.  Ancak  bu  yapının  ilk 
elemanı  yapının uzunluğunu tutan DWORD türünden bit  değişkendir.  Yapının bu elemanının 
fonksiyona gönderilmeden önce uygun bir biçimde doldurulması gerekir. Örneğin:

STARTUPINFO si = { sizeof(STARTUPINFO) };
CreateProcess(....., &si,...);

Fonsiyonun  onuncu parametresi  PROCESS_INFORMATION  isimli  bir yapının adresini  alır. 
Yani bu türden bir yapı değişkeni tanımlanıp adresi geçilmelidir. Bu yapının iki önemli elemanı 
yaratılan  proses  nesnesine  ilişkin  ID  ve  handle  değeridir.  Aşağıda  örnek  bir  CreateProcess 
çağırması görülmektedir:

BOOL bResult;
STARTUPINFO si = { sizeof(STARTUPINFO) };
PROCESS_INFORMATION pi;

bResult = CreateProcess(NULL, "NOTEPAD.EXE", NULL, NULL, TRUE, 0, NULL, NULL, &si, &pi);
if (!bResult) {

MessageBox(NULL, "Process creation error", "Error", MB_OK);
}

CreateProcess Fonksiyonuna İlişkin Ödevin Açıklanması

Dialog tabanlı uygulama şöyle başlatılır:

WinMain(..............)
{

DialogBox(.............);
return 0;

}

Listbox kontrolünün handle değeri elde edilmeli ve SnedMessage fonksiyonu ile LB_DIR 
mesajı  kullanılarak  bir  dizin  içeirisindeki  bütün  dosya  ve  alt  dizinler  listbox  içerisinde 
oluşturulmalı. Bu biçimde listbox kendisi bwelirtilen path'teki dosya isimlerini listbox elemanları 
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olarak yerleştirir. Dizin isimleri [ ] içerisinde yazılır. Bir elemana double-click yapıldığında onun 
bir  dizin  olup  olmadığına  bakılmalı,  eğer  bir  dizin  ise  dizin  ismi  path'e  eklenmeli  listbox 
içerisindeki elemanlar silinerek yeni dizindeki elemanlar yazılmalıdır.  [..] şekline double-click 
yapıldığında bir yukarıdaki dizine geçilmelidir.  Double-click yapılan dizin değil bir dosya ise 
CreateProcess ile çalıştırılmalıdır. 

Windows  sisteminde  CreateProcess  fonksiyonunu  çağıran  prosese  parent  process 
oluşturulan prosese ise child process denir. Ancak parent-child ilişkisi Windows'da çok önemli 
değildir.  Yalnızca  handle  tablosunun  kullanımıyla  sınırlıdır.  Halbuki  UNIX'te  prosesler 
arasındaki parent-child ilişkisi başka konuları kapsayacak biçimde daha geniştir. 

UNIX'te Prosesin Çalıştırılması
 

UNIX'te  fork  sistem  fonksiyonu  bir  prosesin  özdeş  kopyasını  çıkartarak  yeni  bir 
kopyasını  oluşturur.  Yeni  kopyası  da  fork'tan  itibaren  çalışmaya  devam  edecektir.  Bir 
çalıştırılabilir dosyayı yükleyip çalıştıran fonksiyon ise exec'tir. Ancak exec bir programı başka 
bir program olarak çalıştırır. Yani exec çağırmasının aşağısına yazılan hiçbir şey işlem göremez. 
Programın  akışı  fork'tan  çıkınca  parent  ve  child  prosesten  hangisinde  olunduğu  fork 
fonksiyonunun geri dönüş değeriyle tespit edilir. Eğer geri dönüş değeri 0 dışı ise parent proseste, 
0 ise child proseste olduğu anlaşılır. Bu durumda bir program şöyle çalıştırılabilir:

if (!fork()) 
exec(.....);

Windows'da parent proses sonlandırılsa bile child proses çalışmaya devam eder. Örneğin 
Windows Explorer ile bir program çalıltırılsın, daha sonra Windows Explorer'ı kapatsak program 
çalışmaya devam eder.

Kernel Nesenleri

İşletim  sisteminin  içsel  çalışmasına  özgü  olan  nesnelere(handle  alanlarına)  kernel 
nesneleri denir. Örnek kernel nesnekleri şunlardır:

Process
Thread
Mutex
Event
File
Semaphore

Örneğin  CreateProcess  fonksiyonu  ile  process  kernel  nesnesi yaratılmaktadır.  Process 
kernel nesnesiyle yaratılan alana özel olarak process database denilmektedir. Process database ve 
diğer kernel  nesneleri  Microsoft  tarafından dokümante edilmemiştir.  Kernel nesnelerinin içsel 
veri  yapısı  Windows sürümleriyle  Microsoft  tarafından değiştirilmektedir.  kernel  nesnelerinin 
içsel  yapısı  dokümante  edilmemiş  olmasına  karşın  bütün  kernel  nesnelerinin  ilk  iki  elemanı 
ortaktır  ve bu bilgi  pek çok makalede belirtilmiştir.  Kernel nesnelerinin ilk DWORD elemanı 
nesnenin hangi kernel nesnesi olduğunu anlatan bir sayıdır. İkinci DWORD elemanı ise ilerde 
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bahsedilecek olan nesnenin sayaç elemanıdır. Kernel nesnelerinin geri kalan elemanları nesnenin 
türüne bağlı olarak değişebilmektedir. 

Process Handle Tablosu

Her processin kernel nesnelerinin handle değerlerine ilişkin bir process handle tablosu 
vardır. Process handle tablosunun yeri process database içerisinde saklıdır. 

Bütün kernel nesnelerine ilişkin handle değerleri aslında process handle tablosunda bir 
index belirtir.  Kernel  nesnesinin gerçek adresi  buradan alınmaktadır.  Örneğin CreateFile  API 
fonksiyonuyla bir dosya açılmış olsun:

hFile = CreateFile(............);

Bu handle bilindiğinde File Kernel nesnesine şöyle erişilir:

1. İşletim sistemi handle'ın kullanıldığı process'i tespit eder. 
2. İlgili process'in process handle tablosunu bulur. 
3. Handle değerini index yaparak file kernel nesnesinin adresine erişir. 

Buradan  çıkan  en  önemli  sonuç  bütün  kernel  nesnelerine  ilişikin  handle  değerlerinin 
yalnızca  o  process  için  anlam  taşıyan  göreli  bir  değer  olduğudur.  yani  örneğin  A  process'i 
CreateFile fonksiyonu ile bir dosya yaratıp elde ettiği handle değerini bir yöntemle B process'ine 
process'e iletse B process'i bu handle ile o dosyaya erişemez. Çünkü iki process'in process handle 
tabloları birbirlerinden farklıdır. 

Bir kernel nesnesi başka bir process tarafından ikinci kez yaratıldığında gerçekte yeni bir 
kernel nesnesi oluşturulmaz. işletim sistemi daha önce o nesnenin yaratılıp yaratılmadığına bakar, 
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yaratılmışsa  geröek  nesnenin  adresini  process  handle  tablosunda  boş  bir  girişe  yazar,  nesne 
sayacını bir arttırır ve handle değeri olarak o process'teki process handle tablosu index'ini verir. 
Böyle  bir  durumda  iki  farklı  process  de  farklı  handle  değerleriyle  aslında  aynı  nesneye 
erişilmektedir. Örneğin:

Bir process sonladığında process handle tablosu sayesinde process'in açmış olduğu bütün kernel 
nesneleri  işletim  tarafından  otomatik  olarak  kapatılabilir.  UNIX  işletim  sistemindeki  kernel 
nesneleri de Windows'dakine çok benzer biçimde takip edilmektedir. 

Pocess'ler  de bir  kernel  nesnesidir.  Bir  process CreateProcess fonksiyonuyla  başka bir 
process'i  oluşturduğunda  child  process'in  process  database  adresi  parent  process'in   process 
handle tablosunda bir girişe yazılır.  Yani elde edilen process'in handle değeri yine o process'e 
özgüdür. 

Process Handle ve Process ID Değerleri

Bir  process  yaratıldığında  CreateProcess  fonksiyonu  process  ile  ilgili  handle  ve  ID 
biçiminde iki değer verir. Process ile ilgili işlem yapan bazı API fonksiyonları handle değerini, 
bazıları ise ID değerini parametre olarak ister. Bir process CreateProcess fonksiyonuyla başka bir 
process'te  yaratılmış  olabilir  ve  OpenProcess  fonksiyonuyla  başka  bir  process  tarafından  da 
açılmış olabilir. Bu durumda aynı process database'e ilişkin iki farklı process handle değeri söz 
konusu  olur.  Yani  process  handle  değerleri  process'e  özgü  değerlerdir.  Buradan  çıkan  sonuç 
şudur:  Yalnızca  process  handle  değeri  ile  process  datavase'e  erişilemez.  O  handle'ın  hangi 
process'e ilişkin olduğunu da bilmek gerekir. Oysa process ID değeri doğrudan process database'i 
gösteren bir adres bilgisidir ve bütün sistemde tektir. Bir process CreateProcess ile bir process 
yaratmış olsun. Başka bir process de yaratılmış olan bu process üzerinde işlemler yapacak olsun. 
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Yani  örneğin  A process'i  B  process'ini  yaratmış  olsun.  C process'i  de   B process'i  üzerinde 
işlemler yapacak olsun. B process'ini A process'i yarattığına göre B process'inin handle ve ID 
değeri  A'dadır.  Bu  bilgiyi  A'nın  C'ye  aktarmış  olması  gerekir.  Handle  bilgisinin  aktarılması 
anlamsızdır, ID değerinin aktarılması gerekir. Bir process'in ID deeğri bilindiğinde OpenProcess 
API  fonksiyonu  ile  onun  handle  değeri  alınabilir.  OpenProcess  şunları  yapar:  Process'in  ID 
değerini parametre olarak alır. Buradan process database'inin adresini elde eder. Bu adresi kendi 
process'inin process handle tablosundaki boş bir girişe yazar. Geri dönüş değeri olarak bu girişin 
index numarasını verir. 

CloseHandle API Fonksiyonu

Bütün kernel nesneleri CreateXXXX API fonksiyonlarıyla yaratılır ve CloseHandle API 
fonksiyonuyla boşaltılır. Örneğin CreateProcess fonksiyonuyla bir process yaratıldığında sistem 
bir kenel nesnesi yani bir process database'i oluşturacaktır. Bu nesne Closehandle fonksiyonuyla 
yok edilir. 

Nesne Sayacının Kullanımı

Her kernel nesnesinin bir sayaç elemanı vardır.  Kernel nesnesi  yaratıldığında sayacı  1 
olur.  Başka bir  process  aynı  nesneyi  yarattığında  yeniden  nesne yaratılmaz,  sadece sayaç  bir 
arttırılır.  CloseHandle fonksiyonu önce nesnenin sayacını bir eksiltir, eğer sayaç 0'a düşmüşse 
nesneyi siler, düşmemişse nesneyi silmez. 

Process'lerin Bitirilmesi ve Process Nesnesinin Yok Edilmesi

Process ve thread'lere özgü olarak CloseHandle kullanıldığında nesne sayacı 0 olsa bile 
CloseHandle process ve thread nesnelerini silmez. CloseHandle ile sayaç 0'a düşürülse bile bu 
durum  process'i  sonlandırmaz.  Process  ve  thread  nesnelerinin  silinmesi  CloseHandle 
fonksiyonuyla  değil  process  ve  thread'i  bitiren  fonksiyonlarla  yapılmaktadır.  benzer  biçimde 
process'in  bitmiş  olması  process  nesnenin  yok  edileceği  anlamına  gelmez.  Process  ve thread 
nesnelerinin silinmesi process ve thread'leri sonlandıran fonksiyonlar tarafından yapılabilir. Bu 
fonksiyonlar sonlandırma işlemi bitince nesne sayacına bakarlar,  nesne sayacı 0'sa nesneyi  de 
yok ederler. 

Örnek Olaylar
1. A process'i B process'ini yaratmış olsun. Bu durıumda B process'inin nesne sayacı 1'dir. A 
process'i  yaratma  işleminden  hemen  sonra CloseHandle  uygulamış  olsun.  Bu durumda nesne 
sayacı 0 olur. Ancak process durmaz. Bu durumda B process'ini sonlandıran fonksiyon nesne 
sayacına bakar, nesne sayacı 0 ise nesneyi siler. 
2. A process'i  B process'ini yaratmış  olsun. B process'i  çok hızlı  çalışıp  sonlanmış olsun. Bu 
durumda sayaç hala 1'dedir. Process'i bitiren fonksiyon nesneyi silmeyecektir.  Process nesnesi 
process'i yaratan process'in(A) CloseHandle fonksiyonunu çağırmasıyla silinir. 

Yani CloseH1andle process ve thread nesnesi bitmiş ve sayacı 0'a düşmüşse nesneyi siler. 
Bitmemiş fakat sayacı 0'a düşmüşse silmez. Bu durumda nesneyi sonlandıran fonksiyon siler. 
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Windows  Explorer  CreateProcess  ile  bir  process'i  çalıştırır  çalıştırmaz  hemen 
CloseHandle  ile  nesne  sayacını  düşürür.  Bu durumda  nesne  Windows Explorer'ın  çalıştırdığı 
program  sonlandırıldığında  otomatik  olarak  silinir.  CloseHandle  fonksiyonu  yalnızca  nesne 
sayacını bir azaltmakla kalmaz, aynı zamanda nesnenin process handle tablosundaki girişini de 
siler.  Windows  Explorer'ın  process'i  yarattıktan  sonra  CloseHandle  ile  silmesinin  iki  nedeni 
vardır:
1. Nesnenin silinmesini programın sonlanmasını sağlayan kişiye bırakır. 
2.  Explorer  CloseHandle'la  silme  işlemini  yapmasaydı  kendi  process  handle  tablosu  sürekli 
büyürdü. 

Process'lere İlişkin İşlem Yapan API Fonksiyonlaır

CreateProcess: Process'i yaratır ve çalıştırır. 
CloseHandle: Prototipi:  BOOL  CloseHandle(HANDLE  hObject); Bu  fonksiyon  bütün  kernel 

nesneleri  için  silen  fonksiyon olarak  kullanılır.  Process'in  handle  değeri 
parametre  olarak  geçirilir.  Process  nesnesinin  sayacını  1  azaltır,  0'a 
düşmüşse ve process sonlanmışsa nesneyi  siler.  Değilse  başka bir  işlem 
uygulamaz.

TerminateProcess: Prototipi:  BOOL  TerminateProcess(HANDLE  hProcess,  UINT  uExitCode); Bu 
fonksiyon  bir  process'in  başka  bir  prcess'den  sonlandırılması  amacıyla 
kullanılır. Fonksiyonun birinci parametresi process'in handle değeri, ikinci 
parametresi  ise  exit  code'udur.  Process'in  bu biçimde sonlandırılmasıyla 
process  nesnesinin  silinmesi  garanti  değildir.  Bir  process'in  bu  biçimde 
sonlandırılması  ancak  hiçbir  çare  kalmadığında  uygulanabilecek  son 
yöntem olmalıdır. 

ExitProcess Fonksiyonu

Bu fonksiyon bir  process içinde çağırıldığında kendi process'ini  sonlandırır.  Başka bir 
process'i sonlandırmak için TerminateProcess kullanılabilir.Prototipi:

VOID ExitProcess(UINT exitCode);

OpenProcess Fonksiyonu

Bu fonksiyon  process  ID  bilindiğinde  o  process'e  ilişkin  handle  değeri  elde  edilmek 
istendiğinde kullanılır. Prototipi:

HANDLE OpenProcess(
DWORD dwAccess,
BOOL bInheritance, 
DWORD dwProcessID

)

Fonksiyonun  birinci parametresi  process  ile  ilgili  yapılmak  istenen  şeylere  ilişkin 
kısıtlamaları  içerir.  Bu parametre  PROCESS_ALL_ACCESS girilirse  process'e  ilişkin  herşey 
yapılabilir. Fonksiyonun ikinci parametresi yeni process'in handle kalıtımsallığını belirlemek için 
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kullanılır.  TRUE  olarak  girilmesinde  bir  sakınca  yoktur.  Fonksiyonun  üçüncü parametresi 
process'in ID değeridir. Fonksiyon geri dönüş değeri olarak handle'ı verir. 

GetCurrentProcess Fonksiyonu

Bu fonksiyon  o  anda  çalışmakta  olan,  yani  fonksiyonun  çağırıldığı  process'in  handle 
değerini verir. Aslında bu fonksiyon her zaman 0x7FFFFFFF değeriyle geri döner. Windows o 
anda çalışmakta olan process'in handle değerini kendisi global bir değişkende tutar. Aslında bu 
değer o anda çalışmakta olan process'in handle'ını temsil eder. Prototipi:

HANDLE GetCurrentProcess(VOID);

Fonksiyonun geri dönüş değeri HANDLE türündendir. 

Eğer  bir  fonsiyon  o  anda  çalışmakta  olan  process'in  handle  değerini  isterse 
GetCurrentProcess  fonksiyonuyla  bu  değer  elde  edilebilir.  Bir  process'in  process  handle 
tablosunda kendi process'ine ilişkin bir handle girişi yoktur. Kendi process'ine ilişkin handle için 
bu özel değer kullanılmaktadır.  Sonuç: Kendi process'imizin handle değeri kendi process'imizin 
handle tablosunda yazmaz, GetCurrentProcess fonksiyonuyla elde edilir. 

GetCurrentProcessId Fonksiyonu

Bu fonksiyon  o  anda  çalışmakta  olan  process'in  gerçek  ID  değerini  elde  eder.  Zaten 
sistem o anda çalışmakta olan process'in ID değerini bir değişkende saklamaktadır. Prototipi:

DWORD GetCurrentProcessId(VOID);

Process Listelerinin Elde Edilmesi

Win32 sistemlerinde o anda çalılmakta olan tüm process'lere ilişkin process listesi özel 
fonksiyonlarla  alınabilir.  Ancak  process  listelerinin  elde  edilmesi  için  kulanılan  API 
fonksiyonları  kernel32.dll  içerisinde değildir.  Windows 9x ve 2000'de bunun için  toolhelp.dll 
kullanılmaktadır. Visual C++ geliştirme ortamıyla proje oluşturulurken bu dll dosyasına ilişkin 
import  library dosyası  doğrudan link işlemine dahil edilmemiştir.  Bu yüzden bu fonksiyonları 
kullanırken   bu  dll'in  import  library  dosyasını  link  aşaması  için  ayrıca  projeye  eklemek 
gerekebilir.  Gerçi  Microsoft  kernel32.lib  import  library  dosyası  içerisine  toolhelp 
fonksiyonlarının  link bilgilerini  de daha sonra yerleştirmiştir.  Bu durumda Win9x ve 2000'in 
sonraki sürümlerinde toolhelp.dll'in import library dosyasının proje dosyasına dahil eidlmesine 
gerek kalmamıştır. 

Process  listesinin  takip  edilmesi  için  kullanılan  fonksiyonlara  tool  help fonksiyonları 
denir.  Tool  help  fonksiyonlarının  prototipleri  tlhelp32.h  dosyasındadır.  Bu  dosya  windows.h 
içerisinde include edilmemiş olduğundan dışarıdan ayrıca include edilmesi gerekir. 

Process listesinin takip edilmesi  Windows NT sistemlerinde tool help fonksiyonlarıyla 
yapılamaz.  Çünkü  NT sistemi  toolhelp.dll'i  barındırmamaktadır  ve  bu  fonksiyon  grubunu  da 
desteklememektedir. Windows NT sistemlerinde process listesinin elde edilmesi için iki yöntem 
önerilmektedir.  Birinci  yöntem registry dosyasından bu bilgilerin  alınması  yöntemidir.  Çünkü 
Windows NT her  çalıştırılan  process'in  bilgilerini  registery içerisine  o anda  yazar.  Microsoft 
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registry içerisinden process bilgilerinin alınmasını kolaylaştırmak için ayrı bir fonksiyon grubu 
tasarlamıştır.  Bu  fonksiyonlara  process  data  helper fonksiyonları  denir  ve  pdh.dll  içeriisnde 
bulunmaktadırlar. Ancak bu dll ve bu dll'in import library dosyası ve fonksiyon prototiplerinin 
bulunduğu başlık dosyası  Windows NT kurulumu sırasında default olarak kopyalanmaz. SDK 
dokümanlarından almak gerekir.  Windows NT için process listesinin elde edilmesine yönelik 
ikinci yöntem ismine  process status API fonksiyon grubunu kullanmaktır. Bu fonksiyon grubu 
tool  help  fonksiyon  grubuna  benzer.  Psapi.dll  içeriisindedirler.  Import  library  dosyası 
psapi.lib'dir. Fonksiyon prototiplerinin bulunduğu başlık dosyası psapi.h'tır. Ancak bu dosyaları 
temin  etmek  zor  olabilir.  Windows  NT'de  process  işlemleri  programcıdan  ciddi  bir  biçimde 
gizlenme  eğilimindedir.  Bu  nedenle  Microsoft  NT  process  sistemine  ilişkin  bilgileri  fazlaca 
dokümante etmemektedir. 

Tool Help Fonksiyonlarıyla Process Listesinin Alınması

Process listesinin alınması işlemine CreateToolhelp32Snapshot fonksiyonu ile başilanır. 
Bu fonksiyondan bir handle değeri elde edilir. Bu handle değeri ile diğer tool help fonksiyonları 
yardımıyla  process  listesi  alınır.  Bu  fonksiyon  çağırıldıktan  sonra  diğer  işlemler  daha  sonra 
yapılabilir.  Ancak  elde  edilecek  process  listesi  bu  fonksiyonun  çağırıldığı  andaki  process 
listesidir. Prototipi:

HANDLE WINAPI CreateToolhelp32Snapshot(
DWORD dwFlags,
DWORD th32ProcessID

);

Fonksiyonun  birinci parametresi tool help fonksiyonlarını hangi amaçla kullanacağımız 
anlatır(çünkü  tool  help  fonksiyonları  process,  thread,  heap  listelerinin  alınması  için  de 
kullanılabilir). Eğer process listesi alınacaksa bu parametreye TH32CS_SNAPPROCESS değeri 
girilmelidir. Fonksiyonu  ikinci parametresi process listesi alınacaksa hiçbir anlamı olmayan bir 
parametredir. Örneğin 0 yazılabilir. Fonksiyon bir handle değeri ile geri döner. Bu handle değeri 
diğer fonksiyonlard aparametre olarak kullanılır. 

Process listesini almak için önce bir kez Process32First fonksiynu çağırılır. Sonra döngü 
içerisinde  tüm liste  alınana  kadar  Process32Next  fonksiyonu  çağırılmalıdır.  Bu iki  fonksiyon 
tamamen aynı parametrik yapıya sahiptir. 

BOOL WINAPI Process32First(
HANDLE hSnapshot,
LPROCESSENTRY32 lppe

);

BOOL WINAPI Process32Next(
HANDLE hSnapshot,
LPROCESSENTRY32 lppe

);

Fonksiyonların  birinci parametresi  CreateToolhelp32Snapshot  fonksiyonundan  elde 
edilen handle değeridir. Fonksiyon ikinci parametresiyle PROCESSENTRY32 isimli bir yapının 
adresini alır. 
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typedef struct tagPROCESSENTRY32 {
DWORD dwSize;
DWORD cntUsage; 
DWORD th32ProcessID;
DWORD th32DefaultHeapID;
DWORD th32ModuleID; 
DWORD cntThreads;
DWORD th32ParentProcessID;
LONG  pcPriClassBase; 
DWORD dwFlags;
char szExeFile[MAX_PATH]; 

} PROCESSENTRY32; 
typedef PROCESSENTRY32 *  PPROCESSENTRY32; 
typedef PROCESSENTRY32 *  LPPROCESSENTRY32; 

PROCESSENTRY32 yapısı şu bilgileri içermektedir:
Yapının ilk elemanı(dwSize) fonksiyon çağırılmadan önce yapının uzunluğu ile doldurulmalıdır. 
Bu işlem şöyle yapılabilir:

PROCESSENTRY32 processInfo = {sizeof(PROCESSENTRY32)};

cntUsage İlgili process'in nesne sayacını belirtir. Bu elemanın ciddi bir kullanımı yoktur.
th32ProcessIDProcess'in ID değerini vermektedir. cntThreads elemanı ise çalışan thread sayısını 
gösterir. 
th32ParentProcessID Bu process hangi process tarafından yaratılmışsa o process'in ID değerini 
verir. 
szExeFile Yapının en önemli elemanıdır. Bu process'e ilişkin exe dosyanın tüm konumunu 
içeren ismidir. 

Yapının birkaç faydalı elemanı daha vardır. İlerde ele alınacaktır. 
Bu durumda process listesini takip eden bir kod listesi şöyle olabilir:

{
BOOL bResult;
PROCESSENTRY32 processInfo = {sizeof(PROCESSENTRY32)};
HANDLE hSnapshot;

hSnapshot = CreateToolhelp32Snapshot(TH32_SNAPPROCESS, 0);
bResult = Process32Fist(hSnapshot, &processInfo);
while(bResult) {

printf("%s\n", processInfo.szExeFile);
bResult = bresult = Process32Next(hSnapshot, &processInfo);

}
CloseHandle(hSnapshot);

}

Tool Help Fonksiyonlarıyla Thread List4esinin Alınması

Thread'ler  konusu ileride  ele  alınacaktır.  Ancak her  process'in n  tane thread'i  olabilir. 
Başka  bir  ifadeyle  bir  thread  yalnızca  bir  process'e  özgüdür.  Thread  listesini  alabilmek  için 
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tamamen  process  listesini  almakta  uygulanan  adımlardan  geçilir.  Process32First  yerine 
Thread32First  fonksiyonu,  Process32Next  yerine  Thread32Next  fonksiyonu  kullanılır. 
PROCESSENTRY32 yapıı yerine de THREADENTRY32 yapısı kullanılmaktadır. 

typedef struct tagTHREADENTRY32{
WORD  dwSize;
WORD  cntUsage; 
WORD  th32ThreadID;
WORD  th32OwnerProcessID;
ONG   tpBasePri; 
LONG   tpDeltaPri;
DWORD  dwFlags; 

} THREADENTRY32; 
typedef THREADENTRY32 *  PTHREADENTRY32; 
typedef THREADENTRY32 *  LPTHREADENTRY32

CreateToolhelp32Snapshot fonksiyonu şöyle çağırılmalıdır:

hThread = CreateToolhelp32Snapshot(TH32_SNAPTHREAD, 0);

Tool help ile sistemdeki bütün thread'lere ilişkin liste alınır.  Ancak özel bir process'in 
thread listesi alınacaksa process ID'sinden hareketle tüm thread listesi taranmalı ve uygun olan 
thread'ler listeden seçilmelidir. 

Process'lerin Durdurulması

Bir  process  kendi  kodu  içerisnde  ExitProcess  ile  dışarıdan  TerminateProcess  ile 
durdurulabilir. Process'in kendi kendisini güvenli bir biçimde sonlandırması en normal durumdur. 
Dışarıdan sonlandırmak için önce process'e ilişkin thread'lerin ana pencerelerine WM_CLOSE 
mesajı gönderilmeli, böylelikle process'in kendi kendini sonlandırması için bir şans tanınmalıdır. 
Process yine sonlanamazsa TerminateProcess uygulanabilir. 

Process'lerin Giriş Kodları

Programcı  açısından bir Windows programının başlangıç fonksiyonu şu 4 taneden biri 
olabilir:

WinMain GUI-ASCII
wWinMain GUI_UNICODE
main Console-ASCII
wmain Console-UNICODE

Tabii GUI uygulamaları için _tWinMain, console uygulamaları için _tmain isimleri kullanılabilir. 
Ön işlemci bu isimleri _UNICODE sembolik sabitinin tanımlanıp tanımlanmadığına göre uygun 
olan fonksiyon ismine dönüştürecektir. Ayrıca bir programın WinMain fonksiyonu ASCII olduğu 
halde bütün içeriği UNICODE olabilir. Ya da tam tersi de mümkün olabilmektedir. Programcı 
açısından ilk çalışan fonksiyon bunlardan biri olmakla birlikte aslında çalışma başka bir modül 
halinde link edilen derleyicinin  giriş kodundan(startup module) başlamaktadır. Yani programın 
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gerçek  girişi  derleyicinin  giriş  kodudur.  Bu  kod  içerisinden  bizim  programcı  olarak 
varsaydığımız başlangıç kodu çalıştırılır. 

Derleyicilerin giriş kodlarının bulunduğu modül gerek DOS'ta gerekse Windows'da derleyiciyi 
yazan firma tarafından kaynak kod olarak verilmektedir.  Windows'da bir exe dosya PE başlık 
kısmıyla birlikte belleğe bütün olarak yüklenir. Programın hangi adresten başlayarak çalışacağı 
PE formatının başlık kısmında yazmaktadır.  Windows'da uygulamalara bağlı olarak 4 tür giriş 
kodu vardır. Bu giriş kodlarının isimleri şunlardır:

WinMainCRTStartup GUI ASCII(WinMain'i çağırır)
wWinMainCRTStartup GUI UNICODE(wWinMain'i çağırır)
mainCRTStartup Console ASCII(main'i çağırır)
wmainCRTStartup Console UNICODE(wmain'i çağırır)

Bir  Windows  programının  içinde  bu  başlangıç  kodlarından  yalnızca  bir  tanesi  bulunur.  Bu 
başlangıç  kodu  da  uygun  başlangıç  fonksiyonunu  çağırır.  Linker'ın  hangi  giriş  kodunu  exe 
dosyaya yazacağı subsystem parametresiyle belirlenir. Bu parametre iki biçimde olabilir:
1. Console (/subsystem:console)
2. Windows (/subsystem:windows)

Eğer  parametre  olarak console  seçilmişse  linker  bütün modülleri  tarayarak  main'in  mi 
yoksa  wmain'in  mi  programcı  tarafından  yazılmış  olduğuna  bakarak  mainCRTStartup  ya  da 
wmainCRTStartup kodlarını exe dosyaya yazar. Eğer parametre olarak windows verilmişse linker 
bu  sefer  WinMain  ya  da  wWinMain  fonksiyonlarından  hangisinin  tanımlandığına  bakarak 
WinjMainCRTStartup ya da wWinMainCRTStartup kodlarını exe dosyaya yazar. Örneğin Visual 
C++'ta  bir  kişi  GUI  uygulaması  yapmak  isterken  yanlışlıkla  project  türü  olarak  console 
uygulaması  seçmişse  neler  olur?  Console  seçildiğinde  linker  belirlemesi  otomatik  olarak 
/subsystem:console  yapılmıştır.  Bu  durumda  linker  main  ya  da  wmain  fonksiyonlarını 
arayacaktır.  Bu fonksyonlardan birini  bulamayınca error ortaya çıkacaktır.  Düzeltmek için tek 
yapılacakl şey /subsystem:windows biçiminde switch'in değiştirilmesidir.
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/subsystem belirlemesi  hiç  yapılmayabilir,  aslında  en  iyi  yöntem budur.  Bu durumda, 
linker 4 başlangıç fonksiyonundan hangisini bulursa ona uygun olan giriş kodunu exe dosyaya 
ekler.  Aslında  bütün  Windows  programlarında  bir  biçimde  ExitProcess  çağırılmaktadır.  Bu 
fonksiyonu programcı WinMain içerisinde çağırabilir(giriş koduna geri dönülmez), ya da burada 
çağırmazsa WinMain çıkışında akış giriş koduna döndüğünde oradan çağırılacaktır. 

Processlerin Belleğe Yüklenmesi ve Processlerin Adres Alanları

Sayfa  tablosu  kullanımından  dolayı  Windows'da  process'lerin  kullandığı  bellekler 
tamamen  birbirinden  ayrılmıştır.  Yani  bir  process  çalışmaktayken  hiçbir  biçimde  normal 
yöntemlerle diğerinin adres alanına ulaşamaz. 

Normal bir Windows programı sanki 2 GB'lık bir adres alanında tek başına çalışıyormuş 
gibi yazılır.  Sayfa  tablosunun yalnızca düşük anlamlı  2 GB'lık  kısmı  process'ler  arası  geçişte 
yeniden düzenlenir. Yüksek anlamlı 2 GB'lık kısmı process'ler arası geçişte düzenlenmez. Yani 
her process yüksek anlamlı 2 GB'a erişebilir ve bu bölgeyi ortak bir biçimde kullanabilir. Yüksek 
anlamlı 2 GB'lık bölümde sistem dll dosyaları ve işletim sisteminin kritik kodları bulunmaktadır. 
Ancak yüksek anlamlı 2 GB'lık kısım sisteme ilişkin olduğu için çeşitli biçimlerde korunmuştur. 
O bölgeye yapılan izinsiz erişimler sayfa hatasına yol açabilir. 

Sayfaların Commit Edilmesi

Her process'in diskte bir dosya olarak karşılığı vardır. Örneğin bir process 15 MB exe 
dosyasına sahipse,  bu  15MB/4KB kadar sayfa eder ve process'ler  arası  geçişte bu sayfaların 
yalnızca bir bölümü yüklenebilir. Programın akışı RAM'de olmayan bir sayfaya geldiğinde sayfa 
hatası(page  fault)  kesmesi  çağırılır.  İşletim sistemi  erişilmek  istenen  adresin  process'e  ilişkin 
dosyada karşılığı olup olmadığına bakar. Eğer karşılığı varsa o sayfayı  RAM'e çeker ve sayfa 
tablosunu da güncelleştirir.  Ancak erişilmek istenen adres process dosyasında yoksa Windows 
sayfa  değiştirmesini  yapamaz.  Bu  durumda  error  vererek  programı  sonlandırır.  Bir  sayfanın 
process  dosyasında(swap  file)  karşılığı  varsa  o  sayfaya  commit  edilmiş  sayfa denir.  Yoksa 
commit  edilmemiş sayfa denir. Örneğin 15 MB'lık bir process içerisinde 15 MB'ın ötesinde bir 
yere erişmek istediğimizde erişim yapılacağı sayfa commit edilmemiş olduğundan process sistem 
tarafından  sonlandırılacaktır.  Tabii  yüksek  anlamlı  2  GB'lık  bölümün  de  her  yeri  commit 
edilmemiştir. Örneğin process içerisinde malloc fonksiyonu ile dinamik tahsisat yapılsın; bu alan 
sistem tarafından  commit  edilir  ve  process  dosyası  büyütülür.  Tahsis  edilen  bloğa  erişmeye 
çalıştığımızda bütün alan commit edildiği için hiçbir problemle karşılaşılmayacaktır. 

Özetle  Windows'da  bir  gösterici  hatası  yaptığımızda  bu  hatadan  diğer  process'ler 
etkilenmezler.  Olsa  olsa  kendi  process'imiz  etkilenir.  Gösterici  içerisindeki  adres  commit 
edilmemiş bir bölgeye rastladıysa zaten process hemen sonlandırılır. 

Process'lerin bu biçimde bellek alanlarının ayrılması sistem güvenliği ve bellek kullanım 
kapasitesi  bakımından istenen olumlu  bir  özelliktir.  Ancak pek çok uygulamada  process'lerin 
birbirlerine bilgi iletmesi istenir. Bu işlem böyle bir sistemde işletim sisteminin müdahalesiyle 
özel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilebilir. process'lerin birbirlerine bilgi iletmesi konusuna 
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işletim sistemlerinde process'ler arası haberleşme(interprocess communication) denir. Process'ler 
arasındaki haberleşme iki kısımda incelenebilir:
1. Aynı makinanın process'leri arasında haberleşme,
2. Network altında farklı makinaların process'leri arasındaki haberleşme.

Win32 Sistemlerinde Heap Kullanımı

Win32  sistemlerinde  heap  organizasyonu  bir  grup  API  fonksiyonlarıyla  yapılır.  C'de 
malloc C++'ta new aslında en sonunda bu API'leri çağırarak tahsisatları yapmaktadır. Bu nedenle 
Visual C++ derleyicileri ile malloc ile new bir arada problemsiz bir biçimde kullanılabilir. Çünkü 
bu iki fonksiyon grubu da heap API'lerini çağıracaktır. Tahsisat her zaman process'e özgü olan 
düşük anlamlı 2 GB'lık alan üzerinde yapılır. Bu durumda bir process'in tahsis ettiği alan diğer bir 
process tarafından kullanılamaz. Ancak Windows'da DOS ve UNIX'ten farklı olarak tek bir heap 
alanı yoktur.  Yani tahsis edilme potansiyelinde olan tüm boş bölgeler tek bir heap biçiminde 
değil,  birden  fazla  heap  biçiminde  organize  edilmektedir.  Tabii  tahsisatın  hangi  heap  alanı 
içerisinden yapılacağı bir biçimde belirtilmektedir. Heap bölgesinin organizasyonu için genellikle 
boş  bağlı  liste denilen  bir  teknik  uygulanır.  Yani  yalnızca  boş  olan  bloklar  bir  bağlı  liste 
içerisinde tutulur. Ancak biz fonksiyonların bu içsel çalışma sistemiyle ilgilenmeyeceğiz. 

Win32'de heap işlemleri için ilk adım olarak önce toplam boş bölge içerisinde belirli bir 
uzunlukta HeapCreate fonksiyonuyla bir heap yaratılır. HeapCreate fonksiyonundan bir handle 
elde  edilir.  Tahsisatlar  bu  handle  kullanılarak  yapılır.  Yani  tipik  bir  çalışma  şu  adımlardan 
geçilerek yapılır:

1. HeapCreate ile heap yaratılır ve handle elde edilir. 
2. Bu handle kullanılarak tahsisat işlemleri yapılır. 
3. Yaratılan heap HeapDestroy fonksiyonuyla geri bırakılır. 

Ayrıca her process'in process yaratıldığında 1 MB uzunluğunda default bir heap alanı da 
vardır. Process'in default heap uzunluğu PE formatında yazmaktadır. Şüphesiz bu uzunluk linker 
tarafından PE formatına yazılır. Bu default uzunluk /heap:size linker switch'i ile değiştirilebilir. 

HeapCreate Fonksiyonu

Prototipi:

HANDLE HeapCreate(
DWORD flOptions,
DWORD dwInitialSize,
DWORD dwMaximumSize

);

Fonksiyonun  üçüncü parametresi yaratılacak heap alanının uzunluğudur. Ancak bu sayı 
otomatik  olarak  sayfa  sınırına  genişletilir.  Örneğin  Intel  işlemcilerinin  sayfa  uzunluğu  4096 
byte'tır. Biz buraya 4098 girersek sistem bunu otomatik olarak 2*4096=8192'ye çekecektir(tabii 
en  iyisi  bu  parametreyi  doğrudan  sayfa  uzunluğunun  katları  biçiminde  girmektir).  NOT:  Intel 
mimarisinde 1 sayfa = 4KB, Alpha mimarisinde 1 sayfa = 8 KB. Fonksiyonun ikinci parametresi başlangıç 
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olarak ne kadar  alanın  commit  edileceğini  anlatır.  Bu parametre  de sayfa  sınırına yükseltilir. 
Normal  olarak  commit  edilmemiş  alana  erişildiğinde  error  ortaya  çıkar  ama  heap sisteminde 
commit etme işlemi içeride otomatik olarak yapılmaktadır. Tabii en problemsiz yöntem tüm heap 
alanının  comiit  edilmesidir.  Commit  edilmemiş  alanların  commit  edilmesini  tahsisat 
fonksiyonları  otomatik  olarak  yapmaktadır.  Fonksiyonun  birinci parametresi  ya  0 olur  ya  da 
HEAP_NO_SERIALIZE, HEAP_GENERATE_EXCEPTIONS değerlerinden biri ya da her ikisi 
olur. Burada önerilen parametre 0'dır. Seri hale getirme işlemi thread'lerle çalışmaya ilişlkin bir 
konudur. Fonksiyonun geri dönüş değeri yaratılan heap bölgesinin handle'ıdır. bu handle tahsisat 
fonksiyonlarıyla kullanılacaktır. 

HANDLE hHeap;

hHeap = HeapCreate(0, 100 * PAGESIZE, 100 * PAGESIZE);

Fonksiyonun son parametresi  0 girilebilir.  Bu durumda heap alanının bir sınırı yoktur. 
Heap alanı gerektiğinde büyütülerek kullanılabilir.  Ayrıca eğer son parametre 0 girilmezse bir 
defada tahsis  edilebilecek  en büyük alan 0x7FFF8 byte(~512KB) kadardır.  Sonuç olarak son 
parametre 0 girilirse:
1. Parça parça tahsis edilecek toplam alan sınırsız olur. 
2. Bir defada tahsis edilebilecek blok 512KB'tan da büyük olabilir.

Örneğin malloc ve new fonksiyonları derleyicinin başlangıç kodu içerisinde son parametreye 0 
geçirilerek yaratılmış olan bir heap alanı üzerinde tahsisat yaparlar. malloc ve new fonksiyonları 
için  derelyicilerin  başlangıç  kodları  tarafından  yaratılan  heap  alanına  CRT(C run-time)  heap 
denir. Özetle:
1.  CRT  heap  alanı  process'in  çalışmaya  başlamasından  sonra  derelyicilerin  başlangıç  kodu 
tarafından yaratılır. 
2.  CRT heap'i  HeapCreate  fonksiyonunun  üçüncü parametresine  0 geçirilerek  yaratıldığı  için 
dinamik olarak büyüyebilmektedir. 
3.  malloc  ve  new  fonksiyonları  HeapAlloc  fonksiyonunu  kullanarak  bu  heap  üzerinden 
tahsisatlarını yapar. 
4. CRT heap'inin process'in default heap'iyle hiçbir ilgisi yoktur. Process'in default heap'i 1MB 
ile sınırlıdır ve daha derleyicinin başlangıç kodu çalışmadan CreateProcess tarafından yaratılır. 

HeapAlloc Foknsiyonu

Bu fonksiyon yaratılmış olan heap fonksiyonu üzerinde tahsisat yapar. Prototipi:

LPVOID HeapAlloc(
HANDLE hHeap,  // handle to the private heap block 
DWORD dwFlags,  // heap allocation control flags 
DWORD dwBytes  // number of bytes to allocate 

); 

Fonksiyonun  birinci parametresi hangi heap alanı üzerinde tahsisat yapılacağını anlatan 
handle değeridir.  İkinci parametre yine 0,  HEAP_NO_SERIALIZE HEAP_ZERO_MEMORY 
ya  da  HEAP_GENERATE_EXCEPTION  değerlerini  alabilir.  Bu  parametreye  0  girilmesi 
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HeapCreate  fonksiyonundaki  belirlemelerin  kullanılacağı  anlamına  gelir.  Örneğin  HeapCreate 
içerisinde  bu  parametre  0  olarak  girilmişse  seri  hale  getirme  işlemi  uygulanır,  ancak 
HeapAlloc'ta  istediğimiz  çağırmaya  mahsus  olarak HEAP_NO_SERIALIZE kullanılabilir.  Bu 
parametrede  HEAP_ZERO_MEMORY  girilirse  tahsis  edilen  alan  aynı  zamanda  0'lanır. 
Fonksiyonun  üçüncü parametresi  tahsis  edilecek  byte  miktarıdır.  Örneğin  aşağıdaki  kodda  1 
MB'lık bir heap yaratılıp heap üzerinde 100 int uzunluğunda bir yer tahsis edilmiştir.

HANDLE hHeap;
int *pArray;

hHeap = HeapCreate(0, 1000000, 1000000);
if (hHeap == NULL) {

printf("Cannot create heap..\n");
exit(1);

}
pArray = (int *)HeapAlloc(hHeap, 0, 100 * sizeof(int));
if (pArray == NULL) {

printf("Cannot allocate memory...\n");
exit(1);

}

HeapCreate  ve  HeapAlloc  fonksiyonlarının  her  ikisi  de  çeşitli  sebeplerden  dolayı 
başarısız olabilir. Bu durumda NULL değerine geri dönerler. 

GetProcessHeap Fonksiyonu

Normal  olarak  process'in  default  heap  alanı  zaten  yaratılmıştır.  Sadece  onun  handle 
değerini  almak  yeterlidir.  Bu  fonksiyon  zaten  yaratılmış  olan,  process'in  default  heap'inin 
handle'ını alır. Prototipi:

HANDLE GetProcessHeap(void);

Örneğin bu heap aşağıdaki gibi kullanılabilir:

pArray = (int *)HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, 100);

HeapFree Fonksiyonu

Prototipi:

BOOL HeapFree(
HANDLE hHeap,
DWORD dwFlags,
LPVOID lpMem

);

Fonksiyonun  birinci parametresi  hangi  heap  üzerinde  boşaltma  işlemi  uygulanacağını 
belirtir.  İkinci parametre  seri  hale  getirme işlemine ilişkindir,  0 girilebilir.  Üçüncü parametre 
boşaltılacak bellek bölgesinin başlangıç adresidir.  HeapAlloc ile alınan alanlar bu fonksiyonla 
boşaltılabilirler. 
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pArray = (int *)HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, 100);
HeapFree(GetProcessHeap(), 0, pArray);

HeapRealloc Fonksiyonu

 Bu  fonksiyon  daha  önce  HeapAlloc  fonksiyonuyla   tahsis  edilmiş  heap  alanının 
büyütülmesi ya da küçültülmesi amacıyla kullanılır. Prototipi:

PVOID HeapRealloc(
HANDLE hHeap,
DWORD dwFlags,
PVOID pvMem,
DWORD dwBytes

);

Fonksiyonun birinci parametresi heap bölgesinin handle değeri, ikinci parametresi işlemin flag 
özellikleri,  üçüncü  parametresi  daha  önce  tahsis  edilmiş  olan  bloğun  başlangıç  adres  ve  son 
parametresiyse bloğun toplam yeni uzunluğudur(Standart C realloc fonksiyonundan farkı birinci 
ve ikinci parametrelerdir).

HeapDestroy Fonksiyonu

Bu fonksiyon HeapCreate ile yaratılmış olan heap alanını tamamen yok etmek amacıyla 
kullanılır.  Bu işlem HeapCreate  fonksiyonuyla  yapılanların  geri  alınmasını  sağlar.  Tabii  eğer 
HeapDestroy  uygulanmazsa  process  sonlandığında  otomatik  olarak  bu  fonksiyon  uygulanır. 
Prototipi:

BOOL HeapDestroy(
HANDLE hHeap

);

Tabii bu fonksiyonla process'in default heap'i boşaltılamaz. Boşaltılmaya çalışılırsa hata oluşur. 

Heap Bölgesinin Commit Edilmesi

HeapCreate  fonksiyonu  ile  bir  heap  yaratıldığında  başlangıçta  ne  kadarının  commit 
edileceği  fonksiyonun  ikinci  parametresiyle  belirlenebilir.  Ancak  bu  heap'ten  tahsisatlar 
gerçekleştikçe  tahsisat  fonksiyonları  otomatik  commit  işlemlerini  yapacaktır.  Yani  heap 
fonksiyonlarında  bir  commit  problemi  ortaya  çıkmaz.  Sistem tipik  olarak  tahsis  edilmiş  olan 
alanın  kullanılması  sırasında  commit  işlemlerini  gerçekleştirmektedir.  Tabii  bu  strateji 
değişebilir. 

Biz  Windows  ortamında  GUI  ya  da  konsol  uygulamalarında  doğrudan  standart  C 
fonksiyonlarını  kullanabiliriz.  Tahsis edebileceğimiz maksimum alan için iki kısıt söz konusu 
olabilir.  Birincisi  process'in 2 GB olan adres alanı, ikincisi commit etme problemi dolayısıyla 
gerekecek diskteki boş alan miktarıdır.
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Heap İşlemleriyle İlgili Yardımcı Fonksiyonlar

GetProcessHeap Process’in default heap’nin handle’ını verir. 
HANDLE GetProcessHeap(void);

GetProcessHeaps Bu fonksiyon ile bir process’in içerisinde yaratılmış olan(default heap de 
dahil) tüm heap’lerin handle’ları elde edilir. 
DWORD GetProcessHeaps(

DWORD dwHeapNum,
PHANDLE pHandle

);
Fonksiyonun  birinci  parametresi  yerleştirilecek  maksimum  eleman 
sayısı,   ikinci  parametresiyse  HANDLE  türünden  dizinin  başlangıç 
adresidir. Fonksiyon yaratılmış olan bütün heap’lerin handle değerlerini 
ikinci  parametresiyle  belirtilmiş  olan  diziye  yerleştirir.  Fonksiyon 
Windows  NT  ve  2000  sistemlerinde  desteklenmiştir.  9x’te 
desteklenmemiştir.  Fonksiyonun geri dönüş değeri diziye yerleştirilmiş 
olan handle’ların sayısıdır. Geri dönüş değeri 0 ise fonksiyon başarısız 
olmuştur. Kullanımına örnek:

HANDLE myHandles[1000];
DWORD dw;
int ;

dw = GetProcessHeaps(1000, myHandles);
for (i = 0; i < dw; ++)

print(“%lx\n”, (long)myHandles[i]);
HeapValidate Bu  fonksiyon  heap  bölgesinin  sağlıklı  bir  biçimde  olup  olmadığını 

belirlemek  amacıyla  kullanılır.  Gösterici  hatalarından  dolayı  heap 
bölgesini yöneten veri yapıları bozulabilir. Bozulup bozulmama kontrolü 
için kullanılır. 

Heap Zincirinin İzlenmesi

GetProcessHeaps fonksiyonu yalnızca fonksiyonu çağıran process’in heap handle’larının 
elde edilmesi için kullanılır. Oysa Toolhelp fonksiyonlarıyla belirli bir  process’in heap bilgileri 
hatta herhangi bir process’in herhangi bir heap’i içerisindeki tahsisat bilgileri elde edilebilir. Tüm 
process’lerin heap bilgilerini elde etmek için Heap32ListFirst ve Heap32ListNext fonksiyonları 
kullanılır. Önce Heap32ListFirst çağırılır, ilgili process’in ilk heap alanının bilgileri elde edilir. 
Daha sonra bir döngü içerisinde Heap32ListNext fonksiyonuyla ilgili process’in diğer heap’leri 
sırasıyla  elde  edilir.  Bir  process  HeapCreate  fonksiyonunu  çağırdığında  yaratılan  heap  aynı 
zamanda sistemde global olarak tutulan bir bağlı listeye de yazılmaktadır. Yani Windows hangi 
process’te  yaratılmış  olursa  olsun  tüm  heap  bölgelerini  kendi  içerisinde  global  bir  listede 
tutmaktadır.  Aslında  bu  toolhelp  fonksiyonları  bu  global  bağlı  listeyi  izlemektedir.  Tabii  bu 
fonksiyonlardan  önce  CreateToolhelp32Snapshot  fonksiyonuyla  birinci  parametrede 
TH32CS_SNAPHEAPLIST  belirlemesi  yaparak  bir  handle  oluşturmak  gerekir.  İkinci 
parametresine process ID geçilerek o process’in heap’leri elde edilir. 

Heap32ListFirst
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BOOL Heap32ListFirst(
HANDLE hSnapShot,
LPHEAPLIST32 lphl

);

Fonksiyonun  birinci parametresi  toolhelp  handle  değeridir.  İkinci parametre  HEAPLIST32 
türünden bir  yapı  değişkeninin  adresini  alır.  Bu yapının  ilk  elemanı  yapının  yapının  uzunluk 
değeri  biçimde  girilmelidir.  Yapının  ikinci  elemanı  bulunan  heap’in  hangi  process’e  ilişkin 
olduğunu belirten process ID’sidir. Yapının üçüncü elemanı heap’in ID değeridir. Bu ID değeri 
yalnızca belirli  bir heap içerisindeki tahsisat bilgilerinin elde edilmesinde kullanılır.  Başka bir 
kullanım alanı da yoktur. Yapının son elemanının içerisinde  eğer HF32_DEFAULT sayısı varsa 
bu heap ilgili process’in default heap’idir. 

Heap32ListNext

BOOL Heap32ListNext(
HANDLE hSnapShot,
LPHEAPLIST32 lphl

);

Bu fonksiyon her çağırıldığında bir sonraki heap bilgilerini elde eder. Aşağıdaki program parçası 
sistemdeki tüm process’lere ilişkin heap ID’lerini ekrana yazdırmaktadır:

HANDLE hSna;
BOOL bResult;
HEAPLIST32 heapList = {szeof(HEAPLIST32)};

hSnap = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPHEAPLIST, 0);
bResult = Heap32ListFirst(hSnap, &heapList);
while(bResult) {

printf(“%ld\n”, heapList.th32HeapID);
bResult = Heap32ListNext(hSnap, &heapList);

}
CloseHandle(hSnap);

Bir Heap Alanının Tahsisat Bilgilerinin Elde Edilmesi

Herhangi bir process’e ilişkin bir heap alanının ID değeri biliniyorsa(ID değerleri toolhelp 
fonksiyonlarından alınır) o heap’in tahsisat bilgileri elde edilebilir.  Bunun için Heap32First ve 
Heap32Next toolhelp fonksiyonları kullanılmaktadır. 

Heap32First

BOOL Heap32First(
LPHEAPENTRY32 lphe,
DWORD th32ProcessID,
DWORD th32HeapID

);

Fonksiyonun  birinci parametresi  heap bilgilerinin  yerleştirileceği  HEAPENTRY32 isimli  yapı 
türünden  değişkenin  adresidir.  Bu  yapının  ilk  elemanı  yapının  uzunluk  değerini  içermelidir. 
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Fonksiyonun  ikinci parametresi  bilgileri  elde  edilecek  olan  heap’in  hangi  process’e  ilişkin 
olduğunu anlatan process ID değeridir. Fonksiyonun üçüncü parametresiyse tahsisat bilgilerinin 
alınacağı heap’in ID değeridir. Heap ID değerleri Windows 95’te global düzeyde her heap için 
tektir.  Yani  farklı  process’lerin  aynı  ID’ye  sahip  heap’leri  olamaz.  Bu durumda  fonksiyonun 
ikinci parametresinin neden gerekli olduğu karanlık bir noktadır. Büyük olasılıkla heap ID değeri 
daha  sonraki  Windows  sürümlerinde  process’e  bağlı  göreli  bir  değere  dönüştürüleceğinden 
gerekli görülmüştür. 

HEAPENTRY32

Yapının  ilk elemanı  fonksiyonları  çağıracak  kişi  tarafından  yapı  uzunluğu  bilgisiyle 
doldurulur. Yapının  ikinci elemanı Blok yapısı  araştırılacak heap’in handle değeridir.  Üçüncü 
eleman  ilgili  tahsisat  bloğunun uzunluğunu verir(byte  cinsinden).  Yapını  diğer  elemanlarında 
çeşitli  yararlı  bilgiler  vardır.  Bu fonksiyonlarla  heap içerisindeki tahsis edilmiş  olan blokların 
bilgileri elde edilmektedir. 

Sayfa Tabanlı Tahsisat İşlemleri

Bir  process’in  sayfa  tablosunun  girişlerinin  process  başladığında  ancak  bir  bölümü 
doludur. Program adresi kod ya da data bakımından sayfa tablosunda girişi olmayan bir bölgeye 
geldiğinde sayfa hatası(page fault) ismindeki içsel kesme oluşur. İşletim sistemi devreye girerek 
erişilmek istenen adresteki sayfanın diskte karşılığı olup olmadığına bakar. Diskte karşılığı varsa 
sayfaya commit edilmiş denir. İşletim sistemi için sayfa tablosundaki bir giriş eğer boşsa yani o 
sayfa o anda RAM’de değilse üç durumdan bir tanesine uymaktadır:

1. Boş(free)
2. Tahsis edilmiş(reserved)
3. Commit edilmiş

Commit  edilmiş  olması sayfanın  diskte  karşılığının  bulunması  durumudur.  Eğer  sayfa 
commit  edilmiş  ise disk ile RAM arasında  yer  değiştirme sağlanarak problemsiz bir çalışma 
sağlanır. 

Sayfanın  boş(free)  olması ilgili  sayfanın  hiçbir  işleme  sokulmadığını  gösterir.  Böyle 
sayfalara erişim sırasında sayfa commit edilmemiş olduğundan işlem işletim sistemi tarafından 
durdurulur ve process cezalandırılarak kapatılır.  C’de yapılan gösterici  hataları  genellikle  boş 
safyalara denk gelebileceği için program böyle bir hatayla kesilecektir. 

Bir sayfanın tahsis edilmiş(reserved) olması şu anlama gelir: Sayfa commit edilmemiştir, 
yani sayfanın diskte karşılığı yoktur. Ancak sayfa işletim sisteminin ya da başka process’lerin 
tahsis  edemeyeceği  biçimde  ayrılmıştır.  Örneğin  LoadLibrary  API  fonksiyonu  ile  bir  dll 
yükleneceği zaman işletim sistemi dll’i process’in düşük anlamlı 2 GB’lık kısmına yüklemeye 
çalışır.  Tabii  bunun  için  process’in  sayfa  tablosunda  dll’in  sayfa  sayısı  kadar  alanı  sayfa 
tablosunda tahsis  edip commit  etmesi  gerekir.  İşte  örneğin eğer  bir  sayfa  bizim tarafımızdan 
tahsis edilmiş ise işletim sistemi böyle bir dll için tahsis edilmiş sayfayı kullanamaz. Tabii tahsis 
edilmiş sayfa commit edilmediğinden, tahsis edilmiş olan sayfalara yapılan erişimler tıpkı boş 
sayfalara yapılan erişimler gibi error ile sonuçlanacaktır. 
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Sayfa Özellikleri

Aslında her fiziksel sayfa Intel işlemcilerinde bir özellik bilgisiyle eşleştirilmiştir. Yani 
CPU’nun baktığı sayfa tablosu aslında biraz daha ayrıntılıdır ve aşağıdaki tabloya benzemektedir:

Program 
sayfa no

Fiziksel 
sayfa no

Sayfa 
özellikleri 

Dirty 
durumu

0
1
2
3
..
..
..
..
100 63
101 72
102 -
103 -
104 78
..
..
..

Bir sayfanın özellik bilgisi o sayfaya erişim sırasında etkili olur. Sayfanın özellik bilgileri 
şunlardır:

PAGE_NO_ACCESS Bu durumda sayfaya işletim sistemi haricindeki hiçbir kod erişemez. 
Sayfanın commit edilip edilmediğinin bir önemi yoktur. Bu sayfalara 
her  türlü  erişim process’in  sonlandırılmasına  yol  açar.  Tabii  böyle 
sayfalara işletim sistemi erişebilmektedir. 

PAGE_READONLY Bu  durumda  sayfadan  okuma  yapılabilir  ama  yazma  yapılamaz. 
Yapılmaya çalışılırsa process sonlandırılır. Tabii işletim sistemi böyle 
sayfalara da yazma yapabilir. 

PAGE_READWRITE Bu sayfalara hem okuma hem de yazma yapılabilir. 

Sayfa tablosundaki dirty durumu 1 bit ile ifade edilebilecek bir durumdur. RAM’deki bir 
sayfaya  en  az  bir  yazma  yapıldıysa  sayfa  dirty  durumdadır.  İşletim  sistemi  dirty  bilgisini 
RAM’deki  bir  sayfayı  RAM’den  çıkartacağı  zaman  swap  dosyasına(page  file)  geri  yazıp 
yazmama belirlemesini yapmak için kullanır. 

Bir exe dosya n sayfaya sahip olsun, program çalıştırıldığında bu n sayfanın bir bölümü 
RAM’de tutulacak, bir grup sayfası da commit edilmiş durumda swap commit edilmiş biçimde 
dosyasında tutulacaktır.  Peki exe dosyanın sayfaları  program çalıştırıldığında hangi özelliklere 
sahiptir? İşte exe dosya bölümlere(section) ayrılmıştır. Bir bölüm belirlenmiş sayıda sayfa içerir. 
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Her bölümün exe dosyası içerisinde(PE formatı) sayfa özellikleri vardır. Örneğin bir programın 
kod  bölümü  her  zaman  PE  formatında  PAGE_READONLY  özelliğine  sahiptir.  Yani  kod 
bölümünün  her  sayfası  bu  özelliğe  sahiptir.  Örneğin  tüm  string’ler  Visual  C++  6.0’da  exe 
dosyanın  içerisine  ayrı  bir  bölüme  yazılmaktadır.  Visual  C++  6.0  sistemi  bu  string’lerin 
yerleştirildiği bölüme PAGE_READONLY özelliği vermektedir. Örneğin Visual C++ 6.0’da :

char *p = “Ali”;
*p = ‘a’;

Bu  işlem  programın  çalışma  zamanı  sırasında  process’in  sonlandırılmasına  yol  açacaktır. 
(Derleyici parametresiyle değiştirilebilir..).

Sayfa Tablosunda Tahsisat Yapan Fonksiyonlar

VirtualAlloc Fonksiyonu

Bu fonksiyon sayfa tablosunda istenilen miktar kadar alanı tahsis eder. Tahsis edilen alan 
yalnızca  tahsis  edilmiş(reserved)  bırakılacağı  gibi  commit  de  edilebilir.  Heap  ile  ilgili 
fonksiyonlar  seviye  olarak sayfa  tablosunda tahsisat  yapan fonksiyonlardan  daha yukarıdadır. 
Yani heap fonksiyonları doğal çalışmaları içerisinde VirtualAlloc gibi sayfa tablosunda tahsisat 
yapan fonksiyonları çağırırlar. Örneğin HeapAlloc fonksiyonu ile büyük bir alan tahsis edileceği 
zaman bu alan önce VirtualAlloc ile tahsis edilip commit  edilir,  daha sonra bu alan üzerinde 
tahsisat algoritmaları  yürütülür.  Ya da örneğin HeapCreate ile bir heap yaratıldığında o bölge 
önce VirtualAlloc ile tahsis edilmek zorundadır. Prototipi:

PVOID VirtualAlloc(
PVOID pvAddress, // address of region to reserve or commit
DWORD dwSize, // size of region
DWORD fdwAllocationType, // type of allocation
DWORD fdwProtect // type of access protection

);

Fonksiyonun ikinci parametresi tahsis edilecek olan alanın byte sayısıdır. Bu sayı normal olarak 
4096 olan sayfa uzunluğunun katları biçiminde olmalıdır. Ancak Intel mimarisindeki Windows 
sistemlerinde bu değer 64KB katlarına çekilir. Örneğin buradaki byte miktarı 1510 girilse bile 
sayfa tablosunda en az 64KB uzunluğunda alan tahsis edilecektir. Ya da örneğin buradaki değer 
65700 olsa en az 128KB’lık alan sayfa tablosında tahsis edilecektir(Yani 32 sayfa kadar). Bu 
64KB’lık hizalama değeri başka sistemlerde farklı olabilir ve özel bir API fonksiyonuyla elde 
edilebilmektedir.  Birinci parametresi  tahsisatın  yapılması  arzu  edilen  bellek  adresidir.  Sayfa 
uzunluğu sınırına indirilir. Eğer verilen bu adres daha önce tahsis edilmişse fonksiyon başarısız 
olur.  Ancak  bu  parametre  NULL  olarak  girilebilir.  Bu  durumda  VirtualAlloc  kendi  uygun 
bulduğu bir  bölgeden  tahsisatı  yapar.  Örneğin  bu  adres  4096 *  1000 +  5  olsa  4096 *  1000 
adresinden  itibaren  tahsisat  yapılacaktır.  Bu  adres  belirtildiğinde  eğer  ilgili  bölge  doluysa 
fonksiyon kesinlikle başarısız olur ve NULL değerine geri döner. 
 

VirtualAlloc fonksiyonuyla alan yalnızca tahsis edilebilir. Ya da hem tahsis edilip hem de 
commit  edilebilir.  Yani  üçüncü parametre  ya  MEM_RESERVE  ya  MEM_COMMIT  ya  da 
MEM_RESERVE | MEM_COMMIT biçiminde girilir. Bu fonksiyon ile şunlar yapılabilir:
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1. Alan yalnızca MEM_RESERVE ile tahsis edilebilir.
2. Daha önce MEM_RESERVE ile tahsis edilmiş alan MEM_COMMIT ile commit edilebilir.
3. Alan MEM_RESERVE | MEM_COMMIT ile hem tahsis edilip hem de commit edilebilir.

Fonksiyonun son parametresi tahsis edilen bir grup sayfanın koruma özelliklerini belirtir. 
Bu özellikler PAGE_READONLY, PAGE_READWRITE ya da PAGE_NOACCESS olabilir. 

Bu fonksiyon ile 64KB’ın katları kadar alan tahsis edildiği halde, sayfa uzunluğu kadar 
alan commit edilebilir. Örneğin aşağıdaki kodda 64KB’lık bir alan tahsis edilmiş, sonra alanın 
yalnızca 2 sayfalık kısmı commit edilmiştir. 

#define PAGESIZE 4096

PVOID pvAddr;

pvAddr = VirtualAlloc(NULL, PAGESIZE * 16, MEM_RESERVE, PAGE_READWRITE);
if (pvAddr == NULL) {

.....
}
if (VirtualAlloc(pvAddr, PAGESIZE * 2, MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE) == NULL) {

.....
}

VirtualFree Fonksiyonu

VirtualAlloc  ile  tahsis  edilen  ya  da  commit  edilen  alan  bu  fonksiyonla  serbest 
bırakılabilir. Fonksiyonun prototipi:

BOOL VirtualFree(
LPVOID pvAddress,
DWORD dwSize,
DWORD dwFreeType

);

Fonksiyonun  birinci parametresi  boşaltılacak  bellek  adresidir.  Bu adres  sayfa  sınırına 
indirilir. Örneğin buradaki adres 4096 * 1000 + 5 biçiminde ise 4096 * 1000 adresine çekilir. 
Tabii  bu  adres  VirtualAlloc  fonksiyonundan  alındığına  göre  zaten  sayfa  katlarında  olacaktır. 
İkinci parametre  boşaltılacak  alanın  byte  cinsinden  uzunluğudur.  Bu  sayı  sayfa  katlarına 
yükseltilir. Örneğin 4096 * 5 + 5 biçiminde ise 4096 * 6 biçimine dönüştürülür. Son parametresi 
MEM_RELEASE ya da MEM_DECOMMIT olarak girilir. MEM_RELEASE hem ilgili sayfaları 
decommit  eder,  hem de  sayfa  tablosundaki  tahsisatı  kaldırır.  MEM_DECOMMIT ise  sadece 
decommit işlemi yapar. 

VirtualProtect Fonksiyonu

Bu  fonksiyon  alanın  yalnızca  koruma  özelliklerini  değiştirmek  amacıyla  kullanılır. 
Prototipi:
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BOOL VirtualProtect(
PVOID pvAddress,
DWORD dwSize,
DWORD flNewProtect,
PDWORD flOldProtect

);

Fonksiyonun birinci ve ikinci parametreleri diğer fonksiyonlarda olduğu gibi yorumlanır. 
Üçüncü parametre yeni koruma özelliğini belirtir. PAGE_REAONLY, PAGE_READWRITE ya 
da  PAGE_NOACCESS  olabilir.  Fonksiyonun  son parametresi  bloğun  daha  önceki  koruma 
bilgileridir. 

Sürekli Alan Kavramı

Bir  blok  içerisindeki  tüm  sayfaların  hem  tahsisat  özellikleri(MEM_RESERVE  ya  da 
MEM_COMMIT  olma  durumu)  hem  de  koruma  özellikleri  aynıysa  o  bölgeye  sürekli 
alan(contiguous region) denir. VirtualAlloc fonksiyonu ile yeni tahsis edilmiş olan alanlar sürekli 
alan olur. Örneğin 64KB’lık bir alan VirtualAlloc ile tahsis edilmiş olsun. Daha sonra ortadan bir 
sayfalık alanın koruma bilgisi değiştirilmiş olsun. Artık 64KB’lık alan sürekli değildir. Alan 3 
sürekli  alana  bölünmüştür.  VirtualFree  ve  VirtualProtect  fonksiyonları  ancak  sürekli  alanlar 
üzerinde işlem yapabilir. Alan sürekli değilse fonksiyon başarısız olur. 

Sanal Bellek Fonksiyonları Neden Kullanılır

Çok  büyük  bellek  alanlarının  tahsis  edildiği  uygulamalarda  heap  fonksiyonlarının 
kullanılması gereksizdir. Hız ve bellek bölünmesi üzerinde kötü etkiler yapar. Bazı programlarda 
MB’larla  ölçüler  alanlar  tahsis  edilebilir.  Örneğin  Excel  gibi  bir  program büyük  bir  çalışma 
tablosu  yüklendiğinde  çok  büyük  bir  dinamik  alana  ihtiyaç  duyar.  Sonuç  olarak  çok  büyük 
alanlar tahsis edileceği zaman sanal bellek fonksiyonları bağlı listeler gibi küçük alanların tahsis 
edildiği uygulamalarda heap fonksiyonları kullanılmalıdır.  Ayrıca commit etme üzerinde etkili 
olmak istiyorsak sanal bellek fonksiyonlarını tercih etmeliyiz. Çünkü heap fonksiyonları kendi 
içerisinde commit edilecek alanı ve miktarı kendisi belirlemektedir. 

Başka Process’lerde Sanal Bellek Tahsis Edilmesi

Win32 sistemleri  ilk tasarlandığı  zamanlarda bir  process başka bir  process’in alanında 
tahsisat  yapamıyordu  ancak  daha  sonra  VirtualAllocEx,  VirtualFreeEx,  VirtualProtectEx 
fonksiyonları ile bu durum mümkün hale getirilmiştir. Bu fonksiyonların Ex siz fonksiyonlardan 
farkı  HANDLE  hProcess  gibi  fazla  bir  parametreye  sahip  olmalarıdır.  Böylece  bir  process 
HANDLE değerini bildiği  başka bir process’in adres alanı içerisinde tahsisat yapabilir.   Tabii 
böyle bir tahsisat gerçekleştirmenin makul bir nedeni olmalıdır. Bir birleriyle etkileşimli olarak 
çalışan programlar ancak böyle bir gereksinin içerisinde olabilir.  

Başka Bir Process’in Bellek Alanına Erişilmesi

Win32 sistemleri  ilk tasarlandığında,  bir process’in başka bir process’in bellek alanına 
erişmesi  tamamen  engellenmişti.  Ancak  daha  sonra,  ReadProcessMemory  ve 
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WriteProcessMemory  fonksiyonları  ile  bu  durum  mümkün  hale  getirilmiştir.  Win32 
sistemlerinde(UNIX'de de) bir process çalışırken sayfa tablosunda yalnızca o process’in bilgileri 
vardır. Dolayısıyla  process’lerin alanları izole edilmiştir.  Her ne kadar bir process çalıştığında 
diğer  process  bellekte  değilse  de(20  ms  içerisinde)  bir  dosya  içerisinde  düzenli  halde 
beklemektedir.  Bu  fonksiyonlar  processe  ilişkin  dosyalar  üzerinde  işlem  yaparak  yazma  ve 
okuma işlemlerini gerçekleştirirler. Ancak tabii,  bir process ancak kendisi erişebildiği bölgeler 
varsa başka process’ler oraya erişebilir. Yani, bir process başka bir process’in tahsis edilmemiş, 
commit  edilmediş,  kısıtlanmış  erişimli  sayfalarına  erişemez.  Örneğin  tipik  olarak  bir  process 
VirtualAllocEx ile baaşka bir process’in adres alanı içerisine tahsisat yapıp WriteProcessMemory 
fonksiyonu  ile  oraya  bir  takım  bilgiler  yazabilir.  Tabii,  tahsis  edilen  alan  hakkında  bilgiler 
process’ler arası haberleşme yöntemleri ile ilgili processe bildirilmelidir.  

BOOL ReadProcessMemory(
HANDLE hProcess,
LPCVOID lpBaseAddress,
LPVOID lpBuffer,
DWORD dwSize,
LPDWORD lpNumberOfBytesRead

);

BOOL WriteProcessMemory(
HANDLE hProcess,
LPVOID lpBaseAddress,
LPVOID lpBuffer,
DWORD dwSize,
LPDWORD lpNumberOfBytesWriten

);

Fonksiyonların  birinci parametresi yazma ve okuma yapılacak olan process’lerin handle 
değerleridir(NULL girilirse fonksiyonun çağırıldığı process anlamına gelir).  İkinci parametresi 
okuma ya da yazma yapılacak adresi belirtir. Üçüncü parametre hangi adresten başlayan bilginin 
transfer edileceğini bildirir.  Dördüncü parametre kaç byte bilgi okunacağını ya da yazılacağını 
bildirir. Son parametre ile fonksiyon başarılı bir biçimde kaç byte okunduğunu ya da yazıldığını 
belirtir. Örneğin ReadProcessMemory aşağıdaki gibi kullanılabilir:

BYTE buf[1000];
BOOL bResult;
DWORD dwRead;

bResult = ReadProcessMermory(hProcess, 0x1000000, buf, 1000, &dwRead);
if (!bResult) {

.....
}

THREAD’LER

Thread  kullanımı  Win32  sistemleriyle  mümkün  hale  getirilmiştir.  Klasik  UNIX 
sistemlerinde thread kavramı yoktur.  Ancak son yıllarda UNIX sistemlerine de thread konusu 
dahil  edilmiştir.  Aslında thread konusunun kendisi yazılımda yeni  bir konudur. Bir process n 
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thread’den  oluşur.  Her  process  çalışmaya  tek  bir  thread’le  başlar.  Buna  ana  thread  denir. 
Process’in çalışması ana thread’den başlar. Diğer thread’ler herhangi bir zamanda herhangi bir 
thread içerisinde CreateThread API fonksiyonuyla yaratılırlar. 

Thread bir process’in farklı bir programmış gibi çalışabilen parçalarına denir. Win32’nin 
zaman  paylaşımlı  çalışma  sistemi  process  temelinde  değil  thread  temelinde  yapılmaktadır. 
Örneğin  sistemde  üç  process  çalışmakta  olsun.  P1  process’inin  üç,  P2  process’inin  dört,  P3 
process’inin de iki thread’i olsun. Win32 sistemlerinin quanta süresi 20 ms’dir. Sistem her quanta 
süresi dolduğunda dokuz thread’den birini bırakacak diğerini alacaktır. 

Bir  process’in  thread’leri  sanki  ayrı  programlarmış  gibi  asenkron  bir  biçimde  ele  alınıp 
çalıştırılırlar. C programcısı için herhangi bir fonksiyon thread olarak tanımlanabilir. Bir thread 
CreateThread  API  fonksiyonuyla  yaratılıp  çalıştırılmaya  başlanır.  Aşağıdaki  durumlardan  bir 
tanesi oluştuğunda sonlanır. 

1. Thread olarak belirlenen fonksiyonun içerisinde ExitThread API fonksiyonunun çağırılması 
ile,

2. Thread olarak belirlenen fonksiyon ana bloğunu bitirip sonlandığında,
3. Thread olarak belirtilen fonksiyon içerisinde return anahtar sözcüğü kullanılarak fonksiyon 

sonlandırıldığında.

Aslında  thread  olarak  belirlenen  fonksiyon  yalnızca  thread’in  başlangıç  ve  bitiş 
noktalarını belirlemekte etkilidir. Yoksa thread bir akış belirtir. Ana thread’in başlangıç noktası 
derleyicinin  başlangıç  kodudur.  WinMain  başlangıç  kodu tarafından çağırılır.  Tabii  WinMain 
akış bakımından ana thread’i temsil eder. Bir process yaratıldığında ana thread işletim sistemi 
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tarafından yaratılır.  Yani WinMain içerisinde akış ana thread üzerindedir.  Fakat ana thread’in 
başlangıç noktası derleyicinin başlangıç kodudur. Örneğin iki thread’in akışı aynı herhangi bir 
fonksiyonun  içerisinde  olabilir.  Özetle  thread  bir  akış  belirtir.  Thread  fonksiyonu  ise  sadece 
akışın başlangıç fonksiyonudur. Bir thread fonksiyonu bittiğinde akış nereden devam edecektir? 
Aslında thread fonksiyonu CreateThread API fonksiyonu içerisinden çağırılır. Thread fonksiyonu 
doğal olarak sonlandığında akış CreateThread içerisinden devam eder. İşte o noktada ExitThread 
fonksiyonu  uygulanır.  CreateThread  ve  ExitThread  fonksiyonları  mantıksal  olarak  şunları 
yapmaktadır:

CreateThread()
{

Yeni akış yarat
Thread fonksiyonunu çağır
ExitThread

}

ExitThread()
{

Akışı sil
}

Tabii CreateThread API fonksiyonu çağırıldığında bu fonksiyon yeni bir akışı yaratarak 
kendi akışına devam eder. 

Bir  process’in  thread’ler  arasındaki  geçişlerinde  sayfa  tablosunda  hiçbir  değişiklik 
yapılmaz. Yani bir process’in bütün thread’leri aynı adres alanı içerisinde çalışmaktadır.  Aynı 
thread’lerin  arasındaki  haberleşme  normal  global  değişkenler  kullanılarak  yapılabilir.  Ancak 
farklı  process’lerin  thread’leri  arasındaki  geçiş  sırasında  sayfa  tablosu  yeniden  düzenlenir. 
Böylece farklı process’lerin thread’leri arasıda adres alanı bakımından bir izolasyon sağlanmış 
durumundadır.  Aynı  process’in  thread’leri  arasındaki  geçiş  zamansal  bakımdan  farklı 
process’lerin thread’leri arasındaki geçişten daha hızlıdır. 

Thread’lerle Çalışmanın Process’lerle Çalışmaya Göre Avantajları

Thread  sisteminin  olmadığı  işletim  sistemlerinde  işlemler  process’lerle  yapılır. 
Thread’lerle çalışmanın process’lerle çalışmaya göre avantajları şunlardır:

1. Thread’ler  arasındaki  geçiş  işlemi  process’ler  arasındaki  geçiş  işleminden  daha  hızlı 
yapılır(Tabii farklı process’lerin thread’leri arasındaki geçiş söz konusuysa bu daha yavaştır). 

2. Çoklu thread çalışmalarında process’in bloke olma olasılığı daha azdır. Örneğin klavyeden 
bir  girdi  beklense  tüm  process  bloke  edilmez,  yalnızca  işlemin  yapıldığı  thread  bloke 
edilir(Process’in bloke edilmesi işletim sisteminin bir process’i dışsal bir olay gerçekleşene 
kadar çizelge dışı bırakması işlemidir).

3. Thread’ler arası haberleşme process’ler arası haberleşmeden çok daha kolaydır. Sadece global 
değişkenlerle haberleşme sağlanabilir. 

Thread’lerle Çalışmanın Process’lerle Çalışmaya Göre Dezavantajları
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1. Thread’ler arasında process’lere göre daha yoğun bir senkronizasyon uygulamak gerekir.
2. Process’ler birbirlerinden izole edildikleri için çok process’le çalışılması daha güvenlidir. 

İşlevlerine Göre Thread’lerin Sınıflandırılması

1. Uyuyan Thread’ler(sleepers threads):   Bu tür thread’ler bir olay oluşana kadar beklerler. Olay 
oluşunca bir faaliyet gösterirler. Sonra o olay oluşana kadar yeniden beklerler. Tabii bekleme 
işi thread bloke edilerek yapılmaktadır. 

2. Tek İş Yapan Thread’ler(one shot threads):   Bu thread’ler bir olay gerçekleşene kadar bekler. 
Olay gerçekleşince faaliyet gösterir ve thread’in çalışması biter. 

3. Önceden  Faaliyet  Gösteren  Thread’ler(anticipating  threads):   Burada  ileride  yapılacak  bir 
işlem önceden yapılır.  Eğer akış o işleme gerek kalmayacak bir biçimde gelişiyorsa işlem 
boşuna  yapılmış  olur.  Eğer  akış  o  işlemin  farklı  bir  biçimde yapılmasını  gerektirecek  bir 
şekilde gelişiyorsa o işlem yeniden yapılır. 

4. Beraber  Faaliyet  Gösteren  Thread’ler:   Burada  spesifik  bir  iş  vardır.  CPU’dan  daha  fazla 
zaman alacak biçimde işlem birden fazla thread tarafından yapılır. 

5. Bağımsız  Faaliyet  Gösteren  Thread’ler:   Bu  thread’ler  tamamen  farklı  amaçları 
gerçekleştirmek için yazılır. Genellikle bir senkronizasyon problemi oluşturmazlar. Tasarım 
kolaylığı sağlamak amacıyla kullanılırlar. 

Thread’lerin Öncelik Derecelendirilmesi

Windows ve UNIX sistemleri çizelgeleme algoritması olarak döngüsel çizelgeleme(round 
robin  scheduling)  metodu  kullanılır.  Bu çizelgeleme  yönteminde  process’ler  ya  da  thread’ler 
sırasıyla çalıştırılır. Liste bittiğinde başa dönülerek tekrardan başlanır. Ancak Win32’de öncelikli 
döngüsel  çizelgeleme(priority  round  robin  scheduling)  denilen  bir  yöntem  kullanılır.  Bu 
yöntemde  her  thread’in  0-31  arasında  bir  öncelik  derecesi  vardır.  Bu  yöntemde  en  yüksek 
öncelikli  thread grubu diğerlerine bakılmaksızın kendi  aralarında  çalıştırılır.  O grup tamamen 
bitirilince  daha  düşük gruptakiler  yine  kendi  aralarında  çizelgelenir  ve  işlemler  böyle  devam 
ettirilir. Örneğin sistemde 8 tane thread şu önceliklerle bulunsun:

İlk  önce  18  öncelikliler  işleme  alınır.  Bu  grup  bitirilince  14’lükler  kendi  aralarında 
çalıştırılır ve bitirilirler. Sonra 8’likler en son da 1’likler kendi aralarında çalıştırılıp bitirilirler. 
Düşük öncelikli thread’lerin çalışma olasılıkları düşük olmakla birlikte 0 değildir. Ancak düşük 
öncelikli thread’ler iki nedenden dolayı çalışma fırsatı bulabilirler:

1. Yüksek  öncelikli  bütün  thread’lerin  bir  t  anında  bloke  edilmiş  olma  olasılığı  vardır. 
Böylelikle düşük öncelikli thread’ler de çalışma fırsatı bulur. 
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2. Win32 sistemleri ismine dinamik yükseltme(dynamic boosting) uygular. Dinamik yükseltme 
uygulanan iki durum vardır:
a. Bir thread 3-4 saniye süresince hiç çalışma fırsatı bulamadıysa Win32 tarafından önceliği 

2 quanta süresi kadar 15’e yükseltilir. 2 quantadan sonra tekrar eski derecesine indirilir.
b. Hiçbir  giriş-çıkış  faaliyetine  yol  açmayan  ve  hiçbir  penceresi  olmayan  process’lere 

background process denir. Bir penceresi olan ve giriş-çıkış işlemi kullanan process’lere 
foreground process denir. Giriş-çıkış işlemlerine yol açan sistem fonksiyonları otomatik 
olarak  process’i  bir  quanta  süresi  için  2  derece,  sonraki  quanta  süresi  içinse  1 derece 
yükseltirler. Sonraki quanta’larda eski haline döndürülürler. 

Thread Önceliklerinin Belirlenmesi

Programcı istediği bir thread’e 0-31 arası bir öncelik verebilir. Ancak thread öncelikleri 
iki aşamada belirlenmektedir. Bunlar process’in öncelik sınıfı(process priority class) ve thread’in 
göreli önceliği(thread relative priority) kavramlarıyla belirlenir. Bir thread’in önceliği process’in 
öncelik  sınıfının  değeriyle  thread’in  göreli  önceliğinin  toplanması  biçiminde  elde  edilir.  Bir 
process’in öncelik sınıfı şunlardır:

ABOVE_NORMAL_PRIORITY_CLASS (NT5.0’da geçerli)
BELOW_NORMAL_PRIORITY_CLASS (NT5.0’da geçerli)
REALTIME_PRIORITY_CLASS (24)
HIGH-PRIORITY_CLASS (13)
NORMAL_PRIORITY_CLASS (7)
IDLE_PRIORITY_CLASS (4)

Process’in öncelik sınıfı 2 biçimde belirlenebilir:

1. CreateProcess  fonksiyonunun  altıncı parametresinde  yukarıda  belirtilen  sembolik  sabitler 
kullanılarak.  Normal  olarak  altıncı  parametrede  bu  belirleme  yapılmazsa 
NORMAL_PRIORITY_CLASS  yazılmış  gibi  işlem  görür.  Windows  Explorer  Desktop 
işlemlerinde bu öncelikle process’leri çalıştırır. 

2. Process’e ilişkin herhangi bir thread içerisinde SetPriorityClass API fonksiyonuyla. Ayrıca 
GetPriorityClass API fonksiyonuyla da process’in öncelik sınıfının ne olduğu elde edilebilir. 
Prototipi:

BOOL SetPriorityClass(
HANDLE hProcess,

 DWORD dwPriorityClass
);

DWORD GetPriorityClass(
HANDLE hProcess

);

Bir thread’in göreli önceliği şunlar olabilir:

THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL (+1)
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THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL (-1)
THREAD_PRIORITY_HIGHEST (+2)
THREAD_PRIORITY_LOWEST (-2)
THREAD_PRIORITY_IDLE Bu REALTIME_PRIORITY_CLASS öncelik 

sınıfı  için  16,  diğer  sınıflar  için  1  öncelik 
anlamına gelir. Yani toplama yapılmaz. 24’ü 
16, diğerlerini 1 yapar.

THREAD_PRIORITY_NORMAL (0)
THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL REALTIME_PRIORITY_CLASS sınıf 

önceliği için 31, diğerleri için 15 öncelik 
oluşturur.

Bir thread’in göreli önceliği de iki biçimde belirlenebilir:

1. CreateThread API fonksiyonuyla bir thread yaratırken beşinci parametrede yukarda belirtilen 
sembolik sabitlerden biri girilerek,

2. SetThreadPriority API fonksiyonuyla. Prototipi:

BOOL SetThreadPriority(
HANDLE hThread,
int nPriority

);

Tabii thread’in göreli önceliği GetThreadPriority fonksiyonuyla elde edilir. 

Thread Öncelik Değerlerinin Değiştirilmesi

Bir process default olarak masa üstünden ya da Windows Explorer’dan çalıştırılıyorsa 
process’in öncelik sınıfı NORMAL_PRIORITY_CLASS(7), thread’in göreli önceliği ise 

THREAD_PRIORITY_NORMAL biçimindedir. Böylece thread’in gerçek öncelik derecesi 
8 olur. Örneğin bir process’in ana thread’inin önceliği şu biçimde değiştirilebilir:

SetPriorityClass(GetCurrentProcess(), IDLE_PRIORITY_CLASS);
SetThreadPriority(GetCurrentThread(), THREAD_PRIORITY_LOWEST);

Not: GetTickCount API fonksiyonu sistem ilk açıldığında sıfırlanmış olan ve her milisaniyede bir 
arttırılan global bir zaman sayacının değerini verir. Böylece program içerisinde iki nokta arasında 
geçen zaman milisaniye cinsinden bulunabilir. 

Bir thread’in öncelik derecesini test eden örnek program şöyle yazılabilir:

#include <windows.h>
#include <stdio.h>

void main(void)
{

long i;
DWORD dwTick1, dwTick2;
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SetPriorityClass(GetCurrentProcess(), IDLE_PRIORITY_CLASS);
SetThreadPriority(GetCurrentThread(), THREAD_PRIORITY_LOWEST);
dwTick1 = GetTickCount();
for (i = 0; i < 100000000; ++i)

;
dwTick2 = GetTickCount();
printf("%ld\n", dwTick2 - dwTick1);

}

Thread’lerin Durdurulması ve Çalıştırılması

Programcı isterse handle değerini bildiği bir thread’i SuspendThread API fonksiyonuyla 
bloke edebilir. Bu fonksiyonla thread çizelge dışı bırakılır ve ancak çizelgeye tekrar alınabilmesi 
için ResumeThread API fonksiyonu kullanılır. Prototipleri:

DWORD SuspendThread(
HANDLE hThread 

); 

DWORD ResumeThread(
HANDLE hThread 

); 

Fonksiyonların  parametreleri  ilgili  thread’in handle değeridir.  Bu handle değeri  thread 
yaratılırken  elde  edilebilir  ya  da  eğer  kendi  thread’imiz  söz  konusuysa  GetCurrentThread 
fonksiyonuyla  alınabilir.  Genellikle  bu  fonksiyonları  thread’i  yaratan  thread’in  kendisi 
kullanmaktadır. Örneğin:

hThread = CreateThread(...);
...
SuspendThread(hThread);
...
ResumeThread(hThread);

Bir  process’i  durdurmak istesek bunu nasıl  yapabiliriz?  Process’in  bütün thread’lerine 
SuspendThread  uygulamak  gerekir.  Process’in  thread’lerine  ilişkin  ID  değerleri  Toolhelp 
fonksiyonlarıyla  alınabilir.  ID değerlerini  handle değerlerine dönüştürmek gerekir.  Bunun için 
yalnızca Windows 2000’de geçerli olan OpenThread fonksiyonu geçerlidir. 

Genel  olarak  bir  kernel  nesnesinin  handle  değeri  başka  bir  process’e  gönderilirse  o 
process  bu  değerden  faydalanamaz.  Çünkü  kernel  nesnelerinin  handle  değerleri  process  için 
anlamlı  göreli  değerlerdir.  Bunlar  process  handle  tablosunda  bir  index  belirtirler.  Ancak 
DuplicateHandle  adlı  bir  API  fonksiyonu  ile  kendi  process’imize  ilişkin  bir  handle  değerini 
alarak istediğimiz bir process’e ilişkin bir handle değeri haline dönüştürür. 

Ayrıca  UNIX  sistemlerinde  de  olan  ünlü  bir  Sleep  fonksiyonu  vardır.  Bu  fonksiyon 
yalnızca fonksiyonun çağırıldığı thread’i belirli bir milisaniye durdurur. Ayrıca bir de SleepEx 
fonksiyonu vardır. 

void Sleep(DWORD dwMiliSecond);
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Fonksiyonun  parametresi  thread’in  kaç  milisaniye  durdurulacağıdır.  Eğer  bu  parametre 
INFINITE  olarak  girilirse  thread  süresiz  olarak  durdurulur.  Thread’i  çalıştırılabilmek  için 
ResumeThread uygulamak gerekir. Yalnızca Windows’da değil tüm multi-processing sistemlerde 
program  akışının  bir  süre  durdurulabilmesi  için  boş  bir  döngüde  beklemek  yerine  Sleep 
fonksiyonunu kullanmak gerekir. Çünkü Sleep fonksiyonu thread’i ya da process’i çizelgeleme 
dışı bırakarak bekletmeyi sağlar. Tabii fonksiyonda belirtilen milisaniye zaman aralığı belli bir 
yanılgıyla  ancak  hesaplanabilmektedir.  Şüphesiz  Sleep  fonksiyonuyla  çizelgeleme  dışı 
bırakılmasının thread önceliğiyle  doğrudan bir ilgisi  yoktur.  Yani thread çizelgelemeye alınsa 
bile  öncelik  derecesinin  düşük  olmasından  dolayı  çalıştırılmayabilir.  Bu  durumda  aşağıdaki 
kodun çalıştırılmasında  sayıların  yaklaşık  birer  saniye  aralıklarla  basılmasının  hiçbir  garantisi 
yoktur:

#include <windows.h>
#include <stdio.h>

void main(void)
{

int i;

for(i = 0; i < 20; ++i) {
Sleep(1000);
printf("%d\n", i);

}
}

Thread’lerin Durdurma Sayaçları(suspend counters)

Her thread’in  bir  durdurma  thread’i  vardır.  Thread  yaratıldığında  bu sayaç  birdir.  Bu 
sayaç  sıfırdan  farklı  olduğunda  thread  çizelgeleme  dışı  bırakılır.  Aslında  ResumeThread 
fonksiyonu  yalnızca  durdurma  sayacını  bir  eksiltir.  SuspendThread  fonksiyonu  ise  sayacı  bir 
arttırır.  Sayaç sıfır  dışı  ise thread’i  çizelgeleme dışı  bırakır.  Örneğin thread’i  üst  üste iki  kez 
SuspendThread  fonksiyonu  uygulanabilir.  Bu  durumda  durdurma  sayacı  iki  olur.  Thread 
çizelgeleme  dışı  bırakılmıştır.  Thread’in  tekrar  çalıştırılabilmesi  için  iki  kere  ResumeThread 
fonksiyonu  uygulanmalıdır.  SuspendThread  ve  ResumeThread  fonksiyonlarının  geri  dönüş 
değerleri thread’in önceki durdurma sayaç değeridir. Örneğin yeni yaratılmış bir thread’e suspend 
uygulandığında fonksiyonun geri dönüş değeri sıfır olur. Bir thread’in durdurma sayacı Toolhelp 
fonksiyonlarıyla  alınabilir.  Ancak  en  pratik  yöntem  thread’e  SuspendThread  fonksiyonunu 
uygulayıp  ya  da  ResumeThread  fonksiyonunu  uygulayıp  geri  dönüş  değerine  bakmaktır. 
Durdurma  sayacı  değeri  negatif  değere  düşemez  yani  thread  yaratıldığında  ResumeThread 
uygulanırsa fonksiyon başarısızlıkla sonuçlanır. 

CreateThread Fonksiyonu

Bir thread CreateThread API fonksiyonuyla yaratılır. Fonksiyonun prototipi:

HANDLE CreateThread(
LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes, 
DWORD dwStackSize, 
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LPTHREAD_START_ROUTINE lpStartAddress, 
LPVOID lpParameter, 
DWORD dwCreationFlags, 
LPDWORD lpThreadId

);

Fonksiyonun  birinci parametresi  güvenlik  bilgileriyle  ilgilidir.  Windows  2000  ve  NT 
sistemleri için önemlidir. Bu parametre kısaca NULL biçiminde geçilebilir. Fonksiyonun ikinci 
parametresi thread stack alanının uzunluğudur. 

Stack  yerel  değişkenlerin  geçici  olarak  yaratıldığı  depo alanıdır.  Programlamada  bir  t 
anındaki  toplam yerel  değişkenlerin  miktarı  ayrılmış  stack  alanından  fazla  olamaz.  Özellikle 
kendi  kendini  çağıran  fonksiyonlarda  fazlaca  yerel  değişkenlerin  kullanılması  probleme  yol 
açabilmektedir. Örneğin DOS’te stack alanı 64KB’tır. Windows’da her thread’in ayrı bir stack 
alanı vardır. Bu durum thread’lerin sanki farklı programlarmış gibi çalıştırılabilmesinin zorunlu 
bir  sonucudur.  Yeni yaratılmış  olan bir  thread’in stack alanı bu parametrede belirtilebilir.  Bu 
parametrede belirtilen tüm alan tahsis edilir ve commit edilir. Eğer bu parametreye sıfır girilirse 
stack alanı olarak default 1 MB tahsis edilir. Microsoft yalnızca 1 sayfayı commit eder. Ancak 
gerektiğinde  diğer  sayfalar  otomatik  commit  edilir.  Aslında  1  MB  değeri  PE  formatının 
içerisinden alınmaktadır. Bu değer PE formatı içerisine linker tarafından yazılmaktadır. Visual 
C++ sisteminde bu değer manuel olarak /STACK:size, commit ile değiştirilebilir. 

Fonksiyonun  üçüncü parametresi  thread  akışının  başlangıcını  belirten  fonksiyon 
göstericisidir.  Bu  parametreye  thread  fonksiyonunun  adresi  geçirilir. 
LPTHREAD_START_ROUTINE aslında aşağıdaki gibi bir typedef ismidir:

typedef DWORD (WINAPI * LPTHREAD_START_ROUTINE) (LPVOID)

Yani bu parametreye ancak  geri dönüş değeri DWORD, parametresi void türünden bir 
gösterici olan ve WINAPI çağırma biçimine sahip olan bir fonksiyonun adresi geçirilebilir. Bu 
durumda thread fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanmış olmalıdır:

DWORD WINAPI ThreadProc(LPVOID pvParam)
{

...
}

Fonksiyonun  dördüncü parametresi  thread  fonksiyonuna  geçirilecek  olan  parametredir.  Yani 
thread  fonksiyonu  CreateThread  tarafından  bu  parametre  geçirilerek  çalıştırılır.  Tabii  bu 
parametre  programcının  istediği  bir  nesnenin  adresi  olabilir.  Ya  da  programcı  böyle  bir 
parametreye  gereksinim  duymayabilir.  O  zaman  bu  parametreye  NULL  geçirilebilir. 
Fonksiyonun beşinci parametresi thread yaratıldığında thread fonksiyonunun yaratılır yaratılmaz 
çalıştırılıp  çalıştırılmayacağını  belirlemekte  kullanılır.  Eğer  bu  parametre  0  girilirse  thread 
fonksiyonu  thread  yaratılır  yaratılmaz  çalıştırılır.  Yok  eğer  bu  parametre 
CREATE_SUSPENDED olarak  girilirse  thread  yaratılır  yaratılmaz  çalışmaz,  çalıştırmak  için 
ResumeThread fonksiyonu uygulanmalıdır. Fonksiyonun  son parametresi thread’in ID değerini 
almakta kullanılır.  Fonksiyon thread’in ID değerini  parametresiyle  aldığı bu adrese yerleştirir. 
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Bazı fonksiyonlar thread ID değerini parametre olarak alır. Oysa thread’in handle değeri process 
handle tablosunda bir index belirtmektedir. 

Thread’in Sonlandırılması

Bir thread akış belirtir. Bu akış şu durumlarda sonlanmaktadır:

1. Thread  fonksiyonu  sonlandığında.  Bu durumda akış  CreateThread  fonksiyonundan  devam 
eder. Tabii aslında şunlar gerçekleşmektedir:

CreateThread  yeni  bir  akışı  oluşturur  ve  yeni  akış  aslında  çalışmaya  ilk  kez  yine 
CreateThread  içerisinden  devam  eder.  Yani  yeni  akış  aslında  çalışmasına  thread 
fonksiyonundan başlamaz. O halde CreateThread aşağıdaki gibi yazılmıştır: 

CreateThread(....)
{
    hThread = YeniAkışYarat();
    if (yeni akış mı?) {
        ThreadFunc();
        ExitThread();
    }
    return hThread;
}

Böylece  aslında  thread  fonksiyonunun  çalışması  bittiğinde  yeni  akış  ExitThread 
fonksiyonunu görerek bitirilmektedir. 

2. Thread akışı içerisinde doğrudan ExitThread API fonksiyonunun çağırılmasıyla. ExitThread 
şüphesiz  başka  bir  thread  tarafından  değil,  thread  akışı  üzerinde  çağırılmalıdır.  Yani 
ExitThread her zaman kendi thread’ini sonlandırır. Prototipi:

void ExitThread(DWORD dwExitCode);

Exit thread fonksiyonunun başarısız olma olasılığı yoktur. Parametresi thread’in exit kodudur. 
Bu exit kodu başka bir API fonksiyonuyla alınabilir. 

3. Başka bir thread’in TerminateThread fonksiyonunu çağırması sonucunda.Prototipi:

BOOL TerminateThread(
HANDLE hThread,
DWORD dwExitCode

);

Fonksiyonun  birinci parametresi  sonlandırılacak  thread’in  handle  değeri,  ikinci 
parametresiyle thread’in exit kodudur. 

4. Process’in  ana  thread’i  sonlandığında.  GUI  uygulamalarında  WinMain,  console 
uygulamalarında  main  ana  thread  akışını  temsil  eder.  Bu  fonksiyonlar  bittiğinde  akış 
derleyicinin  başlangıç  kodundan devam edecektir(startup  module).  Burada  da ExitProcess 
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çağırılmaktadır.  Sonuç  olarak  ExitProcess  API  fonksiyonu  bütün  thread’leri 
sonlandırmaktadır. 

Thread’ler ve Mesaj Sistemi

Bir thread GUI uygulamalarından hiçbir pencere yaratmamışsa böyle thread’lere “Worker 
Thread”  denir.  Eğer  thread  en  az  bir  pencere  yaratmışsa  bu  tür  thread’lere  “User  Interface 
Thread” denir. Win32’de her thread’in ayrı bir mesaj kuyruğu vardır. Yani bir thread içerisinde 
bir pencere yaratmışsak derhal WinMain’de yaptığımız gibi bir mesaj döngüsü oluşturmalıyız. 
Aslında GetMessage fonksiyonu her zaman o anda çalışmakta olan thread’in mesaj kuyruğundan 
mesajı alır. Bu konu ileride ele alınacaktır. 

Standart C Fonksiyonları ve Thread’ler

Standart  C  fonksiyonları  1970’li  yıllarda  tasarlandığı  için  birden  fazla  thread  ile 
kullanılacak  biçimde  tasarlanmamıştır.  Standart  C  kütüphanelerinin  tek  thread  için(single 
threaded) ve çok thread için(multi threaded) iki version’ı vardır. Visual C++ geliştirme ortamında 
project settings içerisinde C/C++ kısmında bu değiştirmeler yapılabilir. Standart C fonksiyonları 
Microsoft derleyicilerinde aşağıdaki lib dosyalarındadır. Aslında settings’den yukarıdan belirtilen 
ayarlama yapıldığında link zamanında hangi lib dosyasına bakılacağı belirlenmektedir. 

LIB ismi Durumu
Libc.lib single threaded(release)
Libcd.lib single threaded(debug)
Libcmt.lib multi threaded(release)
Libcmtd.lib multi threaded(debug)

Bazı  standart  C  fonksiyonları  library  içerisinde  çeşitli  global  değişkenleri  kullanır. 
Örneğin  strtok,  strdup  gibi  fonksiyonlar  farklı  thread’lerde  kullanıldığında  seri  hale 
getirilmediğinden birbirlerinin oluşturduğu bilgileri  ezebilirler.  Bu yüzden bütün bu problemli 
fonksiyonların  çok  thread’li  version’ları  yazılmıştır.  Eğer  birden  fazla  thread’le  çalışıyorsak 
settings’den mutlaka çoklu thread’i destekleyen standart C kütüphanesini seçmeliyiz. 

Bunun yanı sıra bu standart C fonksiyonlarının çoklu thread’li version’ları kullanılmadan 
önce  thread  yaratılır  yaratılmaz  çeşitli  önemli  ilk  işlemler  yapılmak  zorundadır.  Bu  önemli 
işlemlerin  programcı  tarafından  yapılmasına  gerek  yoktur.  Çünkü _beginthreadex  fonksiyonu 
CreateThread  yerine  kullanılırsa  zaten  kendisi  bu kritik  işlemleri  yapar.  _beginthreadex önce 
CreateThread API fonksiyonuyla thread’i yaratır. Sonra çoklu thread kütüphanesine ilişkin çeşitli 
kritik işlemleri gerçekleştirir. Sonuç olarak:

1. _beginthreadex bir API fonksiyonu değildir. 
2. Bu fonksiyon thread’i yine CreateThread API fonksiyonuyla yaratır. 
3. Eğer  birden  fazla  thread  kullanıyorsak  ve  bu  thread’lerde  standart  C  fonksiyonlarını 

kullanacaksak doğrudan CreateThread değil, _beginthreadex’i tercih etmeliyiz. 

_beginthreadex Fonksiyonu
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Prototipi:

unsigned long _beginthreadex(
void *security,
unsigned stack_size,
unsigned (__stdcall *startaddress)(void *),
void *arglist,
void *initflag,
unsigned *threadid

);

Fonksiyonun  birinci parametresi  güvenlik  bilgilerine  ilişkindir  ve  NULL  geçirebilir. 
İkinci parametresi thread’in stack alanıdır.  0 geçilirse PE formatındaki 1 MB olarak belirtilen 
default  değer  alınır.  Üçüncü parametresi  thread  fonksiyonunun  başlangıç  adresini  alır.  Yani 
thread fonksiyonunun parametrik yapısı şöyle olmalıdır:

unsigned __stdcall threadfunc(void *param);

Fonksiyonun  dördüncü parametresi thread fonksiyonuna geçirilecek olan parametredir.  Beşinci 
parametre  thread  fonksiyonunun  thread  yaratılır  yaratılmaz  çalıştırılıp  çalıştırılmayacağını 
belirtir.  0  geçirilirse  thread  çalıştırılır.  Fonksiyonun  son parametresi  thread’in  ID  değerinin 
yerleştirileceği adrestir. 

Thread Nesnesinin Oluşturulması ve Yok Edilmesi

CreateThread  API  fonksiyonuyla  birlikte  işletim  sistemi  kernel  alt  sistemi  içerisinde 
ismine  “thread  database”  denilen  bir  veri  yapısı  oluşturur.  Bu veri  yapısı  içerisinde  thread’e 
ilişkin  kritik  bilgileri  yerleştirir.  ExitThread  fonksiyonu  yalnızca  thread  akışını  sonlandırır. 
CreateThread ile yaratılmış olan bu dinamik alanı serbest bırakmaz. Çünkü thread database diye 
isimlendirilen bu alan thread sonlanmış olsa bile başka amaçlar için hala kullanılabilir. Thread de 
bir  kernel  nesnesidir.  Diğer  kernel  nesnelerinde  olduğu  gibi  bu  alan  ayrıca  CloseHandle  ile 
boşaltılmalıdır.  Ancak  eğer  thread  _beginthreadex  ile  yaratılmışsa  bu  alan  CloseHandle  ile 
boşaltılmalıdır,  çünkü  _endthreadex  CloseHandle  fonksiyonunu  çağırmaz.  _endthreadex 
ExitThread  fonksiyonunu  çağırarak  thread’in  akışını  sonlandırır,  ama  CloseHandle  çağırarak 
dinamik veri alanını boşaltmaz.

Thread’lerle Çalışmada Senkronizasyon

Bir  thread  çalışmasının  herhangi  bir  noktasında  quanta  süresini  doldurup  kesilebilir. 
İşletim sisteminin  thread’in çalışmasını quanta süresi dolduktan sonra durdurması herhangi bir 
noktada  olabilir.  Bu  durum  ortak  kaynak  kullanan  thread’lerde  ciddi  problemlere  yol 
açabilmektedir.  Başka bir thread yada process’le birlikte paylaşılan bir kaynağı kullanan koda 
kritik kod(critical section) denir. Örneğin iki farklı thread bir donanım birimine erişecek koda 
sahip  olsun.  Bu  donanım  birimi  birkaç  adımda  programlanıyor  olsun.  Birinci  thread  bu 
adımlardan  birini  gerçekleştirdiğinde  quanta  süresi  dolup  işlem  kesildiğinde  tesadüfen  diğer 
thread de bu kaynağa erişirse çalışma tekrar birinci thread’e geldiğinde diğer thread bu donanım 
birimini bozduğu için birinci thread işleminde başarısız olacaktır.  Bu problemin çözülebilmesi 
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için ortak kaynağı kullanan kodlara(yani kritik kodlara) bir t anında yalnızca bir tek thread’in 
girebilmesi  gerekir.  Yani  yalnızca  bir  tek  thread  bir  t  anında  o  kaynağı  kullanmalı,  diğer 
thread’ler o kaynağı kullanmak isterse beklemeli, ancak o thread işlemini bitirdikten sonra diğer 
thread’ler o kaynağa erişmelidir. Ortak bir kaynağı bir zamanda yalnızca bir tek thread’in ya da 
process’in erişmesini sağlama durumuna seri hale getirme(serialization) denir. Seri hale getirme 
işlemleri üç tür kaynak için söz konusu olabilir:

1. Verilerin seri hale getirilmesi(data serialization)
2. Donanım birimlerinin seri hale getirilmesi(hardware serialization)
3. Process’lerin veya thread’lerin seri hale getirilmesi(process and thread serialization)

Verilerin seri hale getirilmesinde bir global değişken vardır. Bu global değişken çeşitli 
thread’ler  tarafından  kullanılıyordur.  Thread’lerin  biri  bu  global  değişkeni  kullanırken 
diğerlerinin bu global değişkeni kullanmaması gerekir. 

Donanım birimlerinin seri hale getirilmesinde mevcut bir donanım birimine belli bir süre 
içerisinde yalnızca tek bir thread’in erişmesi istenir. 

Process’lerin  veya  thread’lerin  seri  hale  getirilmesi  bir  process’in  ya  da  thread’in 
çalışması bittikten sonra diğerinin belirli bir işleme devam etmesi anlamındadır. 

Thread’lerin Global Değişkenleri Ortak Kullanmasında Ortaya Çıkabilecek Problemler

 Birden fazla thread global bir değişkene ya da veri yapısına erişecekse mutlaka seri hale 
getirilmelidirler.  Yoksa bu global nesnelerin güvenliği ve bütünlüğü bozulur. Örneğin iki ayrı 
thread  global  bir  bağlı  listeye  eleman  ekleyecek  olsun.  Birinci  thread  bu  ekleme  işlemine 
başladığında işlem yarıda kesilirse ikinci thread veri yapısını bozulmuş olarak ele alabilir. Global 
değişkenlerin  tek  başlarına  kullanımı  bile  derleyicilerin  yaptığı  yerel  optimizasyonlar  ile 
probleme  yol  açabilmektedir.  Derleyicilerin  yerel  optimizasyonları  ile  ilgili  çıkabilecek 
problemler ileride ele alınacaktır. 

Seri hale getirme işlemleri işletim sisteminin özel mekanizmalarıyla yapılmalıdır. 

Seri Hale Getirme İşlemleri

Seri hale getirme işlemi global değişkenler kullanılarak gerçekleştirilemez. Örneğin aşağıda şöyle 
yapılmaya çalışmış olsun:

int flag = 0;
void Thread1(...)
{

while(flag)
;

flag = 1;
.....
.....
.....
flag = 0;
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}

void Thread2(...)
{

while(flag)
;

flag = 1;
.....
.....
.....
flag = 0;

}

Burada çizgilerle gösterilen yer kritik kod olsun ve yalnızca bir tek thread’in belirli bir 
anda bu koda girmesi gerekli olsun. Böyle bir mekanizma işe yaramaz çünkü eğer kesilme işlemi 
flag = 1 işleminden hemen önce olduysa seri hale getirme işlemi başarısızlıkla sonuçlanır. Bu kod 
programcının önerebileceği en iyi çözümdür. Ancak görüldüğü gibi yetersizdir. Tabii eğer normal 
bir programcıya sistemin kesme mekanizmasının kapatılması gibi bir olanak verilebilse problem 
kolaylıkla  çözülürdü.  Programcı  kritik  koda  girmeden  önce  kesme  mekanizmasını  kapatırdı. 
Böylece thread’ler  arası  geçiş olamayacağı için seri  hale getirme işlemi başarılı  olurdu.  Tabii 
kritik kod bittiğinde kesme mekanizmasını programcının açması gerekirdi. Böyle önemli bir yetki 
herhangi  bir  kullanıcıya  verilemez.  Kötü  niyetli  bir  programcı  istediği  zaman  sistemi 
çökertebilirdi.  Sonuç olarak bu işlem işletim sisteminin özel fonksiyonlarıyla  yapılmalıdır.  Bu 
sistem fonksiyonları  bu işlemi  başarabilmek için  gerçekten  kesme mekanizmasını  geçici  süre 
katabilmektedir. İşletim sisteminin kodları güvenli olduğu için problem ortaya çıkmazdı. 

Seri Hale Getirme İşlemlerinin Win32’de Yapılması

Win32 sistemlerinde diğer işletim sistemlerinde olduğu gibi çeşitli kernel senkronizasyon 
nesneleri vardır. Bu nesneler çeşitli API fonksiyonlarıyla kullanılmaktadır. 

Kritik Kod Fonksiyonları

Kritik kod fonksiyonları kullanılmadan önce kritik kod parçası tespit edilir.  Kritik kod 
bloğunun  başında  EnterCriticalSection  API  fonksiyonu  çağırılır.  Sonunda  ise 
LeaveCriticalSection fonksiyonu çağırılır. 

EnterCriticalSection(.....);
.....
.....
.....
LeaveCriticalSection(.....);

Bir  thread  EnterCriticalSection  fonksiyonunu  geçtiğinde  artık  LeaveCriticalSection  kısmına 
kadar  başka  bir  thread  EnterCriticalSection  fonksiyonunu  geçemez.  Bir  thread 
EnterCriticalSection fonksiyonunu geçmiş ise başka bir thread EnterCriticalSection fonksiyonunu 
görünce  bloke  olur.  Kritik  koda  girme  hakkını  kazanmış  thread  ancak  LeaveCriticalSection 
fonksiyonunu geçtikten sonra bloke olan thread çözülerek çizelgeye dahil edilir. Şüphesiz işletim 
sistemi  EnterCriticalSection  ve  LeaveCriticalSection  fonksiyonlarında  çeşitli  flag  değişkenleri 
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kullanmaktadır.  Ancak  işletim  sistemi  özel  makine  komutlarını  kullanabildiği  için  flag 
değişkenleri üzerinde işlem yapılırken thread geçişlerini engelleyebilir. 

EnterCriticalSection Fonksiyonu

Prototipi:

void EnterCriticalSection(
LPCRITICAL_SECTION lpCriticalSection

);

Fonksiyon CRITICAL_SECTION isimli bir yapı değişkeninin adresini  parametre olarak 
alır  ve  kritik  koda  giriş  hakkını  elde  etmeye  çalışır.  Aynı  yapı  değişkeninin  adresiyle 
EnterCriticalSection fonksiyonunu geçmiş olan bir thread varsa bu thread bloke olur, yoksa giriş 
hakkı elde edilir.  İlgili  yapının  elemanlarının  programcı  için  bir  önemi yoktur.  Bu fonksiyon 
kullanılarak farklı yapı değişkenleriyle farklı kritik kodlar yaratılabilir. 

LeaveCriticalSection Fonksiyonu

Prototipi:

void EnterCriticalSection(
LPCRITICAL_SECTION lpCriticalSection

);

Fonksiyon kritik koda giriş hakkı elde etmiş fonksiyonun bu hakkı geri bırakması için 
kullanılır. Fonksiyonun çağırılmasıyla, bu nedenle bloke olmuş bir thread tekrar çizelgeye dahil 
edilecektir. 

Yukarıdaki  iki  fonksiyonu kullanabilmek için önce InitializeCriticalSection fonksiyonu 
ile CRITICAL_SECTION yapı değişkeni belirli bir ilk işleme sokulmak zorundadır. 

InitializeCriticalSection Fonksiyonu

Prototipi:

void InitializeCriticalSection(
LPCRITICAL_SECTION lpCriticalSection

);

EnterCriticalSection fonksiyonu uygulanmadan önce bu fonksiyon ile başlangıç işlemleri 
yapılmak zorundadır. Bu fonksiyon işletim sistemi düzeyinde senkronizasyonu yaratabilmek için 
çeşitli flag değişkenlerini yaratır ve çeşitli ilk işlemleri yapar. 

DeleteCriticalSection Fonksiyonu

Prototipi:
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void DeleteCriticalSection(
LPCRITICAL_SECTION lpCriticalSection

);

Bu fonksiyon InitializeCriticalSection fonksiyonuyla yapılmış işlemleri geri alır. 

Kritik Kod Fonksiyonlarını Kullanmanın Adımları

1. CRITICAL_SECTION türünden bir yapı alanı global olarak tanımlanır. 
2. Thread’ler yaratılmadan önce InitializeCriticalSection ile ilk işlemler gerçekleştirilir. 
3. Thread’lerdeki  kritik  kodlar  EnterCriticalSection  ve  LeaveCriticalSection  fonksiyonları 

arasına alınır. 
4. Thread’lerin  çalışması  bittikten  sonra  DeleteCriticalSection  fonksiyonu  ile  yapılan  ilk 

işlemler geri alınır. 

WaitForSingleObject ve WaitForMultipleObjects Fonksiyonları

Bu iki fonksiyon thread’lerin ve process’lerin seri haşle getirilmesinde en önemli yardımcı 
fonksiyonlardır. Bu fonksiyonlar bir olay gerçekleşene kadar bir thread’in ya da process’in 

bloke edilmesini sağlarlar. Bu olaylar çok çeşitlidir ve aşağıdakilerden oluşmaktadır:

1. Change notification
2. Console input
3. Event
4. Job
5. Mutex
6. Process
7. Semaphore
8. Thread
9. Waitable timer

Bu fonksiyonlar aynı zamanda eğer ilgili olay gerçekleşmemişse gerçekleşmesi için belirlenen bir 
süre kadar bekleyip bloke işlemini bu süre sonunda çözerler. 

WaitForSingleObject Fonksiyonu

Prototipi:

DWORD WaitForSingleObject(
HANDLE hHandle,
DWORD dwMiliseconds

);

Fonksiyonun  birinci parametresi beklenecek senkronizasyon nesnesinin handle değeridir.  İkinci 
parametre en fazla ne kadar bekleneceğini belirtir. Bu parametre INFINITE biçiminde girilirse 
birinci  parametrede  belirtilen  senkronizasyon  nesnesi  olumlu  duruma  gelene  kadar  bekleme 
yapılır.  Eğer INFINITE girilmezse  bu parametre  milisaniye  belirten  bir  sayı  girilmelidir.  Her 
senkronizasyon  nesnesinin  açık(signaled)  ve  kapalı(unsignaled)  biçiminde  iki  durumu  vardır. 
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Fonksiyon senkronizasyon nesnesi kapalı olduğu sürece bekler, açık duruma gelince bloke işlemi 
kaldırılarak  işlemine  devam  eder.  Process  senkronizasyon  nesnesi  ve  thread  senkronizasyon 
nesnesi process ve thread çalıştığı sürece kapalı durumdadır. Sonlandığında ancak açık duruma 
geçer. Diğer senkronizasyon nesnelerinin kapalı ve açık olduğu durumlar ayrıca ele alınacaktır. 
Örneğin  aşağıdaki  kod parçasında  bir  thread  yaratılmış  ve o thread  sonlanana  kadar  thread’i 
yaratan thread bloke edilmiştir. 

hThread = CreateThread(...);
WaitForSingleObject(hThread, INFINITE);

Görüldüğü gibi thread yaratıldığında senkronizasyon nesnesi olarak kapalı durumdadır. Ancak 
thread  sonlandığında  açık  duruma  gelecektir.  Özetle  WaitForSingleObject  ile  thread  ve 
process’lerin  sonlanması  etkin  bir  biçimde  beklenebilir.  Fonksiyonun  ikinci  parametresi 
aşağıdaki gibi kullanılabilir. 

DWORD dwResult;
hThread = CreateThread(...);
dwResult = WaitForSingleObject(hThread, 10000);

Bu durumda thread ya yaratılmış olan thread sonlanana kadar ya da en kötü olasılıkla 10 saniye 
sonunda  blokeden  kurtulacaktır.  Yani  WaitForSingleObject  fonksiyonu  ya  belirtilen 
senkronizasyon  nesnesi  açık  duruma  geçtiğinden  ya  da  ikinci  parametreyle  belirtilen  süre 
dolduğundan  işlemini  bitirmiş  olabilir.  Hangi  nedenden  dolayı  işlemini  bitirmiş  olduğu  geri 
dönüş değerine bakılarak anlaşılır. Eğer geri dönüş değeri WAIT_OBJECT_0 ise senkronizasyon 
nesnesi  açıldığından,  WAIT_TIMEOUT  ise  belirtilen  süre  dolduğundan  dolayı  fonksiyon 
sonlanmıştır. 

WaitForMultipleObjects Fonksiyonu

Bu  fonksiyon  tek  bir  senkronizasyon  nesnesi  değil  birden  fazla  senkronizasyon 
nesnelerinin hepsi açık duruma gelene kadar bloke işlemi yapar. Örneğin bir thread 20 thread’in 
sonlanmasını  bekleyecekse  20  ayrı  WaitForSingleObject  yerine  WaitForMultipleObjects  ile 
bekleme sağlanabilir. Fonksiyonun prototipi şöyledir:

DWORD WaitForMultipleObjects(
DWORD dwCount,
CONST HANDLE *pbHandles,
BOOL fWaitAll,
DWORD dwMiliseconds

);

Fonksiyonun  birinci parametresi  kaç  tane  senkronizasyon  nesnesi  için  kontrol  yapılacağını 
belirtir. İkinci parametre senkronizasyon nesnelerinin handle’larının bulunduğu dizinin başlangıç 
adresidir.  Üçüncü parametresi  TRUE  ya  da  FALSE  olabilir.  Eğer  TRUE  ise  bütün 
senkronizasyon nesneleri açık duruma gelene kadar thread bloke edilir. Bu parametre FALSE ise 
senkronizasyon nesnelerinin herhangi birisi  açık duruma geldiğinde thread blokeden kurtulur. 
Dördüncü parametresi maximum beklenecek zaman aralığıdır.  Bu parametre INFINITE olarak 
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girilebilir.  Geri  dönüş  değeri WAIT_TIMEOUT  ise  bloke  işlemi  zaman  aşımı  dolayısıyla 
kaldırılmıştır. Eğer fonksiyonun geri dönüş değeri WAIT_OBJECT_0 ile (WAIT_OBJECT_0 + 
dwCount  –  1)  arasında  ise  ve  fonksiyonun  üçüncü  parametresi  FALSE  ise  blokenin 
senkronizasyon nesnesine açık olmasından dolayı kaldırıldığını belirtir. Buradaki dwCount – 1 
değeri hangi senkronizasyon nesnesinin açık olduğunu belirtir. Eğer üçüncü parametre TRUE ise 
bloke işlemi bütün senkronizasyon nesnelerinin açık duruma getirilmesiyle kaldırılmıştır. Özetle 
fonksiyonun  üçüncü  parametresi  FALSE  ise  ve  fonksiyon  herhangi  bir  senkronizasyon 
nesnesinin  açık  duruma  geçmesiyle  bloke  durumunu  kaldırmışsa  fonksiyonun  geri  dönüş 
değerinden  WAIT_OBJECT_0  değeri  çıkartılır.  Hangi  senkronizasyon  nesnesi  dolayısıyla 
blokenin kaldırıldığı bu index değerinden bulunur. Fonksiyonun üçüncü parametresi TRUE ise ve 
bloke işlemi senkronizasyon nesnelerinin açık olması durumuyla kaldırılmışsa fonksiyonun geri 
dönüş değeri WAIT_OBJECT_0 olur. 

void main(void)
{

HANDLE hHandles[2];
DWORD dwResult;

hHandles[0] = CreateThread(...);
hHandles[1] = CreateThread(...);
dwResult = WaitForMultipleObjects(2, hHandles, INFINITE);

}

Kritik Kod Fonksiyonlarının Kullanım Kısıtlamaları

Kritik kod fonksiyonları  yalnızca aynı process’in thread’leri  arasında seri hale getirme 
işlemini  sağlamak  amacıyla  kullanılır.  Bu  nedenle  process’ler  arasındaki  senkronizasyon  bu 
fonksiyonlarla sağlanamaz. Ayrıca bu fonksiyonlarla oluşturulan kritik kodlarda bir sayaç sistemi 
yoktur. Örneğin bazı kaynaklar vardır; n tane thread’in aynı anda erişmesinde sakınca yoktur ama 
n  thread’den  daha  fazla  thread’in  erişmesinde  sakınca  olabilir.  Bu  fonksiyonlar  böyle  bir 
esnekliği sağlayamaz. 

Event Senkronizasyon Nesnesi

Bu senkronizasyon nesnesi belirli bir olay gerçekleşene kadar bir thread’i bloke durumda 
bekletmek için kullanılır. Örneğin klavyeden bir tuşa basılana kadar ya da bir push button’a click 
yapılana  kadar  bir  thread  bekletilebilir.  Event  senkronizasyon  nesnesiyle  işlem  yapmak  için 
kullanılan bir grup API fonksiyonu vardır. Event senkronizasyon nesnesi bir kernel nesnesidir. 
CreateEvent fonksiyonuyla yaratılır. CloseHandle fonksiyonuyla 

CreateEvent Fonksiyonu

Prototipi:

HANDLE CreateEvent(
LPSECURITY_ATTRIBUTES lpEventAttributes,
BOOL bManualReset,
BOOL bInitialState,
LPCSTR lpName
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);

Fonksiyonun  birinci parametresi  güvenlik  bilgilerini  içerir  ve  NULL girilebilir.  İkinci 
parametresi resetleme işleminin manual mi yoksa otomatik mi yapılacağını belirtir.  TRUE ise 
manual,  FALSE ise  otomatiktir.  Üçüncü parametre  event  nesnesinin  başlangıçtaki  durumunu 
belirtir. Son parametre programcının vereceği herhangi bir isimdir. Burada verilen isim başka bir 
process’in thread’inde  aynı  senkronizasyon nesnesine erişim için kullanılabilir.  Event  nesnesi 
farklı process’lerin thread’lerini senkronize etmek amacıyla da kullanılabilir. 

SetEvent ve ResetEvent Fonksiyonları

Event  senkronizasyon  nesnesinin  iki  durumu  vardır:  set  ve  reset  durumu.  Bu 
senkronizasyon nesnesi reset durumdaysa kapalı set durumdaysa açık olmaktadır. İşte set ya da 
reset konumuna getirebilmek için bu fonksiyonlar kullanılmaktadır. Prototipleri:

BOOL ResetEvent(
HANDLE hEvent

);

BOOL ResetEvent(
HANDLE hEvent

);

Event Senkronizasyon Nesnesinin Kullanımı

Programcı  önce  CreateEvent  fonksiyonuyla  senkronizasyon  nesnesini  yaratır.  Handle 
değerini  global  bir  değişkende saklar.  Genellikle  yaratıldığındaki  ilk  durum reset  durumudur. 
Reset durum kapalı durumdur. Yani handle değeri WaitForSingleObject fonksiyonuna parametre 
olarak geçirilirse thread bloke olur. Thread başka bir thread senkronizasyon nesnesini SetEvent 
fonksiyonu  ile  açık  duruma  getirene  kadar  blokede  kalır.  Thread  blokeden  kurtulunca  event 
nesnesi set durumundadır. Yani tekrar WaitForSingleObject ile bekleme yapılamaz. İşte burada 
CreateEvent fonksiyonunun bManualReset parametresi etkili olacaktır. Eğer bu parametre TRUE 
ise reset işlemi programcının sorumluluğundadır. FALSE ise reset mekanizması otomatik olarak 
WaitForSingleObject fonksiyonu tarafından yapılır. Event nesnesi oluşturma adımları şunlardır:

1. CreateEvent fonksiyonu ile event oluşturulur. Handle değişkeni global bir değişkene atanır. 
Otomatik  reset  mekanizması  tercih  edilmelidir.  Bunun  için  fonksiyonun  bManualReset 
parametresi FALSE girilmelidir. 

2. İstediğimiz olay gerçekleştiğinde SetEvent fonksiyonu çağırılır.
3. Olay  gerçekleşene  kadar  bekleyecek  olan  thread  WaitForSingleObject  ile  global  handle 

değerini kullanarak bekler.
4. Thread blokeden çıkınca otomatik reset seçilmişse tekrar kendiliğinden reset durumuna gelir. 

Yani tekrar WaitForSingleObject ile bekleme sağlanır. 

Event Nesnesinin Process’ler Arası Senkronizasyonda Kullanılması

CreateEvent  fonksiyonunun  son  parametresi  programcının  istediği  gibi  gireceği  bir 
isimdir.  Örneğin  bir  process’in  bir  thread’in  push  button’a  basıldığında  başka  bir  process’in 
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thread’inin  blokeden  kurtulacağını  düşünelim.  Yani  SetEvent  uygulayan  process  ile 
WaitForSingleObject fonksiyonunu çağıran process farklı olsun. Bu sistemde event nesnesinin 
SetEvent  nesnesini  uygulayan  process’te  olduğunu  düşünelim.  Peki  diğer  process 
WaitForSingleObject  ile  hangi  handle  değerini  kullanarak  bekleyecektir?  Process’ler  arası 
haberleşme  ile  handle’ın  aktarılması  sorunu  çözmez.  İşte  bunun  için  şöyle  bir  yöntem 
tasarlanmıştır.  CreateEvent  fonksiyonunda  son  parametre  NULL  geçilmez  bir  isim  verilirse 
fonksiyon  daha  önce  aynı  isimli  bir  event  nesnesinin  başka  bir  process  tarafından  yaratılıp 
yaratılmadığına  bakar.  Eğer  yaratılmışsa  handle  değeri  olarak  daha  önce  başka  bir  process 
tarafından yaratılmış olan nesneye ilişkin handle değerini verir. Yani A ve B process’leri aynı 
isimde  event  nesnesi  yaratmışsa  bunlar  aslında  aynı  nesnelerdir.  Bu  durumda  senkronize 
olabilirler. Tabii tesadüfen başka bir process aynı isimli bir event yaratmış olabilir. Bu durumda 
daha garanti bir yöntem OpenEvent fonksiyonunun kullanılmasıdır. Prototipi:

HANDLE OpenEvent(
DWORD fdwAccess,
BOOL bInheritHandle,
LPCSTR lpName

);

Bu fonksiyon ancak daha önce yaratılmış olan event nesnesini açar. Fonksiyonun birinci 
parametresi  erişim kısıtlamalarını  içerir.  Genellikle  EVENT_ALL_ACCESS biçiminde  girilir. 
İkinci parametre  nesnenin  child  process’e  aktarılmasıyla  ilgilidir.  TRUE  geçilebilir.  Üçüncü 
parametre  event  nesnesinin  ismidir.  Aslında  CreateEvent  fonksiyonunun  yeni  bir  handle  mı 
oluşturduğu yoksa zaten var olan bir handle’ı mı elde ettiği CreateEvent fonksiyonundan sonra 
GetLastError fonksiyonu çağırılarak tespit edilebilir. GetLastError fonksiyonu en son çağırılan 
API fonksiyonundaki problemi teşhis etmekte kullanılır. Prototipi:

DWORD GetLastError(VOID);

Eğer  CreateEvent  ile  alınan  handle  daha  önce  var  olan  bir  event  nesnesine  ilişkinse 
CreateEvent  fonksiyonundan  sonra  çağırılan  GetLastError  fonksiyonu 
ERROR_ALREADY_EXISTS değerine döner. 

Semaphore Senkronizasyon Nesnesi

Bu senkronizasyon nesnesi bir kaynağa istenilen sayıda kodun aynı anda erişebilmesini 
sağlamaktadır.  Critical  Section  fonksiyonları  paylaşılan  kaynağa  yalnızca  bir  kodun 
erişebilmesine olanak sağlar. Semaphore nesnesi CreateSemaphore API fonksiyonu ile yaratılır, 
CloseHandle  API  fonksiyonuyla  yok  edilir.  CreateSemaphore  fonksiyonunda  semaphore 
nesnesinin maximum sayaç değeriyle  başlangıçtaki sayaç değeri belirlenir.  Semaphore nesnesi 
semaphore sayacı  sıfırdan büyük olduğunda açık durumda sıfır olduğunda kapalı  durumdadır. 
Örneğin  CreateSemaphore  ile  başlangıç  sayaç  değeri  2  olan  bir  semaphore  yaratılmış  olsun. 
WaitForSingleObject  uygulanırsa  nesne  açık  durumda  olduğundan  bekleme  yapılmaz.  Bir 
semaphore nesnesi  açık durumdaysa  WaitForSingleObject  uygulandığında thread bloke olmaz 
ama  semaphore  sayacı  1  eksiltilir.  ReleaseSemaphore  fonksiyonu  semaphore  sayacını  arttırır. 
Böylece semaphore nesnesiyle kritik kod şöyle seri hale getirilir:

WaitForSingleObject(hSem, ...);

48



...

...

...

...
ReleaseSemaphore(hSem, ...);

Yukarıdaki blok n tane thread içerisinde kurulmuş olsun. Semaphore’un başlangıç sayaç 
değerinin 2 olduğunu düşünelim. Bir thread kritik koda girdiğinde sayaç bire düşecektir. Başka 
bir thread yine kritik koda girebilir. Bu durumda sayaç sıfıra düşer. Artık thread’lerden biri kritik 
koddan çıkana kadar başka bir thread kritik koda giremez. Görüldüğü gibi semaphore nesnesinin 
başlangıç  sayacı  en fazla  kaç thread’in  kritik  koda girebileceğini  belirlemektedir.  Semaphore 
nesnesine isim verilebilir. Böylece farklı process’lerin thread’leri seri hale getirilebilir. 

CreateSemaphore Fonksiyonu

Prototipi:

HANDLE CreateSemaphore(
LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSemaphoreAttributes,
LONG lInitialCount,
LONG lMaximumCount,
LPCTSTR lpName

);

Fonksiyonun  birinci parametresi güvenlik bilgilerine ilişkindir. NULL geçilebilir.  İkinci 
parametresi  semaphore  sayacının  başlangıç  adresidir.  Üçüncü parametre  semaphore  sayacının 
maximum  değeridir.  Yani  semaphore  sayacı  ancak  burada  belirtilen  değere  erişebilir. 
Fonksiyonun  son parametresi  semaphore  nesnesinin  ismidir.  Buradaki  isim  ASCII  ya  da 
UNICODE  olabilir.  Fonksiyon  başarılıysa  semaphore  nesnesinin  handle  değerine  başarısızsa 
NULL değerine geri döner. Eğer bu semaphore ismi başka bir process tarafından yaratılmışsa 
fonksiyon  o  process’le  yaratılan  semaphore’un  handle  değerine  geri  döner.  Güvenli  çalışma 
amacıyla  fonksiyondan  sonra  GetLastError  API  fonksiyonu  çağırılmalı  ve  fonksiyonun  geri 
dönüş değerinin  ERROR_ALREADY_EXISTS olup olmadığı  kontrol  edilmelidir.  Semaphore 
nesnesi eğer daha önce yaratılmışsa OpenSemaphore fonksiyonu ile açılabilir. Prototipi:

HANDLE OpenSemaphore(
DWORD fwDesiredAccess,
BOOL bInherithandle,
LPCTSTR lpName

);

Fonksiyonun  birinci parametresi  erişim  hakkına  ilişkindir. 
SEMAPHORE_ALL_ACCESS biçiminde girilebilir.  İkinci parametre handle’ın child process’te 
geçerli olup olmayacağını belirtir. Son parametre semaphore nesnesinin ismidir. 

ReleaseSemaphore Fonksiyonu

Prototipi:
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BOOL ReleaseSemaphore(
HANDLE hSemaphore,
LONG lReleaseCount,

PLONG lpPreviousCount
);

Fonksiyonun birinci parametresi semaphore nesnesinin handle değeridir. İkinci parametre 
semaphore  sayacının  kaç  arttırılacağını  anlatır.  Tabii  en  normal  durum  bu  parametrenin  bir 
olmasıdır.  Üçüncü parametresi  long bir  değişkenin  adresini  alır.  Bu parametre  NULL olarak 
alınabilir.  Fonksiyon  bu  parametreyle  arttırımdan  önceki  sayaç  değerini  vermektedir. 
Fonksiyonun geri dönüş değeri başarısı hakkında bilgi verir. 

Semaphore Nesnesin Kritik Kod Fonksiyonları ve Event Nesnesiyle Farklılıkları

Semaphore nesnesiyle kritik kod fonksiyonları aynı amaçla kullanılır. Ancak semaphore 
nesnesinde bir  sayaç  kavramı  vardır  ve bu sayaç  birden  büyük  yapılabilmektedir.  Kritik  kod 
fonksiyonları  aynı  process’in  thread’leri  arasındaki  senkronizasyonu  sağlayabilir.  Oysa 
semaphore  nesnesi  farklı  process’lerde  de  kullanılabilmektedir.  Event  nesnesiyle  semaphore 
nesnesinin kullanım biçimi zaten birbirinden farklıdır. 

Semaphore Nesnesinin Kullanımı

Semaphore nesnesi aşağıdaki adımlardan geçerek kullanılabilir:
1. Semaphore nesnesi CreateSemaphore API fonksiyonuyla yaratılır ve handle değeri global bir 

değişkende tutulur.
2. Kritik kod WaitForSingleObject ve ReleaseSemaphore fonksiyonları arasına alınır. 
WaitForSingleObject(hSem, ...);
...
...
...
...
ReleaseSemaphore(hSem, ...);
3. Semaphore nesnesi CloseHandle ile işlem bittikten sonra silinir. 

Mutex Senkronizasyon Nesnesi

Bu senkronizasyon nesnesi aslında kritik kod fonksiyonlarına çok benzer. Process’lerin 
thread’leri arasındaki senkronizasyonda kullanılabilir. Bir sayaç durumu yoktur. Mutex nesneleri 
thread  temelinde  senkronizasyon  sağlar.  Mutex  nesneleri  CreateMutex  API  fonksiyonu  ile 
yaratılır.  CloseHandle  API  fonksiyonu  ile  yok  edilir.  Bir  mutex  yaratıldıktan  sonra 
WaitForSingleObject  API  fonksiyonu  çağrıldığında  eğer  thread  bloke  olmazsa  “thread  giriş 
hakkını"  kazanmış  olur.  Bir  thread  giriş  hakkını  almış  ise  WaitForSingleObject  fonksiyonu 
kullanan bütün thread’ler  bloke edilirler.  Thread’in giriş hakkını bırakması için ReleaseMutex 
API  fonksiyonunu  çağırması  gerekir.  Bu  fonksiyonla  birlikte  mutex  giriş  hakkını  bekleyen 
thread’lerden biri FIFO sistemine göre giriş hakkını elde eder. ReleaseMutex fonksiyonu giriş 
hakkını  elde  etmiş  thread’de  uygulanırsa  işleme  sokulur.  Oysa  semaphore  nesnesinde  böyle 
değildir.  Semaphore  nesnesinde  hangi  thread  ReleaseSemaphore  fonksiyonunu  uygularsa 
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uygulasın  sayaç  bir  artar.  Oysa  mutex  nesnesinde  giriş  hakkını  elde  etmemiş  bir  thred’in 
ReleaseMutex uygulamasının bir etkisi yoktur. 

CreateMutex Fonksiyonu

Prototipi:

HANDLE CreateMutex(
PSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes,
BOOL bInitilialOwner,
PCTSTR pszName

);

Fonksiyonun birinci parametresi güvenlik bilgilerine ilişkindir, NULL geçirilebilir.  İkinci 
parametre TRUE girilirse mutex nesnesi başlangıçta bu fonksiyonu çağıran thread’e giriş hakkını 
vermiştir.  Yani  bu  parametre  TRUE  geçilirse  diğer  bütün  thread’ler  WaitForSingleObject 
fonksiyonu ile bloke edilir.  Eğer ikinci parametre FALSE ise, giriş hakkı fonksiyonu çağıran 
threade  değil  WaitForSingleObject  fonksiyonunu  geçen  thread’e  verilir.  Fonksiyonun  üçüncü 
parametresi process’ler arasındaki senkronizasyon için gereken isimdir. ASCII yada UNICODE 
olabilir. 

OpenMutex Fonksiyonu

Prototipi:

HANDLE OpenMutex(
DWORD fdwAccess,
BOOL bInheritHandle,
LPCTSTR lpName

);

Daha  önce  CreateMutex  ile  yaratılan  bir  senkronizasyon  nesnesi  güvenli  olarak  bu 
fonksiyonla açılabilir. 

ReleaseMutex Fonksiyonu

Prototipi:

BOOL ReleaseMutex(
HANDLE hMutex

);

Bu fonksiyon  mutex  nesnesinin  erişim  hakkını  geri  bırakır.  Fonksiyonun  parametresi 
mutex nesnesinin handle değeridir.

Mutex nesnesinin bir recursion sayacı vardır. Mutex nesnesinin erişim hakkı alındığında 
bu sayaç  1 yapılır.  Erişim hakkını  alan thread yeniden WaitForSingleObject  uygularsa thread 
bloke  edilmez  ancak  recursion  sayacı  bir  arttırılır.  Şimdi  recursion  sayacı  2  olmuştur. 
ReleaseMutex  recursion  sayacını  bir  azaltır.  Sonuç  olarak  thread  WaitForSingleObject 
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fonksiyonunu iki kere geçmişse erişim hakkını bırakmak için 2 kere ReleaseMutex uygulamak 
gerekir. 

Mutex Nesnesi Kullanmanın Adımları

1. Mutex nesnesi CreateMutex fonksiyonu ile yaratılır ve handle değeri global bir değişkende 
saklanır. 

2. Kritik kod WaitForSingleObject ve ReleaseMutex arasına alınır.
WaitForSingleObject(hMutex, ....);
..
..
ReleaseMutex(hMutex, ...);

Mutex Nesnesi ile Kritik Kod Fonksiyonlarının Karşılaştırılması

Birbirlerine çok benzerler. Ancak mutex thread tabanlı çalışır. Mutex nesnesi process’ler 
arası senkranizasyonda kullanılabilir oysa kritik kod fonksiyonları kullanılamaz.

Bir Processin Yalnızca Bir Kopyasının Çalıştırılmasını Sağlamak

Senksanizasyon  nesnelerinin,  özellikle  mutex  nesnesinin  kullanımına  bu  durum örnek 
olarak  verilebilir.  Bir  process’in  daha  önce  çalıştırılıp  çalıştırılmadığı  Win16  sistemlerinde 
WinMain fonksiyonuna geçirilen hPrevInstance değeri ile anlaşılabilmekteydi.  Oysa Win32’de 
hPrevInstance her zaman NULL değerindedir. Win32’de bu durum senkrenizasyon nesnelerinin 
sistem genelinde isim alabilme yeteniği kullanılarak çözülebilir. Buna göre program girişte bir 
mutex  nesnesini  isim  vererek  yaratır.  Sonra  GetLastError  fonksiyonu  ile 
ERROR_ALLREADY_EXISTS  değeri  kontrol  edilerek  process’in  daha  önce  çalıştırılıp 
çalıştırılmadığı öğrenilebilir.

Thread Senkronizasyonuna İlişkin Diğer Fonksiyonlar ve Diğer Senkronizasyon Nesneleri

En  çok  kullanılan  senkronizasyon  nesnelerinden  biri  de  dosya  nesnesidir.  Bir  dosya 
CreateFile API fonksiyonuyla yaratılır. Dosya bir kernel nesnesidir. CreateFile fonksiyonundan 
bir handle değeri elde edilir.  Bir dosya açık olduğu sürece senkronizasyon bakımından kapalı 
durumdadır. Dosya kapatılınca senkronizasyon bakımından açık duruma geçer. Örneğin:

HANDLE hFile;

hFile = CreateFile(...);
WaitForSingleObject(hFile, INFINITE);

Bu işlemle birlikte dosya kapatılana kadar thread bloke edilir. 

Bir  senkronizasyon  nesnesi  de belli  bir  zaman  geldiğinde  senkronizasyon  bakımından 
açık duruma gelen WaitableTimer nesnesidir. Bir WaitableTimer nesnesi CreateWaitableTimer 
API  fonksiyonuyla  yaratılır.  Bu  fonksiyonun  parametre  sayısı  azdır.  Asıl  belirlemeler 
SetWaitableTimer fonksiyonu çağırılarak yapılır. CancelWaitableTimer ile daha önce belirlenmiş 
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işlem  etkisiz  hale  getirilir.  CloseHandle  fonksiyonuyla  da  nesne  kapatılır.  WaitabelTimer 
nesnesiyle şunlar yapılabilir:

• Nesnenin ilk kez hangi tarih ve hangi zamanda açık duruma geçeceği belirlenebilir.
• Nesne  bu  ilk  zaman  geldiğinde  açık  duruma  geçtiğinde  CreateWaitableTimer 

fonksiyonundaki  belirlemeye  bağlı  olarak WaitForSingleObject  tarafından otomatik  kapalı 
duruma geçirilebilir. 

• Bu nesnenin belirlenen bir periyodda sürekli açık hale geçmesi sağlanabilir.

WaitForSingleObject ve WaitForMultipleObjects  fonksiyonlarının dışında özel amaçlar 
için . Bunlar:

WaitForInputIdle
MsgWaitForMultipleObjects
WaitForDebugEvent
SignalObjectAndWait

Thread Konusuna İlişkin Çeşitli Fonksiyonlar

Thread  konusuna  ilişkin  çeşitli  detay  fonksiyonlar  vardır.  Burada  yalnızca  bu 
fonksiyonların isimleri ve işlevleri üzerinde kısaca durulacaktır. 

SwitchToThread Fonksiyonu

Prototipi:

BOOL SwitchToThread(void);

Bu fonksiyon bir thread’in o quanta süresi içerisindeki çalışmasını sonlandırarak çizelge 
içerisindeki diğer bir thread’in çalışmasına olanak sağlar. Windows sistemlerinde quanta süresi 
20 milisaniyedir. Örneğin thread quanta süresinin beşinci milisaniyesinde bu fonksiyonu görmüş 
olsun. Sanki 20 milisaniyelik  quanta bitmiş gibi  CPU çizelgedeki sonraki thread’e verilir.  Bu 
fonksiyon  çağırıldığında  sistem  en  azından  bir  quanta  süresi  thread’in  çalışmasını  durdurur. 
Örneğin 31 öncelikli bir thread bu fonksiyonu uygulamış bile olsa sonraki quantada yine kendisi 
seçilmez,  düşük  öncelikli  sıradaki  thread’e  çalışma  şansı  tanınır.  Bir  thread’in  quanta  süresi 
içerisinde kesilmesi 

Sleep(0);

çağırmasıyla da yapılabilir. Ancak yeni quanta için yine thread’in kendisi seçilebilir. 

GetThreadTimes ve GetProcessTimes Fonksiyonları

Program akışının iki noktası arasında reel olarak ne kadar zaman geçtiği şöyle bulunabilir:

DWORD dw1, dw2, result;
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dw1 = GetTickCount();
...
...
...
dw2 = GetTickCount();
result = dw2 - dw1;

Ancak buradaki kod iki nokta arasındaki algoritmanın zaman performansını gösteremez. Çünkü 
burada hesaplanan zaman thread’in iki nokta arasında geçirdiği CPU zamanı değildir. Windows 
içsel  olarak bir  thread’in o ana kadar  ne kadar  CPU zamanı  yediğini  tutmaktadır.  Bu zaman 
GetThreadTimes fonksiyonuyla alınabilir. Bu durumda algoritmanın performansına ilişkin hesap 
bu fonksiyonlar kullanılarak yapılmalıdır. 

Bir process’in yediği CPU zamanı o process’in tüm thread’lerinin yediği CPU zamanları 
toplamıdır. İşte bu GetProcessTimes fonksiyonu bu işe yarar. 

GetThreadContext ve SetThreadContext Fonksiyonları

Bir  thread’in  çalışmasına  ara  verilip  sonra  onun  tekrar  çalıştırılabilmesi  için  thread 
bilgilerinin işletim sistemi içerisinde bir yerde saklanması gerekir. Bir thread’in bilgisi thread’in 
çalışmasına  ara  verildiği  andaki  register  bilgilerinden  ve  diğer  bazı  bilgilerden  oluşmaktadır. 
Thread bilgileri winnt.h dosyası içerisinde CONTEXT isimli bir yapı ile dokümante edilmiştir. 
Tabii CONTEXT yapısının elemanları standart değildir. Çünkü bu yapının elemanları çalışılan 
sistemdeki  register  bilgilerini  de  içermektedir.  GetThreadContext  fonksiyonu  bir  thread’in 
bilgilerini CONTEXT türünden bir yapı değişkeninin içerisine yerleştirir. SetThreadContext ise 
CONTEXT  yapısı  içerisindeki  thread  bilgilerini  set  eder.  Aşağı  seviye  sistem  programlama 
uygulamalarında  GetThreadContext  fonksiyonuyla  thread  bilgileri  alınıp,  üzerinde  değişiklik 
yapıldıktan  sonra  SetThreadContext  fonksiyonuyla  tekrar  set  edilmesi  durumuna  sıklıkla 
rastlanır. GetThreadContext yapılmadan önce SuspendThread fonksiyonuyla thread durdurulmalı 
SetThreadContext fonksiyonundan sonra ResumeThread ile tekrar çalıştırılmalıdır. 

Ortak Kullanılan Global Değişkenlerin Seri Hale Getirilmesi

Birden fazla thread’in ortak kullandığı global değişkenlerin de bazı durumlarda seri hale 
getirilmesi  gerekebilir.  Global  değişkenlerin  seri  hale  getirilmesi  her  zaman  gerekmeyebilir. 
Gerekli  durumlarda seri hale getirme işlemi kritik kod fonksiyonlarıyla  ya  da senkronizasyon 
nesneleriyle yapılabilir. Ancak bir global değişkene erişmek için bu fonksiyonların kullanılması 
performansı  olumsuz  etkileyebilir.  Bunun  için  global  değişkenlerin  seri  hale  getirilmesinde 
kullanılan küçük Interlock fonksiyonları düşünülmüştür. Aşağıdaki kodda global bir değişkene 
erişilirken oluşabilecek tipik bir potansiyel tehlike görülmektedir. 

long i = 0;

Thread1(...)
{

++i
};

Thread2(..)
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{
++i;

}

main()
{

CreateThread1(...);
CreateThread2(...);

}

Bir  global  değişken(aslında  herhangi  bir  değişken)  tek  bir  makina  komutuyla 
arttırılmayabilir.  Örneğin  değişken önce  register’a  çekilip  arttırma  ya  da  eksiltme  register’da 
yapıldıktan  sonra  değişkenin  değeri  güncellenebilir.  Örneğin  ++i  işlemi  üç  makine  komutyla 
yapılabilir:

MOV Reg, i
INC Reg
MOV i, Reg

Görüldüğü  gibi  komut  C’de  tek  bir  ifadeden  oluştuğu  halde  tek  bir  makine  komutuyla 
yapılamayabilir.  Yukarıdaki  örnekte  bir  thread  ilk  makine  kodunu işledikten  sonra  thread’ler 
arası geçiş gerçekleşse 

MOV Reg, i
Bu noktada geçiş olsa
INC Reg
MOV i, Reg

şimdi iki thread’in çalışması sonrasında i değişkeni 2 değil, 1 olarak kalabilir. Görüldüğü gibi çok 
masum bir arttırımda bile seri hale getirme işlemi uygulanmalıdır.  Buradaki seri hale getirme 
problemi kritik kod fonksiyonlarıyla çözülebilir. 

long i = 0;

Thread1(...)
{

EnterCriticalsection(...);
++i
LeaveCriticalSection(...);

};

Thread2(..)
{

EnterCriticalsection(...);
++i
LeaveCriticalSection(...);}

main()
{

CreateThread1(...);
CreateThread2(...);

}
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Ancak  böyle  bir  yöntem  performans  bakımından  tercih  edilmez.  Bu  örnekteki  gibi  global 
değşkenlerin basit kullanımları için arttırma ve atama işlemlerini atomik düzeyde yapan Interlock 
fonksiyonları vardır. 

InterlockedExchangeAdd Fonksiyonu

Prototipi:

LONG InterlockedExchangeAdd(
PLONG plAdd,
LONG lIncrement

);

Birinci parametre arttırılacak değişkenin adresini alır. İkinci parametre arttırım değeridir. 
Bu  değer  pozitif  ya  da  negatif  olabilir.  Fonksiyon  değişkenin  arttırılması  sırasında  thread 
kesilmesinin  olmayacağını  garanti  etmektedir.  Bu durumda  yukarıdaki  kod  en  etkin  biçimde 
aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

long i = 0;

Thread1(...)
{

InterlokedExchangeAdd(&i, 1);
};

Thread2(..)
{

InterlokedExchangeAdd(&i, 1)
}

main()
{

CreateThread1(...);
CreateThread2(...);

}

InterlockedCompareExchange Fonksiyonu

Bu  fonksiyon  bir  karşılaştırma  sonrasında  global  bir  değişkeni  set  etmek  gibi  çok 
kullanılan bir işlemi yapmaktadır.  Örneğin aşağıdaki gibi kritik kod oluşturmak daha önce de 
bahsedildiği gibi hatalıdır. Prototipi:

PVOID InterlockedCompareExchange(
PVOID *dest,
PVOID exchange,
PVOID compare

);

Bu fonksiyon 32 bit uzunluğunda bir tam sayı türünü bir değerle karşılaştırır, duruma göre 
değişkenin  içerisindeki  değeri  günceller.  Tabii  karşılaştırma  ve değer  atama  işlemleri  atomik 
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düzeyde  yani,  kesilme  olmaması  garanti  olacak  şekilde  yapılmaktadır.  Fonksiyonun 
parametrelerinin  void  gösterici  olması  LONG  türünün  sistemden  sisteme  değişebilmesinin 
yarattığı taşınabilirlik probleminin engellenebilmesi içindir. Fonksiyon aşağıdaki işlemleri atomik 
düzeyde  yapmaktadır.  Fonksiyon  birinci parametre  olarak  değeri  güncellenecek  değişkenin 
adresini, ikinci parametre olarak değişkene yerleştirilecek değerin bulunduğu değişkenin adresini, 
üçüncü parametre olarak da karşılaştırma değerine ilişkin değişkenin adresini alır.  Değişkenin 
değeri  karşılaştırma  değerine  eşitse  onu değiştirir.  Bu  durumda  bu  fonksiyon  ile  meşgul  bir 
döngü(busy loop) ile kritik kod oluşturmak için şunlar yapılabilir. 

PVOID dest = (PVOID) 1;
PVOID exchange = (PVOID) 0;
PVOID compare = (PVOID) 1;

while (InterlockedCompareExchange(&dest, exchange, compare))
;

.....

.....

.....
InterlockedCompareExchangeAdd(&dest, -1);

InterlockedExchange Fonksiyonu

Bu fonksiyon bir global değişkene atomik düzeyde bir değer atamak için kullanılır. 
Prototipi:

LONG InterlockedExchange(
PLONG plTarget,
LONG lValue

);

Örneğin:

long flag = 1;

InterlocedExchange(&flag, 1);

volatile Anahtar Sözcüğünün Global Değişkenlerin Seri Hale Getirilmesindeki Etkisi

Bir  değişken volatile  anahtar  sözcüğüyle  tanımlandığında  derleyici  o değişkeni  işleme 
sokmadan önce  register’da  bekletmez.  Oysa  derleyiciler  bazı  değişkenleri  yerel  optimizasyon 
amacıyla  geçici süre register’larda bekletirler. O halde global bir değişkene değer atanması ya da 
global  değişken  içerisindeki  değerlerin  arttırılması  ve  eksiltilmesi  durumlarında  Interlock 
fonksiyonları  yerine  global  değişkenin  volatile  tanımlanmasıyla  aynı  amaç  problemsiz 
gerçekleştirilebilir. Intel işlemcilerinin kullanıldığı sistemlerde bu işlemler için volatile bildirimi 
kesinlikle güvenli olarak kullanılabilir. Ancak bazı RISC işlemcilerinde mikroişlemciden dolayı 
volatile  anahtar  sözcüğü  etkisiz  kalabilmektedir.  Bu  durumda  bu  işlemler  için  en  iyi  çözüm 
Interlock fonksiyonlarıdır. 

Thread’lerin Yerel Depo Alanları(thread local storage)
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Bilindiği  gibi  çok  thread’li  çalışmalarda  thread’ler  standart  C  fonksiyonlarını 
kullanacaksa  CreateThread yerine _beginthreadex ile  yaratılmaları  tavsiye  edilir.  Çünkü bazı 
standart  C fonksiyonları  kendi  içerisinde  çeşitli  global  değişkenleri  kullanabilirler.  Thread’ler 
asenkron çalıştığına göre bir thread’de bir standart C fonksiyonunun çağırılması diğer thread’deki 
standart  C  fonksiyonlarının  çalışmasını  bozabilecektir.  Sonuç  olarak  böyle  bir  problemin 
çözülebilmesi için global değişkenlerin her thread için farklı kopyalarının kullanılması gerekir. 
TLS konusu tamamen buna ilişkindir. Yani öyle bir şey yapılmalı ki global değişken aynı isimde 
olduğu halde her thread için sanki farklı bir değişkenmiş gibi kullanılabilsin. Aynı durumda çok 
thread’li çalışmalar için yalnızca bir thread’de anlam taşıyacak global değişkenleri yazarken de 
karşılaşabiliriz. 

Thread’lerin Yerel Depolama Alanlarının Kullanılması

TLS kullanımı statik ve dinamik olmak üzere ikiye ayrılır. Statik kullanım çok kolaydır. 

Statik TLS Kullanımı

Statik  TLS  kullanımı  çok  kolaydır.  Tek  yapılacak  şey  global  değişkenin  önüne 
__declspec(thread) eklemektir.  Bu  bildirim  yalnızca  global  ve  statik  yerel  değişkenlerin  önüne 
getirilebilir. Bir global değişken bu bildirimle tanımlandığında global değişkenin her thread için 
otomatik bir kopyası çıkartılır. 

C  derleyicileri  __declspec(thread) ile  başlayan  değişken  tanımlamalarını  .tls  isimli  bir 
section içerisine yerleştirirler. CreateThread fonksiyonu da her çağırıldığında bu .tls section’ının 
bir  kopyasını  çıkartır.  Şüphesiz  derleyici  kopyası  çıkartılmış  olan  .tls  section’ının  yerini 
bilmektedir. Böylece global değişken kullanıldığında o global değişken o thread’e özgü duruma 
getirilmiş olur. 

Dinamik TLS Kullanımı

Dinamik TLS kullanımı için 4 API fonksiyonundan faydalanılır. Dinamik TLS kullanımı 
için  her  thread’in  windows.h  içerisinde  TLS_MINIMUM_AVAILABLE  sembolik  sabitiyle 
belirtilen sayıda boş slot’u vardır. Bir slot ya boş ya da doludur. Dinamik TLS kullanımı için 
önce bir slot tahsis etmek gerekir. Bunun için TlsAlloc API fonksiyonu kullanılır. Prototipi:

DWORD TlsAlloc(
VOID

);

Bu fonksiyon ilk boş slot’u tahsis eder ve onun index numarasıyla geri döner. Fonksiyon 
bütün  slot’ların  dolu  olmasından  dolayı  başarısızlıkla  geri  dönerse 
TLS_OUT_OF_INDEXES(0xFFFFFFFF) değerine geri döner. 

DWORD dwSlot,

dwSlot = TlsAlloc();
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if (dwSlot == TLS_OUT_OF_INDEXES) {
.....

}

Slot tahsis edildikten sonra TlsSetValue fonksiyonuyla slot değişkenine bir değer verilir. 
Slot değişkeni statik TLS kullanımındaki global değişken gibi düşünülebilir.  Uygulamada slot 
değerleri bir adres olur. O adres de dinamik olarak tahsis edilen bir yapıyı gösterir. Prototipi:

BOOL TlsSetValue(
DWORD dwTlsIndex,
PVOID pvTlsValue

);

Fonksiyonun  birinci parametresi  slot değişkeninin set edileceği slot numarasıdır.  İkinci 
parametre slot değişkeninin değeridir. Örnek bir kullanım aşağıdaki gibi olabilir:

dwSlot = TlsAlloc();
BOOL bResult;

if (dwSlot == TLS_OUT_OF_INDEXES) {
.....

}
bResult = TlsSetValue(dwSlot, HeapAlloc(GetProcessHeap(); sizeof(struct X)));

Bir slot’taki bilgiyi elde eden TlsGetValue isimli bir API fonksiyonu da vardır. Prototipi:

PVOID TlsgetValue(
DWORD dwTlsIndex

);

Bu  fonksiyon  slot  değişkeninin  değerini  elde  etmekte  kullanılır.  Nihayet  bir  slot’u 
boşaltan TlsFree fonksiyonu vardır. Prototipi:

BOOL TlsFree(
DWORD dwTlsIndex

);

Dosya Sistemine İlişkin API Fonksiyonları

Bir  grup  API  fonksiyonu  tamamen  Windows’un  dosya  sistemine  ilişkin  yararlı  işleri 
yapar. Bunlar dizin yaratan, silen, dosya kopyalayan, dosyayı silen, dosyanın ismini değiştiren vs 
fonksiyonlardır. 

GetLogicalDrives Fonksiyonu

Bu fonksiyon sisteme bağlı sürücüleri elde etmekte kullanılır. Prototipi:

DWORD GetLogicalDrives(void);
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Fonksiyonun geri dönüş değeri bit olarak yorumlanmalıdır. Geri dönüş değerinin her biti 
sırasıyla  A,  B,  C  vs  sürücülerine  ilişkindir.  Bu  fonksiyon  kullanılarak  iki  faydalı  fonksiyon 
kullanılabilir. 

BOOL DoesDriveExists(char driveLetter)
{

driveLetter = toupper(driveLetter);
return GetLogicalDrives() & ( 1 << driveLetter – ‘A’);

}

UINT GetNumbetDrivesInSystem(void)
{

UINT nDrives = 0;
DWORD dwLogicalDrives;

dwLogicalDrives = GetLogicalDrives();
for(; dwLogicalDrives; dwLogicalDrives >>= 1)

if (dwLogicalDrives & 1)
++nDrives;

return nDrives;
}

GetLogicalDriveStrings Fonksiyonu

Bu fonksiyon mevcut sürücülerin root bilgilerini bir karakter dizisi içerisine yerleştirir. 
Root bilgisi bir harf ‘:’ ve ‘\’den oluşur. Sürücü isimleri sonu iki NULL karakterle bitecek şekilde 
diziye kodlanmıştır. Prototipi:

DWORD GetLogicalDriveStrings(
DWORD dwBuffer,
LPSTR pszBuffer

);

Fonksiyonun  birinci parametresi  ikinci  parametresiyle  belirtilen  dizinin  uzunluğudur. 
Fonksiyon NULL karakterler  de dahil  olmak üzere  en fazla  bu parametrede  belirtilen  sayıda 
karakteri diziye yerleştirir. Bu parametre 0 olarak girilirse fonksiyon diziye yerleştirme yapmaz 
ama ne kadarlık bir buffer alanına gereksinimi olduğu bilgisiyle geri döner. Fonksiyonun ikinci 
parametresi  bilgilerin  yerleştirileceği  başlangıç  adresidir.  İkinci  parametre  için  ne  kadar  yer 
gerektiği önce tespit edilip, buffer için alan dinamik bir biçimde tahsis edilirse ideal bir işlem 
yapılmış olur. Ya da kabaca 130 karakterlik bir dizi kullanılabilir. 

DWORD dw = GetLogicalDriveStrings(0, NULL);
LPTSTR pDriveStrings = HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, dw * sizeof(TCHAR));

GetLogicalDriveStrings(dw, pDriveStrings);
do {

_putts(pDriveStrings);
pDriveStrings = _tcsrchr(pDriveStrings, ‘\0’) + 1;

} while (*pDriveStrings != ‘\0’);
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GetDriveType Fonksiyonu

Bu  fonksiyon  bir  sürücünün  harddisk,  cdrom  vs  gibi  türünü  belirlemekte  kullanılır. 
Prototipi:

UINT GetDriveType(
LPCTSTR lpRootPathname

);

Fonksiyon  parametre olarak sürücünün root bilgisini  alır.  Geri dönüş değeri olarak sürücünün 
türünü verir. Bu türler sembolik sabit olarak belirtilmiştir.

GetVolumeInformation Fonksiyonu

Bu fonksiyon sürücüye ilişkin ayrıntılı bilgiler verir. Bu bilgiler şunlardır: Volume name, 
volume serial  number sürücü hangi dosya sistemine ilişkinse o dosya sisteminin ismi,  sürücü 
hangi dosya sistemine ilişkinse o dosya sistemindeki en fazla dosya ismi uzunluğu. 

GetDiskFreeSpace Fonksiyonu

Bu fonkiyon şu bilgileri elde etmekte kullanılır: Cluster başına düşen sector sayısı, sector 
başına  düşen  byte  sayısı,  boş  cluster’ların  sayısı,  toplam  cluster’ların  sayısı.  Bu  fonksiyon 
kullanılarak kritik bazı bilgiler edinilebilir. Örneğin diskteki boş kullanılabilir alanı bulmak için 
boş  cluster  sayısı  *  bir  cluster’ın  sector  uzunluğu  *  bir  sector’ün  byte  uzunluğu  formülü 
işletilebilir. 

SetVolumeLabel Fonksiyonu

Bu fonksiyon sürücünün volume label bilgisini değiştirmekte kullanılır. 

GetCurrentDirectory Fonksiyonu

Bir  process’in  geçerli  dizin  bilgisi  process  yaratılırken  CreateProcess  fonksiyonuyla 
belirlenir. Path bilgisi belirtilmezse default olarak dosyalar bu dizin içeirisinde aranmaktadır. 

SetCurrentDirectory Fonksiyonu

Process’in geçerli dizin bilgisini değiştirir. 

GetWindowsDirectory Fonksiyonu

Windows’un kurulu olduğu path bilgisini verir. 

CreateDirectory ve RemoveDirectory Fonksiyonları

Bu  fonksiyonlar  dizin  yaratma  ve  silme  işlemlerini  yaparlar.  Dizinin  silinmesi  için 
içerisinin boş olması gerekir. 
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DeleteFile Fonksiyonu

Bu fonksiyon bir dosyayı siler. Ancak dosyanın açık olmaması gerekir. 

MoveFile Fonksiyonu

Bu  fonksiyon  bir  dosyayı  başka  bir  dizine  taşır.  Dosyayı  kopyalayıp  eskisini  silme 
işleminden daha etkilidir. Dosyanın ismini değiştirmek miçin de özel bir fonksiyon yoktur, bu 
fonksiyon kullanılır(dizin ismi değiştirmede de kullanılabilir). 

CopyFile Fonksiyonu

DOS ve UNIX sistemlerinde  dosyaların  kopyalanması  için  özel  bir  sistem fonksiyonu 
yoktur. Bu sistemlerde işlemler dosya fonksiyonlarıyla yapılır:

#define BUFSIZE1024

enum { SUCCESS, SOURCE_CANNOT_OPEN , DEST_CANNOT_OPEN, SURCE_FILE_NOT_FOUND }

int CopyFileDos(const char *source, const chat *dest)
{

FILE *fs, *fd;
size_t size;
char buf[BUFSIZE];

if (access(source, 0))
return SOURCE_FILE_NOT_FOUND;

if ((fs = fopen(source, “rb”)) == NULL)
return SOURCE_CANNOT_OPEN;

if ((fd = fopen(dest, “wb”)) == NULL) {
fclose(fs);
return DEST_CNNOT_OPEN;

}
while (((size = fread(buf, 1, BUFSIZE, fs)) > 0)

fwrite(buf, 1, BUZSIZE, fd);
fclose(fs);
fclose(fd);
return 0;

}

void main(void)
{

if (CopyFileDos(“a”, “b”) {
printf(“Cannot copy file\n”);
exit(1);

}
}

Ancak  CopyFile  API  fonksiyonu  dosyayı  bu  biçimde  kopyalamaz,  doğrudan  FAT 
üzerinde ilerleyerek sector kopyalaması yapar. Dolayısıyla daha etkindir. 
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Win32’de Dosya İşlemleri

Win32’de dosyanın açılması, kapatılması, dosyadan okuma ve yazma yapılması bir grup 
API fonksiyonuyla gerçekleştirilir. Tabii dosya işlemleri standart C fonksiyonlarıyla yapılabilir. 
Zaten  bu  fonksiyonlar  API  fonksiyonlarını  çağırarak  işlemlerini  yaparlar.  Ancak  standart  C 
fonksiyonları  çok  eskiden  tasarlandığı  için  dar  kapsamlıdır.  Oysa  API  fonksiyonları  Win32 
sistemlerinin bütün özelliklerini yansıtmaktadır. Dosya da bir kernel nesnesidir. CreateFile API 
fonksiyonuyla yaratılır ve CloseHandle API fonksiyonuyla kapatılır. CreateFile API fonksiyonu 
yalnızca dosya yaratmakta değil, çeşitli donanım birimleriyle haberleşmek için mailslot, pipe gibi 
process’ler  arası  haberleşme  mekanizmasının  kurulması  için  de  kullanılmaktadır.  Ayrıca 
Win32’nin  dosya  API  fonksiyonları  her  çeşit  network  bağlantısı  için  de  içsel  olarak  işlem 
yapmaktadır.  Örneğin  network  altında  bir  makinada  çalışan  bir  process  başka  bir  makinanın 
harddisk’inde  dosya  açabilir.  Dosya  fonksiyonları  kendi  içlerinde  network  haberleşme 
yöntemlerini kullanarak makinalar arası dosya işlemlerini gerçekleştirirler. Tabii network altında 
çalışan veri tabanı uygulamalarında dosya işlemlerinin de seri hale getirilmesi gerekir. 

CreateFile Fonksiyonu

Prototipi:

HANDLE CreateFile(
LPCTSTR lpszName,
DWORD fdwAccess,
DWORD fdwShareMode,
LPSECURITY_ATTRIBUTE lpsa,
DWORD fdwCreate,
DWORD fdwAttrsAndFlags,
HANDLE hTemplateFile

);

Fonksiyonun  birinci parametresi  açılacak  dosyanın  ismidir.  İkinci parametre  okuma 
yazma haklarını belirtir. Bu parametre GENERIC_READ, GENERIC_WRITE ya da her ikisinin 
bitwise  OR’lanmasıyla  kullanılır.  Üçüncü parametre  paylaşım  haklarına  ilişkindir.  Paylaşım 
dosyayı bir process açtığında başka bir process’in de o dosyayı açması durumunda sonradan açan 
process’in  yapabileceği  işlemleri  sınırlandırılması  anlamındadır.  Bu  parametre 
FILE_SHARE_READ ve FILE_SHARE_WRITE sembolik sabitleriyle kurulabilir. Örneğin bu 
parametreye  yalnızca  FILE_SHARE_READ  girilirse  dosyayı  sonradan  açan  process  dosyayı 
yazma  modunda  açmaya  çalışırsa  başarısız  olur.  Dördüncü parametre  güvenlik  bilgilerine 
ilişkindir, NULL geçilebilir. 

Fonksiyonun  beşinci parametresi  şu  sembolik  sabitlerin  OR’lanmasından  oluşabilir.  Bu 
parametre genel olarak dosyanın açılma şartlarını belirlemekte kullanılır:

CREATE_NEW Dosya varsa açma işlemi başarısızlıkla sonuçlanır, yoksa dosya 
yaratılarak açılır. 

CREATE_ALLWAYS Bu mod tamamen fopen’daki “w” modu gibidir. 
OPEN_EXISTING Olan dosyayı açar. fopen’daki “r” ile aynıdır. 
OPEN_ALLWAYS Dosya varsa olan dosyayı  açar, yoksa yeni bir dosya yaratarak 
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açar.
TRUNCATE_EXISTING Bu modda  dosya  yoksa  fonksiyon  başarısız  olur.  Varsa  dosya 

sıfırlanarak yeniden yaratılır.  

Fonksiyonun  altıncı parametresi  oluşturulacak  dosyanın  disk  üzerindeki  attribute  bilgisidir. 
Şunlar olabilir:

FILE_ATTRIBUTE_ARCHIEVE
FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN
FILE_ATTRIBUTE_NORMAL
FILE_ATTRIBUTE_READONLY
FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM

Fonksiyonun  son parametresi  NULL geçilebilir.  NULL geçilmezse başka bir  dosyanın handle 
değeri geçilmelidir. Eğer buraya bir handle değeri girilirse fonksiyonun ikinci, üçüncü, dördüncü, 
beşinci ve altıncı  parametreleri  dikkate alınmaz. Bu dosya tamamen bir şablon gibi kullanılır. 
Yeni  dosya  şablon  olarak  belirtilen  dosyanın  özellikleriyle  açılır.  CreateFile  fonksiyonu 
fonksiyon  başarısızlıkla  sonuçlandığında  INVALID_HANDLE_VALUE  değerine  geri  döner. 
Yani başarısızlık NULL değeriyle  değil bu değerle kontrol edilmelidir.  Yani fonksiyon başarı 
testi şöyle yapılmalıdır:

HANDLE hFile;

hFile = CreateFile(...);
if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) {

...

...
}

ReadFile ve WriteFile Fonksiyonları

Dosyadan okuma ve dosyaya yazma yapmak için bu iki fonksiyon kullanılır. Tıpkı fread 
ve fwrite fonksiyonlarında olduğu gibi bu iki fonksiyonun parametreleri aynıdır. 

Prototipleri:

BOOL ReadFile(
HANDLE hFile,
LPVOID lpBuffer,
DWORD dwNumberOfBytesToRead,
LPDWORD lpNumberOfBytesRead,
LPOVERLAPPED lpOverlapped

);

BOOL WriteFile(
HANDLE hFile,
LPCVOID lpBuffer,
DWORD dwNumberOfBytesToWrite,
LPDWORD lpNumberOfBytesWriten,
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LPOVERLAPPED lpOverlapped
);

Fonksiyonların birinci parametresi dosyanın handle değeridir. İkinci parametre transfer adresidir. 
Üçüncü parametre  transfer  edilecek  byte  sayısını  verir.  Dördüncü parametre  fonksiyonların 
gerçekte  okumuş/yazmış  olduğu byte  miktarıdır.  Son parametre  overlapped türünden bir  yapı 
adresidir.  Asenkron  okumalar/yazmalar  için  gereklidir.  NULL geçilebilir.  Geri  dönüş  değeri 
fonksiyonun başarı bilgisini verir. Örneğin 100 byte okumak isteyelim. Ancak dosyada 20 byte 
kalmış  olsun.  Fonksiyon  TRUE  ile  geri  döner.  Okunan  byte  sayısı  olarak  20  verir.  Dosya 
göstericisi  dosyanın sonunda olsun. Dosyadan okuma yapmak isteyelim.  Fonksiyon TRUE ile 
geri döner. Ancak okunan byte sayısı olarak 0 verir. Örneğin bir dosyayı blok başka bir dosyaya 
kopyalamak için şöyle bir algoritma kullanılabilir:

for (;;) {
bResult = ReadFile(hFileSource, buf, BLOCK_SIZE, &dwRead, NULL);
if (!bResult) {

printf(“Cannot read file..\n”);
exit(1);

}
else 

if (dwRead == 0)
break;

bResult = WriteFile(hFileDest, buf, dwRead, &dwWrite, NULL);
if (!bResult) {

printf(“Cannot write file..\n”);
exit(1);

}
}

SetFilePointer Fonksiyonu

Bu  fonksiyon  standart  C’deki  fseek  fonksiyonu  ile  aynı  anlamdadır.  Yani  dosya 
göstericisini  konumlandırır.  DOS’un  dosya  sisteminde  dosya  uzunluğu  en  fazla  2  Gb  kadar 
olabilir(231). Oysa Win32 sistemlerinde dosya içerisindeki bir byte’ın offset bilgisi sekiz byte ile 
temsil edilmektedir(263). Herhangi bir byte’ın offset bilgisi iki ayrı long sayıyla belirtilmektedir. 
Bu long sayılardan  biri  düşük anlamlı  dört  byte’ı,  diğeri  yüksek  anlamlı  dört  byte’ı  belirtir. 
Yüksek anlamlı dört byte sıfır ise tıpkı DOS’un dosya sistemi gibi bir durum elde edilecektir. 
Prototipi:

DWORD SetFilePointer(
HANDLE hFile,
LONG lDistanceToMove,
PLONG lpDistanceToMoveHigh,
DWORD dwMoveMethod

);

Birinci parametre  fonksiyonun  handle  değeridir.  İkinci parametre  offset  numarasının 
düşük anlamlı  dört  byte’ıdır.  Negatif  geri  pozitif  ileri  anlama gelir.  Üçüncü parametre  offset 
numarasının yüksek anlamlı  dört  byte’ıdır.  Ancak bu değer long bir  değişkenin adresi  olarak 
alınmaktadır.  Fonksiyonun  son parametresi  konumlandırma  orijinini  anlatır.  FILE_BEGIN, 
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FILE_CURRENT,  FILE_END  sembolik  sabitlerinden  biri  olabilir.  Fonksiyonun  geri  dönüş 
değeri dosya göstericisinin önceki konumudur. Tabii bu konum da sekiz byte uzunluğunda bir 
bilgidir. Sekiz byte’ın düşük anlamlı dört byte’ı geri dönüş değeri olarak, yüksek anlamlı dört 
byte’ı ise  üçüncü parametresiyle belirtilen adrese yerleştirme yapılarak verilmektedir. 

Dosya Üzerinde Kilitleme İşlemleri

Veri tabanı uygulamalarında bir kayıt C’deki bir yapıya karşılık gelir. Yani aşağı seviye 
olarak düşünürsek bir kayıt n byte’tan ibarettir. Asenkron bir çalışma söz konusu olduğuna göre 
bir  process  bir  kaydı  güncellemeye  çalışırken  başka  bir  process  de bu kayda  erişmek isterse 
yazılan ve okunan bilgiler bozulabilir. Yani kayıt güncellemeleri sırasında işlemlerinin seri hale 
getirilmesi  gerekir.  Tabii  bunun  için  koskoca  bir  dosyanın  tamamının  diğer  process’lerin 
erişimine kapatılmnası uygun bir çözüm değildir. Kilitleme bir dosyanın belirli bir kısmının seri 
hale  getirilmesi  amacıyla  kullanılır.  Bir  dosyanın bir  kısmı kilitlendiğinde o kısımdan okuma 
yazma yapmak istenirse ReadFile ve WriteFile fonksiyonları başarısız olur. Programcı meşgul bir 
döngü içerisinde kilit  açılana kadar bekleyecektir.  Kilidin açılması  bloke olunarak değil  busy 
loop’ta beklenerek gerçekleştirilir. 

LockFile Fonksiyonu

Prototipi:

BOOL LockFile(
HANDLE hFile,
DWORD dwFileOffsetLow,
DWORD dwFileOffsetHigh,
DWORD cbLockLow,
DWORD cdLockHigh

);

Fonksiyonun birinci parametresi dosyanın handle değeri, ikinci ve üçüncü parametreleri kilitleme 
işleminin  başlatılacağı  offset  numarası,  dördüncü ve  beşinci paramnetreleri  kilitlenecek  byte 
sayısıdır. 

UnLockFile Fonksiyonu

Prototipi:

BOOL UnLockFile(
HANDLE hFile,
DWORD dwFileOffsetLow,
DWORD dwFileOffsetHigh,
DWORD cbLockLow,
DWORD cdLockHigh

)

Fonksiyon  LockFile  fonksiyonunun  ters  işlemini  yapar.  Dosyadaki  kilidin  açılması 
istenen bölümün tamamı kilitlenmemişse fonksiyon başarısızlıkla geri döner. 
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Yani dosyanın bir kısmı kilitlenmişse ReadFile ve WriteFile fonksiyonları dosyanın o kısmında 
okuma  yapmaz.  ReadFile  ve  WriteFile  fonksiyonlarından  sonra  öçağırılacak  GetLastError 
fonksiyonunun geri dönüş değeri ERROR_LOCK_FAILED olur)

Bir dosyanın uzunluğunun ötesindeki alan da kilitlenebilir. Bu durumda dosyaya kayıt ekleme 
sırasında eklenen bölme kilitlenmiş olur. 

Win32 Mesaj Sistemi

Win32'de her thread'in ayrı bir mesaj kuyruğu vardır. Bir thread bir pencere yarattığında 
artık thread için bir mesaj kuyruğu yaratılır ve pencere ile ilgili işlemler mesaj biçiminde mesaj 
kuyruğuna  yazılır.  Bir  thread'in  yarattığı  bütün  pencerelerin  mesajları  aynı  mesaj  kuyruğuna 
yazılır. Örneğin bir thread on tane pencere yaratmış olsun. Bu pencerelerden herhangi birisine 
ilişkin mesaj thread'in mesaj kuyruğuna yazılacaktır. Yani bu durumda bir thread'de pencereler 
yaratıldıktan sonra mesajları işlemek için bir mesaj döngüsü oluşturmak gerekir. 

hWnd = CreateWindow(...);
while (GetMessage(...)) {

TranslateMessage(...);
DispatchMessage(...);

}

Genellikle mesaj döngüsünden çıkıldığında thread sonlandırılır.  Mesaj döngüsünden de 
thread'in ana penceresi kapatıldığında çıkılır. Mesaj kuyruğu MSG yapılarından oluşan bir bağlı 
liste  biçimindedir.  Bu  bağlı  listenin  başlangıç  adresi  thread  kernel  nesnesinin  içerisinde 
tutulmaktadır. MSG yapısının elemanları mesajın hangi pencereye gönderildiğini anlatan hWnd, 
wParam, lParam, message ve diğerleri biçimindedir. GetMessage fonksiyonunun tek yaptığı şey 
sıradaki  mesajı  kuyruktan  almaktır.  Alınan  mesaj  thread'e  ilişkin  herhangi  bir  pencereye  ait 
olabilir.  DispatchMessage  fonksiyonu  pencereye  ilişkin  pencere  fonksiyonunu  bularak  onu 
çağırır,  böylece  mesaj  işlenir.  MFC  terminolojisinde  hiçbir  pencere  yaratmamış  thrad'lere 
"worker  thread",  en az bir  thread yaratmış  thread'lere  "user interface  thread" denir.  Şüphesiz 
DispatchMessage  fonksiyonu  pencere  fonksiyonunun  parametrelerini  kuyruktan  çekilen  MSG 
yapısından almaktadır. 

Mesaj döngüsünden çıkmak için GetMessage fonksiyonunun 0 ile geri dönmesi gerekir. 
GetMessage ise WM_QUIT mesajını kuyruktan aldığında 0 ile geri döner. WM_QUIT mesajı ise 
PostQuitMessage fonksiyonu tarafından kuyruğa yerleştirilir. Yani mesaj döngüsünden çıkmak 
için  PostQuitMessage  fonksiyonunun  çağırılması  gerekir.  Mesaj  döngüsünden  çıkmak  için 
programın  ana  penceresinin  kapanması  beklenmelidir.  Bir  pencere  kapatılmaya  çalışıldığında 
WM_CLOSE mesajı  gönderilir.  Bu mesajla  pencerenin  kapatılması  için  DestroyWindow API 
fonksiyonunun  çağırılması  gerekir.  DestroyWindow  fonksiyonu  pencereyi  kapattıktan  sonra 
WM_DESTROY mesajını kuyruğa bırakır. İşte PostQuitMessage'in çağırılması için en uygun yer 
burasıdır. 

WM_CLOSE:
DestroyWindow(...);
break;

WM_DESTROY:
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PostQuitMessage(...);
break;

WM_CLOSE  mesajı  işlenmek  zorunda  değildir.  DefWindowProc  bu  mesajı  zaten 
DestroyWindow fonksiyonunu çağıracak biçimde işler. 

Mesaj  sisteminin  en  kötü  tarafı  bir  mesaj  işlenirken  mesaj  döngüsünde akış  döngüde 
bekletilirken mesaj  işlenirse, sonraki mesajların işlenememesidir. Bu durumda prensip olarak bir 
mesaj en kısa sürede işlenmelidir. Örneğin bir mesaj geldiğinde portu sürekli olarak kontrol eden 
Cancel tuşuna basıldığında işlemini sonlandıran bir kod yazmak isteyelim. Bu kod üç yöntemle 
yazılmaya çalışılabilir:

1. Başka bir thread yaratmak ve portu o thread'e kontrol ettirmek(en iyi yöntem budur),
2. Portu TIMER mesajlarında periyodik kontrol etmek(kötü bir yöntemdir),
3. Bazı mesaj API'lerini kullanarak işlemi dolaylı  bir biçimde halletmek(Win16'da bu yöntem 
tercih edilir). 

PostMessage Fonksiyonu

Bu fonksiyon bir pencere için mesajı thread'in mesaj kuyruğuna bırakır ve hemen geri 
döner.  Akış  PostMessage  fonksiyonundan  çıktığında  mesajın  işlenmesi  olması  garanti 
değildir(hatta mesaj hiç işlenemeyebilir). Prototipi:

BOOL PostMessage(
HWND hWnd,
UINT msg,
WPARAM wParam,
LPARAM lParam

}

PostMessage  fonksiyonu  ile  başka  bir  thread'in  yarattığı  pencere  için  de  mesaj 
gönderilebilir. Yani PostMessage fonksiyonu önce mesaj gönderilecek pencerenin hangi thread'e 
ilişkin olduğunu tespit eder ve o thread'in mesaj kuyruğuna mesajı bırakır. 

Bir thread’in mesaj kuyruğu Win16 sistemlerinde sekiz elemanlıktı. Win32 sistemlerinde 
sınırsız uzunlukta bağlı liste biçimindedir. 

SendMessage Fonksiyonu

Bu fonksiyon doğrudan pencerenin pencere fonksiyonunu çağırarak mesajı işletir. Yani 
programın akışı SendMessage’den çıktığında mesaj işlenmiş olur. Prototipi:

LRESULT SendMessage(
HWND hWnd,
UINT msg,
WPARAM wParam,
LPARAM lParam

}
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Fonksiyonun  geri  dönüş  değeri pencere  fonksiyonunun  geri  dönüş  değeridir.  SendMessage 
fonksiyonu ile başka bir thread’e ilişkin pencereye mesaj gönderilirse ne olur? 

SendMessage Fonksiyonuyla Başka Bir Thread’in Penceresine Mesaj Gönderilmesi

Bir  thread  içerisinde  SendMessage  fonksiyonu  çağırıldığında  fonksiyon  önce  handle 
değerinin aynı thread’e ilişkin olup olmadığına bakar. Eğer kendi pencerelerinden birine ilişkinse 
mesaj sorunsuz bir biçimde işlenir. Ancak  başka  bir  thread’e  ilişkinse,  örneğin  başka  bir 
process’in  thread’ine  ilişkinse  pencerenin  pencere  fonksiyonu  bellekte  hazır  değildir.  Bu 
durumda SendMessage fonksiyonunu çağıran thread bloke edilir.  Mesaj  gönderilen pencereye 
ilişkin  thread’in  mesaj  kuyruğuna  tıpkı  PostMessage  fonksiyonunda  olduğu  gibi  gönderilir. 
Ancak bu mesaj  kuyruğa yazılırken  bir  flag değişkeniyle  mesajın  başka bir  thread tarafından 
gönderildiği not alınır. Quanta süresi diğer thread’e geldiğinde diğer thread’e ilişkin GetMessage 
fonksiyonu mesaj kuyruğunu inceler. Öncelikle başka thread’den gönderilmiş olan mesajı alır ve 
işler.  GetMessage fonksiyonu başka  thread’den gönderilen  mesajları  kendi  içerisinde  pencere 
fonksiyonunu çağırarak işler. Yani başka thread’lerin gönderdiği mesajlar DispatchMessage ile 
işlenmez. GetMessage başka thread’lerden gelen bütün mesajları işledikten sonra normal kuyruk 
işlemlerine  devam  eder.  Başka  thread’e  mesaj  gönderen  thread’in  blokesi  o  thread  mesajı 
işledikten sonra çözülmektedir.  Önemli problem: Bir thread başka bir thread’e SendMessage ile 
mesaj göndersin. Quanta süresi o thread’e geldiğinde daha o thread GetMessage fonksiyonuna 
girmeden problemli bir biçimde sıkışırsa SendMessage fonksiyonunu çağıran thread de blokede 
sürekli  kalacaktır.  Bunun  için  SendMessageTimeout  fonksiyonu  ile  mesaj  güvenli  olarak 
gönderilebilir. 

Hung Duruma Düşmüş Thread’ler

Bir thread’in mesaj döngüsü beş saniye süresince hiç işlem görmediyse thread’in mesaj 
işlemesinde bir problem vardır. Bu tür thread’lere hung duruma düşmüş thread’ler ve böyle bir 
thread’e sahip process’lere de hung process’ler denir. İşletim sistemi hung duruma düşmüş olan 
process’leri tespit eder. Windows sisteminin ünlü “This program is not responding“ mesajı bunu 
anlatmaktadır.  Bir  thread’in  hung  duruma  düşmüş  olduğunun  belirlenmesi  için  thread’in  beş 
saniye çalışmış olması ancak bu süre içerisinde hiçbir mesajı işleyememiş olması gerekir. 

GetMessage ile Thread’in Bloke Edilmesi

GetMessage fonksiyonu kuyrukta alınacak mesaj göremezse, yani kuyruğun boş olduğunu 
görürse  yapılacak  bir  işin  olmaması  gerekçesiyse  kendi  thread’ini  bloke  eder.  Bu  blokenin 
çözülmesi  thread’in  herhangi  bir  penceresine  herhangi  bir  mesaj  geldiğinde  sistem tarafından 
yapılmaktadır. Bir programın ana penceresi minimize edildiğinde program çok büyük olasılıkla 
GetMessage tarafından bloke edilecektir. 

PostThreadMessage Fonksiyonu

SendMessage ve PostMessage fonksiyonları bir pencerenin handle değerini alarak mesajı 
o  pencere  için  gönderirler.  PostThreadMessage  fonksiyonu  bir  mesajı  ID’si  ile  belirtilen  bir 
thread’in mesaj kuyruğuna bırakır. Prototipi:
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BOOL PostThreadMessage(
DWORD dwThreadID,
UINT msg,
WPARAm wParam,
LPARAM lParam

);

Fonksiyon mesajın hWnd parametresine NULL yerleştirerek kuyruğa bırakır. Yani mesaj GetMessage ile 
alındığında  hWnd  parametresi  NULL  biçimindedir.  Mesaj  hiçbir  pencereye  ilişkin  olmadığına  göre 
DispatchMessage  fonksiyonuna sokulmamalıdır.  Bu fonksiyon  ile  gönderilen  mesajların  herhangi  bir pencereyle 
ilişkisi  yoktur.  Pencereye  değil,  genel  olarak  thread’e  bilgi  vermek  için  kullanılır.  Örneğin  PostThreadMessage 
fonksiyonuyla WM_USER + N numaralı mesaj thread’in kuyruğuna bırakılmış olsun. Mesajın işlenmesi aşağıdaki 
gibi yapılmalıdır. 

while (GetMessage(...)) {
if (Msg.msg == WM_USER + N) {

...

...

...
continue;

}
TranslateMessage(...);
DispatchMessage(...);

}

GetWindowThreadProcessId Fonksiyonu

Bu fonksiyon  bir  pencerenin  handle  değeri  bilindiğinde  o pencerenin  hangi  thread  ve 
process tarafından yaratıldığını belirlemekte kullanılır. Prototipi:

DWORD GetWindowThreadProcessId(
HWND hWnd, 
PDWORD pdwProcessId

);

Fonksiyonun  birinci parametresi  pencerenin  handle  değeridir.  Fonksiyon  pencerenin  ilişkin  olduğu 
process’in ID değerini  ikinci parametreyle verilen adrese yerleştirir.  İlişkin olduğu thread’in ID değerini ise  geri 
dönüş değeri olarak verir. 

PeekMessage Fonksiyonu

Bu fonksiyon GetMessage fonksiyonunun değişik bir biçimidir. Yani mesaj kuyruğundan 
mesaj almak amacıyla kullanılır. Prototipi:

BOOL PeekMessage(
LPMSG pMsg,
HWND hWnd,
UINT wMsgFiletMin,
UINT wMsgFilterMax,
UINT wRemoveMsgFlag

);

Fonksiyonun ilk dört parametresi GetMessage fonksiyonun aynısıdır.  Birinci  parametre 
mesajın yerleştirileceği yapının adresi, ikinci parametre hangi pencereye ilişkin mesajın alınacağı 
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(NULL geçilirse  bütün  pencerelerin  mesajlarını  alır)  üçüncü  ve dördüncü parametreler  hangi 
mesajların alınacağını belirtir ( 0, 0 yazılırsa tüm mesajların alınacağı belirtilir.) fonksiyonun son 
parametresi PeekMessage fonksiyonunun davranışını belirler . Bu parametre PM_NOREMOVE, 
PM_REMOVR seçeneklerinden bir tanesi olmalıdır. Fonksiyonun GetMessage fonksiyonundan 
farklı çalışması için VM_NOREMOVE ile çağrılmalıdır. PeekMessage en çok mesaj döngüsünde 
meşgul döngü oluşturmak için kullanılır. Yani PeekMessage ile mesaj kuyruğuna bakılır. Eğer 
kuyrukta mesaj yoksa arka planda iş yapan fonksiyon çağrılır. Eğer kuyrukta mesaj varsa mesaj 
GetMessage ile alınır ve normal yöntemle işlenir. Böylece Thread’in mesaj kuyruğunda bloke 
edilmesi engellenir. 

for ( ; ; ) {
PeekMessage(...);
if (Mesaj yok mu)

idleprocess( ); // Arka planda çalışan fonksiyon;
else {

GetMessage(...);
TranslateMessage(...);
DispatchMessage(...);

}
}

PeekMessage  fonksiyonunun  geri  dönüş  değeri kuyrukta  bir  mesaj  olup  olmadığı 
bilgisidir. Özetle PeekMessage ile GetMessage arasındaki farklar şunlardır:

1. GetMessage  her  zaman  kuyrukta  mesaj  varsa  alır  ve  mesajı  kuyruktan  siler.  Ancak 
PeekMessage kuyrukta mesaj varsa alır ama istenirse kuyruktaki mesajı silmeyebilir. 

2. GetMessage  kuyrukta  mesaj  yoksa  kesinlikle  thread’i  bloke  eder.  Ancak  PeekMessage 
kuyrukta mesaj yoksa blokeye yol açmaz. 

3. PeekMessage “idle processing” işlemlerinde kullanılmalıdır. 

GetMessage ve PeekMessage Fonksiyonlarının Kuyruktan Mesaj Alma Sıraları

Bu fonksiyonlar her zaman sıradaki mesajı kuyruktan almazlar. Yani kuyruktaki mesajları 
kuyruktaki sıraya göre değil, belirlenmiş bir sıraya göre alırlar. Mesaj alma sırası şöyledir:

1. En önce kuyruğun neresinde olursa olsun başka bir thread’den gönderilmiş mesajlar alınır. Bu 
mesajlar mesaj alan fonksiyonların içerisinde içsel olarak işlenirler. Birden fazla farklı thread 
tarafından mesaj gönderilmişse mesajlar FIFO(first in first out) sistemine göre işlenirler. 

2. Kuyruğa PostMessage fonksiyonu ile bırakılmış normal mesajlar alınır. 
3. Daha sonra WM_QUIT mesajı varsa kuyruktan alınır. PostQuitMessage fonksiyonu aslında 

WM_QUIT mesajını  bir mesaj  formunda kuyruğa yazmaz.  Mesaj kuyruğu içerisindeki bir 
flag’i  set  eder.  Buna karşın  WM_QUIT mesajı  yine  PostMessage  fonksiyonuyla  kuyruğa 
bırakılabilir.  Tabii  bu  durumda  mesaj,  iki  numaralı  öncelik  sırasında  ele  alınır.  Tabii 
WM_QUIT mesajı belirli bir pencereye gönderilmiş bir mesaj değildir. Mesaj döngüsünden 
çıkmak için kullanıldığından DispatchMessage işlemine de sokulmaz. WM_QUIT mesajının 
üçüncü sırada alınması aşağıdaki ilginç durumu ortaya çıkartır:

case WM_CLOSE:
PostQuitMessage(0);
PostMessage(hWnd, WM_USER, 0, 0);
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break;

Burada  WM_CLOSE  işlendiğinde  kuyruğa  iki  mesaj  bırakılmıştır:  WM_QUIT  ve 
WM_USER. Ancak mesaj alınma önceliğine göre önce WM_USER daha sonra WM_QUIT 
mesajları kuyruktan alınacaktır. 

4. Daha  sonra  klavye  ve  fare  mesajları  kuyruktan  alınır.  Yani  WM_KEYXXX  ve 
WM_MOUSEXXX mesajları. 

5. Şimdi WM_PAINT mesajı için kuyruğa bakılır. WM_PAINT mesajının gönderilme hikayesi 
şöyledir:  Windows her pencere için güncelleme alanı(update region) diye isimlendirilen bir  
dikdörtgensel bölge tutar. Güncelleme alanı pencere içerisindeki görüntünün korunabilmesi  
için  pencerenin  yeniden  çizilmesi  gereken  en  küçük  dikdörtgensel  bölgesidir.  Windows  
periyodik  olarak  bütün  pencereleri  inceler  ve  eğer  güncelleme  alanı  boş  küme değilse  o 
pencere  için  WM_PAINT  mesajı  gönderir.  Tabii  Windows  WM_PAINT  mesajını  
gönderdikten sonra eğer güncelleme alanı boş küme yapılmazsa yine bu mesajı göndermeye  
periyodik  olarak  devam  edecektir.  Normal  olarak  güncelleme  alanı  WM_PAINT  mesajı  
içerisinde boş küme yapılmalıdır. Güncelleme alanını boş küme yapmak için ValidateRect  
fonksiyonu kullanılabilir.  Burada önemli  nokta  şudur: DC handle’ı  almak için  kullanılan  
BeginPaint  zaten  ValidateRect  fonksiyonuyla  güncelleme  alanını  boş  küme  yapar.  Oysa  
GetDC  API  fonksiyonu  boş  küme  yapmaz.  En  tipik  yapılan  hata  WM_PAINT  içerisinde  
BeginPaint  yerine GetDC ile handle’ı  alır(BeginPaint  ile GetDC arasındaki diğer önemli  
fark BeginPaint fonksiyonunun yalnızca güncelleme alanının içerisini çizebilmesidir). Benzer  
biçimde  InvalidateRect  fonksiyonu  da  WM_PAINT  mesajının  doğrudan  çağırılması  
konusunda bir şey yapmaz. Yalnızca güncelleme alanını boş küme olmaktan çıkartır. Böylece  
Windows  bir  süre  sonra  pencere  için  WM_PAINT  mesajını  gönderecektir. WM_PAINT 
mesajı tıpkı WM_QUIT mesajında olduğu gibi kuyruğa bir mesaj formunda yazılmaz. Böyle 
bir mesajın oluşmuş olduğu bilgisi flag biçiminde tutulur. Bir pencereye ilişki birden fazla 
WM_PAINT mesajı oluşamaz. Yeni bir mesajın oluşması yerine pencerenin güncelleme alanı 
güncellenir. WM_PAINT mesajı görüldüğü gibi diğer mesajlara göre düşük öncelikli olarak 
ele  alınan  bir  mesajdır.  Böyle  olması  performansı  arttırır.  Bu  durumda  WM_PAINT 
mesajının sistem tarafından gerçek oluşturulma biçimi şöyledir: 

a. Windows  pencere  görüntüsü  bozulduğu  zaman  pencerenin  güncelleme  alanını 
günceller.  Bir  thread’in  en  az  bir  penceresinin  güncelleme  alanı  boş  küme  değilse 
WM_PAINT mesajına ilişkin bir flag set edilir. 
b. GetMessage ya da PeekMessage fonksiyonları eğer bu flag set edilmişse ve daha 
öncelikli bir mesaj kuyrukta yoksa thread’e ilişkin pencerelerin güncelleme alanlarına 
bakar. Boş küme olmayan pencereler için WM_PAINT mesajı oluşturur. GetMessage ya 
da PeekMessage MSG yapısını WM_PAINT bilgisiyle doldurur. Zaten kuyrukta böyle 
bir mesaj formu yoktur. 

6.  Şimdi kuyrukta daha öncelikli mesaj yoksa TIMER mesajlarına bakılır. TIMER mesajları en 
düşük öncelikli mesajlardır. 

PROCESS’LER ARASI HABERLEŞME

Win32 sistemlerinde process’lerin bellek alanları izole edildiği için bir process’in diğer 
bir process’e bilgi  göndermesi ancak işletim sisteminin sağladığı özel yöntemlerle yapılabilir. 
Tabii  aynı  process’in  thread’leri  arasındaki  haberleşme  global  değişkenler  yoluyla  kolay  bir 
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biçimde yapılabilmektedir.  Process’ler arası haberleşme yöntemlerinin bir bölümü yalnızca bir 
makinanın process’leri arasındaki haberleşmede kullanılabilir. Diğer bir bölümü ise genel olarak 
network altında herhangi iki makinanın process’leri arasındaki haberleşmede kullanılır. 

SendMessage ile Haberleşme

SendMessage  ya  da  PostThreadMessage  fonksiyonlarıyla  başka  bir  process’in  mesaj 
kuyruğuna bilgi gönderilebilir. SendMessage ile bilgi gönderildiğinde bilgi process’in arzu edilen 
bir  pencere  fonksiyonu  tarafından  alınabilir.  PostThreadMessage  fonksiyonunda  ise  bilgi 
thread’in mesaj döngüsünden elde edilir. SendMessage ile normal olarak WM_USER mesajları 
kullanılırsa bir defada wParam + lParam = 8 byte bilgi gönderilebilir. Bu işlem ise çok yavaş bir 
transfer anlamına gelir. Bilgiyi gönderecek olan process bilgiyi bir dizi içerisine yazsa bu dizinin 
adresini SendMessage fonksiyonuyla gönderse ne olur?

char buf[BUFSIZE];
SendMessage(hWnd, WM_USER, BUFSIZE, (LPARAM)buf);

Tabii  böyle  bir  işlem büyük  olasılıkla  koruma hatasına  yol  açar.  Çünkü process’ler  arasında 
bellek alanı tamamen izole edilmiştir(Şöyle bir yöntem düşünülebilir: VirtualAllocEx ile başka 
bir process’in adres alanı içeirisnde tahsisat yapmak daha sonra WriteProcessMemory ile bilgiyi 
diğer  process’in  adres  alanına  yazmak,  en  sonunda  da  SendMessage  ile  tahsisat  adresini 
göndermek. Bu yöntem mükemmel olarak çalışır). İşte SendMessage fonksiyonuyla bilgi transfer 
edilecekse WM_COPYDATA isimli özel bir mesajdan faydalanılır. 

WM_COPYDATA Mesajının Kullanımı

Bu  mesaj  PostMessage  ile  kuyruğa  bırakılmamalıdır.  Yalnızca  SendMessage 
fonksiyonuyla gönderilmelidir. SendMessage fonksiyonu gönderilen mesajın WM_COPYDATA 
olup  olmadığına  bakar.  Eğer  mesaj  WM_COPYDATA  ise  transfer  edilecek  bilgiyi  mesajın 
gönderildiği  pencereye  sahip  olan  process’in  adres  alanına  bellek  tabanlı  dosya  sistemini 
kullanarak yazar.  Hedef process’in  pencere fonksiyonu WM_COPYDATA mesajını  aldığında 
transfer bilgisinin kendi process’indeki adresini elde eder. Yani bilginin process’ten process’e 
taşınması tamamen SendMessage fonksiyonu tarafından yapılmaktadır. 

WM_COPYDATA mesajının wParam parametresine mesajı gönderen pencerenin handle 
değeri  yazılmalıdır.  Mesajın  lParam  parametresine  COPYDATASTRUCT  isimli  bir  yapı 
değişkeninin adresi geçirilir. COPYDATASTRUCT yapısının elemanları şunlardır:

DWORD dwData Bu  eleman  mesajın  gönderildiği  konuya  ilişkin  belirleme  yapmayı 
sağlayan programcının belirleyeceği herhangi bir bilgiyi içerebilir. 

DWORD cbData Transfer edilecek byte miktarıdır.
PVOID lpData Transfer edilecek bilginin başlangıç adresidir. 

Bu durumda BUFSIZE kadar bilgi aşağıdaki gibi gönderilebilir:

COPYDATASTRUCT data;
BYTE buf[BUFSIZE];
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data.dwData = 0;
data.cbData = BUFSIZE;
data.lpData = buf;
SendMessage(hDestWnd, WM_COPYDATA, (WPARAM)hWnd, (LPARAM)&data);

WM_COPYDATA mesajı hedef process tarafından alınıp işlendiğinde mesajın wParam 
parametresinde  mesajı  gönderen  pencerenin  handle  değeri,  lParam  parametresinde  ise 
COPYDATASTRUCT türünden bir  değişkenin adresi  bulunur.  Tabii  SendMessage tarafından 
yapının  lpData  elemanı  hedef  process’teki  transfer  adresi  biçiminde  değiştirilmiş  olacaktır. 
Mesajın alınarak işlenmesi şöyle yapılabilir: 

case WM_COPYDATA:{
COPYDATASTRUCT *pData;

pData = (COPYDATASTRUCT *) lParam;
...
...

}

FindWindow API fonksiyonu kullanımı:

hWnd = FindWindow(NULL, “Receiver”);

Tıpkı WM_COPYDATA gibi SendMessage fonksiyonunun özel bir biçimde ele aldığı 
birkaç mesaj daha vardır. Örneğin başka bir process’e ilişkin bir pencerenin başlık yazısını elde 
etmek ya da set etmek amacıyla kullanılan WM_GETTEXT ve WM_SETTEXT mesajları böyle 
mesajlardır.  Bu  mesajlarda  lParam  parametresiyle  belirtilen  transfer  adresleri  SendMessage 
tarafından  bellek  tabanlı  dosya  tekniği  kullanılarak  hedef  process’in  adres  alanına 
geçirilmektedir. Bu mesajlar da kesinlikle SendMessage ile başka bir process’e gönderilmelidir. 

Bellek Tabanlı Dosya Kullanımı ile Haberleşme

Bellek tabanlı dosya(memory mapped file) kullanımı yalnızca process’ler arası haberleşmede değil, başka 
nedenlerle de kullanılmaktadır. Bu özellik Win32 sistemlerine özgü olup yeni bir konudur. Tüm 32 bit Windows 
sistemlerinde desteklenmektedir. 

Bellek Tabanlı Dosya Nedir?

Belek tabanlı dosya bir dosyanın RAM’e aktarılarak RAM üzerinde işlenmesine olanak 
sağlayan  yeni  bir  tekniktir.  Bir  dosya  bellek  tabanlı  olarak  açılırsa  dosyanın  bellekteki 
başlangıcına ait doğrusal bir adres elde edilir. Sanki dosya bellekteymiş gibi dosya üzerinde işlem 
yapılabilir. Örneğin o bellek alanı güncellendiği zaman gerçekte dosya üzerinde işlem yapılmış 
olur.  Bu  teknik  Windows  programcılığında  iyi  bilinmemesi  nedeniyle  maalesef  seyrek 
kullanılmaktadır. 

Bir  dosyayı  bellek tabanlı  açmak ile  bellekte  örneğin VirtualAlloc ile dosya  uzunluğu 
kadar yer tahsis ettikten sonra ReadFile ile tüm dosyayı oraya taşımak arasında ne fark var? Yani 
örneğin bellek tabanlı dosya sistemi şöyle simüle edilemez mi?
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1. VirtualAlloc ile dosya uzunluğu kadar yer tahsis edilir. 
2. ReadFile fonksiyonu ile tüm dosya tahsis edilen alana taşınır. 
3. Dosya üzerinde işlemler bellek üzerinde yapılır. 
4. Tahsis edilmiş olan bellek alanı tekrar WriteFile fonksiyonu ile dosyaya yazılır. 

Bu  işlemler  sırasında  aslında  dosyanın  sayfalama  tekniğine  göre  küçük  bir  bölümü 
fiziksel RAM’de tutulabilecektir. Aslında VirtualAlloc ile tahsisat yapıldığında bu tahsisat alanı 
Windows’un  swap  işlemlerinde  kullandığı  page  file  üzerinde  yapılmaktadır.  Oysa  bir  dosya 
bellek tabanlı olarak açıldığında yine dosyanın belirli bir kısmı fiziksel RAM’de tutulabilmesine 
karşın  swap  işlemleri  doğrudan  page  file  üzerinden  değil,  dosyanın  kendisi  üzerinden 
yapılacaktır. Zaten iki yöntem arasındaki en temel fark budur. 

Bellek tabanlı dosyalar üç durumda Win32’de kullanılmaktadır:

1. CreateProcess  fonksiyonu  exe  ve  dll  dosyalarını  belleğe  yüklerken  bellek  tabanlı  dosya 
kullanmaktadır. 

2. Bellek tabanlı dosyalar ile klasik dosya işlemleri çok daha kolay bir biçimde ve kolay bir algı 
ile yürütülebilir. 

3. Bellek tabanlı dosyalar process’ler arası haberleşmede de yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Exe ve Dll Dosyalarının Bellek Tabanlı Dosya Kullanılarak Yüklenmesi

CreateProcess fonksiyonu çalıştırılacak olan exe dosyayı disk üzerinde arayarak onun için 
bellek  tabanlı  dosya  oluşturur  ve  exe  dosyayı  default  olarak  0x00400000(4Mb)  adresinden 
itibaren belleğe yükler(Windows 9x’te default yüklenme adresi 0x00400000, Windows NT ve 
2000’de 0x00010000’dir). Bu adres PE formatından alınmaktadır. Linker /base:XXX seçeneğiyle 
değiştirilebilir.  Default  olarak  dll  dosyaları  ise  0x10000000(256Mb)  adresinden  başlayarak 
yüklenmektedir.  Sonuç olarak exe ve dll dosyalarından swap işlemi page file üzerinden değil, 
doğrudan bu dosyalar üzerinden yürütülmektedir.  Ancak meselenin biraz ayrıntıları vardır. Bir 
exe dosya bölümlerden(section) oluşur. Bir bölüm koruma bilgileri aynı olan n ardışık sayfadan 
oluşur.  Örneğin  .text  koda ilişkin  bölüm,  .data  ilk  değer  verilmiş  statik  nesnelerin  saklandığı 
bölüm,  .bss  ilk  verilmemiş  statik  nesnelerin  oluşturduğu  bölüm,  .const  ise  const  nesnelerin 
tutulduğu bölümdür. Exe ve dll dosyaları yüklenirken aslında bütün dosya bellek tabanlı olarak 
açılmaz. Yalnızca data bölümleri bellek tabanlı açılır, .text bölümü VirtualAlloc tahsisatıyla page 
file üzerinde swap edilecek biçimde yüklenir. 

Bellek Tabanlı Dosyaların Dosya İşlemlerinde Kullanılması

Dosyalar bellek tabanlı açılırsa offset değerleri yerine doğrudan göstericiler kullanılabilir. 
Dosya işlemleri çok kolay bir biçimde yapılabilir ve dosya işlemlerinde hız arttırılabilir. 

Bellek tabanlı Dosya Açma İşlemleri

Bellek tabanlı dosya kullanılmasının ilk adımı,  dosyanın CreateFile API fonksiyonuyla 
normal olarak açılmasıdır. CreateFile ile dosya açıldıktan sonra dosyaya ilişkin bir handle elde 
edilir:
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HANDLE hFile;
hFile = CreateFile(...);

Bundan sonra CreateFileMapping API fonksiyonuyla açılmış olan dosyanın bellek tabanlı 
olarak kullanılacağı  belirtilir.  Bu fonksiyona parametre  olarak açılmış dosyanın handle değeri 
geçirilir. Fonksiyonun geri dönüş değeri olarak da bellek tabanlı dosyaya ilişkin bir handle değeri 
elde edilir. 

HANDLE hFile, hFileMapping;

hFile = CreateFile(...);
hFileMapping = CreateFileMapping(hFile, ...);

Artık  bellek  tabanlı  dosya  açılmıştır.  Şimdi  son  işlem  olarak  MapViewOfFile  API 
fonkiyonuyla bellek tabanlı dosyanın belirli bir bölümünün belleğe taşınması işlemi yapılır. Bir 
dosyanın tamamının belleğe taşınabileceği gibi, yalnızca bir bölümü de taşınabilir. 

HANDLE hFile, hFileMapping;
PVOID pAdr;
char *pstr;

hFile = CreateFile(...);
hFileMapping = CreateFileMapping(hFile, ...)
pAdr = MapViewOfFile(hFileMapping, ...);
pstr = (char *)pAdr;
*pstr = ‘a’;
strcpy(buf, pstr);

MapViewOfFile fonksiyonu parametre olarak bellek tabanlı dosyanın handle değerini alır. 
Geri dönüş değeri olarak da bir bellek adresi verir. Bu adres dosyanın taşındığı bellek adresidir. 
Bu  adresten  itibaren  n  byte  üzerinde  işlem  yapıldığında  aslında  dosya  üzerinde  işlem 
yapılmaktadır. İşlem bittikten sonra geri alma işlemlerinin ters sırada yapılması gerekir. Bellek 
tabanlı dosyanın belleğe taşınması işlemi UnmapViewOfFile API fonksiyonuylageri alnır, bellek 
tabanlı  dosyanın  ve  normal  dosyanın  kapatılması  ise  kernel  nesnesi  olması  nedeniyle 
CloseHandle API fonksiyonuyla yapılır. 

HANDLE hFile, hFileMapping;
PVOID pAdr;
char *pstr;

hFile = CreateFile(...);
hFileMapping = CreateFileMapping(hFile, ...)
pAdr = MapViewOfFile(hFileMapping, ...);
pstr = (char *)pAdr;
*pstr = ‘a’;
strcpy(buf, pstr);
UnmapViewOfFile(pAdr);
CloseHandle(hFileMapping);
CloseHandle(hFile);

CreateFileMapping Fonksiyonu
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Bu fonksiyon bellek tabanlı dosyayı oluşturan fonksiyondur. 

HANDLE CreateFileMapping(
HANDLE hFile,
LPSECURITY_ATTRIBUTES lpFileMappingAttributes,
DWORD flProtect,
DWORD dwMaximumSizeHigh,
DWORD dwMaximumSizeLow,
LPCTSTR lpName

);

Fonksiyonun  birinci parametresi  bellek  tabanlı  açılacak  dosyanın  handle değeridir.  Bu 
parametre INVALID_HANDLE_VALUE (0xFFFFFFFF) biçiminde girilirse bellek tabanlı dosya 
oluşturulur ancak bu dosyanın diskte  bir  karşılığı  olmaz.  Bu işlemin VirtualAlloc  ile tahsisat 
işleminden fazla  bir  farkı  yoktur.  Fonksiyonun  ikinci parametresi  güvenlik  bilgileridir  NULL 
geçilebilir. Fonksiyonun  üçüncü parametresi bellek tabanlı dosya oluşturulduğunda bu dosyaya 
erişim hakkı verir. Bu parametre şunlar olabilir.

PAGE_READ_ONLY Dosyanın bellek adresi elde edildiğinde bu adresten ancak okuma 
yapılabilir. Bu adrese yazma yapılırsa, Sayfa hatası oluşur.

PAGE_READWRITE
PAGE_WRITECOPY copy_on_write  özelliğinin  oluşmasını  sağlar.  .exe  ve  .dll 

dosyalarının data bölümleri bellek tabanlı olarak yüklendiğinde bu 
özellikle yüklenir. 

copy_on_write Özelliği: Farklı processler aynı bellek tabanlı dosyayı açarlarsa, bu dosya 
için  farklı  bellek  adresleri  elde  ederler  ama  gerçekte  bu dosyaların  fiziksel  adresleri  aynıdır. 
Örneğin A ve B processleri aynı isimleri kullanarak bir bellek tabanlı dosya açmış olsunlar A 
processi x bellek adresini B processi ise y bellek adresini elde etmiş olsun. İki processin bu bellek 
tabanlı dosya için elde ettikleri adres farklı olmasına karşın, gerçek fiziksel adresleri aynıdır.  Bu 
durum iki processin sayfa tablosunda x ve y doğrusal adreslerine karşı gelen fiziksel adreslerin 
aynı olması ile sağlanabilir. 

       A Processinin Sayfa     B Processinin Sayfa  Fiziksel RAM
Tablosu             Tablosu

                                      Sayfa No   Fiziksel Sayfa         Sayfa No   Fiziksel Sayfa
           No                                             No

        x                   n                              n

                                           y                   n       
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Eğer  bu  bellek  tabanlı  dosyalar  PAGE_WRITECOPY  özelliği  ile  açılmışsa 
copy_on_write  özelliği  vardır.  copy_on_write  özelliğinde  bir  process  bellek  tabanlı  dosyaya 
yazma  yaptığında  diğer  process  bu  yazma  özelliğinden  etkilenmez.  Çünkü  sistem  yazılan 
sayfanın bir kopyasından çıkartır. Yazan process artık o sayfanın kopyası üzerinde çalışır.  

.exe  ve  .dll  dosyaları  belleğe  yüklenirken  data  bölümleri  bellek  tabanlı  dosya  olarak 
yüklenir. Bu yükleme sırasında koruma özelliği default olarak PAGE_WRITE özelliğindedir. Bir 
dosyadan birden fazla kez çalıştırıldığında yada farklı processler aynı dll dosyasını yüklediğinde 
gerçekte fiziksel ram’e bu modüller tekrar yüklenmez. Çünkü bunlar aynı isimli bellek tabanlı 
dosya olarak yüklenirler. Eğer copy_on_write özelliği olmasaydı  .exe dosyasının bir kopyasının 
global değişkenleri değiştirildiğinde diğeri de bundan etkilenirdi.

.dll dosyaları  kullanılarak da processler  kendi aralarında haberleşebilir.  Bu işlem şöyle 
yapılır: A ve B processleri aynı dll i yüklerler. Örneğin bu dll içindeki global bir dizi dll’in data 
bölümündedir. Şimdi copy_on_write özelliğine göre A processi bu global diziye bir şey yazsa 
diğer process bu yazılanı göremeyecektir.   İşte global dizinin bulunduğu bölüm bellek tabanlı 
olarak yüklenirken PAGE_WRITE_COPY yerine PAGE_READWRITE özelliği ile yüklenseydi 
o zaman copy_on_write  özelliği  ortadan kalkacaktı  ve processler  arası  haberleşme bu dizi  ile 
yapılabilecektir. 

CreateFileMapping  fonksiyonunun  dördüncü  ve  beşinci parametreleri  bellek  tabanlı 
dosyanın en fazla ne kadarının belleğe taşınacağını belirtir. Bir dosyanın n kadar byte’ı belleğe 
taşına  bilir.  Bu iki  parametre  0  olarak  girilirse  dosyanın  tamamı  anlamına  gelmektedir.  Eğer 
birinci parametre INVALID_HANDLE_VALUE biçiminde ise bu parametreler doğrudan bellek 
tabanlı  dosyanın  uzunluğunu  belirtir.  Fonksiyonun  son parametresi  bellek  tabanlı  dosyanın 
ulaşım ismidir. Başka bir process bu ismi vererek bellek tabanlı dosyayı açarsa 2 bellek tabanlı 
dosya  tamamen  aynı  dosya  olarak  ele  alınır.  Bu  durum  processler  için  haberleşme  için 
kullanılmaktadır. Tıpkı senkronizasyon nesnelerinde olduğu gibi verilen erişim ismi ile daha önce 
bir bellek tabanlı dosya açılmışsa fonksiyonun geri dönüş değeri 0 dışı geçerli bir handle değeri 
olur ama GetLastError fonksiyonu ERROR_ALREADY_EXISTS değerine geri döner. 

Fonksiyonun Geri Dönüş Değeri: Bellek tabanlı dosyaya ilişkin handle değeridir. 

Örneğin :
1. Bir dosyayı  hızlı  ve kolay bir biçimde ele almak için bellek tabanlı  dosya kullanılıyor  ise 

CreateFileMapping şöyle çağrılıyor olabilir. 

HANDLE hFile, hFileMapping;

hFile = CreateFile(“data”, ....);
if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) {

printf(“File can not open...\n);
exit(1);

}
hFileMapping = CreateFileMapping (hFile, NULL, PAGE_READWRITE

0, 0, /*0, 0 bütün file anlamına geliyor */, NULL);
if (hFileMapping == NULL) {

printf(“can not map file...\n”);
exit(1);

}
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2. Eğer bellek tabanlı dosya processler arası haberleşme için kullanılacaksa şöyle düzenlenebilir. 
İki process olsun 

HANDLE hFileMapping;

hFileMapping = CreateFileMapping(INVALID_HANDLE_VALUE, NULL, 
PAGE_READWRITE, 1000, 0, “Sample”);

İf (hFileMapping == NULL) {
Printf(“File cannot map !...\n”);
Exit(1);

}

Paylaşımı sağlayacak iki process de bu kodu aynı biçimde yazarlar. Eğer processlerden biri 
kesinlikle  diğerinden  önce  çalışacaksa  isim  çakışması  durumu  kolaylıkla  engellenebilir. 
Birinci  process  GetLastError  ile  ERROR_ALREDY_EXISTS  durumunun  oluşmamasına, 
ikinci process ise oluşmasına göre kontrol yapacaktır. Ancak processler herhangi bir sırada 
çalıştırılabiliyorsa sistemdeki başka bir isimle çakışma durumunun daha sağlam bir biçimde 
engellenebilir. 

MapViewOfFile Fonksiyonu

Bu  fonksiyon  bellek  tabanlı  dosyanın  bellek  adresini  elde  etmekte  kullanılır.  Bellek 
tabanlı  dosyanın yaratılması ayrı  işlemdir,  çalışmak için bir adres elde edilmesi ayrı  işlemdir. 
Prototipi:

LPVOID MapViewOfFile(
HANDLE hFileMapping,
DWORD dwDesiredAddress,
DWORD dwFileOffsetHigh,
DWORD dwFileOffsetLow,
DWORD dwNumberOfBytes

);

Fonksiyonun  birinci parametresi  CreateFileMapping  fonksiyonundan  elde  edilen  geri 
dönüş  değeridir.  İkinci parametre  erişim  bilgileridir.  Bunlar  FILE_MAP_READ 
FILE_MAP_WRITE  ya  da  FILE_MAP_COPY  değerlerinden  biri  olabilir.  İstenirse  OR 
operatörüyle  birleştirilebilir.  FILE_MAP_COPY  copy_on_write  özelliği  için  kullanılır.  Tabii 
Bunun yapılabilmesi için CreateFileMapping fonksiyonunda PAGE_WRITE_COPY özelliğinin 
belirlenmiş  olması  gerekir.  Bu parametre  CreateFileMapping  ile  belirtilen  özelliklerin  bir  alt 
belirlemesi  olarak  kullanılır.  Fonksiyonun  üçüncü ve  dördüncü parametreleri  bellek  tabanlı 
dosyanın hangi offset’inden başlanarak belleğe taşıma yapılacağını belirtir. Fonksiyonun beşinci 
parametresi belirtilen offsetten itibaren kaç byte bilginin belleğe taşınacağını belirtir. 0 girilirse 
bütün dosya anlamına gelir. Buradaki sayı CreateFileMapping ile belirtilen Mapping nesnesinin 
uzunluğundan büyük olamaz.  Fonksiyonun  geri  dönüş değeri elde edilen bellek adresidir.  Bu 
bellek  adresinden  itibaren  beşinci  parametrede  belirtilen  miktarda  byte  güvenli  bir  biçimde 
kullanılabilir. Fonksiyon başarısızlık durumunda NULL'la geri döner. Başarısızlığının nedeni için 
GetLastError fonksiyonu çağırılabilir. 
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Bellek  tabanlı dosyaların kullanımına ilişkin iki tipik örnek:

1. Bir dosyanın tamamının belleğe taşınması:

HANDLE hFile, hMapping;
PVOID pvStartAddr;

hFile = CreateFile("x.bmp", ...);
if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) {

...

...
}
hMapping = CreateFileMapping(hfile, NULL, PAGE_READWRITE, 0, 0, NULL);
if (hMapping == NULL) {

...

...
}
pvStartAddr = MapViewOfFile(hMapping, FILE_MAP_READ | FILE_MAP_WRITE, 0, 0, 0);
if (pvStartAddr == NULL) {

...

...
}
...
...
UnmapViewOfFile(pvStartAddr);
CloseHandle(hMapping);
CloseHandle(hFile);

2. Process’ler arası haberleşme için n byte alanı ortak kullanan bellek tabanlı dosya örneği:

HANDLE hMapping;
PVOID pvStartAddr;
DWORD n;

hMapping = CreateFileMapping(INVALID_HANDLE_VALUE, NULL, PAGE_READWRITE,  0, n,”Sample”);
if (hMapping == NULL) {

...

...
}
pvStartAddr = MapViewOfFile(hMapping, FILE_MAP_READ | FILE_MAP_WRITE, 0, 0, n);
if (pvStartAddr == NULL) {

...

...
}
...
...
UnmapViewOfFile(pvStartAddr);
CloseHandle(hMapping);
CloseHandle(hFile);

Bellek  adresi  MapViewOfFile  ile  alınmış  bir  dosya  UnmapViewOfFile  API  fonksiyonuyla  kapatılır. 
Prototipi:

BOOL UnmapViewOfFile(LPVOID lpAddr);
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Bellek Tabanlı Dosyalarla Haberleşmede Senkronizasyon

İki  process  bellek  tabanlı  dosyayla  haberleşirken  çeşitli  senkronizasyon  işlemleri 
gerekebilir. Örneğin process’lerden birisi paylaşılan alana bir bilgi yazdığında diğer process bu 
bilgiyi ne zaman okuyacaktır? İşte örneğin yazan taraf yazma işlemini yaptıktan sonra bir event 
nesnesini set edebilir. Okuyan taraf WaitForSingleObject ile nesne set edilene kadar bekleyebilir. 
Ya da alan process gönderen process’e bir pencere mesajı gönderir.  Gönderen taraf bu mesaj 
içerisindeki yeni bilgiyi buffer’a yazar. 

MailSlot Haberleşmesi

MailSlot  haberleşmesi  yalnızca  bir  makinenin  prosesleri  arasında  değil  aynı  zamanda 
network içerisinde makinelerde de kullanılır.

Network Bağlantısı ve Makinelerin Tespit Edilmesi

Bir  network  bilgisayarların  birbirine  bağlanmasından  oluşan  bir  ağdır.  Bilgisayarları 
birbirine  bağlanmasında  donanımsal  olarak  standart  seri  portlar  değil  özel  network  kartları 
kullanılır. Network oluşturulması standart seri portla da yapılabilir. Ancak performansı çok düşük 
olur.   Donanımsal  olarak  network kartlarınn  bilgisayarın  teşhis  edilmesinde  kullanılan  sistem 
içerisinde  tek  olan  bir  ID  değeri  vardır.  Ancak  programlama  düzeyinde  bir  makinenin 
saptanabilmesi için kullanılan protokole bağlı olarak değişik yöntemler kullanılmaktadır. Örneğin 
TCP/IP protokollerinde her makinenin ismine IP numarası denilen 4 byte uzunluğunda bir sayı 
değeri vardır. Ancak kullanımda kolaylık olması bakımından her IP numarasına bir isim karşılık 
getirilmiştir.  IP  numarası  bilindiğinde  makine  ismi,  makine  ismi  bilindiğinde  IP  numarası 
bulunabilir.

Client-Server Yazılım Sistemleri

Network alytında çalışan programlar genel olarak client-server organizasyonuna 
sahiptirler. Bu organizasyona göre bir tane server program ve birçok client program vardır. 
Genellikle server yazılımı client yazılımlarından gelen istekleri karşılayacak biçimde organize 
edilir.yani client yazılımlar işlemleri kendileri yapmazlar server yazılımına rica ederek işlemini 
yaptırırlar. Client-server yazılım organizasyonu pek çok haberleşme protokolüne esas oluşturur. 
Örneğin tipik bir chat programında sohbet etmekte kullanılan programlar client programlardır. 
Bir program diğerine mesaj göndereceği zaman server programından yardım alır. Bu işlem iki 
biçimde olabilir ya mesajı client program server programa transfer eder server program da diğer 
client programa  transfer eder ya da mesajı yollayan client program mesajı yollayacağı diğer 
client programa ilişkin bilgileri server’dan temin eder ve mesajı doğrudan diğer client’a gönderir. 

MailSlot Kullanımının Temel Özellikleri

MailSlot haberleşmesi daha çok client programın server programa bilgi göndermesi 
biçiminde gerçekleşir. Yani haberleşme için iki ayrı program yazılır. Bir program server diğeri 
client program olur. Haberleşme tek taraflıdır. Yalnızca client program, server programa bilgi 
gönderebilir. MailSlot yöntemi çok kısıtlı olarak kullanılabilecek bir haberleşme yöntemidir. 
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Genellikle bir server program ve pek çok client programlar vardır. Genellikle bir işlemin 
başlatılması ve bitirilmesi gibi yalın bilgilerin server programa letilmesi amacıyla kullanılır. 
MailSlot yöntemi yalnızca WIN32 ailesinde kullanılabilecek interprocess communication 
yöntemidir.

MailSlot Yönteminin Uygulanması

Uygulamada server program CreateMailSlot API fonksiyonu ile MailSlot yaratır. Bu 
fonksiyonun geri dönüş değeri handle türündendir. Server program MailSlot yarattıktan sonra 
ReadFile API fonksiyonuyla client programlardan gönderilen bilgilerilen bilgiyi okur. MailSlot 
yönteminde server program gelen mesajın otomatik olarak hengi client program tarafından 
gönderildiğini anlayamaz. Tabii bu işlem yazılımsal olarak sağlanabilir. Client program ise 
CreateFile API fonksiyonunu kullanarak server programın hangi makinede çalıştığını bilerek 
server programa bilgi gönderebilir. Client program bilgiyi WriteFile API fonksiyonuyla gönderir.

Server Program:

HANDLE hMailSlot(...);

hMailSlot = CreateMailSlot(...);
for(;;) {

ReadFile(hMailSlot,...);
}

Client Program:

HANDLE hMailSlot(...);

hMailSlot = CreateFile(makine_ismi, ...);       
WriteFile(...);

hMailSlot CreateMailSlot (
LPCTSTR lpName, // pointer to string for mailslot name 
DWORD nMaxMessageSize, // maximum message size 
DWORD lReadTimeout, // milliseconds before read time-out 
LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes // pointer to security structure 

); 

Fonksiyonun birinci parametresi, yaratılacak MailSlot’un ismidir. Bu isim aşağıdaki biçimde 
olmalabilir.

\\.\mailslot\isim

Örnek bir isim:

“\\\\.\\mailslot\\sample”

Fonksiyonun ikinci parametresi, MailSlot’a gönderilecek tek parça gönderilecek maksimum 
uzunluğunu belirtir. Bu parametre 0 (sıfır) olarak girilirse her türlü uzunluktaki bilgi 
gönderilebilir.
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Fonksiyonun üçüncü parametresi, server programının ReadFile ile okuması sırasında bloke 
durumnu iligilendirir. Eğer 0 (sıfır) girilirse ReadFile fonksiyonu bloke olamadan işlemini bitirir. 
Okunacak bir bilgi varsa okunmuştur, yoksa okunamamıştır. Eğer bu parametre 
MAILSLOT_WAIT_FOREVER biçiminde girilmişse, belirtilen miktarda okuma yapılana kadar 
ReadFile thread’i bloke eder. Bu parametreye istenilen bir milisaniye değeri de girilebilir. 

Fonksiyonun son parametresi, güvenlik bilgilerine ilişkindir. NULL girilebilir.

Fonksiyonun geri dönüş değeri başarılıysa MailSlot’a ilişkin handle değeri, başarısızsa 
INVALID_HANDLE_VALUE değeridir. 

Client Programın MailSlot’u Açması

Client program CreateFile API fonksiyonuyla dosya olarak \\makine_ismi\mailslot\isim 
girer ve yaratılmış olan mailslot’a ilişkin handle değerini alır. Artık client program WriteFile API 
fonksiyonuyla bilgiyi yazacaktır. Client programların WriteFile fonkisiyonuyla gönderdikleri N 
byte sistem tarafından otomatik olrak senkronize edilir.  Yani üç client program da 50 byte’lık 
bilgi  gönderecek olsun, sistem gönderme işlemini  senkronize ederek bu bilgileri  sıraya  dizer. 
Yani WriteFile ile gönderilen paketler birbirine karışmazlar.

TCP/IP Network Haberleşmesi

Network haberleşmesinde internet ortamını da kapsayan ve en popüler olarak kullanılan 
yöntem TCP/IP yöntemidir. TCP/IP pek çok protokolün oluşturduğu bir IP yöntemidir. 
Windows’da TCP/IP network haberleşmesi windows soket API fonksiyonlarıyla yapılır.aslında 
TCP/IP haberleşmesi için iki grup API fonksiyonu kullanılmaktadır.

1) Winsock API’leri
2) Wininet API’leri

Winsock API grubu aşağı seviyelidir ve bu gruptaki pek çok fonksiyon UNIX soket 
fonksiyonuyla uyumludur. Oysa wininet API grubu çok yüksek seviyeli işlemlere izin veren 
fonksiyonlara ilişikindir. Kursta ağırlıklı olarak winsock API’leri üzerinde durulacaktır. Orijinal 
soket fonksiyonları 80’li yılların başında UNIX sistemleri için tasarlanmıştır. Windiows’ta 
kullanılan winsock API’leri de iki grup içerir:
Bir grup fonksiyonun ismi WSAxxx ile başlar . İkinci grup fonksiyon Macar notasyonu 
kullanılmayan fonksiyon isimlerinde oluşmuştur. Bunlar UNIX uyumludur. Kursta UNIX 
uyumlu soket API fonksiyonları üzerinde durulacaktır. Aslında soket API’leri yalnızca TCP/IP 
protokolleri için değil pek çok protokol ailesi için ortak tasarlanmıştır. 

Socket Fonksiyonları

Bu  bölümde  UNIX  uyumlu  socket  fonksiyonları  ele  alınarak  işlenecektir.  Bu 
fonksiyonların yanı sıra Windows sistemlerine özgü çeşitli fonksiyonlar da değerlendirilecektir. 
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WSAStartup Fonksiyonu

Bu  fonksiyon  socket  uygulaması  yapmadan  önce  mutlaka  çağırılması  gereken  bir 
fonksiyondur. Bu fonksiyonla socket sistemi için çeşitli ilk işlemler yapılmaktadır. Prototipi:

int WSAStartup(
WORD wVersionRequested,
 LPWSADATA lpWSAData

);

Fonksiyonun birinci parametresi kullanılmak istenen socket library version’ıdır. Version 
numarası yüksek anlamlı byte değeri noktanın sağındaki, düşük anlamlı byte değeriyse noktanın 
solundaki değer olmak üzere iki byte uzunluğunda WORD formatında girilir. Version numarası 
kolaylık olması bakımından MAKEWORD(low, high) makrosuyla girilebilir. Bu değer yalnızca 
istenilen değerdir. Eğer sistemde bu version yoksa daha düşük version’la çalışma kabul edilir. 
Örneğin  kullanılması  istenilen  sürüm  2.2  ise  MAKEWORD(2,  2)  olarak  kullanılabilir. 
Fonksiyonun  ikinci parametresi  WSADATA isimli  bir  yapının adresidir.  Fonksiyon bir  takım 
değerli bilgileri bu yapıya doldurur. Fonksiyonun geri dönüş değeri 0 ise işlem başarılıdır, 0 dışı 
ise işlem başarısızdır. 

WSACleanup Fonksiyonu

Bu  fonksiyon  socket  çalışması  bittikten  sonra  bir  kez  çağırılmalıdır.  WSAStartup 
fonksiyonuyla yapılan ilk işlemlerin geri alınmasını sağlar. Prototipi:

int WSACleanup(void);

Fonksiyon başarılıysa 0 değeri, başarısız ise 0 dışı bir değere geri döner. 

WSAGetLastError Fonksiyonu

Socket  ile  ilgili  son  çağırılan  fonksiyon  başarısız  olmuşsa  başarısızlık  nedeni 
WSAGetLastError  fonksiyonuyla  elde  edilir.  Yani  GetLastError  fonksiyonu  socket  hatalarını 
içermez. 

socket Fonksiyonu

WSAStartup  ile  socket  library  için  başlangıç  işlemleri  yapıldıktan  sonra  sıra  socket 
çalışması  için  bir  handle  elde  etmeye  gelir.  Socket  çalışmasına  ilişkin  bir  veri  yapısı  vardır. 
socket fonksiyonuyla bu veri yapısı tahsis edilir ve bu veri yapısına ilişkin bir handle elde edilir. 
Fonksiyonun geri dönüş değeri unsigned int türündendir. HANDLE türünden değildir. socket bir 
kernel nesnesi değildir. Prototipi:

SOCKET socket(
int af, 
int type,
int protocol

);
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Fonksiyonun geri dönüş değeri SOCKET türündendir. SOCKET Windows sistemlerinde 
typedef  unsigned  int  SOCKET; biçiminde  typedef  edilmiştir.  Aslında  pek  çok  sistemde  bu  isim 
unsigned int biçimdedir, ancak tasarımda farklı bir tür olabileceği de belirtilmektedir. Bu yüzden 
fonksiyonun geri dönüş değerinin atanacağı değişkenin türünün de SOCKET biçiminde alınması 
taşınabilirlik açısından daha iyidir. 

SOCKET sock;

sock = socket(..);

Fonksiyonun birinci parametresi kullanılacak protokol ailesini belirler. Eğer TCP/IP ailesi 
belirtilecekse  AF_INET  biçiminde  girilmelidir.  Diğer  aileler  başka  sembolik  sabitlerle  ifade 
edilirler.  Fonksiyonun  ikinci parametresi  kullanılacak  socket’in  türünü belirtir.  Socket  biçimi 
“stream” ya  da “datagram” olabilir.  Stream socket’ler  TCP ailesinde kullanılır.  Bu parametre 
stream  socket’leri  için  SOCK_STREAM,  datagram  socket’leri  için  ise  SOCK_DGRAM 
biçiminde girilir. Fonksiyonun  üçüncü parametresi protokol ailesinde seçilen protokolü belirtir. 
TCP protokolü için IPPROTO_TCP girilmelidir. Bu durumda tipik bir TCP/IP uygulaması için 
socket fonksiyonu şöyle çağırılmalıdır:

SOCKET sock;

sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
if (sock == INVALID_SOCKET) {

printf(“Cannot create socket..\n”);
}

Fonksiyon başarısızlık durumunda INVALID_SOCKET değerine geri dönmektedir. 

closesocket Fonksiyonu

Açılan bir socket bu fonksiyonla kapatılmalıdır. Prototipi:

int closesocket(
SOCKET s

);

Fonksiyon başarı durumunda 0, başarısızlık durumunda SOCKET_ERROR değerine geri 
döner. Başarısızlık sebebi WSAGetLastError fonksiyonu ile alınabilir. 

Client ve Server Programları için Fonksiyonlar

Diğer  socket  fonksiyonlarının  çoğu  client  ya  da  server  programlarına  özgü 
fonksiyonlardır.  Bu  nedenle  artık  bu  fonksiyonları  hangi  tür  program  yazdığımıza  yönelik 
açıklamak gerekir. Yani bazı fonksiyonlar client programı yazılırken kullanılır, bazılarıysa server 
programı yazılırken kullanılır. 

Client Programın Organizasyonu ve Client Fonksiyonları
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Bir client programın tipik organizasyonu şöyledir:

Tipik  bir  client  program  server  programa  bağlanarak  çalışır.  Bağlanma  işlemi  connect 
fonksiyonuyla yapılır. Bağlantı kurulduktan sonra veri transferi send ve receive fonksiyonlarıyla 
yapılır.  connect  fonksiyonuyla  bağlanabilmek  için  server  programın  çalıştığı  makinanın  IP 
adresinin bilinmesi gerekir. Makine ismi ya da domain ismi(yani internet ismi) bilindiği zaman IP 
numarası elde edilebilir. 

connect Fonksiyonu

Bu fonksiyon server tarafın IP numarası bilindiğinde bağlantı için kullanılır. Prototipi:

int connect(
 SOCKET s, 
 const struct sockaddr FAR *name,
 int namelen
);

Fonksiyonun  birinci parametresi  bağlantıda  kullanılacak  socket2in  handle  değeridir. 
İkinci parametre server IP adresini ve bağlanılacak port numarasını belirtmekte kullanılan genel 
yapının  ismidir.  Burada  belirtilen  sockaddr  isimli  yapı  gerçekte  kullanılan  yapı  değil,  genel 
kullanılan bir yapıdır.  Yani buraya bir yapının adresi geçirilir  ama bu yapının ismi kullanılan 
protokole  göre  değişmektedir.  Örneğin  TCP/IP  uygulamaları  için  aslında  sockaddr_in  yapısı, 
UNIX protokolleri için sockaddr_un yapısı kullanılmaktadır. Yani biz TCP/IP uygulamaları için 
sockaddr_in yapısını kullanacağız, ancak derleme zamanında problem çıkmaması için sockaddr * 
türüne dönüştürme uygulayacağız. Fonksiyonun üçüncü parametresi ikinci parametresiyle adresi 
verilen  yapının  uzunluğudur.  Fonksiyon  bu  parametreyle  aslında  ikinci  parametrede  girilen 
yapının türünü belirlemektedir. Fonksiyonun geri dönüş değeri başarı durumunda 0, başarısızlık 
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durumunda  SOCKET_ERROR  biçimindedir.  Başarısızlığın  nedeni  WSAgetLastError  ile  elde 
edilebilir. 

sockaddr_in Yapısı

struct sockaddr_in {
 short sin_family;
 u_short sin_port;
 struct  in_addr sin_addr;
 char    sin_zero[8];
};

Bu yapıya  genel olarak server bilgileri  doldurulur.  Client  bağlanmak için  server’ın IP 
adresini bilmek zorundadır. Ancak server bağlanmak için client hakkında bir şey bilmek zorunda 
değildir. Bağlantı sağlandığında server otomatik olarak client’a ait bilgileri elde eder. 

Yapının birinci elemanı olan sin_family server’ın ilişkin olduğu protokol ailesini belirtir. 
Normal olarak(TCP/IP için) bu parametre PF_INET olarak girilmelidir. Yapının  ikinci elemanı 
bağlanılacak  port  numarasıdır.  Bu  elemanın  normal  olarak  1024’ten  büyük  olması  beklenir. 
Çünkü ilk 1024’ü standart kullanılan port’lara ilişkindir. Yapının üçüncü elemanı olan sin_addr 
in_addr  isimli  bir  yapı  değişkenidir.  Bu  eleman  IP  adresinin  belirlenmesinde  kullanılır.  IP 
numarası  değişik  formlarda  olabilmektedir.  Bu  nedenle  in_addr  yapısı  aşağıdaki  biçimde 
bildirilmiştir: 

struct in_addr {
union {

struct {
u_char s_b1,

s_b2,
s_b3,
s_b4;

} S_un_b;
struct {

u_short s_w1,
s_w2;

} S_un_w;
u_long S_addr;

} S_un;
};

sin_addr IP adresinin belirlenmesi için kullanılır. 

#define S_un.S_addr s_addr

Görüldüğü  gibi  sin_addr.s_addr  unsigned  long  türündendir.  İşte  server  programın  IP 
numarası 4 byte’lık bir long değer gibi bu ifadeyle girilebilir. 

Server Programının Organizasyonu ve Server Fonksiyonları
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Server  program şöyle  bir  organizasyondadır:  Bir  döngü içerisinde  client  programların 
bağlanma isteklerini kabul eder ve bağlantıyı  sağlar. Bağlanan client program ile haberleşmek 
için  ayrı  bir  thread  oluşturulur.  Yani  server  programları  genellikle  çok  thread’li  bir  yapıya 
sahiptirler. 

bind Fonksiyonu

Bu fonksiyon server programın bağlantı için kendi bilgilerini oluşturmasında kullanılır. 
Yani burada şu belirlemeler yapılır:
- Hangi  IP  numarasına  ait  client  programlarla  bağlantı  kurulacaktır?  Seçeneklerden  birisi 

INADDR_ANY biçimindedir.  Bu seçenekle  IP numarası  ne olursa olsun,  tüm client’larla 
bağlantı kurulur. 

- Server hangi protokol ailesine ilişkindir? 
- Server’ın bağlanmada kullanılacağı port numarası nedir?

Prototipi:
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int bind (
SOCKET s,                          
const struct sockaddr FAR *name,
int namelen

);

Server program için tipik bir çağırma biçimi şöyledir:

struct sockaddr_in server;
server.sin_family = AF_INET;
server.sin_port = htons(port_no);
server.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
if (bind(sock, (struct sockaddr *) &server, sizeof(server) == SOCKET_ERROR) {

printf(“binding error\n”);
exit(1);

}

Burada kullanılan htons fonksiyonu port numarasını big endian biçime dönüştürür. Bu fonksiyon 
short bir parametre alır. Little endian formatından big endian formatına dönüştürme yapar. Çünkü 
bind fonksiyonu bütün sayıların big endian formatında bulunmasını ister. Benzer biçimde htonl 
fonksiyonu aynı işlemi unsigned long için yapmaktadır. Aslında bütün socket fonksiyonlarında 
socket fonksiyonlarının istediği değerler big endian formatında girilmektedir. 

listen Fonksiyonu

Bu fonksiyon client bağlantıları için network’teki kuyruk sistemini oluşturur. Prototipi:

int listen (
SOCKET s,
int backlog

);

Fonksiyonun  ikinci parametresi  kuyruk uzunluğunu belirlemekte kullanılır.  Örneğin bu 
parametre 8 ise, bağlantı kurulmadan bekleyecek client programların sayısı 8’i geçemez. 

accept Fonksiyonu

Bu  fonksiyon  client  programın  connect  ile  bağlantı  isteğine  yanıt  veren  gerçek 
fonksiyondur. accept fonksiyonu parametre olarak bind işleminde kullanılan yerel socket bilgisini 
alır. Fonksiyon geri dönüş değeri olarak client’la haberleşmekte kullanılan yeni bir socket handle 
değeri verir. Genellikle yeni bir bağlantı kurulduğunda bir thread yaratılır bağlantı kurulan client 
program ile o thread haberleşir. Yani her thread farklı bir client program ile haberleşecek biçimde 
bir organizasyon tercih edilir. Prototipi:

SOCKET accept(
SOCKET s,
struct sockaddr FAR *addr,

 int FAR *namelen
);
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Fonksiyonun  birinci parametresi  yerel  socket  numarası,  ikinci parametresi  bağlantı 
sağlanmış  olan  client  programına  ilişkin  bilgilerdir.  Fonksiyonun  üçüncü parametresi  ikinci 
parametresiyle belirtilmiş olan yapının uzunluğudur. Bu parametreye fonksiyonu çağıracak kişi 
değerini yerleştirir, fonksiyon client tarafın bilgilerini içeren yapının uzunluğunu bu parametreye 
ayrıca  yerleştirmektedir.  Yani  buradaki  parametre  fonksiyon  tarafından  ikinci  parametresiyle 
verilmiş  olan  adresin  tahsisat  uzunluğunun  belirlenmesinde  kullanılır.  Eğer  client  tarafın 
sockaddr  yapısı  daha büyükse  fonksiyon başarısız  olur,  ancak fonksiyon üçüncü parametreye 
yapının gerçek uzunluk bilgisini yerleştirir. Bu parametre NULL olarak girilebilir. Bu durumda 
fonksiyon  tahsisat  kontrolü  yapmaz.  Fonksiyonun  geri  dönüş  değeri client  haberleşmesinde 
kullanılacak yeni  socket  değeridir.  Bu socket değeri  recv ve send fonksiyonlarında parametre 
olarak kullanılmalıdır. 

recv Fonksiyonu

Client  ile  server  arasında  bağlantı  kurulduktan  sonra  sıra  bilgi  transferine  gelir.  Bu 
fonksiyon her iki tarafın da kullanabileceği bir bilgi alma fonksiyonudur. Prototipi:

int recv(
SOCKET s,
char *buf,
int len, 
int flags

);

Fonksiyonun  birinci parametresi  socket  numarası,  ikinci parametresi  transfer  adresi,  üçüncü 
parametresiyse  ne  kadar  bilginin  elde  edileceğidir.  Son parametre  MSG_PEEK  biçiminde 
girilebilir, ya da 0 ile geçilebilir. Fonksiyonun geri dönüş değeri okunan byte miktarıdır. 

Bu  fonksiyon  blokeli  ya  da  blokesiz  modda  çalışabilir.  Her  iki  modda  da  davranışı 
değişiktir. Socket default olarak blokeli modda açılır. İstenirse blokesiz moda geçirilebilmektedir. 

Fonksiyonun Blokeli Moddaki Çalışma Biçimi

 Network haberleşmesinde her türlü transfer işlemi bir tampon bölge aracılığıyla yapılır. 
Blokeli  modda  eğer  recv  ile  okunmak  istenilen  bilginin  uzunluğu  tampondaki  bilginin 
uzunluğundan az ya da eşitse recv bilginin hepsini okur, okuyabildiği byte sayısıyla geri döner. 
Okunmak  istenen  değer  tampondakinden  büyükse  recv  tamponda  olanın  hepsini  okur,  bloke 
olmaz.  recv yalnızca tamponda hiçbir  bilgi yoksa bloke olur. O halde blokeli  modda n kadar 
byte’ın okunabilmesi için aşağıdaki gibi bir algoritma oluşturulmalıdır. 

char *getinfo((SOCKET s, char *buf, int n)
{

int idx, nleft, ret;

idx = 0;
nleft = n;
while(nleft > 0) {

ret = recv(s, &buf[idx], nleft, 0);
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if (ret == 0)
return NULL;

if (ret == SOCKET_ERROR)
return NULL;

nleft -= ret;
idx += ret;

}
return buf;

}

recv fonksiyonu socket numarası geçersizse ya da socket kapatılmışsa SOCKET_ERROR 
değerine geri döner. recv fonksiyonu ile 0 byte okunmaya çalışılırsa fonksiyon 0 ile geri döner. 
Karşı  taraf  socket’i  başarılı  biçimde kapatmışsa da fonksiyon 0 ile  geri  dönmektedir.  Burada 
görüldüğü  gibi  getinfo  fonksiyonu  ancak  istediğimiz  kadar  okuma  yapılabilmişse  geri 
dönebilmektedir. 

Fonksiyonun Blokesiz Modda Çalışması

Bu modda recv hiç bloke olmadan her zaman geri döner. Yani network tamponunda hiç 
bilgi olmasa da recv geri döner. Ancak hiç okuma yapamadan geri dönmüşse, geri dönüş değeri 
SOCKET_ERROR olur. Fonksiyonu çağıran kişi recv fonksiyonunun ne sebeple geri döndüğünü 
WSAGetLastError  fonksiyonundan  anlar.  Eğer  tamponda  bilgi  olmamasından  dolayı  geri 
dönmüşse  WSAGetLastError  WSAEWOULDBLOCK  değerine  geri  döner.  şimdi  aynı 
fonksiyonun blokesiz okuma için yazılmış biçimine bakalım: 

char *getinfo((SOCKET s, char *buf, int n)
{

int idx, nleft, ret;

idx = 0;
nleft = n;
while(nleft > 0) {

ret = recv(s, &buf[idx], nleft, 0);
if (ret == 0)

return NULL;
if (ret == SOCKET_ERROR) {

if (WSAGetLastError() == WSAEWOULDBLOCK)
continue;

else
return NULL;

}
nleft -= ret;
idx += ret;

}
return buf;

}

Buradaki kod blokesiz okumanın avantajını kısmen kullanabilir. Çünkü meşgul bir döngü 
oluşturmaktadır. Burada belirtilen her iki okuma biçiminde de, Windows altında ayrı bir thread 
yaratmak gerekir. Çünkü her iki biçimde de blokede ya da meşgul döngü içerisinde bir gecikme 
söz  konusu  olacaktır.  Pencere  işlemlerinin  okuma  ve  yazmadan  etkilenmemesi  için  ilk 
düşünülecek  şey,  okuma  ve  yazma  işlemlerinin  ayrı  bir  thread  tarafından  yapılmasının 
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sağlanmasıdır. Eğer Windows sistemlerinde çalışıyorsak thread açmadan blokesiz modda okuma 
yazma  yapmanın  güzel  bir  yolu  vardır.  Yani  Windows’un  mesaj  sistemiyle  socket  işlemleri 
entegre edilmiştir. Özetle bu entegrasyon şöyle yapılmıştır: Bir takım socket olayları oluştuğunda 
belirlenen bir pencereye mesajlar gönderilir. Bu mesajların içerisinde de işlemler yapılır. Örneğin 
n  byte’lık  bir  bilginin  okunması  şöyle  yapılabilir:  Tampona  herhangi  bir  socket  için  bilgi 
geldiğinde bir  mesaj  oluşur.  Mesaj  parametrelerinden bir  tanesi  socket  numarasıdır.  Biz  de o 
socket’i kullanarak recv fonksiyonuyla okuma yaparız. 

send Fonksiyonu

Bu  fonksiyon  da  tamamen  recv  fonksiyonu  gibi  çalışır.  Blokeli  ve  blokesiz  olarak 
kullanılabilmektedir. Prototipi:

int send (
SOCKET s,
const char *buf, 
int len,
int flags

);

send  fonksiyonu  gönderilecek  bilgiyi  yalnızca  network  tamponuna  bırakır.  Yani 
fonksiyon geri döndüğünde bilginin iletilmiş olmasının garantisi yoktur. send fonksiyonu blokeli 
modda tampona yazabildiği  kadar bilgiyi  yazar, kaç byte yazmış olduğu bilgisiyle  geri döner. 
tamponun  tamamen  dolu  olması  nedeniyle  hiç  yazamazsa  bloke  olur.  Blokeli  modda  n  byte 
gönderen fonksiyon öncekinin aynısı olarak şöyle yazılabilir: 

char *sendinfo((SOCKET s, char *buf, int n)
{

int idx, nleft, ret;

idx = 0;
nleft = n;
while(nleft > 0) {

ret = send(s, &buf[idx], nleft, 0);
if (ret == 0)

return NULL;
if (ret == SOCKET_ERROR)

return NULL;
nleft -= ret;
idx += ret;

}
 return buf;

}

send fonksiyonu blokesiz modda ise şöyle çalışır: Fonksiyon her zaman geri döner. Tıpkı 
recv  fonksiyonunda  olduğu  gibi  hiç  yazamazsa  SOCKET_ERROR  değeriyle  geri  döner. 
WSAGetLastError  WSAEWOULDBLOCK  değerini  verir.  Yani  fonksiyon  şu  durumlarda 
SOCKET_ERROR değerine geri döner:
1. Socket karşı taraf tarafından kapatılmıştır. 
2. Fonksiyon tampona hiç bilgi yazamamıştır. 
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3. Geçersiz bir socket numarası kullanılmıştır. 

Windows Mesajları ile Blokesiz Modda Socket İşlemleri

Birtakım socket olayları gerçekleşmeden önce yada gerçekleştikten sonra istenirse çeşitli 
socket  mesajları  oluşturulabilir.   Böylece  socket  işlemleri  windows  altında  daha  kolay  bir 
biçimde  yapılmış  olur.   Böyle  bir  mesaj  sisteminin  oluşturulması  WSAAsyncSelect 
fonksiyonunun çağırılması ile gerçekleştirilir.  

int WSAAsyncSelect(SOCKET, sock, HWND hwnd, UINT uMsg, LONG lEvent);

Fonksiyonun  birinci parametresi  kullanılacak  olan  socket  numarasıdır.  Fonksiyonun  ikinci 
parametresi  socket  işlemi  gerçekleştiğinde  mesajın  gönderileceği  mesajın  handle  değeridir. 
Fonksiyonun üçüncü parametresi olay gerçekleştiğinde hangi numaraları mesajın gönderileceğini 
belirtir.  Bu  parametre  genellikle  winsock.h  başlık  dosyası  içinde  tanımlanmış  olan 
WM_ASYNCSOCK  sembolik  sabiti  biçiminde  girilir.  Fonksiyonun  son parametresi  hangi 
olaylara  ilişkin  mesaj  gönderileceğini  belirlemekte  kullanılır.  Aşağıdaki  sembolik  sabitlerin 
kombinasyonundan oluşur.

FD_CONNECT
FD_ACCEPT
FD_READ
FD_WRITE
FD_CLOSE
FD_OOB //Out of band

Örneğin  bu  parametre  FD_CONNECT  |  FD_READ  |  FD_WRITE  |  FD_CLOSE  biçiminde 
girilebilir.  

Fonksiyonun  geri  dönüş  değeri başarısızlık  durumunda  SOCKET_ERROR,  başarı 
durumunda 0’dır.  Bu fonksiyon çağırıldığında socket otomatik olarak blokesiz moda geçirilir. 
Yani hiçbir socket fonksiyonu bloke olmaz. 

Bir  socket  olayı  gerçekleştiğinde  Windows  otomatik  olarak  bu  fonksiyonla  belirtilen 
mesajı pencereye belirtilir. Mesajın parametreleri şunlardır:

wParam Olayın ilişkili olduğu socket’in handle değeridir.
lParam Değeri  aşağıdaki  makroya  sokulduğunda  elde  edilen  değer  mesajın  ne  sebepten 

geldiğini anlatır.

WSAGETSELECTEVENT(lParam)

Bu  değer  FD_CONNECT,  FD_ACCEPT,  FD_READ,  FD_WRITE,  FD_CLOSE,  FD_OOB 
değerlerinden birisidir.  Bu makro winsock.h içerisinde şu şekilde tanımlanmıştır:

#define WSAGETSELECTEVENT(lParam) LOWORD(lParam)

93



WSAGETSELECTERROR(lParam)  makrosu  ise  HIWORD(lParam)  biçiminde  tanımlanmıştır. 
Bu değer ya sıfır yada oluşacak hatanın numarasını verir.  

Pencere fonksiyonlarının socket mesajlarını işleme biçimi aşağıdaki gibi olabilir.  

case WM_ASYNCSOCK : 
switch (WSAGETSELECTEVENT(lParam)) {

case FD_CONNECT:
case FD_ACCEPT:
case FD_READ:
case FD_WRITE:
case FD_CLOSE:
case FD_OOB:
}

break;

Mesajlar şu nedenlerle oluşmaktadır:

FD_CONNECT Client  program  connect  fonksiyonu  ile  bağlanmaya  çalıştığında  blokesiz 
modda fonksiyon hemen sonlanır  ama bağlantı  daha sonra gerçekleşebilir. 
İşte bu mesaj bağlantının gerçekleşince gönderilmektedir.  

FD_ACCEPT Client connect ile sunucuya bağlanmak istediğinde sunucuya bu mesaj gelir. 
Bu  mesaj  içerisinde  sunucu  accept  fonksiyonu  ile  bağlantıyı 
gerçekleştirmelidir. 

FD_CLOSE Bu mesaj karşı taraf socket’i kapattığında çağrılmaktadır.   Örneğin istemci 
socket’i  kapattığında sunucuya bu mesaj  gelir.   Sunucu programda normal 
olarak closesocket uygulamalıdır.

FD_READ Karşı taraf send ile bir bilgi gönderdiğinde bu mesaj oluşur. Normal olarak bu 
mesajda  recv  fonksiyonu  ile  okuma  yapılmalıdır.  Bu  mesaj  içerisinde 
asenkron olarak n byte şöyle bir algoritma ile okunabilir.

int index, nLeft;
nLeft = n;
index = 0;

case FD_READ:
len = recv(wParam, &buf[index], nLeft, 0);
if (len = SOCKET_ERROR) {

...

...

...
return;

}
if (len == nLeft) {

işleme sok
nLeft = n;
index = 0;

}
else {

nLeft = len;
index = len;

}
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break;

Bu algoritmada eğer recv fonksiyonu ile buffer’da olandan daha az bilgi okunmuş ise recv 
fonksiyonu  bunu  fark  ederek  bir  daha  FD_READ mesajı  oluşturur.  Birden  fazla  istemci  ile 
uğraşırken  bilginin  hangi  istemci  tarafından  gönderildiği  mesajın  wParam  parametresinden 
anlaşılabilir. İşte çok sayıda istemci için algoritma şöyle düzenlenebilir. 

accept fonksiyonu ile bağlantı sağlandığında aşağıdaki gibi bir yapı dizisine bir eleman 
eklenir.

struct {
SOCKET sock;
BYTE buf[SIZE];
int nLeft;
int index;

};

Şimdi FD_READ mesajı geldiğinde socket numarası anahtar olarak kullanılarak dizide 
arama yapılır. Dizinin elemanı bulunur. Yapı elemanları güncellenir. 

FD_WRITE

send fonksiyonu ile tüm bilgi gönderilemez ise fonksiyon gönderilen miktarla geri döner. 
send fonksiyonu gönderme işlemini çeşitli nedenlerden dolayı başaramaz ise bu mesaj oluşur.  Bu 
mesaj  içerisinde  send  fonksiyonunun  neden  mesajı  gönderemediği  araştırılmalı  eğer 
WSAE_WOODBLOCK  nedeni  ile  gönderilememiş  ise  kalanın  gönderilme  işlemine  devam 
edilmelidir. 

case FD_WRITE:
...
SendData(wParam);
...
break;

int nLeft, index;

BOOL SendData(SOCKET sock)
{

int len;

while (neft > 0) {
len = send(sock, &buf[index], nLeft, 0);
if (len == SOCKET_ERROR){

if (WSAGetLastError() != WSAE_WOODBLOCK)
return TRUE;

return FALSE;
}
nLeft = len;
index = len;

}
return TRUE;

}
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Çalışılan Makinanın IP Numarasının Elde Edilmesi

Bir IP numarasının elde edilebilmesi için en azından makine isminin bilinmesi gerekir. 
Bir  API fonksiyonu makine ismini  alır,  diğer bir  fonksiyon da makine  ismini  IP numarasına 
dönüştürür. 

gethostname Fonksiyonu

Bu fonksiyon çalışılan makinanın ismini almakta kullanılır. Makine ismi internete bağlı 
olunan durumda domain ismi anlamına da gelir. 

int gethostname(
char *name,
int namelen

);

Fonksiyonun  birinci parametresi  makine  isminin  yerleştirileceği  adres,  ikinci 
parametresiyse  bu  buffer  alanının  uzunluğudur.  Fonksiyon  başarılıysa  0  değerine,  başarısızsa 
SOCKET_ERROR değerine geri döner. 

gethostbyname Fonksiyonu

Bu  fonksiyonu  makine  ismini  parametre  olarak  alır  ve  IP  numarasını  elde  etmekte 
kullanılır.

 
struct hostent *gethostbyname(

const char *name
);

Fonksiyon  parametre olarak makine ismini alır ve IP adresini hostent türünden bir yapı 
değişkeni  içerisine  yerleştirip,  bu yapının  başlangıç  adresiyle  geri  döner.  Fonksiyonun 
geri verdiği adres static bir nesnenin adresidir, dolayısıyla free hale getirilmemelidir. 

struct hostent{
char *h_name;
char **h_aliases;
short h_addrtype;
short h_length;
char ** h_addr_list;

};

Yapının  son  elemanı  bir  gösterici  dizisinin  adresidir.  Yani  fonksiyon  birden  fazla  IP  adresi 
verebilmektedir.  Biz  bu dizinin ilk  elemanıyla  belirtilen  IP adresini  almak isteriz.  Winsock.h 
içerisinde aşağıdaki gibi bir makro vardır:

#define h_addr h_addr_list[0]
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Yapının bu elemanından elde ettiğimiz IP adresi noktalı biçimdedir. Oysa sockaddr_in yapısında 
IP adresi big endian formunda long türündedir. Fonksiyon başarısızlık durumunda NULL pointer 
değerine geri dönmektedir. 

IP adresini elde eden kod aşağıdaki gibi düzenlenebilir:

char buf[SIZE];
int result;
struct hostent *host;

result = gethostname(buf, SIZE);
if (result == SOCKET_ERROR) {

printf(“cannot get machine name\n”);
exit(1);

}
host = gethosbytname(buf);
if (host == NULL) {

printf(“cannot get IP\n”);
exit(1);

}
puts(host->h_addr);

Tüm kod aşağıdaki gibidir:

{
char buf[SIZE];
int result;
struct hostent *host;
WSADATA ws;
long ip;

WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &ws);
result = gethostname(buf, SIZE);
if (result == SOCKET_ERROR) {

printf("cannot get machine name\n");
exit(1);

}
puts(buf);
host = gethostbyname(buf);
if (host == NULL) {

printf("cannot get IP\n");
exit(1);

}
memcpy(&ip, host->h_addr_list[0], host->h_length);

strcpy(buf, inet_ntoa(*(struct in_addr *) &ip));
puts(buf);
WSACleanup();

}

HOSTENT yapısının h_addr elemanında bulunan IP numarası 4 byte uzunluğunda long 
formatta  bir  değerdir.  Ancak  h_addr  char  türden  bir  adrestir.  Bu  yüzden  aşağıdaki  işlem IP 
numarasını long formata dönüştürmek için yeterlidir:
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long ip;
memcpy(&ip, host->h_addr, host->h_length);

long  formattaki  IP  adresini  noktalı  formata  noktalı  formattakini  de  long  formata 
dönüştüren iki fonksiyon vardır:

char FAR * inet_ntoa (  struct in_addr in  );

unsigned long inet_addr (  const char FAR *cp  );

O halde server’ın IP adresini alan bir fonksiyon aşağıdaki gibi yazılabilir: 

unsigned long get_server_ip(char *buf)
{

char hostname[HOST_NAME_SIZE];
struct hostent *pHost;
unsigned long ip;
if(gethostname(hostname, HOST_NAME_SIZE) == SOCKET_ERROR) {

*buf = ‘\0’;
return 0;

}
pHost = gethostbyname(hostname);
if (pHost == NULL) {

*buf = ‘\0’;
}
memcpy(&ip, pHost->h_addr, pHost->h_length);
strcpy(buf, inet_ntoa(*(struct in_addr *)&ip));
return ip;

}

Fonksiyonun kullanımına örnek:

{
char buf[50];
unsigned long ip;

ip = get_server_ip(buf);
if (ip == 0) {

printf(“cannot get ip\n”);
exit(1);

}
printf(“%lx\n”, ip);
puts(buf);

}

Tipik Bir Sohbet Programının Tasarımı

Basit  bir  chat  programı  için  server  bir  client’tan  gelen mesajı  sisteme bağlı  olan tüm 
client’lara  dağıtır.  Yani  bir  client  mesajı  yazıp  ENTER  tuşuna  bastığında  mesaj  server 
programına gönderilir. Server programı da bunu bütün client programlarına yollar. Client’ların 
server’a,  server’ın  da  client’lara  gönderdiği  mesajlar  eşit  uzunlukta  bir  yapı  biçiminde  ifade 
edilir:
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struct CLIENT_TO_SERVER_MSG {
int type;
BYTE buf[SIZE];

};

struct SERVER_TO_CLIENT _MSG {
int type;
BYTE buf[SIZE];

};

int SendToServer(SOCKET sock, const struct CLIENT_TO_SERVER_MSG *pMsg);

int SendToClient(SOCKET sock, const struct SERVER_TO_CLIENT_MSG *pMsg);

Burada type gönderilen mesajın türüdür, buf ise gönderilen mesajın türe bağlı parametrik 
bilgilerini içerir. 

Windows Registry

Windows  sistemlerinde  masa  üstünde  ya  da  denetim  masasında  çeşitli  değişiklikler 
yapıldığında  bu  değişiklikler  bilgisayar  daha  sonra  açıldığında  kalıcı  hale  gelir.  Bunun 
yapılabilmesi için bu değişikliklerin bir dosya içinde saklanması gerekir. Bunun için Windows 
3.x sistemlerinde win.ini ve system.ini dosyaları kullanılmaktaydı. Win.ini dosyasında genellikle 
görüntüye  ilişkin  ayarlar,  system.ini  dosyasında  ise  kernel’a  ilişkin  ayarlar  tutulmaktadır. 
Windows 3.x sistemlerinde ini dosyaları normal text dosyalarıdır. Genel yapısı şöyledir: Köşeli 
parantezler içerisinde anahtar sözcükler vardır, bu anahtar sözcükler ayarlamanın türünü belirtir. 
Köşeli  parantezden  sonra  genel  olarak  ayar  bilgileri  gelmektedir.  Ini  dosyaları  programcılar 
tarafından  da  benzer  amaçla  kullanılabilmektedir.  Ini  dosyalarının  text  formatta  olması  ve 
organizasyon biçimi gittikçe karmaşıklaşan Windows sistemleri  için yeterli  görülmemiştir.  Bu 
nedenle Win32 sistemlerinde ini dosyalarının yerini registry dosyaları almıştır. Registry dosyaları 
text  formatta  değildir.  Tıpkı  dizin-dosya  işleminde  olduğu  gibi  hiyerarşik  bir  veri  tabanı 
görünümündedir. Registry içerisine bilgi yazmak registry içerisinden bilgi okumak, daha pek çok 
yararlı  işlemleri  yapabilmek  için  registry  API  fonksiyonları  vardır.  Bu  API  fonksiyonlarının 
isimleri RegXXX biçimindedir. Registry konusu iki yönlü incelenebilecek bir konudur:

1. Registry işlemlerini yapan API fonksiyonlarının incelenmesi 
2. Registry’de Windows’a özgü ayarların nerede bulunduğunun incelenmesi.

Registry Sisteminin Genel Yapısı

Registry  tamamen  bir  dizin  yapısı  gibi  organize  edilmiştir.  Dizinler  yerine 
anahtarlar(key),  dosyalar  yerineyse  değerler(value)  kullanılır.  Win32’de  registry  genellikle 
system.dat ve user.dat isimli Windows dizininin içerisindeki iki dosya biçiminde oluşturulmuştur. 
Bir anahtar değerlerden ve alt anahtarlardan oluşur. Registry içerisinde aşağıdaki isimlerle default 
6 tane kök anahtar bulunmaktadır:

- HKEY_CLASSES_ROOT
- HKEY_CURRENT_USER
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- HKEY_LOCAL_MACHINE
- HKEY_USERS
- HKEY_CURRENT_CONFIG
- HKEY_DYN_DATA

Bir anahtar istenildiği kadar çok alta anahtara ve değere sahip olabilir. Her anahtarın ve 
değerin  bir  ismi  vardır.  Bir  değerin  bir  ismi  ve  bir  de  data  bilgileri  vardır.  Bir  anatar 
yaratıldığında otomatik olarak bir değer de yaratılır. Yaratılan bu değerin ismi default biçiminde 
isimlendirilir. Registry üzerinde şu işlemler sıklıkla uygulanır:

- Yeni  bir  anahtar  yaratmak.  Tabii  bu  anahtar  başka  bir  anahtarın  alt  anahtarı  olarak 
yaratılacaktır. 

- Bir anahtar için yeni bir değer yaratmak. 
- Bir değer için data girmek.
- Bir anahtarı ya da değeri tamamen silmek.
- Bir anahtarı ağaç üzerinde aramak. 
- Diğerleri...

Registry üzerinde belirtilen bu işlemler, registry editor programıyla manuel olarak, ya da 
registry API fonksiyonlarıyla programlama yoluyla yapılabilir. Registry’de yukarıda belirtildiği 
gibi  6  adet  kök  giriş  vardır.  Bu  girişler  aslında  belirli  konuya  ilişkin  bilgileri  tutar. 
HKEY_CLASSES_ROOT  altında  dosya  türlerinin  ilişkilendirildiği  dosyalar  bulunur. 
HKEY_CURRENT_USER altında login bilgileri,  control panel bilgileri  vb gibi tutulmaktadır. 
HKEY_LOCAL_MACHINE  altında  aygıt  sürücülerine  ilişkin  bilgiler  vardır. 
HKEY_CURRENT_CONFIG içerisinde plug and play bilgileri bulunur. Ancak tabii bir setting 
bilgisinin hangi anahtarla hangi değerlerin içerisinde tutulacağı ayrıca öğrenilmek zorundadır. 

Dosya İlişkilendirme İşleminin Registry Karşılığı

Bir uzantıya sahip dosyaların hangi icon ile görüntüleneceği, o dosya üzerinde double-
click yapıldığında hangi program ile açılacağı registry içerisinde belirlenmektedir. Herhangi bir 
uzantılı dosya üzerinde double-click yapıldığında Windows sırasıyla şunları yapar:

1. Registry  içerisine  bakarak  o  uzantıya  sahip  olan  dosyaların  hangi  program  ile  birlikte 
açılacağını tespit eder. 

2. O programı CreateProcess  fonksiyonuyla  basılan dosyayı  command line argüman yaparak 
çalıştırır. Tabii exe dosyanın bir komut satırı alacak biçimde yazılmış olması gerekmektedir. 

Dosya ilişkilendirmesinin registry karşılığı şöyledir:

1. HKEY_CLASSES_ROOT altında .ext biçiminde bir anahtar yaratılır. Ve bu anahtarın default 
isimli değerine belirleyici bir yazı girilir. 
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2. HKEY_CALSSES_ROOT altında belirleyici yazı ismi ile bir anahtar oluşturulur ve aşağıdaki 
ağaç yaratılır.

3. Burada yaratılan Command isimli anahtarın default isimli değerine dosyanın açılacağı exe file 
yazılır. Örneğin: “C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE %1”

4. Belirlenen  uzantıya  sahip  olan  dosyaların  hangi  icon  ile  görüntüleneceği  DefaultIcon 
anahtarının  default  isimli  değeri  kullanılarak  belirlenir.  Default  isimli  değer  şöyle  girilir. 
Örneğin: “C:\WINDOWS\SYSTEM\SHEL32.DLL”, 1 
Buradaki sayı pozitif ise dosyanın kaçıncı sıradaki icon'unun kullanılacağını belirtilir. Eğer 
buradaki  sayı  –n  biçiminde  ise  resource  numarası  n  olan  icon  görüntülenir.  Ayrıca  shell 
anahtarının altında open dışında yeni anahtarlar yaratılabilir bu durumda farenin sağ tuşuna 
basıldığında(tabi  o  uzantılı  dosyalarda)  menüde  o  anahtar  da  görüntülenir.  Böylece 
istediğimiz  uzantılı  bir  dosyanın  üzerinde  farenin  sağ  tuşuna  basıldığında  menüde  özel 
seçeneklerin görüntülenmesi sağlanabilir. 

Registry API Fonksiyonları

Registry API'leri özetle şu işlemleri yapar: 
1. Bir anahtarın altında yeni bir anahtar yaratır.
2. Bir anahtarı siler.
3. Bir anahtar için bir değer alanı yaratır.
4. Bir değer alanını siler.
5. Registry ağacı içersinde dolaşımı sağlar.

RegCreateKeyEx Fonksiyonu

Bu fonksiyonun Ex siz biçimde eski biçiminde vardır.
Prototipi:

LONG RegCreateEx (
HKEY hKey, 
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LPCTSTR lpSupKey,
DWORD Reserved,
LPTSTR lpClass,
DWORD dwOptions,
REGSAM SamDesired,
LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes,
PHKEY phkResult,
LPDWORD lpdwDisposition

);

Bir anahtarla uğraşmadan önce o anahtarla ilişkin bir handle elde edilir. Yani yaratılan bir 
anahtarın handle değeri elde edilir. Sonra o handle değeri kullanılarak işlem yapılır.

Fonksiyonun birinci parametresi anahtarın altında yaratılacağı anahtarın handle değeridir. 
Ana  anahtarların  handle  değerleri  HKEY_CLASSES_ROOT,  HKEY_CURRENT_CONFIG 
biçiminde  sembolik  sabit  olarak define edilmiştir.  Fonksiyonun  ikinci parametresi  yaratılacak 
anahtarın ismidir. Bu isim sade olabileceği gibi \ ile ayrılmış bir path belirtebilir. Path ifadesinin 
başında \ olmamalıdır. Örneğin:

RegCreateKey(HKEY_CLASSES_ROOT, “Kaan\\Ali\\Veli”,.....); 

Eğer  path  içerisindeki  anahtarlar  daha  önce  yoksa  bu  anahtarların  hepsi  sırası  ile  yaratılır. 
Fonksiyonun  üçüncü parametresi  reserved  durumundadır,  sıfır  girilmelidir.  Fonksiyonun 
dördüncü parametresi  anahtarın sınıfını  belirler.  NULL olarak girilebilir.  Fonksiyonun  beşinci 
parametresi  yaratılan  anahtarın  kalıcılığı  konusunda  bilgi  verir.  Bu  parametre  şu  sembolik 
sabitlerden  biri  olarak  girilebilir:  REG_OPTION_NUM_VOLATILE, 
REG_OPTION_VOLATILE,  REG_OPTION_BACKUP_RESTORE.  Bu  parametre  default 
olarak  REG_OPTION_NUM_VOLATILE  girilebilir.  Fonksiyonun  altıncı parametresi 
yaratılacak  anahtara  erişim  haklarını  belirler.  Örneğin  bu  parametre  KEY_READ, 
KETY_WRITE,  KEY_SET_VALUE,  KEY_ALL_ACCESS  biçiminde  olabilir.  Bu  parametre 
KEY_ALL_ACCESS  olarak  girilebilir.  Fonksiyonun  yedinci parametresi  güvenlik  bilgilerini 
içerir, NULL geçilebilir. Fonksiyonun  sekizinci parametresi yaratılan anahtarın handle değerini 
tutacak göstericidir. Fonksiyonun son parametresi DWORD türünden bir değişkenin adresini alır. 
Bu değişkenin içerisine şu değerlerden biri yerleştirilir:

REG_CREATED_NEW_KEY
REG_OPENED_EXISTING_KEY

Bu fonksiyon anahtar zaten varsa onu yaratmaz, ona ilişkin handle değerini de elde etmek 
amacıyla  da  kullanılabilir.  Fonksiyonun  geri  dönüş  değeri başarı  durumunda 
ERROR_SUCCESS, başarısızlık durumunda ise 0 dışı bir değerdir. 

RegSetValueEx Fonksiyonu

Bu  fonksiyon  hem  değer  yaratmak  için,  hem  de  değeri  değiştirmek  için  kullanılır. 
Prototipi:

LONG RegSetValueEx(
HKEY hKey,           // handle to key to set value for
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LPCTSTR lpValueName, // name of the value to set
DWORD Reserved,      // reserved
DWORD dwType,        // flag for value type
CONST BYTE *lpData,  // address of value data
DWORD cbData         // size of value data

);

Fonksiyonun  birinci parametresi değeri değiştirilecek anahtar,  ikinci parametresi değere ilişkin 
isimdir.  Üçüncü parametre reserved olup, 0 girilmelidir.  Dördüncü parametre değerin türüdür. 
Win9x’te  bu  parametre  REG_SZ olmak  zorundadır,  halbuki  2000  ve  NT’de  binary  data’ları 
kapsayacak  ölçüde  geniştir.  Örneğin:  REG_DWORD,  REG_BINARY 
REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN,  REG_DWORD_BIG_ENDIAN  olabilir.  Fonksiyonun 
beşinci parametresi  set  edilecek data’nın başlangıç  adresidir.  Son parametre  ise data’nın byte 
cinsinden uzunluğudur. Fonksiyonun  geri dönüş değeri başarı durumunda ERROR_SUCCESS, 
başarısızlık durumunda ise 0 dışı bir değerdir. 

RegCloseKey Fonksiyonu

Bu fonksiyon RegCreateKeyEx ile yaratılmış olan bir handle’ı kapatır. Prototipi:

LONG RegCloseKey(
HKEY hKey

);

RegDeleteValue Fonksiyonu

Bu fonksiyon RegSetValueEx fonksiyonu ile yaratılmış olan bir değeri siler. Prototipi:

LONG RegDeleteValue(
HKEY hKey,            // handle to key
LPCTSTR lpValueName   // address of value name

);

Fonksiyonun birinci parametresi anahtar, ikinci parametresi silinecek değerdir. 

RegDeleteKey Fonksiyonu

Bu fonksiyon Win9x’te bir anahtarı bütün alt anahtarlarıyla birlikte siler. Ancak NT ve 
2000’de bir anahtarın silinebilmesi için hiçbir alt anahtarının olmaması gerekir(NT ve 2000’de alt 
anahtarlarla beraber silen ayrı bir fonksiyon da vardır(SHDeleteKey)). Prototipi:

LONG RegDeleteKey(
HKEY hKey,         // handle to open key
LPCTSTR lpSubKey   // name of subkey to delete

);

Fonksiyonun ilk parametresi silinecek anahtarın üst anahtarının handle değeri, ikinci parametresi 
silinecek alt anahtarın ismidir.  Fonksiyonun  geri dönüş değeri başarılıysa ERROR_SUCCESS 
başarısızsa 0 dışı bir değerdir. 
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Registry Ağacının Dolaşılması

Registry  ağacını  dolaşabilmek  için  RegEnumValue  ve  RegEnumKeyEx  fonksiyonları 
vardır. 

PE Formatı

Win32  exe  ve  dll  dosyaları  PE(portable  executable)  formatına  göre  tasarlanmıştır. 
DOS’un  exe  formatına  MZ(Mark  Zibikovsky)  formatı  denir.  DOS  exe  dosyalarının  ilk  iki 
karakteri MZ biçimindedir. Windows 3.x sistemlerinin exe ve dll dosyaları NE(new executable) 
formatındadır.  PE  formatı  değişik  mikroişlemcileri  ve  mimarileri  kapsayacak  biçimde 
düşünülmüş taşınabilir bir formattır. 

DOS’ta kullanılan obj dosya formatına OMF(object module format) formatı denir. OMF 
formatı Win3x sistemlerinde de aynen kullanılmıştır.  Win32 sistemlerinin obj dosya formatına 
COFF(common object file format)  denir.  Win32’nin PE formatıyla  COFF formatı  birbirlerine 
çok benzer niteliktedir. 

PE Formatının İçeriği

PE formatının içerisinde kabaca şu bilgiler vardır:
- Programın makine kodları,
- Statik datalar,
- Programın yükleme bilgileri,
- Programın kaynak(resource) bilgileri,
- Programın import-export bilgileri,
- Ve diğerleri...

PE Formatının Genel Yapısı

Win32 command prompt’unda bir  exe dosyanın ismi yazılarak enter’a basılırsa  şunlar 
olur: 
1. Yükleyici exe dosyanın formatını araştırır. Bu format MZ, NE ya da PE formatı olacaktır.
2. Eğer MZ formatı söz konusuysa DOS exe dosyasını mikroişlemciyi V86 moduna geçirerek 

çalıştırır(V86  modu  Intel  işlemcilerinin  8086  işlemcisi  gibi  çalıştığı  moddur).  Eğer  NE 
formatıysa  mikroişlemciyi  Prot16 moduna geçirerek  dosyayı  çalıştırır(Prot16  modu 16 bit 
segment yapısıyla  korumalı mod çalışmasını sağlayan moddur. Yani 80286 mikroişlemcisi 
böyle bit korumalı moda sahipti). 

3. Eğer  format  PE  ise  yükleyici  programı  mikroişlemciyi  Prot32  moduna  geçirerek 
çalıştırır(Prot32 modu 32 bit korumalı mod çalışmanın mümkün olduğu moddur). 

Win32’de  MZ,  NE,  PE  programları  zaman  paylaşımlı  olarak  çalıştırılırlar.  Bir  DOS 
programı 8 öncelikli  bir process gibi çalıştırılmaktadır.  Tabii process’ler arası geçiş işleminde 
mikroişlemci de sürekli mod değiştirmektedir. 
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Bir PE dosyası isteğe bağlı olarak baş kısımda küçük bir DOS programı içerebilir(DOS 
stub program). 

Yani bir Windows programı MZ ile başlarsa şaşırmamak gerekir. Buradaki DOS programı çok 
küçüktür ve yalnızca “This program requires Microsoft Windows” yazısını çıkarır. Bu program 
programın DOS’ta çalıştırılması durumunda uyarı mesajı olsun diye yerleştirilmiştir. 

MZ Formatına Kısa Bakış

DOS’un MZ formatı aşağıdaki gibidir: 

Winnt.h içerisinde(bu dosya windows.h içerisinde include edilmiştir) MZ ve PE formatı çeşitli 
yapılar  biçiminde  dokümante  edilmiştir.  Bu  dosya  içerisinde  MZ  header 
IMAGE_DOS_HEADER  isminde  bir  yapı  biçiminde  tanımlanmıştır.  MZ  header’ın 
IMAGE_DOS_HEADER yapısındaki isimlerle önemli kısımları şunlardır: 

WORD e_magic; Bu iki byte bilgi MZ karakterlerinin ASCII karşılıklarını içermektedir. 
WORD e_cblp;
WORD e_cp;

Burada  exe  dosyanın(header  dahil)  uzunluğu  verilir.  Bir  page  512 
byte’tır.  Burada  sırasıyla  son  sayfadaki  byte  sayısı  ve  toplam  sayfa 
sayısı verilmektedir. 

WORD e_cparhdr; Header kısmının paragraf uzunluğudur. 
WORD e_cs;
WORD e_ip;

Programın çalışmaya başladığı kod adresi şöyle tespit edilir: 
e_cs * 16 + e_ip + yükleme adresi

PE Dosyası Nasıl Tespit Edilir?

Önce dosyanın başında bir MZ bölümü olup olmadığına bakılır. Eğer MZ bölümü varsa 
dosya  ya  salt  MZ  dosyasıdır,  ya  da  PE  dosyasıdır.  Eğer  MZ  header’ının  yani 
IMAGE_DOS_HEADER yapısının  e_lfarlc  elemanının  değeri  0x40’a  eşit  ya  da  büyükse  bu 
dosya bir PE dosyasıdır. Şimdi PE dosyasının başlangıç offset’inin tespit edilmesi gerekir. İşte bu 
başlangıç  offset’i  MZ  header’ının  0x3C  offset’inden  çekilen  WORD  değer  içerisinde 
yazmaktadır. Bu durumda dosyada PE header’ın başına gelebilmek için şunları yapmak gerekir:
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1. Dosyanın ilk WORD bilgisi MZ mi, yoksa PE mi ona bakılır. Eğer PE ise problem yoktur. 
2. MZ ise DOS header okunur. IMAGE_DOS_HEADER yapısının e_lfarlc elemanına bakılır. 

Bu eleman 0x40’a eşit ya da büyükse bu bir PE dosyasıdır. 
3. Dosyanın 0x3C offset’inden WORD çekilir. İşte PE header dosyanın buradan çekilen WORD 

offset’indedir. 

PE Header

Bir PE dosyasının PE kısmı winnt.h’ta IMAGE_NT_HEADERS yapısıyla temsil edilir. 

typedef struct _IMAGE_NT_HEADERS {
    DWORD Signature;
    IMAGE_FILE_HEADER FileHeader;
    IMAGE_OPTIONAL_HEADER OptionalHeader;
} IMAGE_NT_HEADERS, *PIMAGE_NT_HEADERS;

Görüldüğü gibi PE header IMAGE_FILE_HEADER ve IMAGE_OPTIONAL_HEADER isimli 
iki yapıdan oluşmaktadır. IMAGE_NT_HEADERS’ın Signature elemanı PE\0\0 biçimindedir. 

IMAGE_FILE_HEADER Yapısı ve Elemanları

typedef struct _IMAGE_FILE_HEADER {
WORD    Machine;
WORD    NumberOfSections;
DWORD   TimeDateStamp;
DWORD   PointerToSymbolTable;
DWORD   NumberOfSymbols;
WORD    SizeOfOptionalHeader;
WORD    Characteristics;

} IMAGE_FILE_HEADER, *PIMAGE_FILE_HEADER;

WORD Machine; Burada exe’nin yaratıldığı  makinanın  CPU modeli  belirtilir. 
Linker tarafından doldurulur. Örneğin Intel i386 için 0x14C, 
MIPS R3000 için 0x162’dir. 

WORD    NumberOfSections; Exe  dosya  bölümlerden(section)  oluşur.  Bir  bölüm  aynı 
koruma özelliğine sahip ardışık n sayfa içerir.  Örneğin .data 
bölümü içerisinde  ilk  değer  verilmiş  statik  ömürlü  nesneler 
bulunur.  Bir  exe  dosya  içerisindeki  bölümler  nokta 
karakteriyle başlar, istenildiği kadar çok bölüm oluşturulabilir. 
Ancak default olarak şu bölümler vardır:
.data(ilk değer verilmiş statik ömürlü değişkenler)
.text(fonksiyonun makine kodları)
.rsrc(resource)
.bss(ilk değer verilmemiş statik ömürlü değişkenler)
.const(string’ler ve const statik ömürlü değişkenler)
İşte bu elemanda toplam kaç tane bölüm olduğu yazılıdır. 

DWORD   TimeDateStamp; Burada dosyanın yaratılma tarihi  ve zamanı 31 Aralık 1969 
16:00.00’dan itibaren geçen saniye sayısıdır. 

DWORD   PointerToSymbolTable; Burada COFF(obj) formatı için sembol tablosunun başlangıç 
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adresi  bulunmaktadır.  Dolayısıyla  exe  dosyası  için  bu 
elemanın bir anlamı yoktur. 

DWORD   NumberOfSymbols; Sembol  tablosunun  içerisindeki  sembollerin  sayısıdır. 
Yalnızca COFF formatı için anlamlıdır. 

WORD    SizeOfOptionalHeader; Burada  IMAGE_OPTIONAL_HEADER  yapısının  kaç  byte 
uzunlukta  olduğu  bilgisi  vardır.  Bu  sayı  kullanılarak  PE 
header’ın  sonu  tespit  edilebilir.  Çünkü 
IMAGE_OPTIONAL_HEADER bölümü değişken uzunlukta 
olabilir(Çoğu kez
sizeof(IMAGE_OPTIONAL_HEADER) kadardır). 

Bu  durumda  PE  header’ın  toplam  uzunluğu 
sizeof(IMAGE_NT_HEADERS) ifadesiyle değil,

sizeof(DWORD)+sizeof(IMAGE_FILE_HEADER)+SizeOfOptionalHeader

şeklinde  bulunabilir.  Bundan  amaç 
IMAGE_OPTIONAL_HEADER  bölümünün  çeşitli 
biçimlerde genişletilmesine olanak sağlamaktır.

WORD    Characteristics;

WORD    Characteristics; Bu eleman PE dosyasının COF, LIB, DLL ya da EXE olup 
olmadığını  belirler.  Eğer  bu  alandaki  bilgi  0x0002  ise  bu 
dosya bir exe ya da dll dosyasıdır. Buradaki sayı 0x2000 ise 
bu bir dll dosyasıdır. 

IMAGE_OPTIONANL_HEADER Yapısının Elemanları

PE dosyası hakkında daha az önemli bilgiler vermektedir. Buradaki bilgiler özellikle PE 
dosyasının yüklenmesine ilişkin bilgiler verir. 

WORD Magic PE dosyasının  tutulduğu yere  ilişkin  genel  bilgi  verir. 
Eğer buradaki sayı  0x10B ise bu normal bir dosyadır. 
Çok  büyük  olasılıkla  bu  elemanda  0x10B  değeri 
bulunacaktır. 

BYTE MajorLinkerVersion
BYTE MinorLinkerVersion

PE dosyasının oluşturulduğu linker’ın sürüm numarasını 
belirtir.  Örneğin  linker’ın  sürüm  numarası  2.23  ise 
majör eleman 2 minör eleman 23 biçiminde olacaktır. 

DWORD SizeOfCode Burada tüm kod bölümlerindeki  toplam data uzunluğu 
yer almaktadır. 

DWORD SizeOfInitializedData Bu  elemanda  ilk  değer  verilmiş  olan  global 
değişkenlerin  toplam  miktarı  yer  almaktadır(byte 
olarak). 

DWORD SizeOfUninitializedData Bu  elemanda  da  ilk  değer  verilmemiş  global 
değişkenlerin  toplam  miktarı  yer  almaktadır(byte 
olarak).

DWORD AddressOfEntryPoint Burada  program  akışının  başlayacağı  RVA(relative 
virtual  address)  vardır.  Programın  yüklenme  adresiyle 
çalışmanın  başladığı  adres  aynı  anlama  gelmez. 
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Programın  çalışmaya  başladığı  adres  kod  bölümünün 
herhangi  bir  yeri  olabilir.  Exe  dosyaya  bir  virüs 
yerleştirilip çalışma adresi bu virüsü gösterecek biçimde 
değiştirilebilir. 

DWORD ImageBase Burada  programın  yükleme  adresi  bulunur.  Yükleyici 
programı  nereye  yükleyeceğine  buraya  bakarak  karar 
verir.  Program exe hale getirildiğinde pek çok makine 
komutu  bu yükleme adresine göre organize  edilmiştir. 
Yani  yükleyici  exe dosyayı  burada belirtilenden farklı 
bir  adrese  yüklerse  program  çalışmaz.  Yani  buradaki 
değer dışarıdan değiştirilmemelidir. 

DWORD BaseOfData Burada PE dosyasının data bölümünün başlangıç adresi 
vardır. 

DWORD BaseOfCode Programın kod bölümünün başlangıç RVA’sıdır. 
DWORD SectionAlignment PE dosyası  bölümlerden  oluşur.  Bölümler  dosyada  ve 

bellekte hizalanarak bulunmaktadır.  Örneğin bir bölüm 
100 byte uzunluğunda olsun. Bu bölümden sonra gelen 
bölüm bu bölümden 100 byte sonrada bulunmaz. Bellek 
için  ne  kadarlık  bir  hizalama  yapılacağı  burada 
belirlenir.  Bu  değer  genellikle  0x1000(4KB) 
biçimindedir.  Böylece  bölümler  ancak  4  KB 
sınırlarından başlayabilir.  Örneğin bir  bölüm 100 byte 
bile sürse, sonraki bölüm 100 byte sonraya değil, 4KB 
sonraya  yüklenecektir.  Örneğin  100  ve  200  byte 
uzunluğunda iki bölüm peşi sıra gelsin:

DWORD FileAlignment Bu  elaman  da  yukarıdaki  seçeneğin  yani  PE  dosyası 
içerisinde bölümler arasında hizalayıcı boşluklar vardır. 
Bu uzunluk default olarak 0x200(512 byte) = 1 sektör 
uzunluğundadır. 

WORD MajorOperatingSystemVersion
WORD MinorOperatingSystemVersion

Exe dosyayı çalıştırmak için gerekli olan en düşük işletim 
sistemi sürümüdür. 

WORD MajorImageVersion
WORD MinorImageVersion

Buraya oluşturulan yazılımın sürüm numarası  girilebilir. 
Böylece bir exe dosyaya bakıldığında programın kaçıncı 
sürümü olduğu anlaşılabilir. 
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WORD MajorSubsystemVersion
WORD MinorSubsystemVersion

Burada Win32 sistemlerinin hangisinin olduğu yazılıdır. 
Win95 için 4.0 olmalıdır. 

DWORD Reserved Ayrılmıştır.
DWORD SizeOfImage Burada  yükleyici  için  dosyanın  yüklenecek  bölümünün 

uzunluğu yazmaktadır. Buradaki değer SectionAlignment 
hizalama  değerine  yukarıya  doğru  yuvarlanmıştır.  Yani 
exe  dosyanın  sonuna  data  eklense  buradaki  sayı 
güncellenmedikten sonra o bölüm belleğe yüklenmez. 

DWORD SizeOfHeaders Burada  PE  dosyasının  başlık  kısmının(PE  Header) 
uzunluğu  yazmaktadır.  Yükleyici  başlık  kısmını  geçip 
data bölümüne ulaşabilmek için kullanır. 

DWORD CheckSum Burada  PE  dosyasının  yanlışlıkla  değiştirilmesi 
durumunda  bu  değişimi  anlamak  için  belirli  bir 
algoritmayla  elde  edilmiş  checksum  değeri 
bulunmaktadır. 

WORD Subsystem Burada  uygulamanın  nasıl  bir  uygulama  olduğu 
belirtilmektedir. Buradaki değer 1 ise bu bir driver, 2 ise 
Windows GUI, 3 ise Windows konsol, 5 ise OS2 konsol, 
6 ise POSIX konsoldur. 

WORD DllCharacterisctis Bu eleman dll yüklendiğinde DllMain fonksiyonunun ne 
zaman çağırılacağını belirlemekte kullanılmaktadır. 

DWORD SizeOfStackReserve
DWORD SizeOfStackCommit

Bir thread’in stack uzunluğu CreateThread fonksiyonunda 
belirlenebilmektedir.  Ancak  fonksiyonda  bu  uzunluk  0 
olarak  geçilirse  o  zaman  kullanılacak  default  değer 
SizeofStackReserve  alanında  yazan  değerdir.  Linker 
command line switch’ten hareketle bu alana default 1 MB 
değerini  yazmaktadır.  Stack  bölgesinin  başlangıçtaki 
commit miktarı SizeOfStackCommit elemanında saklanır. 
Microsoft linker programı buraya default 1 sayfa = 4096 
değerini yazar.  Oysa Borland linker programı 2 sayfa = 
8192 yazmaktadır. 

DWORD SizeOfHeapReserve
DWORD SizeOfHeapCommit

Burada process’in default heap alanı için toplam alan ve 
commit edilecek alan bilgileri yazılır.  Process’in default 
heap  bölgesinin  handle  değeri  GetProcessHeap 
fonksiyonuyla alınabilir. 

DWORD LoaderFlags Debug bilgilerine ilişkindir. 
DWORD NumberOfRvaAndSizes Burada sonraki alan olan IMAGE_DATA_DIRECTORY 

kısmının  uzunluğu  yazılıdır.  Buradaki  değer  her  zaman 
16’dır. 

IMAGE_DATA_DIRECTORY 
DataDirectory[IMAGE_NUMBER_OF_
DIRECTORY_ENTRIES]

Bu eleman IMAGE_DATA_DIRECTORY isimli 16 
elemanlı bir yapı dizisidir.

typedef struct _IMAGE_DATA_DIRECTORY {
DWORD   VirtualAddress;
DWORD   Size;

} IMAGE_DATA_DIRECTORY, 
*PIMAGE_DATA_DIRECTORY;
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Bu  yapı  dizisinin  her  elemanı  PE  dosyasının  önemli 
bölümlerinin  hangi  RVA’dan  başladığını  ve  ne  kadar 
uzunlukta  olduğunu belirtir.  Örneğin  import  tablosunun 
yeri  ve  uzunluğu  dizinin  bir  indisli  elemanındadır.  Bu 
dizinin elemanları ve ilişkin oldukları bölgeler şunlardır:

İndis Anlamı
0 Export tablosu

Export tablosu
1 Import tablosu
2 Resource tablosu
3 Exception tablosu
4 Security tablosu
5 Relocation tablosu
6 Debug directory
7 Copyright yazısı
8 Makine kodu
9 TLS directory
10 Load configuration directory
11 Delay import tablosu
12 Input address table

RVA(relative virtual address)

Bu kavram diske ilişkin değil  belleğe  ilişkin bir  offset  belirtir.  RVA program belleğe 
yüklendikten  sonra  yüklenme  yerinden  itibaren  bir  offset  belirtmektedir.  Örneğin  programın 
başlangıç çalışma adresi bir RVA biçimindedir. Bu RVA 1C100 biçiminde olsun. 
1. Bu değer dosyanın 1C100 offset’i anlamına gelmez. 
2. Bu değer belleğin tepesinden itibaren bir uzaklık belirtmez. 
3. Bu değer programın yükleme yerinden itibaren bir offset belirtmektedir. 

Bu durumda bir RVA’yı gerçek bellek adresine dönüştürmek için bu RVA’yı programın yükleme 
adresine eklemek gerekir. N’inci RVA dosyanın n’inci offset’i olmak zorunda değildir. Çünkü 
dosya  yüklenirken  çeşitli  hizalama  işlemleri  yapılabilir.  Bir  RVA’nın  dosyadaki  offset 
numarasını bulmak ayrıca ele alınacaktır. 

RVA’nın Dosya Offset Değerine Dönüştürülmesi
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RVA yüklenmiş programa ilişkin bir offset belirtir.  Oysa biz PE dosyasını açtığımızda 
belirli  bölümlere  dosya  offset  numarasıyla  erişmek isteriz.  Oysa  PE dosyasına  ilişkin  önemli 
bilgilerin  çoğu dosya  offset  numarası  olarak  değil  RVA olarak  verilmiştir.  Dolayısıyla  RVA 
bilgisinin offset bilgisine dönüştürülmesi gerekir. İşte bu dönüştürme IMAGE_NT_HEADERS 
yapısından hemen sonra gelen IMAGE_SECTION_HEADER yapısı kullanılarak yapılmaktadır. 

IMAGE_SECTION_HEADER Yapısı

Bu  bölüm  hemen  IMAGE_NT_HEADERS  yapısından  sonra  başlar.  Bu  bölüm  PE 
dosyasının bütün bölümleri hakkında bilgiler verir. IMAGE_SECTION_HEADER tek bir bölüm 
hakkında bilgi verir. Yani bu yapıdan n tane vardır. Kaç tane olduğu IMAGE_FILE_HEADER 
yapısının NumberOfSections elemanında yazılıdır. 

IMAGE_SECTION_HEADER yapısının önemli elemanları şunlardır:

Union {
DWORD   PhysicalAddress;
DWORD   VirtualSize;    

} Misc;

Misc.VirtualSize İlgili  bölümün  dosyadaki 
gerçek uzunluğudur.  Bu uzunluk dosya  hizalama 
işlemi uygulanmamış olan uzunluktur.

BYTE Name[IMAGE_SIZEOF_SHORT_NAME] Her bölümün bir ismi vardır. Bölüm isimleri nokta 
ile  başlar  ve  sekiz  karakter  uzunluğunda 
olabilir(.idata,  .text  gibi).  Burada  bölümün  ismi 
tutulmaktadır.

DWORD VirtualAddress Burada  ilgili  bölümün  yükleyici  tarafından 
yükleneceği RVA yazılıdır. İlk bölüm için örneğin 
linker 0x1000 RVA değerini kullanmaktadır.
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DWORD SizeOfRawData Burada  bölümün  gerçek  uzunluğunun   dosya 
hizalama  değeri  ile  yükseltilmiş  biçim 
bulunmaktadır.  Yani  örneğin  Misc.VirtualSize 
0x35A ise buradaki değer 0x400 olacaktır. 

DWORD PointerToRawData Burada  bölümün  başladığı  dosya  offset’i 
belirtilmiştir. 

Bölüm Oluşturma(section creation)

Standart  pek  çok  bölümün  yanı  sıra  istenirse  istenilen  özelliklere  uygun  bölümler 
oluşturulabilir. Bölüm oluşturma işi çeşitli pragma komutlarıyla yapılır. Örneğin: 

#pragma data_seg(“.mysection”)
...
...
...
#pragma data_seg()

Burada  .mysection  isimli  bir  data  bölümü  oluşturulmuştur.  data_seg  bir  pragma  anahtar 
sözcüğüdür. Bunun dışında şu tür bölümler oluşturulabilir:

bss_seg İlk değer verilmemiş datalar için
code_seg Fonksiyonlar için
const_seg Const nesneler için 

data_seg  ilk  değer  verilmiş,  bss_seg  ilk  değer  verilmemiş  global  değişkenler  için 
kullanılmaktadır. data_seg içerisine ilk değer verilmemiş bir global değişken yazılmış olsa bile 
derleyici onu bu bölüme yazmaz, onu bss bölümüne yazar. 

Normal olarak bir modül başka bir process tarafından ikinci kez yüklenmek istendiğinde 
gerçekte  ikinci  kez  yüklenmez(çünkü  modülleri  bölümleri  bellek  tabanlı  dosya  olarak 
yüklenmektedir). Default olarak .data ve .bss bölümleri copy on write özelliğine sahiptir. Yani bu 
bölüm içerisindeki  değişkenlerin  değerleri  değiştirildiğinde  o bölümün o sayfasının  process’e 
özgü  bir  kopyası  çıkartılır.  İstersek  linker  seçenekleriyle  bir  bölümün  attribute’unu  sharable 
yapabiliriz.  Bu  durumda  bir  process  değişkeni  değiştirdiğinde  diğeri  bundan  etkilenir.  Bir 
bölümün  özelliğini  değiştirebilmek  için  ya  linker  seçenekleri  kullanılmalı  ya  da  #pragma 
comment komutuyla yapılabilir:

#pragma comment (linker, “/section:mysection,rws”)

Mesajların Ele Geçirilmesi

Bir  pencereye  gelen  mesajlar,  pencere  fonksiyonundan  önce  ele  geçirilip 
işlenebilir(message hooking). Bu işlem process düzeyinde sistem düzeyinde yapılabilir. Sistem 
düzeyindeki işlemler genel olarak performansı yavaşlatabilir. Ancak çeşitli önemli programların 
yazılması böyle mümkün olabilir. 
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Win32’de  process’ler  birbirlerinden  izole  edildikleri  için  bir  process’in  başka  bir 
process’in pencere fonksiyonunu ele geçirip işlem yapması mümkün olmaz. Örneğin: 

hEdit = CreateWindow(“edit”, ...);
OldFunc = (WNDPROC) GetWindowLong(hEdit, ...);
SetWindowLong(...., (LPARAM)MyFunc);

Burada editbox yaratılmayıp başka bir process’e ilişkin editbox kullanılsaydı, problem çıkardı. 

Mesajların ele geçirilmesi için SetWindowsHookEx fonksiyonu kullanılır. Prototipi:

HHOOK SetWindowsHookEx(
int idHook,        // type of hook to install
HOOKPROC lpfn,     // pointer to hook procedure
HINSTANCE hMod,    // handle to application instance
DWORD dwThreadId   // identity of thread to install hook for

);

Fonksiyonun birinci parametresi hangi mesajların ele geçirileceğini belirtir. Örneğin:

WH_GETMESSAGE Mesaj  kuyruğuna  bırakılan  tüm  mesajlar  ele  geçirilebilir.  Ancak 
Sendmessage ile gönderilen mesajlar ele geçirilemez. 

WH_KEYBOARD Her türlü klavye mesajlarını ele geçirmekte kullanılır. 

Fonksiyonun  ikinci parametresi  mesajlar  ele  geçirildiğinde çağırılacak fonksiyonu belirtir.  Bu 
fonksiyonların parametrik yapısı şöyle olmalıdır: 

LRESULT CALLBACK FilterFunc(
int nCode, 
WPARAM wParam,
LPARAM lParam

);

FilterFunc fonksiyonunun mesaj oluştuğunda parametreleri sistem tarafından doldurulup 
çağırılır. Bu fonksiyonun birinci parametresi mesaj hakkında genel bilgiyi verir. İkinci ve üçüncü 
parametreleri  mesajın  ayrıntılı  bilgilerini  içerir.  Genellikle  lParam bir  yapı  adresidir.  Mesajın 
bilgileri bu yapı içerisine doldurulmuştur. Bu fonksiyonun geri dönüş değeri herhangi bir biçimde 
olabilir. CallNextHookEx fonksiyonunun geri dönüş değerinin değeriyle geri dönülebilir. Daha 
önce  başka  bir  hook  işlemi  yapılmışsa  bir  zincir  söz  konusu  olur.  Bu  durumda  diğer  hook 
fonksiyonlarının  çağırılabilmesi  için  CallNextHookEx  fonksiyonu  kullanılır.  Yani  hook 
fonksiyonunun  sonunda  zincirde  bulunan  sonraki  hook  fonksiyonunu  çağırmak  programcının 
görevidir.  Windows  yalnızca  zincirdeki  ilk  hook  fonksiyonunu  çağırır.  En  son  hook  edilen 
fonksiyon zincirde en öne yerleştirilir. 

SetWindowsHookEx  fonksiyonunun  üçüncü parametresi  bu  fonksiyonun  çağırıldığı  modülün 
başlangıç adresi yani handle’ıdır. Fonksiyonun son parametresi ise mesajları ele geçirilecek olan 
pencerenin bulunduğu thread’in ID değeridir.  Eğer  bu parametre 0 olarak girilirse sistemdeki 
bütün thread’ler anlaşılır. Hook işlemini sonlandırmak için UnhookWindowsHookEx fonksiyonu 
kullanılır. Prototipi:
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BOOL UnhookWindowsHookEx(
HHOOK hhk   // handle to hook procedure

);

Fonksiyonun parametresi hook işlemiyle elde edile handle değeridir. 

Hook Fonksiyonu Ne Zaman Çağırılır?

Hook fonksiyonu hangi mesajların ele geçirileceğine göre çeşitli yerlerden çağırılır. Çok 
büyük çoğunluk GetMessage ve PeekMessage fonksiyonları içerisinden çağırılmaktadır. Örneğin 
hook  biçimi  WH_GETMESSAGE  ise  GetMessage  ya  da  PeekMessage  fonksiyonu  geri 
dönmeden  hemen  önce  ilk  hook  fonksiyonunu  çağırır.  Yani  hook  fonksiyonu  çağırıldığında 
mesaj dispatch edilmemiştir  ve GetMessage ya  da PeekMessage daha sonlanmamıştır.  Benzer 
biçimde eğer hook biçimi WH_CALLWNDPROC ise hook fonksiyonu SendMessage fonksiyonu 
tarafından gerçek pencere fonksiyonu çağırılmadan çağırılacaktır. 

Sistem Seviyesinde Hook İşlemi

Sistem seviyesinde hook işlemi için hook fonksiyonunun bir dll içerisinde olması gerekir. 
Yoksa başka bir process çalışırken hook fonksiyonu çağırılamaz. Başka bir process bu durumda 
hook fonksiyonunu çağırmadan önce ilgili dll dosyasını yükler. Hook fonksiyonu çağırıldıktan 
sonra dll  dosyasını  geri  boşaltır.  Dll dosyası  her process’te farklı  adreslere yüklenebileceğine 
göre  bir  process  hook fonksiyonunun  adresini  nasıl  elde  edecektir?  İşte  SetWindowsHookEx 
fonksiyonuna dll’in hInstance değeri ve fonksiyonun başlangıç adresi parametre olarak geçirilir. 
Sistem seviyesinde hook işleminin adımları şunlardır:

1. Bir  dll  dosyası  hazırlanır.  Hook  fonksiyonu  içerisine  yazılır.  Eğer  paylaşılacak  global 
değişkenler  varsa  bunlar  sharable  bir  bölüm  içerisine  yazılmalıdır.  Hook  fonksiyonunun 
__declspec(dllexport) biçiminde tanımlanması gerekir. 

2. Bu dll dosyasının tamamı hook işlemine ilişkin her mesajın başında belleğe yüklenir. Hook 
fonksiyonu çağırıldıktan sonra bellekte çıkarılır. 

3. Hook işlemi için SetWindowsHookEx şuna benzer şekilde çağırılmalıdır:

HOOK hHook = SetWindowsHookEx(WH_GETMESSAGE, GetMsgProc, hInsDll, 0);

Son parametre hook işleminin uygulanacağı thread’in ID değeridir. Sistem seviyesinde hook 
işlemi için 0 girilmelidir. 

4. Hook işlemi UnHookWindowsHookEx ile kaldırılabilir. 

Sistem seviyesindeki hook işleminin genel performansa olumsuz yönde etkisi vardır. Bu nedenle 
dikkatli kullanılmalıdır. 

Not: hInsDll değeri çeşitli biçimlerde çekilebilir. Örneğin LoadLibrary ile dll yüklenirken bu adres zaten fonksiyon tarafından 
verilmektedir. Ya da SetWindowsHookEx ve UnHookWindowsHookEx fonksiyonlarını çağırarak hook işlemini başlatan ve 
bitiren iki fonksiyon yazılır. Bu fonksiyonlar dll içerisine yerleştirilir. Böylelikle DllMain içerisinden hInsDll değeri zaten alınır. 
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Win32 Exception Handling

Buradaki exception handling C++’taki exception handling mekanizması değildir. İşletim 
sisteminin  sağladığı  bir  mekanizmadır.  Gerçi  derleyici  özel  anahtar  sözcüklerle  bu  işin 
yapılmasını sağlamıştır ama işlem gerçekte işletim sisteminin sağladığı mekanizmaları kullanarak 
yapılmaktadır. Bu mekanizma için iki anahtar sözcük kullanılır: __try, __except __try bloğunu 
__except bloğu izlemelidir. __except bloğu bir tane olmak zorundadır. __except bloğu içerisine 
0, 1 ya da –1 değeri yerleştirilir. 

#define EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER 1
#define EXCEPTION_CONTINUE_SEARCH 0
#define EXCEPTION_CONTINUE_EXECUTION -1

Exception  mikroişlemcinin  oluşturduğu  içsel  kesmelere  denir.  __try  bloğu  akış  bakımından 
içerisinde “page fault”, “access violation” gibi hatalar oluştuğunda akış __except bloğuna gelir. 
__except  parantezindeki  değer  EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER  ise  __except  bloğu 
çalıştırılır.  EXCEPTION_CONTINUE_EXECUTION  ise  __except  bloğu  çalıştırılmaz,  akış 
kesmeyi oluşturan makine koduyla devam eder. EXCEPTION_CONTINUE_SEARCH ile akış 
bir dışarıdaki except bloğuna geçer. Bunun dışında işlem C++’taki gibi try-catch kurallarına göre 
yürütülür. Genellikle __except bloğu içerisinde bir fonksiyon çağırılır. Bu fonksiyon 0, 1 ya da –
1 değerlerine geri döner. Oluşan kesmenin nedeni GetExceptionCode fonksiyonuyla alınabilir. 

int *p = NULL;
int x = 10;

void func(int **);

void main(void)
{

__try {
a = *p;

}
__except(func(&p)) {

printf(“exception...\n”);
}
printf(“%d\n”, a);

}

void func(int **i)
{

*i = &x;
return –1;

}

Kernel Nesnesi Yaratılırken Kullanılan LPSECURITY_ATTRIBUTES Parametresi

Kernel nesnelerini yaratırken güvenlik bilgileri için SECURITY_ATTRIBUTES türünden 
bir yapı değişkeninin adresine gereksinim duyulur. 

typedef struct _SECURITY_ATTRIBUTES {
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DWORD  nLength; 
LPVOID lpSecurityDescriptor;
BOOL   bInheritHandle; 

} SECURITY_ATTRIBUTES;

Yapının  birinci elemanına  yapının  uzunluğu  girilir.  bInheritHandle elemanı  nesnenin  handle 
değerinin child process’lere aktarılıp aktarılmayacağını belirtir. Eğer bu eleman TRUE ise daha 
sonra CreateProcess fonksiyonuyla bir child process yaratıldığında nesnenin handle bilgisi child 
process’in process handle tablosuna yazılır.  Tabii  bu aktarımın yapılmasının  yanı  sıra  handle 
değerinin ayrıca child process’e gönderilmesi gerekir. Aynı işlem parent process’te child process 
için  DuplicateHandle  yapılmasıyla  da  sağlanabilir.  DuplicateHandle  fonksiyonu  bir  kernel 
nesnenin handle değerini başka bir process’in process handle tablosuna yazar. Yazma işleminin 
yapıldığı process’teki handle değeriyle geri döner. Bu handle değerinin o process’e process’ler 
arası  haberleşme  yöntemleriyle  gönderilmesi  gerekir.  Ancak  bInheritHandle  elemanı 
CreateProcess  fonksiyonundaki  bInheritHandles  parametresiyle  ilişkilidir.  Bu  parametre  ana 
şalter görevi görür. Eğer FALSE girilirse yapının bInheritHandle elemanı ne olursa olsun aktarım 
sağlanmaz.  SECURITY_ATTRIBUTES  NULL  olarak  da  geçilebilir.  O  zaman  bu  elemanın 
FALSE olduğu varsayılır. 

NT Güvenlik Temel Bilgileri

SECURITY_ATTRIBUTES yapısının lpSecurityDescriptor elemanı ya NULL olmalı ya 
da SECURITY_DESCRIPTOR isimli bir yapının adresini alır. 

- Windows NT/2000’de logon işlemi sırasında sistem her kullanıcı için “access token” denilen 
bir  erişim kaydı  tutar.  O kullanıcının  çalıştırdığı  her  program bu “access  token”  bilgisini 
erişim geçerliliği için kullanır. Bir kullanıcı bir grubun üyesi olabilir. Yani her kullanıcının 
hem kendisine ilişkin hem de o gruba ilişkin bir güvenlik bilgisi vardır. 

- Kullanıcıların yanı sıra her kernel nesnesinin sahip oldukları bir kişi ve grup vardır. Herhangi 
bir  kullanıcının  bir  nesneyi  kullanıp  kullanamayacağı  nesnenin  ACL tablosuna  bakılarak 
anlaşılabilir. ACL tablosu ACE elemanlarından oluşur. 

- Her ACE ya kabul ya da ret biçiminde kayıtlardan oluşmuştur. 

- Bir nesneye erişilmek istendiğinde kontrol şöyle yapılır:
1. Erişmek isteyen kişi nesneyi yaratan kişiyse(owner) erişim gerçekleştirilir. 
2. ACL listesindeki ACE girişlerine bakılır. Kişinin erişiminin reddedilip edilmediği 
liste incelenerek belirlenir. 
3. ACL tablosu hiç  olmayabilir.  Zaten  lpSecurityDescriptor  NULL geçilirse  ACL 
tablosu kurulmaz, bu durumda herkes erişimi gerçekleştirebilir. ACL tablosu olabilir ama 
hiçbir elemanı olmayabilir. Bu durumda nesnenin sahibi dışında kimse nesneye erişemez. 
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