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WEB SERVİ S Mİ MARİSİ Nİ N Bİ R UYGULAMASI  

ÖZET 

Bu çalış manı n a macı  We b Ser vis  mi marisi ni n detayl arı yl a i ncel enmesi  ve  i ncel enen 

bu yapı  üzeri ne bir  uygulamanı n geliştiril mesi  ve değerlendiril mesi dir.  Konu ol arak 

We b Ser visleri  modelini  seç me mi n nedeni  ise önü müzdeki  yıllarda yazılı m 

uygul a mal arı nı n %95’i nin bu model  üzeri nde çalışacağı nı n SUN,  MS,  IBM  gi bi 

sekt öre yön veren fir malar tarafı ndan öngör ül mesidir. 

 

Çalış ma üç böl ümden oluş makt adır.  Biri nci  böl ümde  Web servis mi marisi  ve onu 

ol uşt uran yapılar,  prot okoller  det ayları yla i ncelenmekt e genel  bir  yaklaşı ml a el e 

alı nmakt adır.  Mi mari ni n gel ecekt eki  uygul a ma al anl arı ndan ve günü müz yazılı m 

uygul a mal arı nda   kullanıl ması ndan ent egrasyonuna kadar  t üm konu genel  bir 

yakl aşı m i çi nde el e alın makt adır.  İl k böl ümde Web servis  mi marisi ne il avet en 

pr oj ede kullanılan teknolojiler kısa bir özet hali nde aktarıl makt adır.  

 

İki nci  böl üm i se Web servis  mi marisi  üzeri ne geliştir mi ş  ol duğu m uygul a madan  

ol uş makt adır.  Geliştir mi ş  ol duğu m bu uygul a ma i se kı saca web servis  mi marisi ni 

kullanan bir  B2B uygula ması dır.  Uygul a ma hava dur umu ve  ot omobil  uygul a ması 

ol mak üzere i ki  ana bölü mden ol uş makt adır.  Her  i ki  uygul a mada Java merkezli  bir 

yakl aşı ml a geliştiril mi ştir.  Ot omobil  uygul a masında sağl anan veriler  veritabanı nda 

tut ul an st ati k verilerdir  ve kullanı cı ya web servis  mi marisi  kull anılarak 

ul aştırıl makt adır  (hava dur umu uygul a ması nda da  ol duğu gi bi).  Hava dur umu 

uygul a ması  i se kullanı cıya he m i st ati ksel  veri  (stati k veri)  he m de anlı k dina mi k veri 

sağl a makt adır.  Hava duru munun st ati k verileri  oto mobil  uygul a ması nda olduğu gi bi 

veri  t abanı nda t ut ul makta di na mi k veri  ise i nt ernetten anlı k ol arak çekilebil mekt edir. 

Pr ogra m i nt ernetten çeki len anlı k veri yi  istenirse veritabanı na kaydedebilmekt edir. 

Kull anı cı kaydedilen bu verilerede web servis mi marisi üzeri nden ul aşabilmekt edir.  

 

Pr ogra ml a ma  dili  ol arak Java ve J2EE t eknol ojilerini  seç me mi n nedeni  i se Java’ nı n 

internet  uygul a mal arı nın geliştiril mesi nde sağladı ğı  kol aylı kl ar  ve  web ser vis 

mi marisi ni n gelişi mi nde oynadı ğı  rol  ol du.  Hazırla mı ş  ol duğu m çalışmada  Web 

Ser vis  mi marisi ni n ve kullanılan t eknol ojilerin t anıtı mı ndan sonra det ayl arı yl a 

verdi ği m uygul a ma 3 katmanlı  bir  yapı dan ol uş makt adır.  Biri nci  kat manda kullanı cı 

ayağı  yer  al makt a,  i ki nci  kat manda siste mi n a macı nı  ve o mur gası nı  ol uşturan web 

servis  yapısı  bul unmakta ve son ol arakta üçüncü kat manda siste mi n genel  ol arak 

veritabanı  ayağı nı  ol uştur makt adır.  Veritabanı  ol arak SQL Ser ver  7. 0’ı seç me mi n 

sebebi  i se büyük çapt a veri  t abanı  uygul a mal arını n geliştiril mesi ne i mkan t anı ması 

ve kol ay bir kullanı ma sahi p arayüze sahi p ol masıdır.  

 

Üçüncü böl ümde i se çalış manı n genel  bir  değerlendiril mesi  yapıl makt a uygul a manı n  

kullanılabileceği  ör nekl erden ve geliştirilebilirliğinden  bahsedil mekt edir.  Böyl eli kl e 

ilerde bu çalış madan yararlanacakl ar içi n bazı referansl ar veril mekt edir.  
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AN I MPLE MANTATI ON OF WEB SERVI CE ARCHI TECTURE 

SUMMARY 

The ai m of  t his  st udy i s  to exa mi ne Web Ser vi ce architect ure i n det ail  and t o buil d up 

and eval uat e an application on t his  struct ure.  Accor di ng t o t he f orecasts  of  t he 

leadi ng co mpani es  of  t he soft ware sect or  such as  SUN,  MS and I BM,  i n t he next  fe w 

years  95 % of  soft ware impl e ment ati ons  will  work on t his  architect ure.  Thi s  i s  t he 

mai n moti vati on for choosi ng web servi ce model as my t hesis subj ect.  

 

The st udy consists of  t hree secti ons.  In t he first  secti on Web servi ce architect ure and 

its pr ot ocols  are exa mi ned i n det ail.  Fr om fi el d of applicati ons  of  t he architect ure i n 

the f ut ure t o its  i nt egrati on wit h  current  soft ware impl e ment ati ons,  t he whole subj ect 

is handl ed wit h a general  appr oach i n t his  secti on.  In additi on t o Web ser vi ce 

architect ure, the technol ogi es used i n t he proj ect are descri bed briefl y i n t his secti on.  

 

The second secti on consists of  t he i mpl e mentation devel oped on Web ser vi ce 

architect ure.  This  i s  an B2B applicati on whi ch uses  web servi ce architect ure.  The 

application has  t wo mai n parts:  weat her  servi ce applicati on and aut omobil e 

application.  Bot h of  t hese t wo applicati ons  are devel oped wit h a Java based 

appr oach.  The dat a used in aut omobile applicati on i s  of  a  st atic nat ure and it  i s  st ored 

in a dat abase.  This  dat a i s  transfered t o t he end user  vi a web servi ce architect ure.  (  as 

in t he weat her  servi ce applicati on)  On t he ot her hand weat her  servi ce appli cati on 

pr ovi des  bot h st atistical (st atic)  and dyna mi c dat a t o t he user.  St atic dat a of  t his 

application i s  st ored i n a dat abase as  i n t he auto mobile applicati on   whereas  t he 

dyna mi c dat a can be transfered i nst ant aneousl y vi a i nt ernet.  Upon request  of  t he 

user,  t he pr ogra m can record t he dat a transfered t o t he dat abase and t he user  can 

reach t he dat a recorded by usi ng web servi ce architect ure.  

  

The reason f or  choosi ng J2EE t echnol ogi es  and Java as  t he pr ogra mmi ng l anguage, 

is t he ease of  devel opi ng i nt ernet  i mpl e ment ati ons  wit h t his  l anguage and t he r ol e 

that  it  pl ayed i n t he development  of  web servi ce architect ure.  Aft er  t he i ntroducti on 

of  web servi ce architect ure and t he t echnol ogi es  used,  an i mpl e mant ati on wi t h t hree 

layers  i s  present ed i n detail  i n t his st udy.  The first  l ayer  i s  t he client  si de,  t he second 

layer  consists of  web service constructi on t hat  for ms  t he goal  and t he backbone of 

the syst e m and t he l ast  layer  i s  t he server  si de t hat  f or ms  t he dat abase of  the syst e m. 

SQL Ser ver  7. 0 i s  chosen as  t he dat abase i n thi s  st udy as  it  enabl es  devel opi ng 

dat abase applications  with l arge a mounts  of  dat a and as  it  has  a user  friendl y 

interface.  

 

In t he l ast  secti on,  some r eferences  are gi ven f or  t hose who will  benefit from t his 

st udy i n t he f ut ure by provi di ng exa mpl es  whi ch can be used by t he i mpl ement ati on, 

consi deri ng  chances of  i mpr ove ment  and eval uati ng t he st udy generall y. 
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1. Gİ Rİ Ş 

We b  servisleri  gel eceği n uygul a ma ent egrasyonl arı  ve dağı nı k mi marileri  içi n büyük 

ü mitler vaat eden ve  hızla gelişen bir dizi standart ve uygul a ma teknol ojileridir.  

Tezi mde web servis  konsepti ni  t anıtarak,  onunl a ilişkili  çeşitli  st andartları   Si mpl e 

Obj ect  Access   Pr ot ocol ( SOAP),  Web Ser vi ces  Descri pti on Language (WS DL)  ve 

Uni versal  Derscri pti on Di scovery and I nt egrati on ( UDDI)  gi bi  web servis  mi marisi 

içi nde genel  bir  perspektifle el e al maya çalışacağı m.  Web servisleri ni genel  bir 

bakışla t ekni k anl a mda incel edi kt en sonra bir  web servis  uygul a ması  geliştirerek 

kullanılabileceği  geniş  al anl ara  bir  ör nek vericeği z.  Böl üm 1. 1’de yer  al an ve 

We b’i n gel ecek evri mi ni  göst eren model  yeni  nesil  akıllı  siste ml ere örnek t eşkil 

ederken  t ezi n ana modül ü ol an hava dur umu uygul a ması nı n bu t ür  siste ml ere  

ent egrasyonunu örnekl endir mekt edir. 

Böl üm 2’ de i se web servisleri  geliştirilirken ihti yaç duyul acak kavraml arı n ve 

teknol ojileri n anl atı mı  yapıl makt adır.  Bu anl atı m 3.  Böl ümde verilen ve  Hava 

Dur umu uygul a ması na göre daha basit  fakat  yi ne temel  yapı  üzeri nde geliştirilen Ot o 

Gui de uygul a ması  üzeri nde ör nekl endirilerek det ayl andırıl makt adır.  Konu çok geni ş 

bir  al anı  ve t eknol oji yi  kapsadı ğı ndan sadece uygul a mada i hti yaç duyul an kı sı ml ar 

ve t eknol ojiler  anl atıl makt adır.  Konunun rahat anl aşılabil mesi  i çi n web-t abanlı 

uygul a mal a mi marisi ne ve t ekni kl eri ne ( HTTP gi bi)  biraz yakı nlı k gerek mekt edir. 

Kodl arı n anl aşıl ması  i çin kullandı ğı m Java ve i lişkili  Java Ser ver  Pages  (JSP)  ve 

Java servl et  t eknol ojilerine de aşi na  ol mak kol aylı k sağl ayacaktır.  We b ser vis 

yapısı nı n çekirdeği ni  ol uşt uran Ext ensi bl e Mar kup Language ( XML)  dili ne de  kı saca 

deği nilecektir.  

3.  Böl üm’ de i se uygul a ma det ayl andırıl makt a ve önceki  böl üml eri n eşli ğinde web’i n 

gel ecek evri mi ve bu evrimi n te mel taşı olan web servisleri ne ışı k t ut ul maktadır. 

Tezde  web servis mi marisi açı kl anırken  ve   uygul a ma geliştirilirken  Java  mer kezli  

bir yakl aşı m seçil mi ştir fakat şunu da belirt meli yim ki web servis mi marisi tama men 
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pr ogra ml a ma dili nden bağı msı z bir yapı dır ve seçilen herhangi bir dile uygul anabilir. 

1. 1 Neden Web Servisleri ve İnt ernet ? 

Bil gisayar  kullanı mı nda ki  hı zlı  gelişi mi  hepimi z gör dük ve yaşadık.  Deli kli 

kartlardan geliş miş  obj e t abanlı  progra ml arı na hızlı  bir  geliş me ve geçiş  yaşadı k. 

Tü m bu gelişi m progra mlamaya büyük bir üret kenlirlik kazandırdı. 

Deği şi k sevi yel erde ki  bil gisayar  kullanı cılarını n deneyi ml eri nde de büyük bir 

gelişi m yaşandı.  İnsanl ar PC’l eri ni  kullanarak İ nternet’e girebili yor,  e- mai l  yoll ayı p 

al abili yor,  onli ne bankacılı ktan ve benzeri  bir  di zi  t eknol oji den artı k kol aylı kl a 

yararlanabili yor.  Yeni  int ernet  pr ot okolleri ni n 64- bit  adresle meye sahip al etlerle 

uyu mu sonucu t üm bu elektroni k al etleri n i nt ernet  üzeri nde t ek bir  I P’leri  ol abili yor 

dol ayısı yl a t ek bir  ki ml iğe sahi p ol abili yorlar.  İnter net e bağlı  bu ci hazl ara web 

servisleri  yaz mak i çi n gerekli  alt yapı  ise sekt öre öncül ük eden fir mal ar  tarafı ndan 

sağlanı yor. 

Gel ecek nesil  ci hazl ar  ise açı k bir  şekil de akıllı  hücresel  t elefonl ar,  int ernet  ve 

TV’ ni n i nt egrasyonu ve daha güçl ü ki şisel  di gital  asistanl ar  ( PDA).  Belki  daha az 

açı k bir  şekil de de bu yeni  ci hazl ar  ör neği n t akıları mı zda veya el biselerimi zde yer 

al acak.  Kl asi k ol arak hep l ocal  net wor kl eri  ve i nt erneti  düşünüyor uz.  Bu kl asi k 

net wor k gör üşü vücutta taşı nan ci hazl arı n ve gün geçti kçe bir  yenisi  çı kan  ci hazl arı n 

ekl enmesi yl e daha da büyüyecek.  Dol ayısı yl a şi mdi den gel eceği n kullanı cı ort a ml arı  

hedefler  doğr ult usunda gel ecek nesil  web servis di zaynl arı  yapıl maya başl andı. 

Aşağı da sayı cağı mı z aletlerle günl ük yaşantısında  kont ak kuran bir kullanı cı 

düşüneli m:  

-  Akıllı  bir  saat  böyl ece kullanı cı yı  t ek bir  I D il e t anı ml ayabiliriz.  Kullanıcı  benzi n                

al abilir,  alışverişi nde kul lanabilir  (  basitçe kredi  kartı nı n geliş mi şi)  ve evini n veya 

arabası nı n kapısı nı kilitleyi p açabilir. 

- İnternet bağl antılı bir GS M t elefonu (aynı za manda akıllı saatle bağl antılı).       

- Akıllı bir araba.  
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Şekil 1. 1 Web’i n Gel ecek Evri mi  

Li steyi  akıllı  el ektri kli  ev al etleri,  akıllı  t el evi zyon üst ü gi bi  ci hazl arla genişletebiliriz 

fakat  yukarı da ver di ği mi z i şle m yet eneği ne sahip bu dört  ci haz kullanı cı  mer kezli 

uygul a mal ar  geliştir mek içi n gereksi ni ml eri  anl ama mı z i çi n yet erli.  Kull anı cı nı n ki m 

ol duğunun ve ne yaptığı nı n bili nmesi  öne mli,  bu bil gi ye ul aşabilmek i çi n 

kullanı cı nı n et kileşi mde ol duğu ci haz kullanılabilir.  Şekil  1. 1’de akıllı ci hazl arı n 

et kileşi mi yl e ör nek bir senaryoda kullanı cı  arabası yl a uzun bir  seyahatt eyken 

bul unduğu böl geni n hava dur umu ve yol  verileri  kullanı cı ya GS M t el efonu ile e- mail 

ol arak oradan da kullanıcı nı n daha rahat  gör ebileceği  arabanı n göst erge ekranı na 

akt arılabilir.  Tezde geliştirilen hava dur umu uygul a ması  i se bu senaryoda yer  al an 

hava durumu verileri içi n %100 uyu ml u bir web servisi sağl a makt adır.   

 Başka bir  senoryaya bakıcak ol ursak kullanı cı  saatini   benzi n al mak i çi n kullanabilir 

(  öde meyi   po mpada yapabilir  )  yapılan i şleml er  saatten kullanı cı nın GS M’ ne 

akt arılır.  Kullanı cı  eve gel di ği nde i se GS M verileri  PC’ ye akt arır  (  zat en alışverişten 

he men sonra i nt ernet  üzerinden GS M’ den PC’ ye akt arıl mı ştır  eve geli nce  işle ml eri n 

bir  kontrol  ve güncellemesi  yapılır  )  .  Sağl anan bu web servis sayesi nde kullanı cı 

aylı k harca mal arı nı ve bütçesi ni kolaylı kla kontrol edebilecektir.  
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Bu  senaryol ar   kesi nli kle  bugün  sahi p  ol duğu muzdan çok farklı.  Web servisleri  i se 

bu nokt ada devreye girerek t üm bu akıllı  ve dağı nık siste ml eri n haberleş mesi  i çi n bir 

model  ol uşt ur makt adır.  Geliştir mi ş  ol duğu m ve Böl üm 3’ dede det aylarıyl a verilen 

özelli kle hava dur umu uygul a ması   böyl e senaryol ar  i çi n  web servis hi z meti 

sunabil mekt edir. 
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2. WEB SERVİ SLERİ  

We b’i n pr ogra m- kullanıcı  i çi n sağl adı ğı  et kileşi mi,  web servisleri  progra mdan 

pr ogra ma sağl a mı ştır. Web servisleri  birbirleri yle net wor k üzeri nde haberl eş meye 

çalışan t ek bir  dağı nı k bil gisayar  mi marisi  oluşt ururlar.  Yeni  uf kun anaht arı 

geliş mekt e ol an  Ext ensible Mar kup Language ( XML)  [ 1],  HTTP,  Si mpl e Obj ect 

Access  Pr ot ocol  ( SOAP)  [ 2],  Web Ser vi ce Description Language ( WSDL)  [ 3]  and 

Uni versal  Descri pti on Di scovery and I nt egration ( UDDI)  [ 4]  st andartları  üzeri ne 

kur ul muş progra mdan- progra ma haberleş me modeli dir.  

Böl üm 1. 1’de belirtildi ği gi bi  t ezi n yazı mı  sırası nda Java [ 5]  mer kezli  bir yakl aşı m 

izlenmi ştir.  Fakat  bu bölü mde  verilenl er  web servis  mi marisi ni n [ 2]  genel  yapısı nı 

sunmakt a ve 3.  Böl üm’ de det aylandırılan uygul a mal ar  bu mi mari  üzeri ne 

kur ul duğundan geliştirilecek başka uygul a mal ara da kılavuzl uk edebileceklerdir.  Bu 

yüzden verilen bu mi mari  herhangi  bir  programl a ma  dili yl e farklı  t eknol ojiler  ve 

pl atfor ml ar  kullanılarak uygul a mal ar  geliştirilebilir.  Zat en web servis  mi marisi ni n 

geliştiril mesi ne sebep olan ana i hti yaç farklı  platfor ml ar  üzeri nde çalışan farklı 

pr ogra ml a ma dilleri yle yazıl mı ş  obj eleri n,  uygul amal arı n birbirleri yle haberleş mesi ni 

sağla maktır.  İşte bu nokt ada web servis  mi marisi  bir  bakı ma  t ercümanlık gör evi 

yap makt adır.  Bu t ercüman SOAP pr ot okol üdür  dersek doğr u ol ur.  SOAP’ la beraber 

WS DL ve  UDDI   bu mi mari yi  ol uşt ururlar.  Bu üçl üyü ol uşt uran ve haberl eş meyi 

sağlayan dil de XML’ dir.  WSDL ve UDDI’ı n yapısı nı n ve SOAP haberleş mesi ni n 

anl aşıl ması  i çi n XML bir  şarttır.  Böl üm 3’ de anl atılan uygul a mal arın kal bi ni de 

SOAP server teşkil et mekt e ve modüller arası haberleş me XML ile sağl anmakt adır.  

Tü m bu nedenl erden dol ayı  bu böl ümde verilen t eknol ojileri n ve özelli kl e web 

servisi  ol uşt uran pr ot okolleri n i yi  anl aşıl ması nda fayda vardır  çünkü web sevi s 

mi marisi  pl atfor mdan bağı msı zdır.  Ayrı ca SOAP server  başt a ol mak üzere di ğer 

pr ot okol  ve t eknol ojiler de  üçüncü partiler  t arafı ndan sağl anmakt a ve deği şi k 

pl atfor ml ar  i çi n sayıları  hergün art makt adır  [6].  Bu yüzden  el e manl arı n i yi 
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anl aşıl ması  zat en uygul a manı n büyük kıs mı nı  aydı nl at acak 3.  Böl üm’ dede 

det ayl arı yla vereceği mi z uygul a ma res mi n eksi k parçal arı nı tama ml ayacaktır.  

2. 1 Web Servisleri ni n Tanı mı  

We b Ser visleri  st andartlaştırıl mı ş  XML mesajlaş ma  il e net wor k ul aşımı na açı k 

operasyonl ar  kolleksi yonunu t anı ml ayan bir  arayüzdür  [ 2].  Web servisi  standart  bir 

XML not asyonu t arafı ndan t anı ml anır  ve onun servis t anı mı  di ye adl andırılır  [ 3].  Bu 

servisle et kileş mek i çi n gerekli   mesaj  for matları,  iletişi m pr ot okolleri  ve l okasyon 

dahil  ol mak üzere t üm det ayl arı  kapsar.  Arayüz servisi n uygul andı ğı  donanı m ve 

yazılı m pl atfor mu üzerinde vede yazıl dı ğı  pr ogra ml a ma dili nde bağı msı zca 

kullanıl ması na i zi n vererek uygul a ma det ayl arı nı  sakl ar.  Web servisleri  t ek başl arı na 

veya di ğer  web servisleri  ile ko mpl eks  çözü ml er  i çi n veya busi ness  i şleml eri  i çi n 

kullanılabilir.  Pr ogra mcılar  servisleri  ol uşt uran st andartları  kullanarak dağı nı k 

uygul a mal ar geliştirebilirler. 

2. 2 Web Servis Modeli 

We b servisleri ni n mi marisi  üç r ol ün et kileşi mi  üzeri ne kur ul muşt ur;  servis sağl ayı cı, 

servis  kayı dı  ve servis  iste mcisi  [2].  Et kileşi ml er  yayı nl a ma,  bul ma  ve bağl a ma 

operasyonl arı nı  kapsar.  Bi rli kt e bu r oller  ve operasyonl ar  web servis  objel eri,  web 

servis  soft ware modülleri  ve t anı ml arı  üzeri nde r ol  oynarlar.  Ti pi k bir senar yoda 

servis  sağl ayıcı  net wor k ul aşı mı na açı k bir  software modül üne ev sahipli ği  eder. 

Ser vis  sağl ayı cı  servis  t anı mı nı  belli  bir  web servis i çi n t anı ml ar  ve bunu bir  servis 

kayıt  al anı na veya servis  i ste mcisi ne yayıml ar.  Servis  i ste mci  bir  ara ma 

operasyonuyl a servis  t anı mı nı  l okal  ol arak veya servis  kayıt  al anı ndan çeker  ve 

servis  t anı mı nı  servis  sağl ayıcı ya bağl anmak ve  web servis  uygul a ması nı çalıştırı p 

veya et kileş mek i çi n kullanır.  Servis  sağl ayıcı  ve servis  i ste mci  r olleri mantı ksal 

yapılardır ve bir servis ilişkisi ni n karakteristi kleri nide miras edi nebilir.  

Şekil  2. 1 bu operasyonları  canl andırı p onl arı  sağl ayan ko mponentleri  ve onl arı n 

et kileşi mi ni göst er mekt edir. 
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Şekil 2. 1 Web Servis Mi marisi 

2. 3 Web Servis Mi marisi 

Şekil  2. 1’i  geliştirdi ği mi z uygul a mal ar  boyut undan i ncel ersek servis  sağlayı cı  hava 

dur umu ve  araba model leri  hakkı nda veriler  sağl ayan Java pr ogra ml arıdır.  Ser vis 

iste mci  web br owser  kullanan bir  kullanı cı dır. Ser vis  kayıt  al anı  ise I BM Test 

Regi stry’e (  htt ps:// www-3.ibm. com/ servi ces/ uddi /testregistry/ prot ect/)  Hava Dur u mu 

adı  altı nda kaydedil mi ş  fakat  uygul a ma l ocal  olduğu i çi n i nt ernet  üzeri nden erişi m 

ol anaklı değil dir [4]. Tekni k anla mda ise;                                      

Ser vis Sağl ayıcı: İş perspektifi nden servisi n sahi bi. 

Ser vis  İste mci:  İş  perspektifi nden,  t at mi n edilmesi  gereken belli  fonksi yonl ara 

ihtiyaç duyan i şlet me.  Mi mari  perspektifden servisi  arayan,  çalıştıran ve bi r  et kileşi m 

başl atan uygul a ma.  Servis iste mci  br owser  kullanan biri  ol abileceği  gi bi kullanı cı 

arayüzü ol mayan bir progra mda ol abilir, örneği n başka bir web servisi. 

Ser vis  Kayıt  Al anı:  Servis sağl ayıcıları n servis  t anı ml arı nı  yayı nl adığı,  servis 

tanı ml a mal arı nı n aranabildi ği  bir  kayıt  al anı.  Başka bir  açı dan servisleri n st at i k ve 

di na mi k bağl anma  i çin servis  i ste mcileri ni n servis  ve bağl anma bil gileri ne 

ul aşabil di ği  bir  al andır.  Statik bağl anma  servis  isteml eri nde,  servis  kayıt  mi marisi nde 

opsi yonel  bir  rol  oynar çünkü servis t anı mı  i ste mci ye servis sağl ayıcı  tarafı ndan 



 8 

direkt  ol arak sağl anabilir.  Servis  iste mcisi  servis  tanı mı nı  servis  kayıt  al anı hari ci nde 

local dosya ol arak, FTP sitesi nden, Web sitesi nden, bir rekl a mdan da el de edebilir. 

2. 4 Web Servisi Mi marisinde Roller 

Bi r  uygul a manı n web servisi ni n avant ajları nı  t aşı yabil mesi  i çi n üç davranışı 

göst er mesi  gerekir;  servis  t anı mı nı n yayı nl anması,  servis t anı mı nı n aranabil mesi  ve 

servis  t anı mı  il e servise bağl anılabil mesi  ve çalıştırılabil mesi  [2].  Bunl ar  teker  t eker 

veya ardışı k olarak gerçekl eşir. Det ayları ile bu operasyonl ar: 

Yayı nl a:  Servis  t anı mı  yayı nl anmalı dır  böyl ece servis  i ste mcisi  onu bul abilir.  Nerede 

yayı nl anacagı ise uygul amanı n  gereksi ni ml eri ne göre değişebilir. 

Böl üm 2. 3’de uygul a manın l okal  ol ması na karşı n ör nek ol arak uygul a mayı  I BM Test 

Regi stry alanı na yayı nl adığı mı zı söyl e mi ştik.  

Bul:  Fi nd operasyonunda,  servis  iste mcisi  servis  t anı mı nı  direkt  ol arak çeker  ve 

yahut  servis  kayıt  al anını  aradı ğı  ti pt eki  servise göre sorgul ayarak ul aşır.  Fi nd 

operasyonu servis  iste mcisi  i çi n i ki  şekil de ol uşabilir,  di zayn sırası nda servi s  arayüz 

tanı mı nı  pr ogra mı n yazılı mı  i çi n kullanabilir veya r unti me sırası nda ser vise 

bağl anma ve l okasyon tanı ml arı nı çekebilir. 

Her hangi  bir  kullanı cı  bu al anı  sorgul adı ğı  za man (  ör neği n Hava Dur umu diye)  il gili 

servis linki ne ul aşıcaktır. 

Bağl an:  Sonuçt a bir  servise ul aşıl ması  gerekir.  Bi nd operasyonunda servis i ste mci si 

servis tanı mı ndaki det ayları servisle runti me esnasında et kileş mek içi n kullanır.  

2. 5 Web Servis Nesneleri 

Ser vis:  Servis  t anı mı  t arafı ndan belirtilen web servis  arayüzünün  uygulaması dır. 

Ser vis  net wor k ul aşı mı na açı k pl atfor m üzeri nde servis  sağl ayı cı  t arafı ndan sağl anan 

bir  yazılı m modül üdür.  Servis  i ste mcisi  t arafı ndan çalıştırıl mak vaya et kileş mek i çi n 

tasarlanmı ştır.  Ayrı ca i stemci  f onksi yon ol arak di ğer  web servis  uygulamal arı nı 

kullanabilir. 

Ser vis  Tanı mı:  Servis  tanı mı  servisi n arayüz ve  uygul a ma det ayl arını  kapsar. 

Ser visi n veri  ti pl eri ni,  operasyonl arı nı,  bağl anma  bil gileri ni  ve net work adresi ni. 
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Ayrı ca servis  i ste mcisi  tarafı ndan keşfedilebil mesi  i çi n gerekli  kat egorizasyon ve 

met adol oji yi de kapsayabilir.  Servis  t anı mı nı n bir  servis  i ste mcisi ne veya servis  kayıt 

al anı na yayı nl anması gerekir. 

2. 6 Web Servisleri ni n Geliştiril me Döngüsü 

We b servisi  geliştir me döngüsü her  r ol  i çin di zayn,  geliştir me ve r unti me 

gereksi nmel eri ni  kapsar: servis  kayıt  al anı,  servis  sağl ayıcı  ve servis  i stemci si.  Her 

rol  geliştir me döngüsü i çi n spesifik gereksi ni ml ere sahi ptir. Geliştir me döngüsü dört 

safhadan ol uşur: 

İnşa:  Geliştir me döngüsünün i nşa safhası  web servisi  uygul a ması nı n gel iştir me  ve 

testi ni,  servis  arayüz t anımı nı n ve servis  uygul a ma t anı mı nı n t anı ml anmasını  kapsar. 

We b servisi  uygul a mal arı  yeni  web servisleri  ol uşturarak,  varol an uygul a mal arı  web 

servislere dönüşt ürerek veya web servisleri  di ğer  web servislerle ve uygul a mal arla 

birleştirerek ol uşt urul abilir. 

Depl oy:  Depl oy safası servis  arayüzünün ve uygul a ması nı n t anı mı nı n ser vis 

iste mcisi ne veya servis kayıt  al anı na t anıtıl ması yl a ve web servisi ni n 

çalıştırılabileceği  bir  i cra ort a mı na yerleştiril mesi yl e sağl anır.  Bu bir  web ser ver 

ol abilir. 

Run:  Run safası nda artık web servisi  i cra edil meye hazırdır.  Bu safada artı k ser vis 

sağlayı cı  t arafı ndan t a ma men depl oy edil mi ş,  operasyonel  ve net wor k ul aşı mı na 

açı ktır. Artı k servis iste mcisi fi nd ve bi nd operasyonl arı nı uygul ayabilir. 

Ma nage:  Yöneti m safası  web servisi  uygul a ması nın süregi den yöneti m ve  deneti mi ni 

kapsar. Güvenli k, geçerlilik, perfor mans ve iş processleri belirlenmeli dir.  

2. 7 Web Servis St andartları 

UDDI  :  Geçerli  web servis ko mponentleri ni  t anı ml ayan bir  pr ot okol dür  [ 1]  .  Bu 

standart  işlet mel ere servisleri ni  bir  i nt ernet  di zini ne kayıt  edebil me ve r ekl a mı nı 

yapabil me ol anağı  verir böyl ece fir mal ar  birbirleri ni  bul up i şleri ni  web üzeri nden 

yapabilirler. Kayıt ve arama işle ml eri XML ve HTTP t e melli mekani z mal arla yapılır.  

SOAP  :  SOAP  farklı  server’larda  bul unan  metodl arı n  veya  fonksi yonları n farklı 
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uygul a mal ar  t arafı ndan kullanıl ması nı  sağl ar [ 1].  SOAP uygul a ması  farklı 

serverlarda bul unan met hodl arı n çağrıl ması  i çi n gerekli  veri yi  ve uygul amanı n kendi 

içi n gerekli  lokasyon gi bi datayı XML bl oğu şeklinde ol uşt urur.  

WS DL :  Web servis  t anı mı  i çi n önerilen st andart  XML t abanlı  bir  I DL (Int erface 

Defi niti on Language)  servisi dir  [1].  WSDL servisi n arayüzünü ve  uygul a ma 

karakt eristi kleri ni  t anı ml ar.  WSDL,  UDDI  girişleri  t arafı ndan referans alı nır  ve 

belirli bir web servisi ni tarif eden SOAP mesajlarını tanı ml ar.  

Şekil 2. 2’de bir web servisini n standartları yla şe mati k göst eri mi veril mekt edir.  

 

Şekil 2. 2 Bir Web Servisi 

1.  Ser vis sağl ayı cı bir web servis ol uşt urur.  

2.  Ser vis sağl ayı cı servisi tanı ml a mak içi n WSDL’i kullanır. 

3.  Ser vis sağl ayı cı servisi bir UDDI’a kayıt eder.  

4.  Başka bir servis veya kullanı cı UDDI’ yı sorgul ayarak servisi belirler.  

5.  İste mci  servis  veya kul lanı cı  servise bağl anmak i çi n gerekli  uygul a mayı 

SOAP üzeri nden haberleşecek şekil de yazar. 
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6.  Dat a ve mesajlar HTTP üzeri nden XML ol arak değiştirilir. 

WS DL web servisi n detayları nı  t anı ml ayan bir XML dökü manı dır.  Web ser vis 

standartları na geç meden XML üzeri nde kısaca dur makt a fayda var  çünkü web  

servisleri  ol uşt uran st andart  pr ot okolleri n meydana getirdi kl eri  yapı nı n ortak dili ni 

XML ol uşt ur makt adır. 

2. 8 XML Nedir? 

XML web üzeri nde data değişi mi  i çi n hı zla st andart  hali ne gel en t ext  te melli  bir 

işaretle me dili dir  [1].  HTML ol duğu gi bi  veri yi  etiketlerle t anı ml arız [ 8].  HT ML’ den 

farklı  ol arak XML eti ketleri  veri ni n nasıl  t anıml anacağı nı  göst erir,  datanı n nasıl 

göst erileceği ni  değil.  Mesel a ( <b>............ </ b>)  HT ML eti keti nde bu verini n bol d 

göst eril mesi ni  t anı ml arken,  XML eti ketleri  progra mı nı zdaki  bir  değişken gi bi 

davranır. 

Veri  t abanı nda al an adları nı  t anı ml adı ğı nı z gibi   XML eti ketleri ni  verilen bir 

uygul a mada kullanabilirsi ni z.  Doğal  ol arak çok sayı da uygul a manı n aynı  XML 

verisi ni kullanabil mesi için eti ket isi ml eri üzeri nde anlaş mal arı gerekir.  

Eti ket  ve sonl andırıcı  etiket  arası ndaki  XML verisi  bir  el e manı  t anı ml ar.  Bi r  eti keti n 

bir  di ğeri ni  kapsa ma yeteneği  XML’ e hi yerarşik veri  t abanl arı nı  t e msil edebil me 

yet eneği  verir.  HT ML’ den farklı  ol arak XML et iketleri  verileri  t anı ml adıkları  i çi n 

kapsadı kl arı veriler search edilebilir.  

2. 9 XML Uygul a ma İçi n Neden Öne mli? 

Sırf  Texttir:  XML bi nary f or matı nda ol madı ğı  içi n st andart  t ext  edit öründen vi sual 

devel opment  ort a mı na kadar  herhangi  bir  araçl a or uşt urul up,  değiştirilebilir.  Buda 

pr ogra mı n debug edil mesi ni  ve küçük mi kt arda dat anı n depol anması nı  el verişli  kılar. 

Di ğer  t araftan bir  veritabanı  büyük mi kt arda XML verisi ni  depol ayabilir.  Böyl ece 

XML küçük dosyalardan fir ma genişli ği nde verilere kadar ölçekl enebilirlik sağlar.  

Veri  Tanı ml a ması:  XML ne çeşit  veri ni z ol duğunu anl atır,  onu nasıl  göst ereceği ni zi 

değil.  İşaretle me eti ketleri  bil gi yi  belirttiği  ve dat ayı  kı sı ml ara ayırdı ğı  i çi n bir  e- mail 

pr ogra mı  onu i şleyebilir,  bir  ara ma  pr ogra mı  belirli  kişilere yollanacak mesajları 

arayabilir  ve bir  adres  defteri  adres  bil gisi ni  mesajı n geri  kal anı ndan çekebilir. 
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Kı saca bil gi ni n farklı  bölü ml eri  t anı ml andı ğı ndan bunl ar  farklı  uygul a malarda farklı 

şekillerde kullanılabilir. 

Ser gilenebilirlik:  Göst erim öne mli  ol duğundan styl esheet  st andartı  XSL veri ni n nasıl 

sergileneceği ni  di kt e eder.  Bunu HT ML’ dede yapabiliriz fakat  veriyi  search 

pr ogra ml arı  ile i şleye meyi z.  Daha öne mlisi  XML özgün t arzda ol duğundan t a ma men 

farklı  st yl esheet  kullanı p çı ktı yı  postscri pt,  TEX,  PDF veya henüz keşfedilme mi ş  bir 

for matta üret ebiliriz. 

Kol ayca İşlenebilir:  Düzenli  ve kararlı  not asyonu pr ogra ml arı n XML verisi ni 

işle mesi ni  kol ayl aştırır.  HT ML’ de bir  <dt > eti keti  bir  di ğer  </ dt >,  <dt >,  <dd> veya 

</ dl > ile son bul abilir.  Bu pr ogra ml a ma  i çi n zorl uk yaratır.  Fakat  XML’ de <dt > 

eti keti  </ dt > il e son bulmalı dır,  bu kı sıtlama XML dökü manı na i yi  ol uşturul muş  bir 

yapı  sağl ar.  Ayrı ca XML parserlar  arası ndan i şlem yükünüzü azaltacak her hangi 

biri ni seç me ol anağı vardır. 

Hi yerarşi k Yapı:  Son ol arak XML dokü manl arı  hiyerarşi k yapıları ndan da yararlanır. 

Hi yerarşi k dökü man yapı ları  genel  ol arak i şle mek içi n hı zlı dır  çünkü i hti yaç duyul an 

böl üme kol ayca ul aşılabilir bir içi ndekiler böl ümünü kullandı ğı nı zda ol duğu gi bi.  

2. 10 WSDL 

We b servi ce descri ption l anguage,  web servisleri ni n t ekni k çağırı m synt axı nı 

tanı ml a mak üzere önerilmi ş  bir  st andarttır  [3].  Bi r  WSDL servis  t anı mı,  WS DL şe ma 

tanı mı na uygun bir  XML dokü manı dır.  Daha önce belirtti ği mi z gibi  WS DL 

dokü manı  t a m bir  servis  tanı mı  değil dir  fakat  servis t anı mı nı n alt  sevi yel erini  kapsar 

(servis arayüzünün t eknik t anı ml a ması nı).  WSDL web servisleri  i çi n bi r  I DL’ dir 

(Int erface Defi niti on Language).  Aslı nda WSDL bir  web servisi ni n 3 t e mel  t anı mı nı 

belirtir; 

- Bi r servis ne yaptı ğı, servisi n sağladı ğı operasyonlar ( met odl ar).  

- Bi r  servis  nasıl  çağrılır, servis  operasyonl arı nı  çağır mak i çi n gerekli  dat a 

for matları ve prot okoller. 

- Ser visi n nereye yerleştirildi ği  URL adresi  gi bi,  prot okol e bağlı  net wor k adres 

det ayl arı. 

2. 10. 1 WSDL ve java teknol ojisi 
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Şekil 2. 3 bir web servisi n Java teknol ojisi ile nasıl kayıt edil di ği ni, bul unduğunu ve 

çağrıl dı ğı nı göst er mekt edir; 

 

Şekil 2. 3 WSDL Mekaniz ması  

Di yagra mda bir  web servisi  Java API’ler  ile UDDI’a kaydedil mekt e böyleli kle bir  i ş 

ortağı  veya di ğer  siste ml er  servisi n UDDI’ da ki  kayıt  bil gisi yl e çağırı m det ayl arı nı 

içeren WS DL dökü manına ul aşabil mekt edir. WSDL’i  el de etti kten sonra pr ogra mcı 

web servisi ne ul aşabilecek Java pr oxy obj esi  t üretebilir  veya daha basitçe alt  sevi yeli 

bir SOAP- API kullanabilir [2]. 

2. 10. 2 WSDL enfor masyon modeli 

WS DL Enf or masyon modeli  soyut  spesifi kasyonl ar  il e bu spesifi kasyonl arı n ayrı 

uygul a mal arı nı n ayrı mı nın t üm avant ajları nı  yansıtır.  Bu,  servis  arayüz t anı mı nı n ve 

servis  uygul a ma t anı mı nın ayrı mı nı  yansıtır.  Tüm i yi  XML uygul a mal arında ol duğu 

gi bi,  WSDL şe ması  dil deki  ana veya birkaç yüksek sevi yeli  el e manl arı  t anıml ar. Web 

servisi n WSDL’ deki ana el e manl arı na bakarsak, bunl ar; 
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Port Type:  Bir  web servisi n ne yaptı ğı nı n en net  t anı mı dır.  Kal an el e manl ar 

port Type’ı detaylandırır. 

Message:  Met hod ve operasyonl ar  t arafı ndan gereksi ni m duyul an para metrel eri 

tanı ml ar. 

types:  Web servisde kullanılan ve message el e manl arı  t arafı ndan referans  alı nan t üm 

dat a ti pleri ni tanı ml ar. 

bi ndi ng:  Port  t ype el e manl arı nı n (soyut  arayüzl erin)  nasıl  dat a f or mat  ve prot okolleri 

ko mbi nasyonuna çevrileceği ni n det ayları nı kapsar ( HTTP üzeri nden SOAP).  

port:  Net wor k son noktası nda bağl anmanı n ne şekil de gerçekl eşeceğini  t anı ml ar 

( HTTP URL’i  t anı ml adığı mı z yer  ol arak düşünebiliriz).  Web servise ev sahi pli ği 

yapan net wor k adresi ni tut ar. 

servi ce: isi ml endiril mi ş portlar kolleksi yonu.  

Aşağı da verilen XML dökü manı  Böl üm 3. 2. 2’de verilen Ot o Gui de uygul a ması nı n 

Car Model Con i si mli  web servisi ni n WSDL dökü manı dır.  İyi  t anı ml an mı ş  bir  XML 

dökü manı dır  ve yukarda açı kl adı ğı mı z bölü ml erden ol uş makt adır.  Kı saca 

“port Type” servisi n i smi ni,  bu servisten çağrılabilecek met odun adını  (  burada 

get Models’dir)  ve bu met odun alıcağı  ve geri ye döndüreceği  para metreleri 

tanı ml a makt adır.  “ message” eti ketleri  i se bu para metrel eri n ti pl eri ni 

tanı ml a makt adır.  “service” eti keti  ise servisin bul unduğu net wor k adresi ni 

ver mekt edir.  Şekil  2. 3’de göst eril di ği  gi bi  kullanıcı  bu dökü manı  el de ettikt en sonra 

web servise bağl anabil mek i çi n gerekli  kodu üretebilir.  Yani  bir  WSDL dökü manı 

tek başı na bir web servisini tanı ml a mak içi n yet erlidir. 

<?x ml versi on="1. 0" encodi ng=" UTF- 8" ?>  

<defi niti ons target Na mespace= 

      “htt p://local host: 80/axis/ Car Model Con.j ws"  

      xml ns="htt p://sche mas. xml soap. org/ wsdl/"                         

      xml ns:servi ceNS="ht tp://local host: 80/axis/ CarModel Con.j ws"     

      xml ns:soap="htt p://sche mas. xml soap. org/ wsdl/soap/"  

      xml ns: xsd="htt p:// www. w3. org/ 2001/ XMLSche ma"> 

 <message na me="get Models Request"> 
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      <part na me="arg0" t ype="xsd:stri ng" / >  

 </ message> 

 <message na me="get Models Response"> 

     <part na me="get Models Result" type="xsd:string" / >  

 </ message> 

 <port Type na me=" Car Model ConPort Type"> 

      <operati on na me="get Models"> 

         <i nput message="servi ceNS: get Models Request" / >  

         <out put message="servi ceNS: get Models Response" / >  

      </ operati on> 

 </ port Type> 

 <bi ndi ng na me=" Car Model ConSoapBi ndi ng"       

     type="servi ceNS: CarModel ConPort Type"> 

      <soap: bi ndi ng st yle="rpc" transport ="htt p://sche mas. xml soap. org/soap/htt p" / >  

     <operati on na me="getModel s"> 

         <soap: operati on soapActi on="" st yl e="rpc" / >  

         <i nput > 

            <soap: body encodi ngSt yle="htt p://sche mas. xml soap. org/soap/ encodi ng/"           

                na mespace="" use="encoded" / >  

         </i nput > 

         <out put > 

            <soap: body encodi ngSt yle="htt p://sche mas. xml soap. org/soap/ encodi ng/"    

                na mespace=""  use="encoded" / >  

         </ out put > 

     </ operati on> 

 </ bi ndi ng> 

 <servi ce na me=" Car Model Con"> 

       <port bi ndi ng="service NS: Car Model ConSoapBi ndi ng"   

           na me=" Car ModelConPort"> 

           <soap: address l ocati on="htt p://local host: 80/ axis/ Car Model Con.j ws" / >  

       </ port > 

 </servi ce> 

</ defi niti ons> 

 



 16 

2. 11 SOAP 

Genel  anl a mda SOAP,  herhangi  bir  pl atfor mda her hangi  bir  dil de herhangi  bir 

obj eni n karşılı klı  haberleş mesi ne i zi n verir.  Günümüzde SOAP 60’ı n üzerinde  dil de 

20’ ni n üzeri nde pl atfor mda uygul anmakt adır.  Birdenbire obj el er  heryerde lokal  veya 

uzak, büyük veya küçük et kileşebil mekt edir [1]. 

We b servis  anl a mı nda bir  pr ot okol  ol arak SOAP,  UDDI  ile birli kte işlet mel er 

arası nda kayıt  ve haberleş me  servisleri ni  sağla makt adır.  SOAP uzak obj el eri n 

met hodl arı nı  çağırabilen uygul a mal ar  i nşa et me mi ze i mkan verir.  SOAP,  i ki  siste mi n 

aynı  pl atfor mda çalış ması  veya pr ogra mı n aynı  dil de yazıl ması  i hti yacını  ort adan 

kal dırır.  Met odl arı  bir di zi  bi nary pr ot okolle çağır makt ansa SOAP met hod 

çağırı ml arı  i çi n XML’i  kullanır.  İstekt e bul unan uygul a mayl a i stekt e bul unul an obj e 

arası nda ki  t üm veri  XML dat a eti ketleri  şekli nde HTTP üzeri nden gönderilir.  Web 

servis bakış açısı ndan SOAP he m server he mde client olarak uygul anabilir.  

Bi r  SOAP client  uzak dağı nı k bir  siste mdeki  met odu çağır mak i çi n gerekli  veri yi, 

XML dökü manı nı  ol uşt uran bir  pr ogra mdır.  Bir  SOAP cli ent  web server  olabileceği 

gi bi  server-tabanlı  bir  uygul a mada ol abilir.  Mesajlar  ve i ste ml er  SOAP clientları 

tarafı ndan ti pi k ol arak HTTP üzeri nden gönderilir.  Sonuç ol arak SOAP dökü manl arı 

herhangi  bir  firewall’ı  geçebilerek,  çeşitli  pl atfor ml arla veri  alışverişine  ol anak 

sağlarlar. 

Bi r  SOAP server  i se basitçe SOAP mesajları nı  di nl eyen ve  bir  dağıtıcı  ve  SOAP 

dokü man t ercumanı  gi bi  davranan özel  bir  koddur.  SOAP serverlar  HTTP bağl antısı 

üzeri nden gel en dökümanı n di ğer  uçt aki  obj eni n anlı yabileceği bir  dil e 

dönüşt ürül mesi ni  sağl arlar.  Tü m haberl eş me  XML f or munda yapıl dı ğı  i çin her hangi 

bir  dil deki  obj eler  SOAP il e başka bir  dillede haberleşebilirler.  Di ğer  ucun 

haberleş meyi anl adı ğı ve işle ml eri yeri ne getirdi ği SOAP serveri n görevi dir. 
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2. 11. 1 SOAP gerçekt en nedir? 

SOAP birbirleri  ve pl atfor ml arı  hakkı nda öncü bilgi ye sahi p ol mayan farklı  partileri n 

(objel eri n)  ko münükasyonuna ol anak veren genişletilebilir,  t ext-tabanlı  bir 

çalış madır.  Net  üzeri ndeki  obj eler  açısı ndan SOAP uçbir  gör ücü usul üdür.  Cli ent 

uygul a mal ar  servislerle daha önce aral arı nda herhangi  bir  kabul  ol madan gevşekçe-

eşleştiril mi ş orta ml arda dina mi k ol arak birbirleri ni keşfeder ve bağl anırlar. 

SOAP genişletilebilir  çünkü SOAP cli entları,  serverları  ve pr ot okol u uygul a mayı 

kır madan değişi p gelişebilir.  SOAP,  ara kat manları  ve katlı  mi marileri  dest ekl e me 

açısı ndan zengi ndir.  Bunun anl a mı  i şlenen düğü mler  isteği n client  ve server  arası nda 

gitti ği  bir  di zi nde ot urur.  Bu ara düğü ml er  SOAP t arafı ndan belirtilen headerl arı n 

kullanı mı yl a mesajları n böl üml eri ni  işlerler.  Bu headerlar  hangi  düğü mün mesajı n 

hangi  böl ümünde çalıştığı nı  clientı n t anı ml a masına i zi n verir.  Bu t i p ara header 

işle mi  client  uygul a mayla ara düğü m arası ndaki  özel  kontratla uygul anır.  SOAP 

headerlar  i çi n must Understand özelli ği  sağl ar,  buda client’a i şle mi n zorunl u veya 

opsi yonel  ol duğunu t anıml a ması na i zi n verir.  SOAP ayrı ca veri  kodl a ma kuralları nı 

tanı ml ar.  Son ol arak SOAP client  ve serverların SOAP kullanarak uzak pr osedür 

çağır ması na ol anak veren bir dizi kurallar belirtir. 

2. 11. 2 Mesaj for matı 

SOAP t üm bunl arı  st andartlaştırıl mı ş  bir  mesaj  for matı  i çeri ği nde yapar.  Bu mesajı n 

biri nci  kı s mı  “t ext/ xml ” MI ME ti pi ne sahi ptir  ve SOAP zarfı nı  kapsar  [ 6].  Bu zarf 

bir  XML dökü manı dır  ve opsi yonel  bir  header  ve zorunl u bir  body öğesi  t aşır.  Zarfı n 

body böl ümü her  za man mesajı n fi nal  kı s mı dır,  header  girişleri  ise ara i şle ml eri 

uygul ayan düğü ml eri hedefler. 

2. 11. 3 SOAP zarfı nı n anat omi si 

<SOAP- ENV: Envel ope SOAP-      

      ENV: encodi ngSt yle="htt p://sche mas. xml soap.or g/soap/ encodi ng/" xml ns: SOAP-    

      ENV="htt p://sche mas. xml soap. org/soap/ envelope/"    

      xml ns: xsd="htt p:// www. w3. org/ 2001/ XMLSche ma"  

      xml ns: xsi ="htt p:// www. w3. org/ 2001/ XMLSche ma-i nstance"> 

      <SOAP - ENV: Header> 

        <t: Transacti on xml ns:t ="some- URI"> 

                SOAP- ENV: must Understand="1"  5         

       </t: Transacti on> 
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      </ SOAP- ENV: Header> 

      <SOAP- ENV: Body> 

        <ns1: get Models xmlns: ns1=" Car Model Con"> 

        <arg1 xsi:t ype="xsd:stri ng">DAE WOO</ arg1> 

         </ ns1: get Models> 

   </ SOAP- ENV: Body> 

</ SOAP- Envel ope> 

Bu ör nekt e böl üm 3. 2. 2’de verilen Ot o Gui de uygul a ması nı  SOAP server’a yolladı ğı 

SOAP envel ope yer  alıyor.  get Models  i ste mi  net wor k üzeri nde herhangi  bir 

nokt adaki  Car Model Con  servisi ne yollanı yor.  İstek para metre ol arak bir  string alı yor 

ve SOAP yanıtı nda yi ne bir  stri ng değeri  geri döndür ül üyor.  SOAP zarfı  SOAP 

mesajı nı  t e msil  eden XML dökü manı nı n t op el emanı dır.  XML na mespacel eri  SOAP 

tanı ml ayı cıları uygul a maya özel tanı mlı yacılardan ayır mak içi n kullanılır. 

Na mespaceler:  Ör nekt eki  il k na mespace SOAP mesajı ndaki  el e man ve özelli kl eri 

tanı ml ayan SOAP şe mayı referans alı yor, iki nci na mespace ise SOAP kodla mal arı nı.  

Header:  SOAP zarf  headerı nda ki  il k el e man bi r  na mespace özelli ği  ve 1 değerli 

must understand özelli ği il e eşli k edilen bir  i şle m el e manı.  “ must Underst and” 1 

değeri ne sahi p ol duğu i çi n server  bu mesajı  i şle m düğü mü üzeri nde ara i şle ml eri 

yap mak ol arak kabul  ediyor.  Bunu server  ve client  önceden header  el e manı nı n nasıl 

işleneceği  konusunda anlaş mı şlar  ol arakta al gılayabiliriz dol ayısı yla server  el e manı n 

içeri ği yl e ne yapması gerekti ği ni bil mekt edir. 

Bu mesajı  kabul  eden server  headerı n se mantikl eri  ile ne yapacağı nı  anl a mazsa 

iste mi  t a ma men reddedi p bir  hat a gönder mesi  gerekir.  Hat a el e manı  SOAP body’ ni n 

özel ve iyi tanı ml anmı ş mekanı z ması ol up client’a hat a verisi ni geri gönderir. 

Bunun gi bi  ara i şle m düğü ml eri  SOAP genişletilebilirliği ni n ör nekl eri dir. Cli entl ar 

bu gi bi  düğü ml eri  SOAP mesajı  i çi ne koyarak mesaj  bodysi ni n i şlenmesinden önce 

özel işle ml eri n yapıl masını belirtirler. 

Body:  Body kı s mı nda gör düğü müzün t ü mü bir  na mespace t arafı ndan t anı ml an mı ş 

birkaç XML el e manı.  Doğr u dökü man se manti kleri ni  anl ayı p doğr u şeyl eri  yap mak 

ise SOAP servera kalı yor.  Server  et ki n bir  şekil de XML yüküyl e başedebil mek i çi n 

anl a mlı  şekil de bir  çalışma  çerçevesi  sağlı yor.  Anl a mlı  derken server  bazı  arka pl an 

veritabanı nda uzak pr osedür  çağırı mı  il e mesaj  body’ de bul unan hisse senedi  i çi n 

fi yat verisi ni n çekil mesi ni vurgul uyor. Tüm ol ay SOAP- RPC arkası nda yer alı yor.  
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2. 11. 4 SOAP- RPC 

SOAP mesajları  t e mel  ol arak yollayandan alıcıya t ek yönl ü akt arı ml ardır  akat 

sı klı kla SOAP mesajları  i stek/ cevap mekanızması nı n ko mbi nasyonu ol arak 

uygul anırlar.  SOAP kullanarak RPC yap mak i çin birkaç çeviri m t aki b edil meli dir. 

İstek ve cevap mesajları yapılar  ol arak kod haline getiril meli dir.  Operasyonun her 

input  para metresi  i çi n para metreyl e aynı  i si mde bir  el e man ve her  çı ktı  para metresi 

içi n el e manl a uygun bir  isi m ol malı dır.  Aşağı da yer  al an i ste m ve yanıt  yine böl üm 

3. 2. 2’deki  araba uygulaması nı n SOAP server’a yolladı ğı  ve al dığı  SOAP 

Envel ope’ları n Body öğeleri ni gösteri yor.  

İste m:  

 

<SOAP- ENV: Body> 

      <ns1: get Models xml ns: ns1=" Car Model Con"> 

      <arg1 xsi:t ype="xsd:stri ng">DAE WOO</ arg1> 

      </ ns1: get Models> 

 </ SOAP- ENV: Body> 
 

Yanıt: 

 

<SOAP- ENV: Body> 

    <ns1: get Models Response xml ns: ns1=" Car Model Con"> 

     <get Models Result xsi:type="xsd:stri ng">MATI Z SE/ KLM! LANOS 1. 5       

         SE/ 4K! LANOS 1. 5 SE/ 5K! NUBI RA 1. 6 SX/4K! NUBI RA 1. 6    

         SX/ 4K/ OT M! LEGANZA CDX/ 4K! LEGANZA CDX/ OT M! CHAI RMAN 600  

         SX! KORANDO 2.3! KORANDO 2. 9 TD! MUSSO 2. 9 TD!  

    </ get Models Result > 

  </ ns1: get Models Response> 

</ SOAP- ENV: Body> 

 

İstek get Models  met hodunu çağırı yor,  yanıt  i se get Models Response operasyonunu 

tanı mlı yor.  Bu çı ktı  yapısı  get Models Result  di ye adl andırılan bir  el e manı  kapsı yor, 

buda met od çağrı mı sonucu değerleri döndür üyor.  

2. 11. 5 Bir SOAP kullanım dur umu 

SOAP zarfı nı  da det ayları  ile verdi ği mi ze göre biraz geri ye çekili p SOAP’a dur um 

kullanı m perspektifi nden bak makt a Web ort amı nda ol ayı n nasıl  gerçekl eşti ği ni 

anl a mak açısı ndan fayda var.  

1.  Bi r SOAP client UDDI kayıt alanı nı bir web servisi bul mak içi n kullanı yor. 
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2.  Cli ent  uygul a ma i stek/ cevap operasyonunu gerçekl eştirebilecek XML 

dökü manı nı SOAP mesaj olarak ol uşt uruyor.  

3.  Cli ent  SOAP mesajı  bir  web serverdaki  SOAP i stekl eri  di nl eyen J SP veya ASP 

sayfası na yoll uyor.  

4.  SOAP server  SOAP paketindeki  dökü manı  parse ederek el de etti ği  para met rel erle 

kendi domai n’i ndeki uygun obj e met odunu çağırıyor.  

5.  Çağrılan obj e gerekli  fonksi yonl arı  i cra etti kten sonra i stenilen verileri  SOAP 

servera SOAP zarfı  şekline getiril mek üzere geri  gönderi yor  ve i ste mci ye paket 

döndür ül üyor. 

6.  Cli ent obj eyi alarak zarfı açı p cevabı iste mde bul unan progra ma geri gönderiyor.  

 

Şekil 2. 4 SOAP Mekani zması  

2. 12 UDDI  

Adı nı n da belirttiği  gibi  evrensel  t anı ml a ma,  keşif  ve ent egrasyon ( uni versal 

descri ption,  di scovery and i nt egrati on)  st andartı,  işlet mel eri n kendileri ni,  sağl adı kl arı 

servis  ti pl eri ni  t anı ml a mal arı na,  UDDI  kayıt  al anı na kayıt  ol maları na ve 
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yayı nl a mal arı na i zi n veren bir  mekani z ma sağl ar.  Bu şekil de yayı ml anan i şl et mel er  

search edilebilir,  sorgulanabilir  veya SOAP mesajları nı  kullanan di ğer  işlet mel er 

tarafı ndan keşfedilebilir.  Bi rbirleri ni  bul an i şlet meler  ortaklı k i çi n servislerini  ent egre 

edi p müşt erileri ne servis sağlayabilirler [6].  

Kavra msal  ol arak,  UDDI  işlet me kayıtları nda sağl anan bil gi  üç böl ümden ol uşur. 

Whi t e Pages  daha çok t el efon eşdeğeri  gi bi dir  ve adres,  kont ak ve t anıml ayı cılar 

bul undur ur.  Yell ow Pages  t el efon eşdeğeri yle paral el dir  ve st andart  taxono mi es 

üzeri ne kur ul u endüstri  kat egarizasyonl arı nı  t aşır NAI CS,  UNSPSC,  GSC kod gi bi. 

Bi l gi yi  endüstri  kodu,  coğrafi  kod ve i şlet me t anıml a ma  kodu gi bi  kaydetmek di ğer 

ara ma servisleri ne bu kl asifi kasyon bil gisi ni  daha i yi  i ndeksl e me  ve kl asifi kasyon 

içi n i yi  bir  başl a ma  nokt ası  sağl ar.  Green Pages,  işlet mel er  t arafı ndan servisler 

hakkı nda belirtilen t eknik bil gi yi  kapsar.  Bunl ar  çeşitli  dosyal ara poi nter  dest eği 

kapsadı ğı  kadar  web servisler  i çi n ol an spesifikasyonl ara referansl arı  gerekli  ol ursa 

da URL t abanlı  keşif  mekani z mal arı nı  kapsarlar.  UDDI  kayıt  düğü ml eri  önceki 

bil gi yi  kopyal arlar  ve veriyi  aral arı nda kopyal ayarak aynı  di zi n bil gisi ni  herhangi  bir 

düğü m bil gisi nden sağl arlar. 

2. 12. 1 UDDI’ı n ana yapıları 

Bi r  kayı dı  ol uşt uran bi lgi  4 veri  yapı  ti pi nden ol uş makt adır.  Şekil  2. 5 UDDI 

spesifikasyonunda belirtilen 4 yapı yı göst er mekt edir.. 

Şekil 2. 5 UDDI’ı n Çekirdek Yapıları 
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busi nessEntit y:  Bu yapı  bir  i şlet me veya al an hakkı nda bil gi yi  alır,  işlet me t arafı ndan 

kendi  hakkı nda t anı ml ayı cı  bil gi  ve servisleri  yayı ml a mak i çi n kull anılır.  XML 

açısı ndan busi nessEntit y i şlet me veya al an hakkında açı kl ayıcı  bil gi  t utan yüksek 

sevi yeli  veri  yapısı dır.  Ser vis  t anı ml a mal arı  ve t ekni k bil gi  busi nessEntit y i çi nde 

açı kl anır.  busi nessEntit y yapısı  UDDI’ı n Yel ow Pages  ve Whit e Pages’l eri nde 

bul unan işlet me ve veri yi tanı ml ayan tek anaht ara sahi ptir. 

busi nessService:  Bu yapı  busi nessEntit y t arafı ndan sağl anan servi sl eri  ve 

işlet mel eri n i şle ml eri ni  temsil  eder.  Servisi  t emsil  eden uni que key servis  adı, 

opsi yonel bir tanı ml a ma vede tekni k bil gi yi t utan bi ndi ngTe mpl at e yapılarını kapsar.  

bi ndi ngTe mpl at e:  Bu yapı  verilen servis  uygula ması nı n t ekni k karakt eristi kl eri ni 

tanı ml ayan öne mli  veri yi  t e msil  eder.  Genel de servisi  çağır mak i çi n gerekli  veri ye 

sahi ptir.  Her  bi ndi ngTempl at e t ek bir  mantı ksal  parent  busi nessService’e oda t ek bir 

parent  busi nessEntit y’e sahi ptir.  Her  bi ndi ngTe mpl ate t ek bir  uni que anahtara,  ilişkili 

anaht ar  servise en öneml i si  i cra nokt ası na ve t ModelInstance Det ails’a sahi ptir. 

accessPoi nt  verilen bir  web servisi  çağır mak i çin gerekli  adresi  t e msil  eder.  Bu bir 

URL, bir e- mail adresi hatta telefon numarası olabilir. 

t Model:  t Model’i n oynadı ğı  biri nci  rol  t ekni k spesifikasyonu t e msil  et mektir.  UDDI 

kayı dı  i çi nde t Model’i n a macı  soyutla maya dayalı  bir  referans  siste mi  sağl a maktır. 

Bi r  t Model  anaht ara,  i s me,  opsi yonel  t anı ml a maya,  veri  hakkı nda daha fazla bil gi ni n 

çekilebileceği  bir  URL’ e sahi ptir.  Bir  t Model  örneği  bir  t el  prot okol ü çerçevesi ni 

çi zen spesifikasyon ol abilir. 

2. 13 JSP 

JavaServer  Page (JSP) t eknol ojisi  web developer  ve di zaynırları na mevcut  i ş 

siste ml eri yle et kileşi mli di na mi k,  zengi n,  bakımı  kol ay,  hı zlı  geliştirilebilen web 

sayfaları  ol uşt ur mal arı na i zi n verir  [9].  Java ailesi ni n bir  böl ümü olarak JSP 

teknol ojisi  pl atfor mdan bağı msı z web-t abanlı  uygul a mal arı n hı zlı  geliştirilebil mesi ni 

sağlar.  JavaServer  Pages t eknol ojisi  kullanı cı  arayüzünü koddan ayırarak di zaynıra, 

altta yat an yapı yı değiştirmeden sayfayı yeni den düzenl e me i mkanı sağlar.  
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JavaServer  Pages  t eknolojisi  Java pr ogra ml a ma dili nde yazıl mı ş  XML benzeri 

eti ketler  ve scri ptler  kullanarak sayfayı  ol uşt uran kodu çerçeveler.  İl avet en uygul a ma 

server-tabanlı  kaynakl arda bul unabilir  ve sayfa bunl ara bu eti ket  ve scri ptlerle 

ul aşabilir.  Tü m f or matlı  eti ketler  ( HTML veya XML)   direkt  ol arak yanıt sayfası na 

geçirilir.  Sayfa mantı ğı nı  di zayn ve sergilenmesinden ayırarak JSP t eknolojisi  daha 

hı zlı ve kolay web-t abanlı uygul a mal ar ol uşt urur. 

JavaServer  Pages  t eknolojisi  Java servl et  t eknol ojisini n genişletil mi ş  bir  uzantısı dır. 

Ser vl etlar  pl atfor mdan bağı msı z,  web-server  yapısı na uygun %100 saf  server-tabanlı 

Java modülleri dir  ve web server’i n kapasitesini  mi ni mu m bakı m ve dest ekl e 

artırırlar.  JSP t eknolojisi  ve servl etlar birli kte di ğer  di na mi k web 

pr ogra ml a ma/ scri pti ng t ipleri ne çeki ci  bir  alternatif  sağl a makt a ve pl atfor m 

bağı msı zlı ğı,  geliştiril mi ş  perfor mans,  kullanı cı  yüzünün koddan ayrıl ması,  yöneti m 

kol aylı ğı ve en öne mlisi kullanı m kol aylı ğı sağl amakt adır. 

2. 14 Java Servl et’lar 

Java Ser vl etlar  küçük,  platfor mdan bağı msı z web server’i n f onksi yonalitesi ni  çeşitli 

yollardan geliştiren Java pr ogra ml arı dır  [9].  Applet’lar  client  i çi n neyse servl etlarda 

server  i çi n odur.  Appl etlar  client’a di na mi k ol arak yükl enen ve host’un kapasitesi ni 

artıran küçük Java programl arı dır. 

Ser vletlar  appl etlardan farklılık göst erirler,  web br owserda veya grafi k kullanı cı 

arayüzü ile çalış mazl ar.  Bunun yeri ne servl etlar  web server  üzeri nde koşan servl et 

mot oru ile i ste ml er  ve cevapl ar  yol uyl a etkileşirler.  İste m- cevap paradi mi 

Hyper Text Transfer Prot ocol ( HTTP) davranışı üzerinde modellenmi ştir. 

Bi r  client  pr ogra m web server’a ul aşır  ve i stemde  bul unur  bu pr ogram i nt ernet 

üzeri nden bağl anan bir  web br owser  veya başka bir  pr ogra m ol abilir.  Bu i st e m web 

server  il e koşan servl et  mot oru t arafı ndan i şlenir ve  yanıt  servl et’a döndürül ür.  Sonra 

servl et’ta yanıtı HTTP for munda iste mci ye döndürür.  

2. 14. 1 Java servl etları n özelli kleri 

Ser vletları n genel olarak di ğer server mekani z maları na göre avant ajları şunlardır.. 

- CGI scri ptleri nden daha hı zlı dırlar çünkü farklı bir işle m modeli kullanırlar. 

- Çoğu web server tarafı ndan dest eklenen standart bir API kullanırlar.  
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- Java dili ni n t üm avant ajları nı  t aşır,  pl atform bağı msı zlı ğı  ve kolay 

devel opment gi bi. 

- Java pl atfor munda geçerli geniş bir API grubunu kullanabilirler.  

2. 14. 2 Ser vlet yaşa m döngüsü 

Bi r  Java servl et,  servl etin nasıl  yükl endi ği  i nitialize edil di ği,  i ste ml eri  nasıl  kabul 

etti ği  ve cevapl adı ğı  ve servis  dı şı na nasıl  çıkarıl dı ğı nı  t anı ml ayan bir  yaşa m 

döngüsüne sahi ptir.  Kod i çi nde servl et  yaşa m döngüsü j avax. servl et. Servlet  arayüzü 

tarafı ndan tanı ml anır. 

Şekil 2. 6 Servlet Yaşa m Döngüsü 

Tü m Java servl etlar  direkt  veya i ndirekt  ol arak j avax. servl et. Servl et arayüzü 

kullanırlar  böyl ece servlet  mot oru i çi nde çalışabilirler.  Servl et  mot oru servl et’ları 

işleyebil mek i çi n web server’a özelleştiril mi ş  bir  ilavedir.  Servl et  mot oru net wor k 

servisleri sağl ar, MI ME işle ml eri ni anl ar ve servl et cont ai ner’ları nı çalıştırır.  
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javax. servl et. Servl et  arayüzü servl et  yaşa m döngüsü sırası nda spesifi k za man ve 

dur uml arda çağrılan metodl ar tanı ml ar.  

2. 15  J DBC 

Java Dat abase Connectivit y (J DBC)  API  i şlet me düzeyi nde devel opment  i çi n en 

öne mli  API’lerden birisidir  çünkü  her  za man bir  veri  t abanı nı  işl eme  i hti yacı 

duyul ur.  J DBC veri  t abanı ndan bağı msı z st andart  bir  API  sunar  fakat  gerek 

duyul ursada veri tabanı na spesifik özelli kleri n kullanı mı nada i mkan verir [4].  

Bi r  çok veri  t abanı,  veritabanı  il e haberleş mek i çi n farklı  API’ler  kullanırlar. 

Wi ndows  pl atfor munda hatta bazı  UNI X pl atfor ml arı nda ODBC standart  bir 

veritabanı  API’si  sunarak bir  çok veri  t abanı  il e çalış maya ol anak verir. J DBC’ de 

pr obl e mi ODBC gi bi çözer, oda standart bir veritabanı API’si sunar.  

ODBC’ de ol duğu gi bi  JDBC paketi  t ek başı na nasıl  bir  veri  t abanı na bağlanacağı nı 

bile mez.  Bu di ğer  paketlerde bul unan ve uygul amayı  sağl ayan API  fra me wor k’üdür. 

Hangi veri tabanı ol ursa ol sun ona uygun bir J DBC sürücüsü vardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. 7 J DBC API  
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2. 16 Servl et &J SP Cont ainer 

Ser vlet  ve JSP cont ai ner ol arak pr oj ede kullanılan To mcat’i n başlıca ko mponentl eri 

şunl ardır [6]; 

- Dahili HTTP server, çoğunl ukl a devel opment aktiviteleri ni dest ekl e mek için,  

- Haberleş me  adapt örleri, client  i ste ml eri ni  kabul  eder,  i ste ml eri  uygun 

cont ai ner’a geçirir  ve sonra cevapl arı  client’a geri  gönderir.  Bu i st e m ve 

yanıtlar  Htt pServl et  ve Ht t pServlet Response cl assları nı n böl üml eri dir.  Bu 

cl asslar JSP içi nde ayrıca kullanıl makt adır. 

- Ser vlet ve JSP cont ai ner ko mponentleri. 

- Seans  yöneti m ko mponentleri,  geçerli  seans  obje havuzl arı nı  yarat arak ve 

yönet erek seansl arı yönetirler. 

Şekil  2. 8 JSP’l eri n Java kodunu sonrada derle me i şle m adı ml arı nı  göst er mekt edir. 

Çoğu J SP cont ai ner  JSP sayfası nı  özel  ol arak i si ml endiril mi ş  Java servlet  kaynak 

dosyası na çevirir.  Farklı versi yonl arı  farklı  i si ml i  cl ass  dosyal arı na çevirir.  Doğr u 

cl ass dosyası nı işle mek cont ai ner’ı n soruml ul uğudur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. 8 JSP&Ser vl et Cont ai ner 
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Ser vlet  ve JSP kont eynırı,  servl et  ve JSP’l eri n yaşa m döngüsünü kontrol et mekt en 

soruml udur.  Et ki nli k i çin,  cont ai ner  genelli kle ayrıl mı ş  servl et  dur um havuzunu 

yönet mekt edir. 

Ser vlet  ve JSP cont ainer’ı  aynı  za manda cl ient  seansı nı n dur um bil gisi ni n 

güncellenmesi ni n yönetil mesi nden de soruml udur.  Cont ai ner  aynı  za manda seans 

bil gisi ni n sonl anması ndanda sor uml udur.  Sonl anma  para metresi  servl et  veya JSP bir 

Java Applicati on Server’a yerleştirildi ği za man set edil mekt edir.  

Bi r  servl et  veya JSP cont ai ner’ı  web kaynakl arı nı n i ndirekt  kul lanı mı nı da 

dest ekl e meli dir.  Bir  contai ner  aynı  za manda bir  dağıtı m kapasitesi ni  dest ekl e meli dir. 

Bi r  servl et  veya JSP bir  iste mi n i şlenmesi ni  gerçekl eştirir  ve i ste m,  yanıt obj el eri ni 

bir  di ğer  web ko mponenti ne dağıtır.  Dağıtı mdan sonra yeni  web ko mponenti 

cont ai ner’a modifi ye edil mi ş  ko mponent i  kullanı cı ya döndürmesi  i çi n 

kullanıl ması ndan soruml udur.  

2. 17 AXI S Mi marisi 

Axi s  birli kte çalışan birkaç alt  siste mden meydana gel mekt edir  [1].  Bu böl ümde 

paketi n nasıl çalıştı ğı hakkı nda kısa bir özet vericeği z.  

Axi s’de Handl er’lar ve Message Pat h; 

Basit  şekil de Axi s’i n tümü mesajları n i şlenmesi  pr osedürüdür.  Merkezi  Axi s 

işle mcisi  mantı ğı  çalıştığı  za man bir  di zi  handler  sırası yl a uyandırılır.  Bu sıra 2 

fakt ör  t arafı ndan belirlenir,  depl oy konfi gürasyonu ve Axi s  mot orunun i ste mci  veya 

hi z met çi  MessageCont ext’i  ol ması.  MessageContext  birkaç öne mli  böl ümden ol uşan 

bir yapı dır: 1) bir “istek” mesajı, 2) bir “yanıt” mesajı, 3) bir grup özelli kler. 

Axi s’i n uyandırıl ması nı n 2 basit yol u vardır.  

1) Ser ver  ol arak,  TransportLi stener  bir  MessageContext  yaratır  ve Axi s  i şl emci 

yapısı nı uyandırır. 

2) Cli ent  ol arak,  uygul a ma kodu bir  MessageContext  üretir  ve Axi s  i şl emci 

yapısı nı  uyandırır.  Her  2 dur umdada Axi s  yapısı nın görevi  MessageCont ext’i 

di zayn edil di ği  şekil de i şlenecek ol an Handler’lara MessageCont ext’i 

geçir mektir. 
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Şekil 2. 9 Axis 

Message Transport  Li stener’a ( prot okol e özel  bir şekil de)  ul ası yor.  Bu durumda  bir 

HTTP servl et  ol duğunu kabul  edeli m.  Pr ot okol e özel  veri yi  Message obj esi ni n i çi ne 

paketle mek ve Message bir  MessageCont ext’i n içi ne koy mak Li st ener’i n görevi dir. 

MessageCont ext’e ayrıca Li stener  t arafı ndan çeşitli  özelli klerde yüklenir..  bu 

dur umda  ör nek ol arak SOAP Acti on HTTP header  özelli ği  “htt p. SOAP Acti on” 

değeri  ol arak.  Transport Listener  ayrıca MessageCont ext’teki  transportNa me’i  bu 

dur umda “htt p” ol arak yükl er.  MessageCont ext yollanmaya hazır  ol duğu za man, 

Li stener onu Axi s mot oruna yollar. 

Axi s  mot orunun il k görevi  transport’a i si m il e bakmaktır.  Bu bir  “iste m akışı”,  bir 

“cevap akışı” veya i kisini  birden kapsayan bir obj ede sonuçl anabilir. Eğer  bir 

transport  iste m akışı  mevcutsa,  iste m MessageContext  çağrıl ma met oduna akt arılarak 

uyandırılır.  Bu i şle m akış  konfi gürasyonunda t anı mlı  t üm Handl er’ları n 

çağrıl ması yl a sonuçl anır. 

Tr ansport  iste m handl er’ları ndan sonra,  mot or  bir  gl obal  i ste m akışı  belirler  eğer 

konfi güre edil di yse ve sonrada belirlenmi ş handl er’lar uyandırılır. 

Cli ent’ta Mesaj Pat h; 
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Cli ent  t arafı nda Message Pat h’de kapsa m sırasını n t ersi  ol ması  şekli nde benzer 

şekil dedir. 

Eğer  varsa servis  handl er’ı  önce çağrılır,  servis  uzak bir  düğü m t arafı ndan sağlandı ğı 

içi n client  t arafı nda bir  “servis  sağl ayıcı ” yokt ur  fakat  hal a i ste m yanıt  akışı  ol asılı ğı 

vardır.  Servis  i ste m ve yanıt  akışları  siste mi n dışı na doğr u mesajı n servise özel 

işle ml eri ni  yap ma  hi z meti ni  verir  ve aynı  şeyi yanıt  mesajı nı n çağrıcıya dönüş 

yol unda da yapar. 

Ser vis  iste m akışı ndan sonra eğer  varsa gl obal  request Fl ow Tr ansport’u uyandırılır. 

Gör evi  pr ot okol e özel  gerekli  operasyonl arı  hedef  SOAP server’a mesajı  ul aştırı p, 

al mak ol an Transport Sender  mesajı  gönder mek i çi n uyandırılır.  Cevap 

MessageCont ext’i n response Message al anı na yerleştirilir  ve MessageCont ext  yanıt 

akışı nda yol una deva m eder.. ilk transport, sonra gl obal ve sonunda servis.  
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3. WEB SERVİ S UYGULAMASI  

We b servis  uygul a ması  hava dur umu ve  araba uygul a ması  ol mak üzere i ki  böl ümden 

ol uş makt adır.  Her  i ki  uygul a mada web servis  mi marisi  üzeri ne kur ul muştur,  böl üm 

2. 3’dede bahsetti ği mi z gi bi  UDDI  biraz genel yapı da anl atılan dur umdan farklı 

ol arak kullanıl mı ştır.  Bunun nedeni  i se uygul amanı n bir  i nt ernet  sitesi  üzeri nde 

değil de l ocal  bir  net wor kde çalış ması dır.  Uygul a ma i stenirse bir  web ser ver’a 

yerleştirilerek i nt ernet  kullanı mı na açılabilir.  Hardcopy ( disket,  CD,  vb), ft p,  e- mail 

yol uyl a WSDL [ 4]  dosyası  ul aştırılan kullanı cılar  servisden direkt  ol arakt a 

yararlanabilirler  t abi  burada servise bağl an mak i çi n gerekli  kodu kendil eri ni n 

ol uşt ur ması gerekmekt edir. 

Si ste mi n genel özelli klerine bakacak ol ursak şu maddel er hali nde sıralı yabiliriz:  

1.  Uygul a mal arda üç kat manlı  bir  yapı  kullanıl mı ştır.  Prezent asyon kat manı, 

web servis  kat manı  ve veri  kat manı  birbirlerinden ayrıl mı şlardır  böylece 

herhangi  biri ni n uygul aması nı n değiştiril mesi nin di ğerleri ne  et kisi  ortadan 

kal dırıl mı ştır.  Bu yapı   ileri de yapılabilecek değişikli kler  ve güncelle meler 

içi nde büyük kol aylı klar sağla makt adır. 

2.  Böl üm 2. 3’de ve bu bölü mün girişi nde bahsetti ği mi z gi bi  UDDI  al anı  t am 

et ki n bir  şekil de kullanıla ma mı ştır.  Bunun nedeni  ise uygul a manı n l ocal  bir 

uygul a ma ol arak geliştiril mek zor unda kal ması dır.  Uygul a manı n bir  I SP’ye 

yerleştirilebil mesi  i çi n Böl üm 3. 1’de bahsettiği mi z t eknol ojileri n I SP 

tarafı ndan dest eklenmesi gerekmekt edir  oysaki  bunl arı n bazıları  daha bet a 

sürüml eri  ol an t eknol ojilerdir.  Buna rağmen t üm bu server  ve t eknol ojileri n 

bir  I SP’ ye yükl enmesi  yakl aşı k 100 MB’lı k bi r  al an kaplı yacaktır  bundan 

daha öne mlisi  bu siste mi n yöneti mi  i çi n uz man birini nde ol ması  şarttır.  Tü m 

bu nedenl erden servisi n internet  kullanı mı na açılması  i çi n en doğr u çözüm  

Tür k Tel ekom’ dan bir  ISP alı nması dır  bu da t ez i çi n hayli  pahalı  bir  çözü m 

ol acağı ndan uygul a ma l okal  ol arak t asarlanı p geliştiril mi ştir.  Buna rağ men bu 

uygul a mal ar  üzeri nde en ufak bir  değişi kli k yapmadan i stenirse Böl üm 3. 1’de 
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anl atılan server,  t eknol ojilerle  birli kte bir   I SP server’a yükl enmesi  i nt ernet 

üzeri nden kullanı ma açıl ması na yet erli  ol acaktır.  Bu dur umda yapıl ması 

gereken t ek şey Şekil  3. 1’de UDDI  kayıt  al anı nda gör ül en ser vis  URL 

adresi ni n değiştiril mesi dir. 

Şekil 3. 1 I BM Test Registry 

3.  Uygul a mal arı n web servis  mi marisi  üzeri ne inşa edil mesi  onl ara bazı 

üst ünl ükl er  sağl a makt adır.  WSDL dosyası na sahip bir  kullanı cı  veya pr ogra m 

servisi  kullanarak i stedi ği  veri ye servisi n sağl adığı  met hod veya f onksi yonu 

kullanarak direkt  ol arak ul aşabilir.  İl k bakışta aynı  şeyi  bir  i nt ernet  sayfasını n 

da sağl adı ğı nı  düşünebiliriz fakat  web servislerini n uygul a mal ar  arasında 

pl atfor mdan ve  kullanılan pr ogra ml a ma  dili nden bağı msı z direkt  et kileşi m 

sağladı ğı nı düşünürsek yapı nı n üst ün tarafları nı daha i yi anl ayabiliriz.  

4.  Her  i ki  uygul a mada Java mer kezli  bir  yakl aşıml a geliştiril mi ştir.  Javanı n 

seçil mesi ni n ana nedenl eri  i se Java’nı n neredeyse i nt ernet  uygul a mal arı  i çin 

geliştiril mi ş  ol ması,  platfor mdan bağı msı z taşı nabilir  ol ması,  J2EE 
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pl atfor munun sağl a mı ş  ol duğu t eknol ojiler,  sağladı ğı  ol anak ve API’l erle 

geniş  bir  kul anı m yel pazesi ne sahi p ol ması,  sağl adı ğı  bu özelli klerle hızlı                           

devel opment’a olanak tanı ması ve ücretsiz olarak sunul ması dır.  

5.  Sayfal arı n ol uşt urul masında Java Ser ver  Page (JSP)  ve Java servlet 

teknol ojileri  kullanıl mı ştır.  Kullanılan bu t eknol ojiler  sayesi nde sayfalar 

runti me sırası nda di na mi k ol arak ol uşt urul makt adır. 

6.  Uygul a ma kullanı cı ya i st ati ksel  veri ye erişi m sağl adı ğı  gi bi  i nter net 

üzeri nden di na mi k veri  ulaşı mı na da i mkan t anı makt adır.  Kull anı cı  i st erse bu 

di na mi k veri yi  veritabanına kaydedebil mekt edir.  Daha sonra kaydedil en bu 

veriler kullanı cı ya istati ksel  olarak sunul abil mektedir. 

Uygul a mal arı n det ayl arıyl a i ncel enmesi ne geç meden önce siste mi n büt ünü hakkı nda 

bir  fi kre sahi p ol mamı zda yarar  var.  Şekil  3. 2 siste mi n ana modülleri ni 

göst er mekt edir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 2 Uygul a ma Modülleri 

Si ste mi n det ayları na geçmeden önce pr oj ede kullanılan server  ve t eknol ojileri n vede 

siste mi n nasıl yükl eni p çalışabilir hale getiriliceğinden sözet mek isti yorum. 
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3. 1 Siste mi n Yükl enmesi  

Şekil  3. 1’dede gör ül düğü gi bi  uygul a ma bazı ana el e manl ardan ol uş makt adır. 

Uygul a manı n çalışabilmesi  i çi n bunl arı n düzgün şekil de yükl eni p konfi güre 

edil mel eri  gerekmekt edir.  Uygul a mada pl atfor m ol arak Wi n2000 Pr o seçildi ği  i çi n 

kullanılan server ve progra ml arı nda pl atfor ma uygun sürüml eri kullanıl mı ştır. 

Java Mot oru:  Uygul a ma  Java mer kezli  bir  yakl aşı ml a geliştirildi ği  i çi n t üm kodl arı n 

çalışabil mesi  i çi n bir  Java mot oruna i hti yaç duyul makt adır  [5].  Uygul amada  j ava 

mot oru ol arak j dk1. 3. 1 kullanıl mı ş  ve t ezi n eki  olan CD’ yede yerl eştiril miştir.  J DK 

sayesi nde herhangi  bir t ext  edit ör  kullanılarak yazılan Java kodu derleni p, 

çalıştırılabilir.   Yükl enmesi  son derece kol ay ol up gerekli  dosyalar  kaynak kodunda 

da yer  al makt adır  ayrıca verilen referansdanda yararlanılabilir,  kitabı n el ektroni k 

versi yonu i nternet üzeri nde de yeral makt adır [5].   

We b Ser ver:  Kullanıcı nın bir  web br owser  kullanarak siste me  bağl anabilmesi  i çi n 

uygul a manı n bir  web server  üzeri nde çalış ması  gerekmekt edir.  Böyl eli kle her hangi 

bir  kullanı cı  HTTP pr okol ü il e  siste me  bağl anı p JSP sayfal arı na ul aşabilecektir. 

Uygul a mada To mcat  4. 0 JSP/ Servlet  cont ai ner  kul lanıl mı ştır.  Uygul a mada kull anılan 

JSP sayfal arı nı n ve servl et’ları n çalışabil mesi  Java mot orunun yanı nda bir  de 

JSP/servl et  cont ai ner’a ihti yaç duyul makt adır  [6].  JSP/servl et  cont ai ner  sayesi nde 

pr ogra mcı nı n servl et  ve J SP yaşa m döngüsü yöneti mi,  progra m yükü dengesi, 

iste mci ni n GET ve  POST i ste ml eri,  i ste mci ye HTTP cevabı nı n döndür ülmesi  gi bi 

konul arda [ 9]  endişelenmesi  gerekme mekt edir.  Tü m bunl arı n yöneti mi yle cont ai ner 

ilgilenmekt edir  ayrı ca runti me sırası nda da JSP sayfası nı  Java servl et  koduna 

dönüşt ürüp çalıştır makt adır.  Aynı  şekil de uygula mada bul unan JSP sayfal arı  ve 

servl et  kodl arı nı n yöneti mi ni  To mcat  4. 0 JSP/ Servlet cont ai ner’ı 

gerçekl eştir mekt edir.  Bu yüzden uygul a manı n çalış ması  i çi n To mcat  4. 0’ı n si st e mde 

yükl ü ol ması  gerekmekt edir.  Uygul a mada To mcat  4. 0,  Java mot oru ol arak 

J DK1. 3. 1’i  kullanmakt adır.  Bir  JSP/ servl et  cont ai ner’ı  çalışabil mek i çi n Java 

mot oruna i hti yaç duy makt adır. 

SOAP Ser ver:  Böl üm 2. 11’ de det ayl arı yl a sözettiği mi z gi bi  SOAP f arklı met odl arı 

pl atfor mdan ve kullanılan dil den bağı msı z ol arak XML mesajlaş ma  il e çağırabilen 
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bir  mekanı z ma sağlı yordu.  Yani  bir  anl a mda We b servis  mi marisi ni n bel ke mi ği ni 

ol uşt uruyordu.  Karşı  uygul a maya XML mesajı nı  yollayacak ol an pr ogra m SOAP 

client  gi bi  davranı yor  karşı da mesajı  al an SOAP server  i se gerekli  i şle ml erden sonra 

cevabı  SOAP client’a geri  yoll uyor du [ 1].  Sonuç ol arak uygul a manı n çalışabil mesi 

ve gerekli  XML mesajlaş ması nı n sağl anabil mesi  i çi n siste m üzeri nde çalışan bir 

SOAP server’a gereksi nim var dır.  Uygul a mada SOAP server  ol arak Böl üm 2. 12’ de 

anl attı ğı mı z Axi s  kullanıl mı ştır.  Axi s’de To mcat  4. 0 il e birli kte Jakarta proj esi  i çi nde 

geliştiril mekt edir  ve Tomcat’te ol duğu gi bi  i nternet  üzeri nden ücretsiz kull anı ma 

sunul makt adır.  Axi s  Tomcat  4. 0 il e uyu ml u bir  şekil de çalış makt a hatta To mcat  il e 

birlite yükl eni p kullanılmakt adır  [1].  Uygul a mada SOAP server’a gönderilecek kodu 

Java pr ogra m parçal arı  ol uşt ur makt adır  daha sonra Axi s’e yollanan bu mesajları n 

di ğer  t arafa il etil mesi  ve cevabı nı n t ekrar  i ste mde bul unan pr ogra ma döndür ül mesi 

SOAP server’ı n yani Axis soruml ul uğundadır. 

SQL Ser ver:  Uygul a manın veritabanı  modül ünde i se SQL Ser ver  7. 0 kullanıl mı ştır. 

Kull anı mı  ve aynı  şekilde yükl enmesi  son derece kol ay şekil de gerçekleş mekt edir 

[10].  Di ğerleri nden farklı  ol arak ücretli  bir  çözüm s unduğu i çi n ekt e vere mi yor uz 

fakat de mo versi yonl arı te mi n edili p t üm özelli kleriyle kullanılabilir. 

Böl üm 3. 1’de siste mi n gerekli  böl üml eri nden bahsetti kten sonra uygul a ma 

det ayl arı na geçebiliriz.  Şekil  3. 3 uygul a manı n bütününü ve modülleri ni  t ek bir  şe ma 

üzeri nde t opl uyor.  Şekil 3. 2’de verilen uygul a ma modülleri de pr ogra m akı şı  i çi nde 

Şekil  3. 3’de gör ülebili yor.  Bunl ar  i ste mci  ol arak bir  web br owser  kullanan bir 

kullanı cı  yani  “Cli ent ”,  web server  ol arak “ Applicati on Ser ver”,  uygul a mada obj el er 

arası  iletişi mi  sağl ayan  Böl üm 2. 17 ve 3. 1’de anl atılan Axi s,  SOAP Server  ol arak 

görev yapı yor  ve SOAP Ser ver’ı n di ğer  t arafı nda da uygul a manı n SQL Ser ver   ve 

İnternet  kı sı ml arı  yer  alıyor.  Böyl eli kle Şekil  3. 3 bi ze uygul a manı n t a m bi r  res mi ni 

sunuyor.  Kal an böl üml erde i se  Şekil  3. 3’dan aldı ğı mı z kesitlerle pr ograml arı n ve 

dol ayısı yl a web servis  mi marisi ni n det ayları  uygul a manı n farklı  böl üml eri  ol arak 

verilecek.
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3. 2 Uygul a maya Giriş  

Kull anıcı  siste me  Logi n. jsp sayfası  ile giriş  yapmakt adır.  Bu sayfada kull anı cı dan 

Logi n ve Pass wor d verileri ni  gir mesi  istenmektedir.  JSP kodu t arafı ndan üretilen 

Logi n sayfası Şekil 3. 4’de görül düğü gi bi dir.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 4 Şifre Giriş Ekranı  

Şekil 3. 4’deki sayfayı oluşt uran kod ana ol arak aşağı daki gi bi dir; 

<FORM acti on=" Harita.jsp" met hod="post"> 

<TABLE> 

<TR><TD>Logi n   : </ TD><TD><I NPUT t ype="text" na me="l ogi n"></ TD> </ TR> 

<TR><TD>Pass wor d:  </ TD><TD><I NPUT t ype="pass wor d"  na me="pass wor d"> 

</ TD></ TR> 

<TR><TD></ TD><TD><I NPUT t ype="sub mit" val ue="SEND" ></ TD></ TR> 

</ TABLE> 

</ DI V> 

</ FORM> 

Logi n ve Pass wor d değerleri  SEND düğ mesine basıl ması yl a “post ” met oduyl a   

Harita.jsp (ekt e cd’ de)  i si mli  JSP sayfası na geçiril mekt edir.  Burada girilen verileri n 

doğr ul uğu kontrol  edili p yanlış veri  girişi  varsa progr a m t ekrar  Logi n.jsp (ekt e cd’ de) 

sayfası na dön mekt edir. Gi rilen değerleri n doğr ul uğu pr ogra m t arafı ndan 

onayl andı kt an sonra kul lanı cı  Harita.jsp sayfasına ul aşabil mekt edir.  Uygul a manı n 

ana sayfası nı  ( Şekil  3. 5’de gör ül düğü gi bi) Harita.jsp kodu ol uştur makt adır. 

Kull anı cı nı n seçi mi ne göre bu sayfadan progra m seçilen uygul a maya dallanmakt adır.  
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Şekil 3. 5 Ana Ekran 

Uygul a ma,  Şekil  3. 5’dede gör ül düğü gi bi  i ki  böl üme  ayrıl makt adır,  uygul amanı n ana 

böl ümünü ol uşt uran WEATHER FORECAST ( Hava Dur umu)  ve   OTO GUI DE 

uygul a ması ol mak üzere.  

3. 2. 1 Hava durumu uygulaması  

Hava Dur umu uygul a ması  kullanı cı ya birkaç seçenek sun makt a dol ayısı yla birkaç 

böl ümden ol uş makt adır. Hava Dur umu kullanı cıya geç mi şe dönük i statiksel  veri 

sağl adı ğı  gi bi  i nt ernet  üzeri nden anlı k veri de sağlayabil mekt edir.  Ayrı ca sağl anan bu 

anlı k veriler  veritabanına kaydedili p daha sonra bir  JSP sayfası  aracılı ğı yl a 

sorgul anabil mekt edir. 

İl k ol arak uygul a manı n internet  üzeri nden anlı k veri  sağl adı ğı  kı sı ml a başl ayacak 

ol ursak Şekil  3. 6 hava dur umu uygul a ması nı n bu parçası nda yer  al an pr ogra ml ar 

arası ndaki  ilişki yi  ve sıral a mayı  ver mekt edir.  Şekil  3. 6 uygul a mal arda bul unan t üm 

pr ogra ml arı n ilişkileri ni göst eren Şekil 3. 3’ün bir kesiti dir.  
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Şekil 3. 6 Di na mi k Veri Şe ması  

Kull anıcı  Şekil  3. 5’de yer  al an  Tür ki ye haritası  üzeri nde herhangi  bir  şehri  tı kladı ğı 

za man o şehri n o anki  havadur umu verileri ne i nt ernet  üzeri nden ul aşılı p sist e m 

üzeri nde web servis  mi marisi  kullanılarak kullanı cı ya ul aştırıl makt adır.  Pr ogra mı n 

biraz det ayl arı na girecek ol ursak kullanı cı  harita üzeri nde bir  şehri  tı kl adığı  za man 

Harita.jsp i si mli  JSP sayfası  Weat her For Servlet.java (ekt e cd’de)  koduna şehri n 

is mi ni geçir mekt edir.  

href =”http://l ocal host/servl et/ Weat herForServl et?name=SI VAS”  

Böl üm 3. 1’da bahsetti ğimi z gi bi  servl et’lar  web serverlar  üzeri nde çalışıp onl arı n 

kapasiteleri ni  artır makt aydılar  [4].  Dol ayısı yla Weat her For Servlet.java i si mli  servl et 

web server  üzeri nde kendisi ne gel ecek çağrıları  di nl e mekt edir.  Yukar da ver di ği mi z 

kod parçası da bu servlet’a bir  şehir  is mi  geçirerek onu çağır makt adır. 

Weat her For Servlet.java daha sonra kendisi ne geçirilen şehir  para metresi ni  al arak 

Weat her Client.java (ekt e cd’de) koduna bu para metreyi geçir mekt edir.  

                  WeatherClient hndl = new WeatherClient(); 

   data = hndl.getData(sehir); 

Weat her For Servlet.java şehri n i s mi ni  SOAP client ol arak görev yapan Weather Cli ent 

cl ass’ı nı n “get Dat a” i siml i  met oduna geçirir.  SOAP Ser ver’a gönderilecek XML 

dokü manı  Weat her Client.java  kodu t arafı ndan üretil mekt edir.  Pr ogra m SOAP 

Ser ver’a yollanacak dökü manı  ol uşt ururken paramet re ol arak şehri n i s mi ni,  Ser ver 

üzeri nde çalıştırılacak progra mı n adresi ni ve met od is mi ni dökü mana yerleştirir. 

           String endpoint = "http://localhost/axis/Weather.jws"; 

            

           Service  service = new Service(); 

           Call     call    = (Call) service.createCall(); 

http://localhost/servlet/WeatherForServlet?name=
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           call.setTargetEndpointAddress( new java.net.URL(endpoint)  

           call.setOperationName( "getTemp" ); 

           call.setProperty( Call.NAMESPACE, "Weather" ); 

           call.addParameter( "arg1", XMLType.XSD_STRING,       

               Call.PARAM_MODE_IN); 

Yukar da Weat her Client  cl ass’ı nı n kod parçası ndan anl aşıl dı ğı  gi bi  SOAP ser ver’a 

yollanacak Böl üm 2. 11. 3’de anl attı ğı mı z SOAP envel ope’u pr ogra m ol uşt urur. 

Weat her Client.java XML dökü manı nı  ( SOAP envel ope)  SOAP server’a yollar. 

SOAP server  XML döku manı nı  alı p açtı kt an sonra artı k ne yap ması  gerekti ği ni 

bili yordur  çünkü zarfı n i çi nde net wor k üzeri nde nereye git mesi  gerekti ği,  hangi 

met odu çağır ması  gerektiği  ve bu met oda hangi  değeri  geçir mesi  gerektiği ne kadar 

gerekli  herşey vardır.  Weat her.j ws  (j ws:  j ava web servi ce)  SOAP server  üzeri nde 

çalışan bir  cl ass’dır.  Axis ( SOAP server)  bu class’ı n “get Te mp” met oduna şehir 

is mi ni  t aşı yan para metreyi  geçirir.  Bu met od int ernet  üzeri nde devl et  met erol oji 

işleri ni n sitesi ne  bağlanarak kendisi ne yollanan şehri,  siteni n HTML kodunu 

tarayarak bul ur  ve şehirli il gili  t üm hava dur umu bil gileri ni  parse ederek bir  stri ng’e 

alır.  El de edilen veriler t ekrar  SOAP server  üzeri nden XML dökü manı  ( SOAP 

envel ope)  ol arak SOAP client’a ( Weat her Client) döndür ül ür.  Weat her Client  cl ass’ı 

kendisi ne gel en di zi yi  çağırıl mı ş  ol duğu Weat herFor Servlet’a geri  döndürür,  servl et 

Şekil 3. 7 görülen Real Time. jsp isi mli JSP sayfasını çağırır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 7 Di na mi k Çı ktı Ekranı  
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Uygul a manı n Hi st orical  Forecast  böl ümünde i se kullanı cı ya i stati ksel  hava dur umu 

verileri  sağl anmakt adır. Pr ogra m web servis  mi marisi  üzeri nden server’a ul aşı p 

veritabanı ndaki  verileri  SOAP server  üzeri nden kullanı cı ya döndür mektedir.  Şekil 

3. 8’de Şekil 3. 3’deki yapını n bir kesiti ni sunmakt adır.  

Şekil 3. 8 Stati k Veri Şeması  

Şekil  3. 5’deki  sayfada kullanı cı nı n seçti ği   t arih ve şehir  “get ” met oduyl a [ 9] 

Tez DbSer vl et  (ekt e cd’de)  i si mli  servl et’a geçirilir.  Servl et  al dı ğı  para metrel eri  (t ari h 

ve şehir) Weat her St aticClient.java (ekt e cd’de) isiml i SOAP client’a geçirir.  

WeatherStaticClient hndl = new WeatherStaticClient(); 

        param = hndl.getStaticData(seh,day); 

Weat her St aticClient  aşağı daki  kod parçası  ile SOAP envel ope’ u ol uştur ur  ( XML 

dökü manı) ve SOAP server’a yollar. 

           String endpoint = "http://localhost/axis/HavaJb.jws"; 

       

           Service  service = new Service(); 

           Call     call    = (Call) service.createCall(); 

 

           call.setTargetEndpointAddress( new java.net.URL(endpoint)  

           call.setOperationName( "getForecast" ); 

           call.setProperty( Call.NAMESPACE, "HavaJb" ); 

           call.addParameter( "arg1", XMLType.XSD_STRING,               

                Call.PARAM_MODE_IN); 

       

           String ret = (String) call.invoke( new Object[] {var} ); 
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SOAP server  zarfı  açarak net wor k üzerinde “http://l ocal host/axi s/HavaJb.j ws” 

adresi ndeki  HavaJb (ekte cd’ de)  cl ass’ı nı n “getForecast” met odunu “arg1” i si mli 

para metreyi  geçirerek çağır makt adır.  “get Forecast” aşağı da verilen satırlar   il e 

kendisi ne gel en para met reyi  Weat her Quer y.java isi mli  J DBC [ 9]  koduna  geçirerek 

çağırır. 

      WeatherQuery hndl = new WeatherQuery(); 

 path = hndl.getData(seh);  

Weat her Quer y (ekt e cd’de)  cl ass’ı  veritabanı nda aradı ğı  verilere ul aşabil mek i çi n 

ODBC [ 5]  yardı mı yl a SQL server’a bağl anır  ve aradı ğı  dat aları  bul abil mek i çi n 

eli ndeki  para metreleri  “havadur umu” i si mli  stored pr ocedure’a [ 10] geçirir. 

Weat her Quer y cl ass’ı  tü m bu anl atılanl arı  sırası yl a aşağı daki  kod yardı mı yl a 

gerçekl eştirir. 

            String que = new String("havadurumu @sehir=" + seh); 

  String query = new String(que + ", @tarih=" +day); 

   

            Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); 

      conn = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:weather"); 

  Statement stmt = conn.createStatement(); 

  ResultSet results = stmt.executeQuery(query); 

Weat her Quer y yukarı daki  kod il e gerekli  para metreleri  “havadur umu” (ekt e cd’ de) 

isi mli  st ored pr ocedure’a geçerir.  “havadur umu” al dı ğı  veriler  il e  SQL ser ver 

üzeri nde bul unan db Weather isi mli  veritabanı nı sor gul ar.  

CREATE PROCEDURE havaduru mu  @sehir text, @t ari h int  

 AS 

 

SELECT HV. TARI H, S. SEHI R_ DESC, R. RUZGAR_ DESC, H. HAVA_ DESC,  

                HV. EN_ YUKSEK_SI C, HV. EN_ DUSUK_SI C, HV. NE M,  

HV. HI SSEDI LEN, HV. GORUS, H. HAVA_ CODE 

 

FROM HAVA AS H, HAVA_DURUMU AS HV,  RUZGAR AS R, SEHI R AS S 

 

WHERE HV. HAVA_ CODE = H. HAVA_ CODE 

                AND HV. RUZGAR_ CODE = R. RUZGAR_ CODE  

                AND HV. SEHI R_CODE = S.SEHI R_CODE 

                AND S. SEHI R_ DESC  like  @s ehir 

                AND HV. TARI H = @t ari h; 

 

Sor gul a ma  sonucu el de edilen veriler  Weat herQuer y t arafı ndan alı nır  ve  t ekrar 

SOAP server  üzeri nden Tez DbSer vl et’a döndür ülür,  servl et  kendisi ne gelen verileri 

ne w.jsp (  ekt e cd’ de)  i siml i  JSP sayfası na il etir.  JSP gel en verileri n ti pi ne göre yani 

http://localhost/axis/HavaJb.jws
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havanı n açı k,  yağ murl u,  karlı  ol uşu gi bi  dur uml ara göre ekrana basacağı  resi ml eri 

belirledi kt en sonra kodu yi ne di na mi k ol arak aşağıda görül düğü gi bi ol uşt urur.  

Şekil 3. 9 Stati k Veri Çı kış Ekranı  

Kull anıcı  bir  başka şeçenekt e i sterse Şekil  3. 5’deki  harita üzeri nde yeral an t üm 

şehirleri n o anki  hava durumu verileri ni  “f or  dail y forecast  cli ck a  ci ty on  t he  map”   yazısı na  

tıklayarak veritabanı na kaydedebilir  ve daha sonra da Şekil  3. 11’de görülen JSP 

sayfası nı kullanarak  herhangi bir tari hte kaydet miş ol duğu verilere ulaşabilir.  

 

Şekil 3. 10 Di na mi k Veri Kayıt Şe ması  

http://localhost/servlet/SaveToDbServlet
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Kull anıcı nı n  Şekil  3. 5’deki  “f or  dail y f orecast  cli ck a  ci ty on t he  map”  yazısı nı 

tıkla ması yl a pr ogra m SaveToDbSer vl et  (ekt e cd’ de)  i si mli  servl et’a dallanır.  Bu 

servl et  Stri ngReader  (ekte cd’ de)   i si mli  cl ass’ı n get Dat a i si mli  met oduna çağrı mda 

bul unur. 

db.StringReader hndl = new db.StringReader(); 

  page = hndl.getData(); 

Stri ngReader  cl ass’ı  int ernet  sitesi ne bağl anarak şehirleri n hava dur umunun 

bul unduğu tabl onun HTML kodunu stri ng ti pi nde bir değişkene atar.  

 URL url = new URL("http://www.meteor.gov.tr/pages/sonhatrt.htm"); 

 InputStream is = url.openStream(); 

 BufferedReader nis = new BufferedReader(new InputStreamReader(is)); 

Artı k t üm şehirleri n hava dur umu verileri  el de edi l mi ştir  fakat  veriler  HTML koduna 

gö mül ü hal dedir.  Bu verileri n kod i çi nden ayı kl anması  gerek mekt edir. 

SaveToDbSer vlet  cl ass’ına dönen pr ogra m bu defa verileri n at andı ğı deği şkeni 

PageParser  (  ekt e cd’ de)  isi mli  cl ass’ı n “parser” met oduna geçirerek buraya yönl enir. 

Bu cl ass’da HT ML kodu i çi nden her  şehrin verileri ni n ayrıl ması  i şl e mi 

gerçekl eştirilir.  Ta m burada Böl üm 2’ de verdi ği mi z web servis  mi marisi ni n 

üst ünl üğü ort aya çı kmakt adır.  Eğer  bu veriler bu mi mari yl e XML f or matı nda 

sunul uyor  ol saydı  t üm bu fazl adan pr ogl a ml amaya gerek kal mayacaktı.  Veriler 

veritabanı na kaydedil meden önce Db Writer Check (ekt e cd’ de)  cl ass’ı  kaydedil meye 

başl ayacak ol an verileri n veritabanı nda ol up ol madı ğı nı  kontrol  eder.  Eğer  bu veriler 

mevcutsa kayıt  i şle mi ne geçil mez ve pr ogra mı n i crası  dur dur ul ur.  Veriler  kayıtlı 

değilse Db WriterJdbc (ekt e cd’ de)  cl ass’ı  her  şehri n verileri ni  t ek t ek veritabanı na 

kayıt et meye başlar.  

query = "WeatherWriter @cit=\"" + val[1] + "\",@dat=\"" + 

val[2] + "\",@wind=\"" + val[4] + "\",@sight=\""  

+ val[5] + "\",@weather=\"" + val[6] +       

"\",@tempetuar=\"" + val[7] + "\",@humidity=\""  

            + val[8] + "\",@sistemzamanı=\"" + tarih + "\""; 

    

 Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); 

  

Connection conn =  

                  DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:weather"); 

  

PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(query); 

  

stmt.executeUpdate();  

http://localhost/servlet/SaveToDbServlet
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Kayıt  işle mi  i çi n ODBC üzeri nden veritabanı na bağl anarak aşağı da verilen 

“ Weat her Writer” i si mli  stored pr ocedure t arafı ndan alı nan değerler  db Weather  i si mli 

veritabanı na kaydedilir. 

CREATE PROCEDURE Weather Writer @cit text, @dat text, @wi nd text, @si ght text,  

@weat her text, @t e mpet uar text, @hu mi dit y text, @sist e mza manı  text  

 AS 

 

I NSERT I NTO REALTI ME WEATHER ( CI TY,  TARI H,  WI ND,  SI GHT,  WE ATHER,  

TE MPETUAR,  HUMI DI TY, SI STEMTI ME)  

VALUES ( @cit, @dat, @wi nd, @si ght, @weat her, @t e mpet uar, @hu mi dit y, @sist e mzamanı)  

Db Writ erJdbc Cl ass’ı  her  şehir  i çi n aynı  i şle ml eri  st ored pr ocedure’ı  çağırarak yapar 

ve her  şehir  veritabanı na t ek t ek kaydedilir.  Pr ogra mı n başarı yla t a ma ml anması ndan 

sonra pr ogra m Şekil  3. 11’de gör ülen Dweat her.jsp ( ekt e cd’ de)   i si mli  JSP sayfası na 

yönl endirilir.  Kullanı cı  bu sayfadan o gün veya daha öncede kaydet miş ol duğu 

verileri sorgul ayabilir. 

                                            Şekil 3. 11 Di na mi k Sorgula ma Ekranı          

Kull anıcı  Şekil  3. 11’de gör ülen JSP sayfası nda kaydetti ği  herhangi  bir  günün t ari hi ni 

ve şehir  is mi ni  seçerek o güne ait  verileri  görünt üleyebilir.  Pr ogra mı n i crası yi ne web 

servis mi marisi içi nde gerçekleşir. 
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Şekil 3. 12 Di na mi k Sorgu Şe ması  

Kull anıcı nı n Şekil  3. 11’de gör ül en JSP sayfası nda t ari h ve şehir  seç mesiyl e seçilen 

bu değerler  “get ” met oduyl a [ 1]  DWeat her Servlet.java (ekt e cd’ de)  i si mli  servl et’a 

akt arılır.  Bu servl et  al dı ğı  bu değerleri  DWeat herDb Cli ent  (ekt e cd’de)  i siml i  cl ass’a 

geçirir. 

DWeatherDbClient hndl = new DWeatherDbClient(); 

  data = hndl.getData(sehir,tarih); 

DWeat her DbCli ent  al dığı  bu para metreleri  SOAP server’a göndermek üzere 

hazırladı ğı  SOAP envelope’a yerleştirir.  DWeather DbCli ent   bu şekilde  Böl üm 

2. 11’de anlatıl dı ğı gi bi SOAP client olarak görev yapar.  

String endpoint = "http://localhost/axis/DWeatherDb.jws"; 

       

      Service  service = new Service(); 

      Call     call    = (Call) service.createCall(); 

 

      call.setTargetEndpointAddress( new java.net.URL(endpoint) ); 

      call.setOperationName( "getData" ); 

      call.setProperty( Call.NAMESPACE, "DWeatherDb" ); 

      call.addParameter( "arg1", XMLType.XSD_STRING,     

           Call.PARAM_MODE_IN); 

 

      Integer ret = (Integer) call.invoke( new Object[] { city } ); 

DWeat her DbCli ent  bu şekil de ol uşt urduğu XML dökü manı nı  SOAP server’a yollar. 

SOAP server  gel en XML dökü manı nı  Şekil  2. 4’de göst eril di ği  gi bi  parse ederek 

gerekli  para metreleri  el de eder.  Artı k “http://l ocalhost/Axi s/DWeat her Db.j ws  “ adresi nde 

http://localhost/Axis/DWeatherDb.jws
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“get Dat a” met oduna geçireceği  para metreyi  bili yordur.  DWe at her Db.j ws 

DWeat her Quer y class’ı na (ekt e cd’de) para metreleri geçirerek çağrı da bulunur.  

DWeatherQuery hndl = new DWeatherQuery(); 

 t = hndl.dyQuery(seh,tar); 

DWeat her Quer y cl ass’ı  JDBC ve ODBC kullanarak veritabanı na bağl anır.  Kendi si ne 

gel en para metreleri de veritabanı nda bul unan “ Di na mi k Weat her“ i siml i  st ored 

pr ocedure’a geçirir.  Di na mi k Weat her  kendisi ne gönderilen değerlerle veritabanı nı 

sorgul ayarak kullanı cı nı n istedi ği değerleri el de eder.  

CREATE PROCEDURE DinamikWeather  @sehir text, @tarih text 

AS 

select rlt.TEMPETUAR 

from REALTIMEWEATHER as rlt 

where  rlt.CITY like @sehir 

       and rlt.SISTEMTIME like @tarih; 

Sor gu sonucu el de edilen değerler  t ekrar  aynı  şekil de SOAP server  üzerinden geri 

DWeat her Servlet’a kadar  döndür ül ür.  Servl et  bu değerleri  DWDi spl ay.jsp (ekt e 

cd’de)  i si mli  JSP sayfası na geçirir.  DWDi spl ay al dı ğı  değerleri  ekrana di na mi k 

ol arak HTML kodunu üret erek Şekil 3. 13’de görüldüğü gi bi akt arır. 

Şekil 3. 13 Di na mi k Sorgu Çı kış Ekranı  
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3. 2. 2 Ot o gui de uygul a ması 

Uygul a manı n i ki nci  kı smı  ol an Ot o Gui de kullanı cı nı n seçi mi ne göre veritabanı nda 

tut ul an verileri  st ati k verileri  hava dur umunda olduğu gi bi  yi ne web servis  mi marisi 

içi nde kullanı cı ya ul aştırır. Biraz det ayl arı na bakacak ol ursak;  

Şekil 3. 14 Ot o Gui de Progra m Şe ması  

Kull anıcı nı n Şekil  3. 5’de gör ül en ana ekranda Ot o Gui de böl ümünde herhangi  bir 

mar ka seçi p SEND düğmesi ne bas ması yl a Harita.jsp (ekt e cd’de)  i si mli  JSP sayfası 

seçilen mar kayı “get ” metoduyl a TezCar Servl et isiml i servl et’a yollar.  

CarModelClient hndl = new CarModelClient(); 

  models = hndl.getModel(araba); 

Tez Car Servl et  al dı ğı  bu değeri  Car Model Client  isi mli  cl ass’a geçirerek onu çağırır. 

Car Model Client,  SOAP envel ope’u ol uşt uran bir  SOAP client  ol arak görev 

yap makt adır.  Car ModelCli ent  SOAP server’a yollanacak XML dökü manı nı 

ol uşt urur.  

  String endpoint = "http://localhost/axis/CarModelCon.jws"; 

  Service  service = new Service(); 

  Call     call    = (Call) service.createCall(); 

 

  call.setTargetEndpointAddress( new java.net.URL(endpoint) ); 

  call.setOperationName( "getModels" ); 

  call.setProperty( Call.NAMESPACE, "CarModelCon" ); 

  call.addParameter( "arg1", XMLType.XSD_STRING,       

               Call.PARAM_MODE_IN); 
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SOAP server  gel en zarfı  (SOAP envel ope)  açarak net wor k üzeri nde hangi  cl ass’ı,  bu 

cl ass’ı n hangi  met odunu hangi  gerekli  para metrelerle çağıracağı nı  el de eder,  Böl üm 

2. 11’de anl atıl dı ğı  gi bi.  Burada Car Model Con.j ws  SOAP server üzeri nden 

çağrıl makt a ve “get Models” i si mli  met odunada servlet  t arafı ndan yollanan para metre 

geçiril mekt edir.  Bu met od direkt  veritabanı na bağlanarak kullanı cı nı n i stediği  mar ka 

modelleri ne ul aş makt adır. 

String query = new String("getmodels @model="+araba); 

 Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); 

     conn = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:car"); 

Burada J DBC ve ODBC dri ver’ları yla veritabanına bağl anılarak “get models” i si mli 

st ored pr ocedure çağrıl makt adır.  “get models” verit abanı nı  kendisi ne gel en değerl ere 

göre sorgul ayarak el de etti ği  değerleri  t ekrar kendisi ni  çağıran CarModel Con 

cl ass’ı na il etir.  Car Model Con al dı ğı  bu değerleri  t ekrar  SOAP server  üzeri nden 

kendisi ni  çağıran Car Model Client’a il etir.  Geri ye döndür ül en bu SOAP envel ope şu 

SOAP server tarafı ndan aşağı daki gi bi ol uşt urul ur. 

HTTP/1.1 200 OK 

 

Content-Type: text/xml; charset=utf-8 

 

Content-Length: 647 

 

Date: Tue, 11 Dec 2001 08:45:09 GMT 

 

Server: Apache Tomcat/4.0.1 (HTTP/1.1 Connector) 

 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SOAP-ENV:Envelope SOAP-

ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 <SOAP-ENV:Body> 

  <ns1:getModelsResponse xmlns:ns1="CarModelCon"> 

   <getModelsResult xsi:type="xsd:string">MATIZ SE/KLM!LANOS 1.5 

SE/4K!LANOS 1.5 SE/5K!NUBIRA 1.6 SX/4K!NUBIRA 1.6 SX/4K/OTM!LEGANZA 

CDX/4K!LEGANZA CDX/OTM!CHAIRMAN 600 SX!KORANDO 2.3!KORANDO 2.9 

TD!MUSSO 2.9 TD!</getModelsResult> 

  </ns1:getModelsResponse> 

 </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 
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Car Model Client   kendi ne  döndür ülen  stri ng  ti pi ndeki  veriyi  al arak 

Tez Car Servl et’ailetir.   Bu  servl et   kendisi ne  gel en  değerleri   bir   JSP  koduna  

yolla madan  di na mi k olarak kendisi ni Şekil 3. 15’de görül en sayfayı ol uşt urur.  

Şekil 3. 15 Ot o Gui de Seçi m Ekranı  

Kull anıcı nı n herhangi  bir model  seçi p yolla ması yla Amount Servlet.java i siml i  servl et 

bu değeri  alır.  Bu servl et  SOAP envel ope’u üretmesi  i çi n Amount JdbcCl ient  isi mli  

cl ass’ı çağırır. AmountJdbcCli ent XML kodunu üret erek SOAP server’a gönderir.  

String endpoint = "http://localhost/axis/AmountJdbc.jws"; 

            

      Service  service = new Service(); 

      Call     call    = (Call) service.createCall(); 

 

      call.setTargetEndpointAddress( new java.net.URL(endpoint) ); 

      call.setOperationName( "getAmount" ); 

      call.setProperty( Call.NAMESPACE, "AmountJdbc" ); 

      call.addParameter( "arg1", XMLType.XSD_STRING,   

             Call.PARAM_MODE_IN); 

  

      String ret = (String) call.invoke( new Object[] { car } ); 

Amount JdbcCli ent  SOAP server’a gönderdi ği  XML dökü manı  i çi ne met od çağırı mı 

ile il gili  t üm verileri yerl eştir mekt edir.  Buna göre SOAP server üzeri nden 

Amount Jdbc.j ws’i n “getAmount ” i si mli  met odu çağrılır  ve gerekli  ol an para metre 

“arg1” di ye geçirilir.  “get Amount ” veritabanı na bağl anarak gerekli  sorgul a mal arı 

yap ması içi n bir st ored procedure çağırır ve gerekli değişkenl eri ona iletir.  
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    String query = new String("getamount @model=\"" + model + "\""); 

   

    Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); 

    Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:car"); 

    Statement stmt = conn.createStatement(); 

    ResultSet results = stmt.executeQuery(query); 

Çağrılan “get a mount ” i siml i  pr osedür  gerekli  sorgul a mayı  yapı p el de etti ği değerleri 

Amount Jdbc.j ws’e döndür ür.  Bu değerler  t ekrar  SOAP server  üzerinden geri 

Amount Servlet’a kadar  i letilir.  Amount Servlet  bu değerleri  Dyna mi c HT MLPage.jsp 

isi mli JSP sayfası na geçirerek Şekil 3. 16’da görüldüğü gi bi sergilenmesi ni sağlar.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 16 Ot o Gui de Çıkış Ekranı  

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

4. SONUÇLAR VE ÖNERİ LER 

Tezde web servis  mi marisi ni n genel  ve t eknik yapısı  el e alı nmı ş  ve seçilen 

uygul a mal arla ör nekl endiril mi ştir.  Çalış mada web servis  mi marisi  ile geliştirilen 

uygul a mal ar  mi mari ni n sağladı ğı  avant ajlar  ile karşı mı za he m B2 B hem de  B2C 

uygul a mal arı nı n sağl adığı  avant ajlarla çı kmakt adır.  Kullanı cı ya servisi n sağl adı ğı 

hi z met  bakı mı ndan bir  B2C uygul a ması nı n di ğer  t araftan web servis  mi marisi ni n 

di ğer  pr ogra ml a ml ar  ve servislerle ent egrasyona i zi n ver mesi  sonucu bir  B2B 

uygul a ması nı n özelli kleri ni  yansıt makt adır.  Uygul a mada kullanı cı, i nt ernet, 

veritabanı  modülleri  birbirleri yl e di na mi k ol arak et kileşen bir  yapı  i çerisi nde yer 

al makt adır.  Ayrı ca bu modülleri n birbirlerinden bağı msı z di zayn edili p 

geliştiril mel eri  sonucu uygul a manı n et ki nli ği ni artırıl mı ş,  bakı mı  kol ayl aş mı ş  ve 

ileri de ekl enebilecek modüller,  progra ml ar  i çi n avant ajlı  bir  yapı  ol uşt urul muşt ur. 

We b servis  mi marisi ni n uygul a manı n t e meli nde yer  al ması  onu şi mdiye kadar 

bil di ği mi z kl asi k uygul amal arı n öt esi nde bir  yere yerleştir mi ştir.  Uygul amal ar  l ocal 

ol arak çalış mal arı na rağmen UDDI  mekani z ması   Böl üm 3’ de de anl atıldı ğı  üzere 

I BM Test  Registry’ye kaydedil mi ştir.  Böyl ece  bunun gi bi  bir  servise  i hti yaç duyan 

her  kullanı cı  veya pr ogra m servisle t a m bir  etkileşi m i çi ne girebilecektir.  Hatt a 

UDDI   mekani z ması nı   kullanarak  bu   servisi  bul an ve  yararlanmak i steyen başka 

servislerde direkt et kileşimde  bul unul abilecektir.  

Uygul a ma il k bakışta havadur umu ve  araba bil gileri  sağl ayan bir  i nt ernet sit esi  gi bi 

gör ül ebilir  fakat  il k bölü mde bahsetti ği mi z akıllı  siste ml er  i çi n kol ay ul aşılabilir 

veriler  sun makt adır.  Varolan uygul a manı n t ek farkı  bu verileri  bir  akı llı  sist e me 

değil de  web br owser  kullanarak siste me  bağlanan bir  kullanı cı ya sun ması dır. 

Uygul a ma mi marisi nden dol ayı  bu bil gileri  başka bir  pr ogra mada kol aylı kl a 

sağlayabilir.  Bu bir  başka web servisi de ol abilir.  Ör neği n 1. Böl üm’ de bahsetti ği mi z 

senaryo içi nde bul unan GS M operat örü böyl e bir servisten iste mde bul unabilir. 

Yakı n bir  gel ecekt e t eknik ol arak yazılı m ve  donanı mdan ol uşan web servisleri ni n 

birbirleri ni  i çeri kleri ne göre bul mal arı,  i stekl eri ni  anl a mal arı,  birbirleri yl e 
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uzl aş mal arı  ve karşılı klı i stekl eri ni  karşıla mal arı mü mkün ol acaktır.  Sonuç ol arak 

web servisleri  web’i n yeni  evri mi  ol arak karşı mı za çı kmakt adır.  Web servi sl eri  t üm 

bu senaryol arı n gerçekleşebil mesi  i çi n gerekli model  ve alt yapı  sağla makt adır. 

Dol ayısı yla yapılan bu çalış mada gel eceği n akıllı si ste ml eri ne model  ol abilecek bir 

yapı ya yer  veril mi ş,  uygul a mal ar  buna uygun ol arak geliştiril mi ş  ve bu konul ar 

üzeri nde bundan sonra yapılacak çalış mal ara ışı k tutabil me a macı güdül müşt ür.  
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