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1 G R

   
Web in geli im sürecinde çe itli yöntemler kullan l r. Bu yöntemlerin farkl amaçlara 

hizmet etmeye ba lamas yla Web te ak mlar meydana gelmi tir. Bu ak mlardan ilki Web 1.0 

ak m olarak adland r l r. Bu ak mda kullan c lar bilgilendirmeye yönelik içerik sunumu 

yap lmaktad r [1]. 

Web 2.0 ak m ise, internet sitelerinin bilgi bar na olmas ndan i leyen platformlara 

ta nmas

 

olarak tan mlanabilir. Web 2.0, RIA (Rich Internet Applications- Zengin nternet 

Uygulamalar ) i lemleri, internet sunucu mimarisi temeline dayanmaktad r. RIA da beraberinde 

kulland AJAX, Flex gibi teknolojiler üzerine kuruludur [1]. 

Baz yeni teknolojilerle de i en World Wide Web dünyas Web 2.0, RIA, AJAX 

(Asynchronous JavaScript and XML- E zamanl olmayan JavaScript ve XML) terimleriyle izah 

edilmektedir. 

1.1 Tez Çal mas n n Amac

  

Bu tez çal mas yla Web 2.0 n çekirde ini olu turan AJAX (Asynchronous JavaScript 

and XML) teknolojisi ve Flex program kullan larak F rat Üniversitesini tan tan, kolayl kla 

güncellenebilen Zengin nternet Uygulamalar na (RIA-Rich Internet Applications) örnek bir 

çevrimiçi (online) katalog tasar m yap lmas hedeflenmi tir. Projenin gerçekle tirim 

a amalar nda kullan lan teknolojilerin ve izlenen yöntemlerin anlat mlar n içeren bir yol 

haritas olu turulmas amaçlanm t r. Bu tez çal mas sonucunda geli tirilen yaz l mla kolay 

güncellenebilen katalog haz rlanmas na katk sa lanmas amaçlanm t r. 

1.2 Tez Çal mas n n Kapsam

  

Bu tez çal mas 6 bölümden olu mu tur. 1. Bölüm giri i olu turmaktad r. 2.Bölümde, 

Web 2.0 ak m incelenecektir. 3. Bölümde, AJAX teknolojisi aç klanacakt r. 4. Bölümde, 

yaz l m gerçekle tirme arac olarak kullan lan Flex tan t lacakt r. 5. Bölümde gerçekle tirilmi

 

çevrimiçi katalog hakk nda bilgi verilecektir. 6. Bölümde, çal man n sonuçlar

 

ve gelece e 

yönelik öneriler bulunmaktad r.     
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2 WEB 2.0 AKIMI   

Ço u teknolojilerde oldu u gibi, yenilik aray ihtiyaçtan do ar. Yeni Web ak mlar n n 

do u u da 2001 y l ndaki tüm dünyay etkileyen kriz sonras nda iflas eden irketlerin yeniden 

aya a kalkma çabalar n n bir sonucu olarak ortaya ç km t r [2, 3]. Web 2.0 ak m , 2005 te ilk 

kez O'Reilly ve MediaLive International aras nda gerçekle en bir beyin f rt nas s ras nda 

üretilmi bir kavramd r [3]. Web 2.0 kavram World Wide Web teknolojisinde kullan lan 

de i en ve geli en e ilimlere verilen bir ad olarak da tan mlanabilmektedir. 

 

ekil 2.1 Web 2.0 kavram

 

[4].  

Web 2.0 kavram ekil 2.1 de gösterildi i üzere Web bir uygulama platformu ve sosyal 

etkile imli olma özelliklerini bar nd r r. Çevrimiçi hayat n ba lang c ve devam n temsil eder. 

Say sal ortamda kendini ifade etme imkân sunar. Kullan c lar (oku-yaz özelli i ile)  Web te 

kat l mc kimlik kazan r. 

Asl nda Web 2.0 ortam n 1964 y l nda McLuhan Global Köy terimini kullanarak 

ortaya atm t r. McLuhan, Global Köyü gelecekte ileri teknolojiye geçilmesiyle ve toplumlar 

aras nda s n rlar n kalkmas yla, dünyan n her kö esinde teknolojiyi kullanan herkesin, co rafi 

s n rlar ve s n rlamalar olmaks z n diledikleri ki iyle ileti im kurabilecekleri, 

haberle ebilecekleri ve payla mda bulunabilecekleri bir ortam olarak tan mlam t r [5]. 

Mc Luhan n n tan m ndan günümüze kadar geçen süreç içinde kullan c ihtiyaçlar

 

da 

de i im ve geli im göstermi tir. Bu ihtiyaçlar kar lamak için genel olarak internet 

uygulamalar n n daha zengin bir arayüz ile sunulmas n sa layan uygulamalar Zengin nternet 

Uygulamalar ad alt nda k sa zaman önce hayat m za girmi tir. 

RIA uygulamalar s radan HTML web uygulamalar ile standart masaüstü uygulamalar 

aras ndaki bo lu u dolduran bir geli tirme platformudur. Web arayüzünde basit HTML ile 
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s n rl kalmadan masaüstündeki zengin görsel ö eleri program niteli inde kullanabilecek her 

türlü araç RIA konseptini uygulamaktad r [6]. 

Kullan c lar art k içerik üreticilerin s n rlar n kald rarak kullan c n n yan s ra kat l mc 

olarak ta nitelendirilerek etkile imli bir rol üstlenmi lerdir. nternetin, bu yeni gereksinimlere 

cevap vermesiyle ortaya ç kan Web 2.0 dönü ümü hem kullan c say s nda art a neden 

olmu tur hem de kullan c lar n içerikleri yani mesajlar olu turdu u ve payla t büyük bir 

güce dönü mü tür. Bu gücün önemini çabuk anlayan kurulu lar mimarilerine AJAX da dâhil 

ederek önce arama motorlar n ; Google , Yahoo yu daha sonra MSN yi, Hotmail i, bloglar 

(Myspace, Blogger.com, Blogcu.com gibi), Youtube u, Wikileri ve sosyal a sitelerini 

(Facebook, Twitter, Orkut, vb.) ke fetmi lerdir. Bu ke iflerin sonucunda McLuhan n Global 

Köy ünün 21. Yüzy lda tam olarak gerçekle ti i söylenebilir. Bu interaktif siteler sayesinde 

ayn anda milyarlarca ki inin rk, dil, din, ya am tarz , e itim, ya , cinsiyet, statü gözetmeksizin 

e zamanl payla mda bulunup kendi çevreleri ve ba ka çevrelerle ileti ime geçebilmektedirler. 

ekil.2.2 de gösterilen irketler Web 2.0 ak m nda öne ç kan sitelerin özellikle çevrimiçi 

faaliyet gösteren reklâm irketleri, pazarlama ve ticari irketler perspektifinden bak ld nda da, 

önemli bir  potansiyele sahip kitle ileti im araçlar olarak görülür [7]. 

 

ekil 2.2 Web 2.0 ak m nda öne ç kan uygulamalar [8].  

Kitle ileti im arac olarak kullan labilen bu uygulamalar için birçok geli tirme ortam 

mevcuttur. Adobe Flex, AJAX, Java Applet, Adobe Flash ve Microsoft Silverlight uygulamalar 

en çok bilinen RIA uygulamalar d r. A a da da bu uygulamalarla olu turulmu Web 2.0 

platformunda öne ç kan popüler uygulama örnekleri incelenecektir [7].     
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2.1 Web 2.0 Platformunda Öne Ç kan Popüler Uygulamalar  

kinci nesil internet hizmeti olarak literatüre giren Web 2.0 ak m yla internet sitelerinin 

çehresi de i mi tir. nternet siteleri art k masaüstü uygulamalar ile internet uygulamalar 

aras nda bir köprü görevi üstlenmi tir. A a da bu ak m n popüler uygulamalar ndan örnekler 

bulunmaktad r.  

2.1.1 Double Click - Google AdSense  

Google firmas na ait iki uygulama da reklâm verenlerin ve yay nc lar n web üzerinden 

reklâm hizmeti sunmas n sa layan sitelerdir. Her reklâmc n n hedefi tüketicilerin isteklerine 

uygun çözümler sunmakt r. Bu çözüm ise Web 2.0 la reklâmlar n profilini de i tirmi tir. Art k 

istenmeyen, kendili inden aç lan reklâm pencerelerinin yerini, kullan c n n bilgisayar na 

yerle tirilmi çerezlerden çekti i bilgilere dayanarak kullan c n n ilgisini çekebilece ini tahmin 

etti i rahats z edici olmayan metin ya da resim tabanl

 

reklâmlar alm t r.  

DoubleClick in di er reklâm firmalar ndan ayr lan yönü, reklâmc lar için DART 

önerisiyle k saca DFA (DART for Advertisers) ile reklâm yönetimi ve servis çözümlerinde 

kullan c lar na dijital pazarlama programlar n n tümünü kapsayan yönetimi kolay, daha iyi bir 

arayüze sahip, h zl , geni bir arama sistemine sahip, de eri artan sitelerin trafik ak n 

belirleyen bir çözüm olmu tur. DoubleClick daha çok grafiksel reklâmlar yay nlamaktad r. 

Önceleri Web 1.0 uygulamalar aras nda say lan bu site, Web 2.0 dönü ümünü ba ar yla 

gerçekle tirmi tir [9]. 

Google AdSense ise, web sitesi yay nc lar n n site içeri iyle alakal , dinamik ve göze 

batmayan Google reklâmlar n

 

web sitelerinde göstererek kullan c lar n bu reklâmlara 

t klamalar yla para kazanmalar n sa laman n h zl ve kolay bir yoludur. Ücretsiz olan bu 

program sayesinde her t klama ve gösterim için site sahiplerine ödeme yap l r [10]. Bu 

uygulamalar sayesinde Web de daha ak ll bir sisteme do ru yönelim ba lam t r.  

        

 

ekil 2.3 Doubleclick ve Google Adsense sitelerinin logolar [11, 12].     
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2.1.2 Flickr  

Yahoo nun sundu u bir hizmet olan ücretsiz foto raf arama ve payla m sitesi Flickr, 

ayn zamanda web servisi ve çevrimiçi topluluk platformudur. Web 2.0 n ilk uygulamalar ndan 

biridir. Foto raf payla m nda en popüler sitelerin ba nda gelmektedir. çeri inde yakla k 

olarak 3 milyar

 

a an foto raf bulunmaktad r. Yenilikçi çevrimiçi topluluk araçlar foto raflar 

etiketlemeye ve s n fland rmaya yard mc olur. Bu da popülaritesindeki ciddi art n 

nedenlerinden biridir.  

Flickr a imaj yükleyebilmek için Yahoo dan bir e-mail adresiyle sisteme giri 

yap lmal d r. Payla lmak istenen foto raflar ücretli üyelik olmadan her imaj için 5 Mb l k 

s n rlamayla ayda toplam 100 Mb a kadar yükleme yap labilir. Sadece foto raf eklemenin 

d nda imajlar üzerinde düzenlemeler yap labilir. Belirlenen alanlara notlar eklenebilir. 

Be enilen foto raflara yorumlar eklenebilir. Çe itli gruplara üye olunup ileti im kurulabilir. 

Ayr ca API leri sayesinde XML-RPC (Remote Procedure Call- Uzaktan Yordam Ça rma) 

arabirimi kullanarak flickr sitesindeki foto raflarla ilgili bilgileri prosedürler sayesinde XML 

format nda al p ayr t rarak ba ka bir programda kullan labilinir. Flickr daki blog, grup ve 

etiketleme alt yap s bu API lere dayanmaktad r [13].  

 

ekil 2.4 Flickr sitesinin logosu [14].  

2.1.3 BitTorrent  

BitTorrent, internet üzerinden yüksek h zlarla içeri in da t ld dünya çap nda bir 

standartt r. Ayr ca 150 milyondan fazla kullan c ya sahip en son p2p (peer to peer) dosya 

payla m yöntemlerinden biridir. Di er p2p payla m programlar ndan fark : sabit olmayan 

ba ms z sunucu tan mlama dosyalar sayesinde sabit bir sunucuya ihtiyaç olmaks z n belirli bir 

protokol çerçevesinde indirme (download) yaparken yükleme (upload) yap lmas na da izin 

vererek payla ma devam edebilmesidir [15].  

Python programlama diliyle yaz lm bir uygulamad r [15]. 

 

ekil 2.5 çerik da t m sitelerinde bittorrent site logosu [16].  



 

6

Bit Seli olarak da çevirebilece imiz çok h zl bir sistemdir. BitTorrent sayesinde 

oldukça büyük boyutlu videolara, ses ya da yaz l m dosyalar na daha h zl , daha ucuz ve daha 

kolay bir ekilde ula labilmeyi sa lar. 

Günümüzde çerik Da t c A lar (Content Distributed Networks-CDNs) gün geçtikçe 

popülaritesini art rmaktad r. Bittorent kullan m n n 2004 te internet te teknik standartlar ve 

yönetim konusunda yetkili organ olan W3C (World Wide Web Consortium - Dünya Çap nda 

A Birli i) taraf ndan yap lan bir çal maya göre P2P ba lant lar n toplamda %60 n , tüm 

internet trafi inin ise %30 unu a aca tahmin edilmektedir. 

BitTorrent le dosya transferi yap l rken, öncelikle bilgisayarda BitTorrent stemci 

(Client) yüklü olmal d r. stemci yaz l mlara örnek Flashget, Azureus, BitTorrent, Torrent, 

ABC, LimeWire vb yaz l mlar olabilir. ekil 2.6 ve ekil 2.7 de en popüler uygulamalardan 

Torrent yaz l m n n kurulum ve arayüz örne i görülmektedir.  

 

ekil 2.6 Torrent program n n anasayfas . 
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ekil 2.7 Torrent program n n arayüzü.  

BitTorrent istemciler BitTorrent Protokol uygulamalar n yapar. Her istemci bu 

protokolü kullanarak dosyalar n kullan c lar n BitTorent in kulland protokole sahip 

dünyadaki tüm içeriklere h zl ve güvenilir bir ekilde eri mesine izin verir. stenilen içeri in 

indirilebilmesi için gerekli tan mlama bilgilerinin bar nd

 

.torrent uzant l bir dosyaya 

ihtiyaç vard r. Bu torrent dosyalar n çe itli duyuru sitelerinden ya da Web den temin edildikten 

sonra, istemciler yukar da bahsedilen herhangi bir torrent yaz l m kullanarak bu dosyay açarlar. 

ndirme ba lad anda indirilmek istenen dosyay payla an kullan c lar n olu turdu u küçük 

a a (swarm) dâhil olurlar. Bu küçük a daki her kullan c dosyan n indirdi i bölümünü di er 

kullan c larla payla mas gerekir. Tüm bu i lemleri de takipçi (tracker) isimli bir sunucu kontrol 

eder. Yakla k olarak 256 Kb büyüklü ündeki bu küçük boyutlu dosyalara indeksleyici 

(indexer) de denmektedir. Küçük bir a

 

kurulmas için tüm dosyaya sahip en az bir da t c n n 

(seeder) olmas gerekir. Da t c lar herhangi bir dosyay yükleyen kaynaklard r. O dosyan n 

tamam n

 

kendi bilgisayar na indiren her kullan c art k bir da t c

 

olur. Fakat da t c olmak 

kullan c lar n insiyatifindedir. ndirme i lemi bittikten sonra o dosya payla ma aç k tutulmazsa 

di er kullan c lar da t c dan bu dosyay çekerek indirme i lemini h zland ramazlar. Da t c

 

say s

 

ne kadar artarsa indirme i lemi o kadar h zl olur. ndirme yapan kullan c lara da grup 

üyeleri (peers) denilmektedir. Torrent dosyas n indiren kullan c lar izleyicilere (tracker) dosya 

hakk nda bilgi gönderirler, di er kullan c lar (peers) ise izleyicilere ba lanarak kimde hangi 

dosyan n hangi parçalar n n oldu unu ö renirler. zleyiciler üzerinden kesinlikle dosya transferi 
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gerçekle mez sadece kaynak payla l r. Hangi kullan c ne kadar dosya çekti ve ne kadar 

yükledi gibi istatistiksel bilgileri de bar nd rabilir [16, 17].  

Sadece indirme i lemi yap p kaynak olmay istemeyen ki ilere leecher (sülük) denir. Bu 

anlay a sahip ki iler gruplar içinde ho kar lanmazlar. Bir torrent dosyas payla m nda 

kaynak (seed) say s s f r ise yani dosyan n tamam na sahip ki iler payla mdan çekilmi lerse, 

eksik dosyaya sahip bütün üyeler (peer) birbirleri aras nda veri al veri i yaparak, eksik 

parçalar indirebilecekleri bir kaynak olmad ndan, belli bir yüzdesi tamamlanm dosyaya 

sahip olarak kal rlar. Bu durumda daha önce dosyay indirmi ve dosyan n tamam na sahip olan 

bir kullan c

 

eksik parçalar göndermek için dosyay yeniden payla ma açabilir (seed eder). Bu 

olaya reseed etme denir [18].  

2.1.4 Sosyal A Siteleri  

Sosyal a lar, bireyler aras ndaki ki isel veya profesyonel ili kilerin olu turuldu u,  

düzenlendi i a d r [19]. Son y llardaki bilgi teknolojilerindeki geli meler, sosyal a lar n gerçek 

ya amdakinden daha farkl bir ekilde yeniden yap lanmas n

 

sa lam t r. Herhangi bir 

irketteki yerel a içinde personelin e-posta al p-göndermesiyle olu an etkinlik ve e-posta 

gruplar ilk çevrimiçi sosyal a örneklerinden say labilir. Daha sonra h zla hayat m za giren 

bloglar, wikiler ve sosyal a siteleri gibi sosyal i birli i sa layan teknolojilerin geli mesi 

insanlar n ileti im kurduklar , bilgi, resim, müzik, video payla t klar ve birbirleriyle sürekli 

haberle tikleri çevrimiçi sanal topluluklar n olu mas n sa lam t r. [20]. Bu topluluklar n h zla 

yay lmas n n temelinde kullan c lar n bireysel aktivitesine ba l olarak duygu ve dü üncelerini, 

bilgiyi, güncel haberleri, tavsiyelerini, be enilerini payla ma fikri vard r. A a da sosyal a 

sitelerinden en popüler olanlar içinde yer alan Facebook incelenecektir [7].  

2.1.4.1 Facebook  

En yayg n sosyal a sitesi Facebook Amerika Birle ik Devletleri nde 4 ubat 2004 

tarihinde Harvard Üniversitesinde ö renci Mark Zuckerberg taraf ndan kurulmu tur. Facebook, 

öncelikle Harvard ö rencileri için kurulmu tu. Daha sonra h zla tüm dünyaya yay lm t r. 

Kullan c lar siteyi ücretsiz üye olarak kullanabilmektedir. Site gelirini banner reklamlar ndan ve 

sponsor gruplar ndan almaktad r. Dünyan n en popüler Web 2.0 blogu TechCrunch'a göre; 

Amerika Birle ik Devletleri ndeki üniversitelerdeki ö rencilerin %85'inin facebook'da bir 

hesab bulunmakta ve bunlar n %60' her gün ba lanmaktad r. %85 her hafta, %93 her ay 

ba lananlar aras ndad r [21]. Facebook sitesinden ba ms z Web 2.0 ak m n yak ndan takip 
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eden bir blog sitesi olan insidefacebook 2009 Ocak ay n n ba nda yay nlad habere göre, 

facebook kullan c say s a a daki grafikte görüldü ü gibi yakla k 140 milyonu bulmu tur. 

Milyonlar a k n aktif üye say s yla günde ortalama 150 bin aktif kullan c yla sanal dünyan n en 

popular sitesi olmu tur [22].   

 

ekil 2.8 Facebook kullan c say s n n aylara göre da l m grafi i [23].  

Aktif kullan c lar n içeri e katk s a a daki istatistik sonuçlar n do urmu tur [22]. 

 

13 milyon kullan c durumlar n en az ndan günde bir kez güncellenmektedir.  

 

2.5 milyon kullan c her gün Sayfa hayran (fan of Pages) olmaktad r. 

 

Siteye her ay 700 milyon foto raf yükleniyor ki toplam foto raf rakam yakla k 10 

milyar bulmaktad r. 

 

Her ay 4 milyon video yüklenmektedir.  

 

Her ay 15 milyon içerik parças (web linki, yeni hikâyeler, blog yaz lar , notlar, 

foto raflar vb.) payla ma sunulmaktad r. 

 

Her ay 2 milyon etkinlik olu turulmaktad r.  

 

Sitede 19 milyon adet aktif grup varl n sürdürmektedir.  

Yukar da belirtilen bu rakamlar sosyal ileti im a lar n n ne kadar ciddi boyutlarda bir 

kapasiteye sahip oldu unu göstermektedir.  
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ekil 2.9 Aylara göre facebook ve myspace site analizi [22]  

Facebook ve ona en yak n rakibi sosyal ileti im web sitesi olan MySpace compete de 

kar la t r ld nda yukar daki grafik elde edilmektedir.  

Tablo 2.1 Facebook ve myspace in büyüme tablosu  

Tarih: 03/2008 03/2009 Kullan c

 

Ayl k Y ll k   

facebook.com

 

91,054,535 23,4

 

195,1%

 

myspace.com

 

55,594,761 4,8%

 

-11.4%

  

Tablo 2.1 de Mart 2008 ile Mart 2009 aras ndaki ayl k aktif ziyaretçi say s n 

göstermektedir. Compete verilerine göre Aral k 2008 de facebook, myspace in kullan c say s n 

yakalam t r. Tablo 2.1 deki verilere göre bir önceki y la göre Facebook taki kullan c say s nda 

ayl k %23.4 lük bir art varken, MySpace %4.8 lik bir büyümeye sahiptir. Yakla k olarak 

ayl k MySpace, Facebook u 5 kat geriden takip etmektedir. Facebook taki bir önceki y la 

göre %195.1 lik büyümeye kar n, myspace de %11.4 lük küçülme görülmektedir. Elde edilen 

veriler ileriki y llarda bu rakamlar aras ndaki uçurumun artaca n i aret etmektedir. 

Facebooktaki bu h zl büyüme, ekonomi ve ticari sektörünün de ilgisini çekmektedir. Önemli bir 

yat r m alan olarak giri imcileri cezbetmektedir. 

Facebook yöneticilerinden Peter Thiel ise; Facebook'un iç de erinin 8 Milyar dolar 

oldu unu ve proje gelirlerinin 2015 y l için 1 milyar dolar oldu unu söylemektedir [24]. 

Dünyaca tan nm Microsoft irketi 24 Ekim 2007 de Facebook'u %1,6'l k hissesini 240 milyon 

dolar'a sat n alm t r. Google ve di er irketler de gittikçe de er kazanan Facebook hisselerine 

yönelmektedir [24].  
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2.1.5 Web Günlükler   

ngilizcedeki Web

 
ve log kelimelerinin birle iminden olu an Blog kelimesi internet 

üzerinden ki ilerin istedikleri konu hakk nda fikir beyan edebilecekleri, kendilerini kolayca 

ifade etmelerini sa layacak bir ortamd r. 

Bloglar, genellikle en yeni yorum ve yaz lardan eski tarihli yorum ve yaz lara do ru 

s ralanm , web tabanl yay nlar

 

belirtir. Bloglar n içeri i sürekli güncellendi i için sadece 

bloglar için kurulmu özel indeksleme mekanizmalar ve arama motorlar bulunmaktad r [25].  

Dünya çap nda indeksleme mekanizmalar n n en önde geleni Technorati firmas 

milyonlarca blog okuyucusu için her geçen gün 1,5 milyondan fazla yeni blogu 

indekslemektedir [26]. Forrester in ara t rma irketlerinden internet ile ilgili ciddi bir ara t rma 

kurumu olan JupiterResearch ün 2008 A ustos unda bloglar üzerine gerçekle tirdi i 

ara t rmada, internet kullan c lar na 40 soruluk kapal uçlu soru yöneltilmi tir. Bu ara t rma 

sonucunda geçti imiz dört y l içerisinde bloglar n okunma oranlar nda %300 oran nda bir art 

oldu u ortaya ç km t r. "Belki ilgimi çekecek bir bloga ula abilirim" dü üncesi ile kullan c lar 

okuduklar bloga eklenmi

 

olan di er linkleri de takip edebiliyorlar. S k blog okuruyum

 

diyenlerin %38 i yeni bir blogu okudu u blogun linklerinden ke fetti ini belirtmi tir. 

Ara t rmaya kat lan blog okurlar n n %34 ü Web te dola rken yeni bir blogla tan t n , %11 i 

blog arama motorlar n kulland n

 

belirtmi [27]. 

Bloglar n bu kadar yayg nla mas n n nedenlerinde biri de, internet gezginler sanal 

âlemdeki tek düze, yorumsuz, hatta bazen oldukça bilimsel bir dille yaz lm yaz lardan 

s k ld klar için bloglar tercih etmektedir. Bloglarda ki iler gittikleri bir seminer hakk ndaki 

yorumlar n , kulland klar bir ürün hakk ndaki fikirlerini, k saca hayata dair kendi yorumlar n

 

katarak ba ka ki ilerle payla abilmektedirler.  

2.1.6 Wiki  

Bilgiye ula mak için eskiden oldu u gibi kitap ya da ansiklopediler kullan lmamaktad r. 

Günümüzde küreselle menin ve geli en teknolojinin etkisiyle tüm kaynaklara bilgisayar 

üzerinden ula lmas , elde edilen bilgilerin k sa sürede derlenebilmesine imkân vermi tir. 

Wiki ler, kullan c lar n üzerinde istedi i gibi düzenlemeler yapmas na izin veren bilgi 

sayfalar toplulu udur. ngilizce What I Know is? sözcüklerinin k saltmas

 

olan Wiki 

Bildi im kadar yla anlam na gelir [28]. 
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Wikilerin çal ma prensibi u ekilde aç klanabilir: Bir web program , script ya da script 

grubu sayesinde veritaban na yaz lm olan, ya da sadece dosya halindeki verileri okur, bu 

verileri HTML kodlar ile de i tirir ve Web taray c s na yans t r.  

 

ekil 2.10 Vikipedi özgür ansiklopedi sitesinin logosu  

Wiki dilini kullanan ve internetin en geni içeri ine sahip çevrimiçi ansiklopedisi 

Vikipedi, 22 Ocak 2007'de Alt n Örümcek 2006 "En yi çerik" ödülünün sahibi oldu. 

Wikipedia.org taraf ndan geni kitlelere tan t lan Wiki dili pek çok farkl programlama 

platformunda Javascript, ASP, PHP, C++ v.b. kullan labilmektedir.  

2.1.6.1 Wiki Kullanman n Avantajlar

  

Web proje gruplar

 

projeleri olu tururken ekiplere ayr ld için; programc lar kendi 

görevi d ndaki çal malarda neler yap ld n

 

tam olarak bilemez. çeri in yap land r lmas nda 

geli melerden sadece içerik koordinatörleri haberdard r. An nda yap göster özelli iyle Wikiler 

bu sorun için pratik bir çözüm te kil eder.  

ndekslenme yapan sitelerde bile arama yap l rken defalarca ayn siteye girilebilir yahut 

aran lan bilgiyi bulmak çok zaman alabilir. Wiki gereksiz tekrarlardan kurtar r. steyen herkes 

wiki içeri indeki bilgileri eksik ya da hatal

 

ise de i tirilebilir veya kald rabilir. Bu i lemleri 

yapan wiki yöneticilerine wikipedist denir. Wikipedistler sayfa düzenlemelerine ve içerik 

zenginle tirmeye yard mc olurlar. 

Wiki de de i iklik yap ld nda de i iklik yapan ki inin bir hesab yoksa IP adresiyle 

varsa, kullan c ad yla kaydedilerek hemen sonuç gözlenebilir. Yap lan içeriksel herhangi bir 

hata ba kalar taraf ndan fark edildi inde düzeltilir. Geçmi sekmesiyle düzeltilen sayfalar n 

önceki sürümleri kronolojik s ralamayla takip edilebilir, hatta sayfalar aras nda kar la t rma 

bile yap labilir. Sayfa içerikleri hakk nda Tart ma

 

sekmesiyle fikir beyan nda bulunulabilinir. 

Tart malara yorum eklenebilir. Denetleme mekanizmas sayesinde telif haklar n n ihlali gibi 

durumlarda ihlali yapan kullan c lar engellenebilmektedir. 
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Wiki, di er ansiklopedilerden farkl olarak, Vikipedi GNU Özgür Belgeleme Lisans 

(GÖBL) kullanmaktad r. Kullan c lar na özgür içerik kat l m , e it, tarafs z ve ücretsiz kat l m 

hakk verir. Ayr ca dil/ülke/konuya göre geli mi kategorilendirme sistemine sahiptir. Diff 

özelli i sayesinde sayfalar aras ndaki fark izlenebilir [29]. 

2.1.7 çerik Yönetim Sistemleri  

ngilizce Content Management System ya da k saca CMS olarak tan nan çerik 

Yönetim Sistemleri - YS , bilgiyi olu turmak, ar ivlemek, ara t rmak, denetlemek ve 

yay nlama olana sa layan büyük bir veritaban na sahip modüllerden olu an bütünle ik bir 

ortamd r. YS lerde içerik iki ayr bölümden olu ur. Bunlardan birincisi üzerinde i lem 

yap lmam olan ham bilgiyi bar nd ran veritaban

 

di eri ise bu bilginin yerle imini gösteren 

ablondur. ablonda bilginin gösterilece i sayfan n görsel bölümünü olu turan yaz tipleri, 

renkleri gibi tüm biçim bilgileri saklan r. Genellikle PHP benzeri dillerle kodlan r. Böylece daha 

esnek hale gelebilirler [30]. 

çerik Yönetim Sistemleri, uluslararas platformda birçok organizasyon için zorunluluk 

haline gelen modern bir veri yönetimi tekni idir. Günümüzde içerik yönetim sistemleri kendi 

içerisinde bölünmü bir yaz l m endüstrisi haline gelmi tir. Kendi içerisinde portal sistemleri, 

Wiki sistemleri, web-based grupware vb. alt dallara ayr lan endüstri günümüzde halen 

geli imini sürdürmektedir [31]. 

Web yay nlama sistemi kullan c lar , arad klar içeri e göre veritaban içinde anahtar 

kelimeler, yazar, olu turulma tarihi gibi çe itli ölçütlere göre arama yapabilirler. Web içerik 

yönetim sistemleri bilgi portallar olu turmak için bilgi yönetimi hizmeti sunar. YS, bünyesinde 

bar nd rd

 

yaz l m modülleri sayesinde, herhangi bir kullan c n n web sitesi üzerindeki 

i lemleri yapabilmesi için grafiksel kullan c arayüzü sunar.  

YS'nin temeli, içeri in olu turulmas ndan son hali olan yay nlanma evresine kadar tüm 

evrelerde içeri i yönetme esas na dayan r. Ayr ca YS nin içeri i, E-ticaret ve Mü teri li kileri 

Yönetim Sistemleri (MIYS) (ing. CRM - Customer Relationship Management System) ile de 

payla labilir. YS sayesinde, içerik yay n

 

teknik bilgisi olmayan kullan c lar taraf ndan bile 

yap labilir. Kullan c lar na sade, basit ama güçlü, web taray c s destekli bir uygulama arayüzü 

sunar [32].      
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2.1.8 Etiketleme (Folksonomi)  

Web 2.0 sitelerinde göze çarpan etiket bulutlar ile kullan c lara ilgilendikleri konulara 

ili kin kolay ve h zl ba lant lar sa lanmaktad r. Site içeri iyle ilgili konular çe itli etiketler ad 

alt nda s n fland r l r. Her etiket içinde bar nd rd makale, yaz , ba l k ile farkl boyutlarda 

olabilmektedir. Yani etiketin yaz boyutu ne kadar büyükse, içinde bar nd rd içerik o kadar 

fazlad r. ekil 2.11 de bir etiket bulutu görülmektedir. 

 

ekil 2.11 Örnek etiket bulutu  

2.2 Web 2.0 da Site Tasar m nda Dikkat Çeken Özellikler  

Yukar daki popüler uygulamalar olu turulurken, dikkat çeken ortak özellikler bu ba l k 

alt nda incelenecektir. Genel olarak Web sitelerindeki de i im ve geli im, tasar m ve arayüz 

aç s ndan de erlendirilecektir.   

2.2.1 Logolar  

Logolara daha parlak bir görüntü verilirken, yans ma efekti bolca kullan lmaktad r. 

Yans ma efekti dinamik olmayan tüm objelere kullan larak siteye derinlik, hareket ve modern 

bir görünü kazand r l r. Kullan c lar n dikkatini çekmek için ekil 2.12 de görüldü ü gibi 

logolara rozet eklinde yenilik bildiren kelimeler eklenebilmektedir [33]. Bu yenilik bildiren 

kelimelerden Beta ifadesiyle s k s k kar la l r. Bunun nedeni Web 2.0 ak m na göre 

kullan c lar birer yard mc -geli tiriciler olarak benimsenir. Sonuç olarak ortaya ç kan site sürekli 

geli mekte ve de i mektedir. Logolara yerle en Beta, bu geli imin bir simgesi haline gelmi tir 

[34]. 
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ekil 2.12 Yans mal logo örne i [34]  

2.2.2 Butonlar  

Butonlarda ise klasik butonlar yerine resim olarak haz rlanan butonlarda özellikle cam 

efekti ve renk geçi (gradient) efekti hâkimdir. Gradient efekti butonlarda, logolarda ya da arka 

planlardaki renk geçi lerini daha yumu at r. Bir renkten farkl bir renge keskin geçi lerin önüne 

geçilmi olur [33]. Çe itli buton örnekleri ekil 2.13 de görülmektedir.   

          

 

ekil 2.13 Web 2.0 da buton örnekleri   

2.2.3 Arka Planlar  

Web 2.0 ile sitelerde arka planlar olu turulurken yatay eritlerden ya da düz renk 

geçi lerinden faydalan labilinir. Her iki ekilde de hedeflenen ortak amaç ekil 2.14 te oldu u 

gibi gözü yormayan tasar mlar gerçekle tirmektir [33].  

              

 

ekil 2.14 Web 2.0 da arka plan örnekleri  
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2.2.4 Çerçeveler  

Site içinde görünmez iframe ler yerine ekil 2.15 deki gibi çerçevelerin yuvarlak kö eli 

kutular olarak tasarlanmas

 
ön plana ç km t r. Kö eleri keskin düz, kare veya dikdörtgen 

biçimde kutular art k kullan lmamaktad r. Yuvarlak kö eli kutu yap m için farkl tekniklerle 

olu turulabilecek programlar mevcuttur. Resim, css ve html teknikleri kullan lacaksa Spiffy 

Corners, RoundedCornr ve CSS Rounded Box Generator gibi araçlar kullan labilirken, Nifty 

Corners Cube ve curvyCorners gibi araçlar da JavaScript tekni i ile kullan labilinir [33].   

 

ekil 2.15 Web 2.0 da çerçeve yap s na örnek  

2.2.5 Menüler  

Site içeri inden etkin bir ekilde faydalanabilmek için menü ve sekmeler sade, kolay 

anla labilir olmal d r. Hem görsel hem kullan l menüler CSS kodlarla olu turulabilir [33]. 

 

ekil 2.16 Web 2.0 da menü örne i  

Yukar da bahsedilen konu Web 2.0 platformunda olu turulan sitelerin genel özellikleri 

olarak alg lanabilir. Bu özellikler d nda da tasar mlar olabilmektedir. 
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3 AJAX   

AJAX kavram n n ilk ç k noktas

 
ubat 2005 de Jesse James Garrett taraf ndan, the 

Adaptive Path Web sitesinde Ajax: A New Approach to Web Applications ba l yla 

yay nlanan makaledir [35].  

 

ekil 3.1 Jesse James Garrett in makale görüntüsü [36].  

Bu makalede Web uygulamalar olu turulurken tasar mlardaki büyüleyici geli meler 

yenilikçi çevrimiçi projelerle desteklenirken bunun yan nda h zl cevap verebilir, daha zengin 

görsellere sahip masaüstü uygulamalar aras ndaki bo lu a dikkat çekilmi tir. Bu bo lu u 

dolduran Google Suggest ve Google Maps uygulamalar Adaptive Path sitesinde AJAX olarak 

adland r lan Web uygulamalar na yeni yakla m n en iyi örnekleri oldu u belirtilmi tir. Klasik 

Web uygulamalar n n çal ma modeliyle AJAX l uygulamalar n çal ma modeli 

kar la t r lm t r. AJAX di er uygulama yöntemlerinden ay ran özellikleri belirtilmi tir. 

AJAX yakla m na büyük yat r mlar yapan Google n neden AJAX tercih etti i aç klanm t r. 

Google Groups, Google Suggest, Gmail, Google Maps ve ard ndan Flickr, Amazon nun 

A9.com servisleriyle kullan c lar n oda haline geldi ine de inilmi tir [35].  

AJAX n çekirde i olan XMLHttpRequest (XHR) nesnesi sayesinde de iyi haz rlanm , 

sa lam ve kolay anla labilir-kullan labilir sitelerin olu umuna dikkat çekilmi tir [35]. A a da 
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ise AJAX tekni i kullanan en populer servislerden Google Suggest ve Google Maps hakk nda 

k sa bilgi verilecektir.  

3.1 Google Suggest  

 

ekil 3.2 Google Suggest ekran görüntüsü  

Google Suggest a  http://www.google.com/ig?complete=1&hl=en

 

adresine girildi inde 

ekil 3.2 de görünen ana sayfaya ula lmaktad r. Google Suggest servisinin özelli i arama 

motorunda aranacak kelimenin harfleri girilmeye ba land andan itibaren filtreleme yaparak 

text alan n n alt na aç lan bölmede öneriler sunulmaktad r. Sadece öneri sunmakla da kalmay p 

önerileri popülarite s ras na göre s ralar. Kelime tamamlama özelli i sayesinde aranan kelime 

tam yaz lmadan gelen önerilerden biri t klanarak istenen sonuca ula labilinir. Ayr ca önerilerin 

yan nda o kelimeye ait kaç sonuç oldu u da belirtilir ve bu i lem sadece 1-2 sn içinde 

gerçekle ir.  

3.2 Google Maps 

 

ekil 3.3 Google Maps ekran görüntüsü 

http://www.google.com/ig?complete=1&hl=en
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Google Maps sitesine http://maps.google.com

 
adresinden ula labilinir. Google n 

etkile imli harita servisi ile arama motorunda görüntülenmek istenen konum yaz larak 

Haritalarda Ara butonu ile o konuma odaklan l r. Bir yerden bir yere gitmek için Yol 

Tariflerini Al butonu kullan l r. Konumun iste e göre uydu, arazi ve sokak haritas 

görünümlerine ula labilinir. Daha fazla seçene i ile resim, video ve wikipedia katmanlar da 

görüntüye eklenir. Hatta yurtd ndaki ba lant larda yoldaki trafik ak n n h z hakk nda bile 

bilgi katman mevcuttur. 

Di er harita web uygulamalar ndan farkl olarak, Google Maps te harita üzerinde çe itli 

yönlere ula mak için sürekle b rak yöntemi kullan l r. Harita bir imaj serisi halinde ayr larak 

bölünür. Biti ik imajlar n birlikte görüntüsünün olu turulabilmesi için bu serilerden faydalan l r. 

Görüntülenen haritada kullan lan imaj say s s n rl d r. Bu da her seferinde yeni imajlar n 

olu turulmas gerekti ini gösterir. Kullan c n n harita üzerindeki h zl hareketleri haf za 

problemlerine yol açabilir. Bunun yerine ayn imajlar haritan n farkl segmentlerinde tekrar 

tekrar görüntülenir. [37]. 

stemci-sunucu ileti imi gizli bir IFRAME üzerinden yap l r. Bir arama yap ld nda 

veya yeni bir yol soruldu unda, bu bilgiler gönderilir ve IFRAME içinde döndürülür. Veri XML 

format nda çevrilir ve bir Javascript fonksiyonunda (AJAX Motorunda) kullan lmak için 

aktar l r. Bu XML verisi sonra farkl çe itli ekillerde kullan l r: Bazen hatas z harita imajlar n n 

ça r lmas nda bazen de XML dokümanlar n n XSLT (Extensible Stylesheet Language 

Transformations, Geni letilebilir Biçimlendirme Dili Dönü ümleri) sayesinde HTML kodlar na 

dönü türülerek, ana pencerede görüntülenmesinde kullan l r. [37]. 

Bunlar n d ndaki daha birçok aç k kaynak projeler ve ticari ürünler bu yeni Web 

uygulama modelinin avantajlar ndan faydalanarak geli tirilmeye ba lanm t r [37].  

3.3 Neden AJAX  

AJAX terimi oldukça güçlü bir kelimedir. Gücünü daha zengin geni endüstri trendlerinin 

olu umunda kullan labilmesinden ve özgür Web uygulamalar n n kurulumunda odak noktas 

olmas ndan al r. Ayr ca programc lar yabanc olduklar yeni programlama dilleri ö renmelerine 

gerek kalmadan, geli tirdikleri Web uygulamalar na istedikleri etkiyi katabilmektedirler. Bunu 

yaparken de sunucu tarafl teknolojileri kullan rken var olan yat r mlar n n d nda ba ka 

masraflar olmaz. AJAX güçlü bir teknik olmas n n yan s ra di er teknolojilerle birlikte 

kullan ld nda daha etkili sonuçlar al nabilmektedir [38]. AJAX, Java 2 Enterprise Edition 

(JAVA EE), .Net, PHP, Flex, CGI scriptler ve di er birçok uygulama geli tirme ortam nda 

çal abilir. 

http://maps.google.com
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AJAX uygulamalar n n gittikçe yayg nla mas n n bir nedeni de geleneksel uygulamalara 

göre istek/cevap modelleri aras ndaki farkt r. ekil 3.4 te gösterildi i üzere geleneksel Web 

uygulamalar nda sunucuya yap lan her istekte olu turulan cevap, Web sayfas n n tümünü 

etkileyerek yeniden yüklenmesine neden olmaktad r.   

 

ekil 3.4 Geleneksel sunucularda istek/cevap modeli [39].   

AJAX n asenkron metodolojisiyle klasik Web mimarilerindeki gibi sunucuya gidip 

parametreleri i lemek yerine, ekil 3.5 te görüldü ü üzere birçok sunucu iste i tüm sayfan n 

yenilenmesine ihtiyaç duymadan cevaplanabilmektedir.  

  

ekil 3.5 AJAX n asenkron istek/cevap modeli [39].  

Yukar da anlat lan durum kullan c lar ekil 3.6 da görülen t kla-bekle döngüsünden 

kurtar r. AJAX kullan c lara ekil 3.7 deki gibi kesintisiz gezinti (sörf) imkân sunar.  
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ekil 3.6 Klasik Web uygulamalar nda t kla-bekle 
döngüsü [40]. 

ekil 3.7 T kla-T kla interaktif AJAX uygulamas

 

[40].  

stek i lem basamaklar ekil 3.8 te gösterildi i gibi AJAX motoru sayesinde JavaScript 

kod betikleri kullan larak, sunucuya HTTP tabanl ba lant sa lan r. Bu ba lant 

XMLHttpRequest protokolünü kullanarak mesaj transferi yap lmas n sa lar. Bu sayede hem h z 

artar hem de bant geni li i verimli bir ekilde kullan lm olur.   

 

ekil 3.8 Geleneksel Web ileti im modeli ile AJAX ileti im modeli [37]  

AJAX, sunucuya kullan c n n Web taray c s üzerinden Javascript ortam nda ikinci bir 

ileti im yoludur. AJAX n kullan m normal Web uygulamalar nda görülen tipik sayfa ak nda 

de i ikliklere neden olur. AJAX ile istekler daha s k ve daha küçük cevaplar halinde HTML 

olmayan veri formunda cevaplan r. Daha iyi anlayabilmek için normal bir Web uygulamas n n 

ileti im ak ekil 3.9 da görülmektedir [41]. 
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ekil 3.9 Web uygulamas ndaki cevap ak

  

Bir AJAX Web uygulamas bir Web uygulamas n n normal ileti im ak n al r ve yeni 

bir istek tipi ekler. Bu durum, sunucuya normal sayfa iste i gibi görünür ama Web taray c için 

farkl formatta bir giri i vard r. Kullan c taraf ndan do rudan tetiklenmeyen ve sayfan n 

tamam n n yeniden yüklenmesini gerektirmeyen bir istektir. Ço u durumda bu AJAX istekleri 

baz verilerin ön yüklenmesi ya da bir formdaki baz alanlar n do rulama istekleri gibi küçük 

de i iklikler olabilir. Bazen de JavaScript ile bir form gönderimi veya HTML sayfalar n n bir 

parças üzerindeki içeri i de i tirmek için kullan l r. Örnek bir AJAX ileti im ak ekil 

3.10 da görülmektedir. AJAX uygulamalar ndaki istek biti zamanlar ve bunun normal Web 

uygulamalar yla kar la t rmas ekil 3.11 de görülebilir. Böylece ikisinin aras ndaki istek 

frekanslar n n fark na var labilinir [41]. 

 

ekil 3.10 AJAX uygulamalar ndaki istek ak
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ekil 3.11 Normal Web ile AJAX uygulamalar n n kar la t rmas

  

AJAX Web uygulamalar yla frekanstaki bu de i im hostlar için büyük etki yapabilir. 

Böylece sunucular ayn kullan c say s yla yüksek h zlarda veri al -veri ini yapabilecek duruma 

gelir. Bu özellikle daha fazla i lem gerektiren normal sayfa yüklemelerinde oldukça zor bir 

i lemdi [41].  

3.4 AJAX Metodolojisi  

World Wide Web istemci-sunucu a mimarisine uygun çal r [42]. A aktiviteleri iki 

tiptir. Bunlardan birincisi kullan c taraf ndan tetiklenen HyperText Transfer Protocol (HTTP) 

istekler (URL yazarak ya da bir link t klanarak olu turulur) di eri ise sunucu cevaplar d r. 

HTTP protokolü soru ve cevaplar serisinden olu an bir ileti im yoludur [41].  

 

ekil 3.12 Geleneksel istek/cevap (request/response) yöntemi [39].  
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Web taray c dan bir istekte bulunuldu unda HTTP kullan larak cevap gönderilir. Web 

taray c bir istemci, internet sayfas n n sunucusu ise HTTP sunucudur. AJAX sunucu 

cevaplar n HTTP kullanarak gönderir. Sunucu taraf ndan geri döndürülen farkl türlerdeki 

HTTP istek ve cevaplar n n tan nmas önemlidir. AJAX uygulamalar n sunucudan gelecek olan 

HTTP cevaplar n içeri inin ne oldu u hakk nda karar verebilmesi için sunucunu 

sorgulanmas nda HTTPRequest nesnesine ihtiyaç duyar [42].  

3.4.1 HTTP Requests Nesnesi  

HTTP request nesnesinin kullan m format a a daki ekildedir:  

<request-line> 

<headers> 

<blank line> 

[<request-body>] 

 

HTTP request nesnesinin ilk sat r genellikle iste in tipini belirten üç bölümden olu ur. 

Yöntemin ad , gerekli olan sunucu kayna n n yolu, HTTP sürümüdür. Birinci istek sat r (aç l 

sat r ) olmal d r. kinci bölüm sunucunun kullanabilece i ba l k sat r , eklenebilen bilgilerin 

gösterildi i bölümdür. Son bölüm olan bo sat r ise iste e ba l olarak BODY bölümünden 

ça r labilecek ek verilerin takip edilebilece i sat rd r.  

HTTP içinde çe itli istek türlerinin tan mlanabilece i çok say da yöntem vard r. Fakat 

AJAX sadece GET ve POST yöntemleriyle ilgilenir.   

3.4.1.1 GET Yöntemi  

HTTP GET yöntemi, ça r lmak istenen URL adresi ard na eklenen anahtar-de er 

çiftleri (key-value pair) ile çal r. Bir Web taray c dan talep edilen bir URL ça r s , sunucuya 

GET yönetemi ile bir istek gönderir. Basitçe sunucu kayna getirir ve taray c ya cevab 

gönderir. A a da Get yönetemi kullan larak F rat üniversitesinin Web sitesine yap lan bir ça r 

sat r gösterilmektedir. 

GET / HTTP/1.1   <request-line> 

Host: www.firat.edu.tr 

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.6) <headers> 

Connection: Keep-Alive 

http://www.firat.edu.tr
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Örnek kod parças nda da görüldü ü üzere ilk sat r GET istek sat r d r. Di er bölüm ise 

istek hakk nda bilgi gönderilen ba l k (header) k sm d r. Bu bölüme bir parametre ve her sat r 

ba na bir de er çifti gelebilir. Host ba l iste in hedef sunucu adresini içerir. User-Agent 

ba l eri ilebilir her iki sunucu ve istemci tarafl scriptler ve taray c lar n temel ta d r. Bu 

bilgi ile her istekte otomatik olarak gönderilir ve kullan lan taray c tan mlan r. Connection 

ba l ise taray c i lemleri için kullan lan tipik ba lant ayarlar nda kullan l r.  

3.4.1.2 POST Yöntemi  

POST iste i ise sunucuya request body içinde ek bilgi sa lar. Genellikle çevrimiçi 

formlarda doldurulmayan sat r bilgileri POST yöntemi ile sunucuya bildirilir. POST istekleri 

a a daki yap dad r:  

POST / HTTP/1.1 

Host: www.firat.edu.tr 

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.6) 

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 

Content-Length: 40 

Connection: Keep-Alive 

 

Yukar daki kod parças nda gri ile vurgulanan sat rlar GET yönteminden farkl olan 

sat rlar göstermektedir. lk sat rda kullan lan yöntemin ad belirtilmi tir. Content-Type sat r 

request-body nin nas l kodland n gösterir. Content-Length sat r nda request-body nin kaç 

byte uzunlu unda oldu u gösterilir [37].  

3.4.2 HTTP Request Nesnesinin Özellikleri ve Yöntemleri  

Request nesnesi be tane temel fonksiyon bulundurmaktad r [43]. Bunlar; 

 

Querystring: URL içersinde bulunan dosya ismi ile birlikte gönderilen bilginin veya 

form içerisinden GET

 

yöntemi ile gönderilen bilgilerin al nmas nda kullan l r.  

 

Form: POST

 

yöntemi genellikle form içerisinden bilgi al nmas için kullan l r.  

 

Servervariables: Web sunucu request ile ilgili bilgilere (Http ServerVariables)  

ula may sa layan bir yöntemidir. 

 

Cookies(Çerezler): Kullan c n n taray c s sunucudan gelen çerezleri kabul ediyor ise 

bu bilgilere ula lmas n sa lar.  

http://www.firat.edu.tr
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ClientCertificate: Dijital bir sertifikad r. Sunucu ve istemcinin birbirini tan mlamas 

için kullan l r.   

3.4.3 HTTP Response Nesnesi 

HTTP response nesnesi HTTP request nesnesine benzer ekilde gösterilir: 

<status-line> 

<headers> 

<blank line> 

[<response-body>] 

 

HTTP request nesnesinden tek fark ilk sat rda istek bilgisinin yerine, içeri in durum 

bilgisi vard r. Durum sat r istek kayna

 

hakk nda temin edilen bir durum kodunu bildirir. 

A a da basit bir HTTP response kod parças

 

gösterilmektedir:  

HTTP/1.1 200 OK 

Date: Sat, 31 March 2009 16:59:59 GMT 

Content-Type: text/html;charset=ISO-8859-1 

Content-Length: 122 

<html> 

<head> 

    <title>Firat Universitesi</title> 

</head> 

<body> 

<!-- body buraya gelir! --> 

</body> 

</html> 

 

Bu örnekte, durum sat r nda 200 eklinde bir HTTP durum kodu ve Tamam (OK)

 

diye bir mesaj verilmektedir. Durum sat r her zaman durum kodu ve her hangi bir kar kl 

önlemek için k sa bir mesaj içerir. A a da en yayg n kullan lan durum kodlar verilmektedir: 

200 (OK): Sunucu ba ar l istekler için bu kodu kullan r. 

304 (NOT MODIFIED): Sunucu gönderilen istekle ilgili verilerin daha i lenmedi ini 

istemciye bildirmek için bu kod kullan l r. Taray c lar n ön bellek mekanizmalar için en s k 

kullan lan koddur. 
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401 (UNAUTHORIZED): stemcinin kaynak eri im yetkisi yoktur

 
anlam nda 

kullan l r. Genellikle bu taray c n n sunucudan kullan c ad ve ifre gibi bilgi giri i istemesiyle 

olu an hatalarda meydana gelir. 

403 (FORBIDDEN): Yetki elde etmek için istemci ba ar s z oldu

 
hata kodudur. 401 

hatas ndan sonra e er do ru bir kullan c ad ve ifre ile oturum aç lmamas halinde, genelde bu 

hata kodu olu ur. 

404 (NOT FOUND): Kaynak belirtilen yerde bulunamad nda bu hata kodu üretilir.  

Kod parças n n ikinci sat r nda  üretilen cevab n tarihi ve saati Date ba l nda 

sunucuya gönderilir. Content-Type ve Content-Length ba l klar POST yönteminde oldu u gibi 

kullan l r. BODY cevab basitçe istemci kayna (içerik düz metin, ikili veri ya da farkl

 

türden 

bilgiler olabilir) HTML kayna n içerir [42].  

3.5 AJAX leti im Teknikleri   

Web uygulamalar nda ço unlukla kullan c istekleri bir form üzerinden yap l r ve 

sunucu cevab h zl bir ekilde Java ya da Php gibi bir programlama dili ile olu turulur. Normal 

Web uygulama modelinde kullan c daima istek üretir, böylece kullan c lar n h zl ca 

t klamalar yla olu an yüksek h zlardaki sayfa istekleri genellikle rastgele aral klarla olu ur ve 

her bir istek h z n n cevab dü üktür [41].  

AJAX uygulamalar nda yukarda bahsedilen eksikli in önüne geçebilmek için çe itli 

ileti im teknikleri geli tirilmi tir. Bu teknikler: 

 

Gizli Çerçeve (Hidden Frame) Tekni i: stemci-sunucu ileti iminde kullan lan gizli 

çerçeve yap s , yüksekli i ve geni li i 0 pikselden olu an ekranda görünmeyen bir 

frameset yap s na dayan r.  

 

XMLHttp Requests (XHR): AJAX teknolojisinin temel nesnesidir. A a daki ba l kta 

ayr nt l bir biçimde incelenecektir.  

3.5.1 XMLHttp Requests (XHR) Nesnesi  

AJAX la do rudan ilgili teknolojilerin ço u asenkron ve XML tekni i ile yak ndan 

ilgilidir. Çünkü veri kodlama yollar ve ileti im katmanlar n n tedarik edilmesi bu teknikler ve 

kütüphaneler üzerinden hareket eder. Ço u durumda bu XMLHttpRequest nesnesi kullan l r 

ancak IFrame lerde popülerdir. Çerezler veya ActiveX / Java gömülü ba ka bir alternatif de 

kullan labilir [41]. 
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XHR Nesnesi, Internet Explorer 5.0 (IE 5) içindeki ActiveX control ile ortaya ç km t r. 

XHR Javascript ile olu turulur [44]. Sayfalar n tamamen yeniden yüklenmeden sa lanan parçal 

güncelleme özelli i bu nesne sayesinde olmaktad r. Arka planda çal an bu sistem sayesinde 

asenkron bir ileti im gerçekle ir. Yenilenme s ras nda taray c yla ba lant kesilmeksizin yeni bir 

istek yap labilir. 

World Wide Web Consortium (W3C) standart organizasyonu, standartla amam 

XMLHttpRequest nesnenin tüm taray c larda kullan labilen yöntem ve özelliklerinin genel bir 

alt kümesini olu turma çal malar sürmektedir. u anda kullan lan kural kümesi W3C DOM 

Level 3 yükleme ve kaydetme özellikleri içerir. kinci çal ma tasla

 

www.w3.org/TR/XMLHttpRequest adresinde bulunabilir. Henüz bir standart haline 

gelememesinin nedeni taray c dan taray c ya göre farkl davran lar göstermesidir. 

Çal ma tasla na göre XHR nesnesinin iki görevi vard r. Birincisi HTTP yolu ile 

sunucuya programlanabilir ba lant kuran betiklerin çal mas na izin verir. kinci ifade ekli ise 

normal HTTP istek/cevap döngüsünün d nda sunucuyla ileti ime izin verir. 

XMLHttpRequest, Microsoft taray c çe itlerinde, Mozilla, Firefox, Konqueror, Opera 

ve Safari gibi neredeyse tüm modern taray c lar taraf ndan desteklenmektedir [42].  

3.5.1.1 XMLHttpRequest Nesnesi Olu turma  

Nesneler olu turulurken farkl taray c lar için farkl kurallar vard r. Örne in Microsoft 

Internet Explorer XMLHttpRequest nesnesini bir ActiveX nesnesi olarak, Safari, Mozilla 

Firefox ve Opera ise sadece normal bir JavaScript nesnesi olarak yorumlar.  

Windows un güncelleme sisteminin temelini olu turan ActiveX Web sayfalar ndaki 

aktif nesneleri etkinle tiren özel bir Microsoft teknolojisidir. ActiveX i mevcut Web taray c lar 

aras nda, u anda sadece Microsoft Internet Explorer desteklemektedir. Microsoft IE nin di er 

sürümleri için MSXML geli tirerek daha aktif ve kararl bir yap olu turulmu tur. IE nin farkl 

sürümleri için a a daki bile enler kullan l r [45]: 

 

Microsoft.XMLHttp 

 

MSXML2.XMLHttp 

 

MSXML2.XMLHttp.3.0 

 

MSXML2.XMLHttp.4.0 

 

MSXML2.XMLHttp.5.0    

http://www.w3.org/TR/XMLHttpRequest
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IE 6.0+ taray c lar için a a daki tan mlama yap l r.  

var nesne = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");  

 

IE 5.5 sürümleri için ise a a daki tan mlama yap l r.  

var nesne = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");  

 

Mozilla Firefox , Opera, Safari gibi taray c lar için ise a a daki tan mlama yap l r.  

            var nesne = new XMLHttpRequest (); 

 

Ayn anda birden fazla internet taray c s (ie, firefox, opera, vb) ile uyumlu Web 

uygulamalar için çapraz taray c deste i ifadesi kullan lmaktad r. Çapraz taray c deste i, bir 

arayüz kodlamas nda kodlay c lar n en çok zaman harcad konudur. Günümüzde çapraz 

taray c deste i bir zorunluluk haline gelmi tir [46]. AJAX uygulamalar n n sorunsuz tüm 

taray c larla uyumlu bir ekilde çal abilmesi için JavaScript içerisinde try-catch bloklar 

yazarak taray c ya göre yeni bir nesne olu turulur.  

function NesneOlustur()  

{     

var nesne;     

try     

{       nesne = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); // IE 6.0+ taray c lar için   } 

    

catch(e)     

{        

try        

{  nesne = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); // IE 5.5 taray c lar için  } 

       

catch(e)        

{           

try           

{              

nesne = new XMLHttpRequest (); // Firefox, Opera 8.0+ ve Safari taray c lar için 

         

}  
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catch(e)           

{              

alert(" Maalesef taray c n z AJAX' desteklemiyor!");              

return null;           

}        

}     

}     

return nesne;  

}  

 

Yukar da tan mlanan fonksiyon sayesinde dinamik ve çapraz taray c deste ine sahip bir 

XHR nesnesi olu turulmu tur.   

3.5.1.2 XHR Nesnesinin Özellik ve Yöntemleri  

XMLHttpRequest nesnesine eklenebilen özellikler Tablo 3.1 de gösterilmektedir [42].  

Tablo 3.1 Standart XHR nesnesinin özellikleri  

Özellikler Tan mlar 

onreadystatechange

 

Nesnenin readyState özelli i de i ti inde hangi olay tutucunun (event 

handler) ça r laca n belirler. 

readyState ste in durumunu raporlayan tamsay de eridir:  

0 = uninitialized ( stek haz rlanmad . Henüz open yöntemi kullan lmad ) 

1 = loading ( stek haz rland , gönderiliyor) 

2 = loaded ( stek gönderildi) 

3 = interactive ( stek de erlendiriliyor ve sonuç bekleniyor) 

4 = completed ( stek tamamland ve sonuç geldi)

 

responseText Form içindeki metin dizesi sunucu taraf ndan veriye dönü türülür. 

responseXML Sunucu taraf ndan bir belge nesnesi gibi ifade edilen veri geri döndürülür. 

Status Sunucu taraf ndan geri döndürülen HTTP durum kodudur. Örne in 404 

kodu Not Found yani istenilen sayfa bulunamad anlam na gelir. 200 ise 

OK de eri gönderir ve i lemin tamamland n belirtir. 
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statusText Status özelli inin metin kar l n verir. 

 
XMLHttpRequest nesnesinin fonksiyonunu artt ran ek yöntemler Tablo 3.2 de 

gösterilmektedir. Bu yöntemler sayesinde sunucuyla asenkron ileti im kurulur.  

Tablo 3.2 Standart XHR nesnesinin fonksiyonlar

 

[42]  

Yöntemler Tan mlar 

abort() Geçerli iste i iptal eder. 

getAllResponseHeaders()

 

Gelen cevab n ba l k bilgilerini string olarak getirir. 

getresponseHeader(x) x gibi bir parametre olarak verilen ba l k bilgisini getirir.  

setRequestHeader('x','y') stekle gönderilen ba l k bilgisine istenilen etiketi ya da de eri atar.

  

Tablodaki yöntemler d nda open ve send yöntemleri de s kça kullan lmaktad r.  

Open yönteminin parametreleri a a da gösterilmektedir. 

nesne.open( "POST | GET" , "URL", asynch, "username", "password");  

1. Parametre: Web sayfas na yap lacak iste in hangi yöntemle yap laca n belirtir.  

2. Parametre: stek yap lacak Web sayfas n n URL adresi. E er GET yöntemi 

kullan l yorsa querystring lerin de erleri URL e birle tirilerek belirtilmelidir.  

3. Parametre: True de eriyle yap lacak iste in e zamans z olaca , false de eri ile 

e zamanl

 

olaca belirlenir. E er false de eri verilirse i lem bitene kadar taray c di er 

kullan c isteklerine cevap veremeyecektir. True yap l rsa istek ayr bir i lem olarak ele 

al nacakt r. 

4. ve 5. Parametre: Opsiyonel parametreler olup e er istek yap lan Web sayfas ifre ve 

kullan c ad istiyorsa bu ekilde gönderilebilir [47]. 

Open ile haz rlanan istek sunucuya gönderilir. E er open ile aç lan istek post metodunu 

kullan yorsa, send metodu parametre olarak gönderilecek veriyi ta yabilir. 

Send metodu parametresiz veya null parametresi ile de kullan labilinir. Send metodunda 

cevab n gelip gelmedi inin anla labilmesi için yani e zamanl haberle menin hangi safhada 

oldu unun belirlenebilmesi için Tablo 3.1 deki özellikler eklenir. Send metodunun kullan m 

ekli a a da verilmi tir [42, 47, 48, 49]. 

nesne.send(); veya nesne.send(null);  
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3.5.1.3 XHR Çal ma Mant

  
ekil 3.13 bir AJAX uygulamas nda standart etkile imli bir paradigmay

 
gösterir [49]. 

lem ad mlar a a da s ralanmaktad r. 

 

ekil 3.13 Standart AJAX etkile imi [49].  

1. stemci tarafl bir olay AJAX olay (event) tetikler. stemcinin a a daki gibi her 

hangi bir hareketi onchange olay n ba lat r. 

<input type="text" d="eposta" name="eposta" onblur="validateEposta()";> 

 

2. Örnek bir XHR nesnesi olu turmak için open() yöntemi kullan l r ve ça r lar için 

ayarlan r. URL ayarlar iste e göre kullan lacak HTTP yöntemlerinden GET ya da 

POST a göre belirlenir. A a daki kod örne inde oldu u gibi, istek send() yöntemi 

ile bir ça r y tetikler.  

var xmlHttp; 

function validateEposta() { 

var eposta= document.getElementById("eposta"); 

var url = "validate?eposta=" + escape(eposta.value); 

if (window.ActiveXObject) { 

xmlHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");} 

else if (window.XMLHttpRequest) { 

xmlHttp = new XMLHttpRequest(); 

} 

xmlHttp.open("GET", url); 

xmlHttp.onreadystatechange = gericagir; 
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xmlHttp.send(null); 

} 

 
3. Sunucuya bir istek yap l r. Bu bir servlet, CGI script, PHP ya da ASP.NET ile 

yaz lm herhangi bir sunucu tarafl (server-side) script olabilir. 

4. Sunucu herhangi bir veri ambar na eri ebilir. 

5. stek taray c ya geri döndürülür. XHR nesnesi Content-Type ayar  text/xml dir. 

XHR nesnesi sadece text/html tipindeki sonuçlar i leyebilir. Daha karma k 

örneklerde cevap JavaScript, DOM manipülasyon ya da ba ka benzer teknolojiler 

içerebilir.  

response.setHeader("Cache-Control", "no-cache"); 

response.setHeader("Pragma", "no-cache"); 

 

Taray c lokal sonuçlar ön belle inde depolamaz. Bunun için yukar daki kod sat rlar na 

ihtiyaç duyar. 

6. Bu örnekte i lemler geri döndürüldü ünde gericagir() ad ndaki XHR fonksiyonu 

ayarlan r. Bu fonksiyon sunucudan gönderilen durum kodlar na bakar ve XHR 

nesnesinin readyState özelli ini kontrol eder. gericagir() fonksiyonu beklendi i gibi 

i lenmi se, a a daki gibi bir kod parças görülür. 

function gericagir() { 

if (xmlHttp.readyState == 4) { 

if (xmlHttp.status == 200) { 

// stek Ba ar l } 

} 

}  

 

Yukar daki anlat mla XHR nesnesinin çal ma mant na de inilmi tir. Genellikle 

kullan lan standart ça r lar örneklenmi tir. Bu ça r lar yap l rken bir kütüphaneden, yap lan bir 

uygulamadan da faydalan labilir. Yeni bir çal ma alan olmas na ra men aç k kaynak 

topluluklar nda hat r say l r etkinlikler yap lmaktad r [49]. 

Uygulamalar olu turulurken genellikle çe itli frameworkler ve toolkitlerden faydalan l r. 

Bunlardan baz lar sadece istemci tarafl çal r, baz lar ise sunucu üzerinde çal maya ihtiyaç 

duyar.  
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Bu frameworkler sürekli de i en ve geli en bir ortam oldu u için yeni kütüphaneler ve 

sürümleri takip edilmelidir. En yayg n kullan lan kütüphanelerin ba nda Prototype, 

script.aculo.us, Dojo Toolkit, Direct Web Remoting (DWR), Taconite ve Rico gelmektedir [49].  

3.6 AJAX Olu turan Bile enler   

Asynchronous JavaScript and XML kelimelerinin ba harflerinden olu an AJAX 

kavram kullan l , zengin Web uygulamalar geli tirebilmek için pratik bir araçt r [50]. 

AJAX n A parças veri ileti im tekni ini, JA parças ileti im yöntemini, X 

parças tekni in veri kodlama k sm n olu turur. AJAX tam manas yla anlayabilmek için onu 

olu turan bile enlerin her birini de anlamak gerekmektedir [41]. 

3.6.1 E zamanl Olmayan leti im 

AJAX tekni inin çekirde ini olu turan XMLHttpRequest nesnesi hem e zamanl hem 

de e zamans z olarak çal abilen bir yap üzerine kurulmu tur. 

Ço u AJAX uygulamas XHR nesnesini asenkron olarak kullan r. Asenkron istek 

taray c ya gönderilir ama sunucudan bir cevap gelmesini beklemektense sonraki istek kodlar 

i letilmeye devam eder. lenen cevap gönderildi inde XHR nesnesinin onreadystatechange 

özelli i bir fonksiyona ba lan r. Bu fonksiyonun i letilmesinden sonra readystate koduyla 

iste in durumu test edilir. readystate özelli i 4 de erini ald nda, sunucuya istek tamamland 

ve sonuç geldi mesaj gider [51]. 

A a daki kod parças nda asenkron bir ileti im gösterilmektedir [51]:  

// get recipe using Ajax 

function getRecipe(evnt) { 

   if (!xmlhttp) xmlhttp = aaGetXmlHttpRequest(  ); 

   if (!xmlhttp) return; 

   var drink = encodeURIComponent(document.getElementById('drink').value); 

   var qry = "drink=" + drink; 

   var url = 'recipe.php?' + qry; 

   xmlhttp.open('GET', url, true); 

   xmlhttp.onreadystatechange = printRecipe; 

   xmlhttp.send(null); 

   if (evnt && evnt.preventDefault(  )) 

     evnt.preventDefault(  ); 
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   return false; 

} 

E zamans z ileti imde kullan c ayn zaman diliminde birden fazla i lem yapabilir. 

Örne in Web sayfas nda bir form dolduruldu unda, formdaki bilgiler AJAX ile gönderilirken 

i lemin bitmesini beklemek gerekmemektedir. O zaman diliminde Web sayfas n n ba ka bir 

yerinde bulunan anket cevapland r labilir. Çünkü e zamanl

 

çal l rken bloke edilen JavaScript 

motoru, e zamans z çal rken serbesttir ve ba ka isteklerin gönderilmesine müsaade eder. Yani 

ayn zaman dilimi içerisinde birden fazla iste i kabul edebilir [52]. 

 

ekil 3.14 E zamanl olmayan ileti im modeli 

ekil 3.14 te görüldü ü gibi ayn zaman dilimi içerisinde 4 adet istek yap lm t r. 

Kullan c bu isteklerin tamamlanmas n beklemek zorunda de ildir. Bu sebeple istemci ve 

sunucu aras ndaki t kla-bekle-t kla-bekle etkile imi ortadan kalkmaktad r.  

3.6.2 E zamanl leti im 

Senkron isteklerde taray c cevap için beklerken kilitlenir.  

var state = document.forms[0].elements[0].value; 

var url = 'ajax.php?state=' + state; 

xmlhttp.open('GET', url, false); 

xmlhttp.send(null); 

alert(xmlhttp.getAllResponseHeaders(  )); 

Yukar daki kod dizesiyle bir form alan na Web servisi üzerindeki HTTP GET istek 

yap s kullan larak eri ilir. Üçüncü sat rdaki open yönteminin üçüncü parametresinin false 

olmas n n anlam , iste in e zamanl (senkron) oldu unu gösterir. Herhangi bir parametre 

almadan null de erli istek gönderilir. stek gönderildikten hemen sonra uyar mesaj kutusu 
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aç larak cevap ba l yaz l r [51]. Kullan lan Web servisi h zl ysa cevap hemen gelir. E er 

servis yava sa istek bitinceye kadar di er sayfa aktiviteleri gerçekle emez [51].   

E zamanl

 
ileti imde ayn zaman diliminde yaln zca bir i lem yap labilinir. Web 

taray c m zdan uzaktaki Web sunucusuna gönderilen istek, Web sunucusunda i lenir ve tekrar 

geldi i yoldan Web taray c s na geri döner. Bu i lem belli bir zaman al r. E zamanl

 
çal rken 

bu zaman diliminde ba ka bir istek gönderilemez [52]. 

E zamanl

 

çal ma, özellikle Web sunucusu ayn bilgisayarda ise veya yak n olan bir 

LAN üzerindeyse sa l kl çal abilir. Fakat Web sunucusu a r bir yük alt ndaysa veya Web 

taray c s Web sunucusuyla yava bir ba lant üzerinden etkile ime geçtiyse, kötü bir 

performans verecektir. Çünkü Web taray c s içindeki JavaScript motoru, gönderdi i istek 

tamamlan ncaya kadar bloke edilir ve Web taray c s donmu bir ekilde iste in 

tamamlanmas n bekler. Bu zaman diliminde kullan c , gönderilen iste i iptal de edemez. Bu 

yüzden Web sayfas ndaki ba ka bir noktaya t klayamaz veya ba ka bir sekmeye geçi yapamaz 

[52]. 

 

ekil 3.15 E zamanl

 

ileti im modeli 

ekil 3.15 de görüldü ü gibi Web taray c s ndan gönderilen 1 nolu istek, Web 

sunucusuna iletilmektedir. Al nan istek i lendikten sonra Web taray c s na geri 

gönderilmektedir. Bu zaman diliminde ba ka bir istek yap lamaz. 

3.6.3 Javascript 

1995 y l nda Brendan Eich ad ndaki yaz l m geli tiricisi taraf ndan Netscape Navigator 

2.0 ile birlikte geli tirilen JavaScript dili istemci tarafl

 

(client-side) bir betik (script) dilidir.  

Web sayfalar nda dinamik içerik sa lamak ya da kullan c yla ileti im kurmak için kullan l r [53]. 

Bu ileti imin sa lanabilmesi için ortak kurallar dünyada uluslararas standart kurumu olan 

Avrupa Bilgisayar Üreticileri Birli i (European Computer Manufacturers Association-ECMA) 

taraf ndan belirlenir. Temel kurallar ECMA Script (ECMA-262) ad verilen bir standartta 

toplanm t r [54]. 
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Javascript in söz dizim kurallar C diline benzerlik gösterir. Derleme i lemi yap lmayan 

ayr t rmal (parsed language) bir dildir. Nesne yönelimli programlama (Object Oriented 

Programming - OOP) yetene ine sahiptir [55]. 

AJAX n JavaScript le olan ili kisi k saca u ekilde özetlenir: Herkes taraf ndan 

bilinen gönder (submit)-cevap(response) döngüsünün önüne geçerek kullan c lar n Web 

sunucusuyla direk etkile im içinde bulunmas n sa lar [56]. AJAX gönder dü mesi olmaks z n 

sunucu etkile imini sa lar. Veriye ihtiyaç duyuldu unda Web sayfas içindeki Javascript kodlar

 

ile bir istek yapar. Sunucu cevab tam bir HTML sayfas olarak de il, veri olarak geri döndürür 

ve istemciyi cevaplar. Cevab n bu ekilde olu turulmas Web uygulamalar n n, masaüstü 

uygulamalar gibi çal abilmesini sa lar [56]. 

Sonuç olarak Javascript HTML kodlar aras na gömülebilen kod parçalar d r. Bunun 

yan s ra tek ba na .js uzant l JavaScript kodlar da yaz labilir. Bu kodlar Internet Explorer, 

Firefox, Opera, vb tüm taray c lar taraf ndan desteklendi i için sorunsuz çal r [57].  

3.6.3.1 JavaScript Çal ma Prensibi  

JavaScript kodlar

 

için herhangi bir metin editörü kullan labilir ya da Notepad gibi bir 

düz yaz program yla da kodlar olu turulabilir. Taray c lar n yorumlayabilmesi için <SCRIPT> 

etiketiyle ba layan </SCRIPT> etiket ile biten JavaScript kodlar HTML belgelerinin çe itli 

yerlerine eklenebilir. Eklenen kodlar kullan c lar n HTML belgesindeki bir ba lant ya t klamas 

veya klavyede bir tu a basmas yla tetiklenir ya da HTML sayfas kullan c

 

Browser nda 

görüntülendi i anda otomatik olarak çal maya ba lar. Otomatik çal an Javascript kodu ise iki 

ayr yöntemle çal t r labilir: lk yöntem HTML kodlar i letilmeden önce (yani Web sayfas 

kullan c n n Web Browser nda görüntülenmeden önce) çal mas , ikinci yöntem sayfa 

görüntülendikten sonra script kodlar n n çal mas d r [58]. Bu yöntemler a a da s ras yla 

aç klanmaktad r. 

 

HEAD bölümünde  

 

BODY bölümünde   

HEAD Bölümündeki Scriptler: HEAD etiketleri içine <SCRIPT>, </SCRIPT> etiketi 

kullanarak istenilen JavaScript kodlar

 

eklenebilir. Bu kodlar HTML sayfas n n BODY bölümü 

yüklenmeden i lenir.      
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<HTML> 

<HEAD> 

<SCRIPT LANGUAGE="Javascript1.2"> 

alert("Merhaba Dünya!")  </SCRIPT> 

</HEAD> 

<BODY> 

<B>Deneme Sayfas na Ho geldiniz!</B><br> 

</BODY> 

</HTML> 

 

Yukar daki örnekte kaynak kodlar yukar dan a a ya do ru i letilirken sayfada ilk 

görüntülenecek olan alert( ) komutuyla ekrana yaz lan Merhaba Dünya!

 

ileti im kutusu 

olacakt r. Gelen ileti im kutusunda Tamam butonuna bas ld nda body bölümündeki 

kodlar n i lenmesine s ra gelecektir. Ekrana Deneme Sayfas na Ho geldiniz! mesaj 

yazacakt r. 

BODY Bölümündeki Scriptler: HTML belgesinin BODY bölümünde JavaScript 

kullanmak için iki yol vard r:   

Do rudan çal acak kodlar ve kullan c taraf ndan çal acak kodlar.   

Do rudan çal acak JavaScript kodlar

 

<BODY>..</BODY> etiketleri aras na 

<SCRIPT>  etiketi kullan larak HTML belgesinin istenilen yerine yaz l r. Bu cümleler taray c 

taraf ndan okundu u anda yerine getirilir:   

<HTML> 

<HEAD> 

kinci Ornek 

</HEAD> 

<BODY> 

<SCRIPT LANGUAGE="Javascript1.2"> 

alert("Javascript dünyas na ho geldiniz!") 

</SCRIPT> 

</BODY> 

</HTML> 

 

Yukar daki örnekte ise kod i leme s ras na uygun olarak i letilerek önce HEAD 

etiketleri yorumlanarak ekrana kinci Ornek yaz p hemen ard ndan ileti im kutusu ç karak 
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Javascript dünyas na ho geldiniz! yazacakt r. Kullan lan di er bir yöntem ise kullan c 

taraf ndan bir olay n ba lat lmas yla bir JavaScript kodunun çal t r lmas d r.   

<HTML> 

     <HEAD> 

           <SCRIPT LANGUAGE="Javascript1.2"> 

// genel de i ken tan mlar

 

var n = "Merhaba Dünya!" 

//bu fonksiyon uyar kutusu açar 

function merhaba() 

 

{ 

 

alert(n) 

 

} 

             </SCRIPT> 

       </HEAD> 

<BODY> 

<br><br><br><br><B>Butona T klad n zda "Merhaba Dünya!" yazan ileti im kutusu ekrana 

gelecektir.</B><br><br> 

    <FORM> 

<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="dugme1" VALUE="TIKLAYINIZ!"   

onclick="merhaba()"> 

   </FORM> 

</BODY> 

</HTML> 

 

Yukar daki örnekte ise HEAD etiketleri aras nda de i ken tan mlama ve fonksiyon 

olu turma i lemleri yap lm t r. BODY komutu i letildikten sonra FORM ö esiyle olu turulan 

dü me kullan c taraf ndan t kland nda script kodu tetiklenerek fonksiyon ça r l r ve mesaj 

kutusu ekrana gelir. 

Ayr ca <BODY> içinde URL kullan larak da a a daki örnek kodla gösterildi i gibi 

JavaScript kodu ça r labilmek mümkündür:    

<A HREF="javascript: alert('Ç kmak istedi inizden emin misiniz?')">Siteden Ç k</A> 
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3.6.3.2 Javascript Dilinin Özellikleri   

JavaScript dilinin temel söz dizim yap s na a a da incelenecektir.    

3.6.3.2.1 De i kenler  

Bir de eri içeren bellek adlar n ifade ederler. De i kenler verileri saklar ve onlara 

eri imi sa larlar. De i kenlerin bir ad olur, bir de de eri olur. Program boyunca de i kenin ad 

de i mez; fakat içeri i de i ebilir.  

Bir JavaScript de i keni belli kurallara uymak zorundad r:  

a) De i kenler harfle ya da alt çizgi (_) ile ba lamal d r. Rakam veya di er 

i aretler, birinci karakter olarak kullan lamaz, fakat de i ken ad n n di er 

karakterlerinde kullan labilir.  

b) Javascript, büyük küçük harfe kar duyarl d r (case-sensitive özellli i). Ayn 

kelimenin büyük harfle yaz lmas ile küçük harfle yaz lmas farkl isimler 

olarak alg lanmas na neden olur.  

c) De i ken isimleri içinde bo luk olmamal d r.  

d) Kullan c lar n bilgisayar nda kullan lan dil setinin ayarlar her bir kullan c için 

farkl l k gösterebilece i için ngilizce alfabede bulunmayan, Türkçe ve di er 

dillerdeki high-ASCII karakterleri ( , , , , ,  ile ü, Ü, ö, Ö, ç ve Ç) 

kullanmamakta fayda vard r [58].  

3.6.3.2.2 Kapsam   

Bir de i kene bir de er atand nda bu de erin geçerli olaca süreyi belirlemek için 

kapsam (scope) kavram kullan l r. Bir de i kenin kapsam

 

global ya da lokal olabilir.  Bir 

global de i kene sayfa üzerinde herhangi bir JavaScript ten eri ilebilir. Lokal de i ken ise 

de erin atand yordam içinde geçerlidir.  

A a daki örnekte bir de i kenin kendisine atama yaparak de er verilir:     

       adi= Zeynep ;           

 

Bir fonksiyon yaz l rken, yerel bir de i ken olu turmak için a a daki örnekte oldu u 

gibi var kelimesiyle tan mlama yap l r:    
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function toplama()  

{ var sayi=1;  

toplam=0;  

  ...deyimler...   

}  

 

Yukar daki örnekte sayi adl de i ken toplama fonksiyonu için yerel, toplam de i keni 

ise tüm sayfa için genel (global) de i ken olacakt r. De i kenlere atanan de erler Tablo 

3.3 deki de i ken türlerinden herhangi biri olabilir. Verinin türüne ba l olarak de er üzerinde 

belirli i lemler yap labilir ya da yap lamaz. Örne in iki string de er üzerinde aritmetik i lem 

yap lamaz.    

Tablo 3.3 De i ken türleri  

De i ken Türleri 

Numbers  Tam ve ondal kl

 

say lar içerir. Pozitif,  0 ya da negatif olabilir. 

Booleans   Mant ksal veri türüdür. True (Do ru) ya da False (Yanl ) de erini al r. Sorgulama 

sonunda geriye True için 1, False için 0 de erini döndürür. 

Strings Karakter bilgi içeren bir de i kendir. T rnak içinde yaz lan ifadeler de i kene 

atan r. 

Objects Taray c ya ait nesnelerdir. nesne= new Object(); eklinde kodlamada kullan labilir.

 

Null Özel bir de i kendir. çi bo ya da de ersiz olarak ifade edilir. 

Undefined

 

Bir de i ken yarat ld ktan sonra içerdi i tan ms z de eri simgeler. 

 

3.6.3.2.3 leçler (Operators)  

leçler, iki ya da daha fazla de er üzerinde i lem yap lmas n sa lar. De erler ya da 

de i kenler aras nda toplama, ç karma, mod gibi i lemler yap labilir.   

Tablo 3.4 leçler ve görevleri  

leçler ve Görevleri 

+ Toplama 

- Ç karma 

* Çarpma 

/   Bölme 
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% MOD. Bölmede kalan verir. (10 % 3 i lemi 1 de erini verir. )

 
++

 
Tek art r m. De er 1 art r l r. 

-- Tekli azaltma. 

-   Negatifle tirme:  lenenin negatif de erini döndürür. 

 

3.6.3.2.4 kili leçler   

kili i leçler birden çok kar la t rma i lemini tek bir ko ul ifadesi olarak birle tirirler. 

Örne in:  

sayi =1 AND dongu > 1000 ise gibi.  

Tablo 3.5 kili i leçler  

kili i leçler 

&&

 

Mant ksal Ve: "And" ki ifade de do ruysa True de erini döndürür.  

|| Mant ksal Veya: "Or"  fadelerden birisi do ruysa True de erini döndürür. 

! Mant ksal De il: "Not"  Negatifle tirme i lemi do ruysa True de erini döndürür.

  

3.6.3.2.5 Atama Deyimi   

Atama deyimi (=), bir de i kene sa dan bir de erin atanmas n sa lar. De i kenlere 

türlerine ve tan mlamalar na uygun olan herhangi bir de er atanabilir.   

Örnek: sayi=100;   

Örnek: toplam=(fiyat+kdv)  

Sa daki de eri soldaki de i kene atayan +=, -=, *=, /= ifadeleri de kullan labilir. 

Örne in:  toplam+=fiyat  (di er bir de i kenden gelen fiyat de erini toplam de erine 

ekler ve sonucu toplam de i kenine atar.)   

3.6.3.2.6 fadeler  

De i kenlerin, i leçlerin ve deyimlerin bir araya gelerek olu turduklar yap lar

 

ifade 

eder.  

Örne in: "toplam = sayi 1* sayi2" formülü bir ifadedir.       
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3.6.3.2.7 Deyimler   

Deyimler belli bir komut ya da söz dizimi bile enlerine verilen add r. Örne in bir komut 

ya da bir IF yap s deyim olabilir:   

Örnek:  if (basari_notu>50) {deyimler;} else {deyimler;}    

3.6.3.2.8 Nesneler    

Kendi de erleri, özellikleri ve i lemleri olan bile enlere nesne (object) denir. JavaScript 

dilinde çok say da yerle ik nesne vard r.   

JavaScript, bütün Web sayfas n ve taray c y nesneler toplulu u olarak görür. Bu 

sisteme DOM (Document Object Model) denir [59].  

JavaScript kullanarak dinamik ve etkile imli görünümler elde edilir. DOM a JavaScript 

ve JScript gibi ECMAScript olan kullan c taraf ndaki bir scripting dili yard m yla eri ilebilinir. 

DOM la veri al -veri i yeni bir sayfada kullan c ekran na yans t lmaz. Parçal güncelleme 

olay n n büyük k sm bu modelle gerçekle tirilir. 

Ba lang çta, Javascript geli tiricileri kullan c lar na daha zengin uygulama deneyimleri 

ya atabilmek ve sayfalardaki etiketlerde dinamik de i imler sa lanabilmesi için çaba sarf 

ediyordu. Bu durum sayfalar n bir nesne gibi i lenebilmesini gerekli k ld . Böylece DOM ortaya 

ç km t r. lk önceleri Javascript ve DOM s k bir ili ki içindeydi, sonuçta ise içerik ayr larak 

geli tirilmi tir. DOM, sayfalar n JavaScript veya VBScript gibi bir betik dili ile de i tirilebilir 

sayfalar n tamamen nesne yönelimli gösterimidir [60]. 

DOM, ekil 3.16 da gösterilen JavaScript içindeki bütün nesneleri ifade etmektedir. 

Hiyerar ik olarak çok say da nesneyi içerir. NetScape ve Microsoft taray c lar için DOM 

nesneleri farkl oldu u için yaz lan kodlar uyumlu de ildir [59].   
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ekil 3.16 Javascript nesneleri [59].  

Window nesnesi taray c n n kendisidir. Window nesnesi birçok yönteme, özelli e ve 

olaya sahiptir. Form nesnesi DOM nesnesinin ana nesnesidir. Form üzerindeki alanlar bu nesne 

arac l yla kullan l r [59].  

Verilerin yüklenmesinde kullan lan XML ile üretilen Javascript istemci kodlar ve veri 

sunucu üzerindeki kodlar aras ndan ayr larak gösterilir. Bu istemcinin etkilenmeksizin sunucu 

üzerinde de i iklik yap lmas n sa lar. Benzer API içeren di er istemciler için bilgileri aç a 

ç kar r [41].  

3.6.3.2.8.1 DOM (Document Object Model)  

Document Object Model (DOM), XML ve HTML/XHTML için World Wide Web 

Consortium (W3C) taraf ndan geli tirilen bir belgenin a aç yap s n (tree-based) temsil eden bir 

standartt r. DOM bir tak m nesneler için belgenin yap s n temsil etmesinin yan s ra bu 

nesnelere eri im için yöntemler de sa lar [44]. 

DOM bir belgenin stilini, kaynak dosyas n , yap s n ve içeri ini günceller ve program 

ile scriptlerin belgeye eri imine izin veren bir platformdur. Ayn zamanda bir API (application 

programming interface) dir [62]. 

Nesneleri içeren belgeler için standart model olarak DOM üç bölüme ayr lm t r: 

 

Core DOM 

 

XML  

 

HTMLXML DOM - XML  
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HTML DOM 

 
HTML   

DOM da her internet sayfas bir belge ve bu belge içerisinde bulunan tüm elemanlar ise 

nesne olarak kabul edilir. DOM, sayfa üzerindeki her bir XML eleman

 
için nesnelerin a aç 

yap s n n resmini görselle tirmenin kolay bir yoludur. A a daki örnek basit bir XML 

belgesinin dört dü ümden olu an DOM u göstermektedir. Kök Doküman dü ümü, kök etiketi 

için bir Element dü ümü, alt etiketler için bir Element dü ümü ve alt etiketin sahip olaca 

herhangi bir bilgi girilebilen bir metin dü ümüdür [41]. 

<rootTag> 

 

<childTag>Some Text</childTag> 

</rootTag> 

 

Bir a aç yap s n n görsel bir temsili a a da gösterilmektedir: 

Doküman 

Element (kökEtiket) 

Element (altEtiket) 

Metin 

  

A a daki kod kümesinin [63] DOM gösterimi ekil 3.17 deki gibidir. 

<TABLE border=1> 

<TBODY>  

<TR>  

<TD>Ögr No</TD> 

<TD>Ad Soyad </TD>  

</TR>  

<TR> 

<TD>900</TD>         

<TD>Zeynep ÖZER</TD>  

</TR>  

</TBODY>  

</TABLE> 
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ekil 3.17 DOM a aç yap s

 

[63].  

Geçerli her HTML ve XML belgesindeki element, nitelik, metin dü ümü (text node) 

hatta bo luk ve sekme karakterleri(whitespace) bile W3C DOM taraf ndan dü üm (node) olarak 

kabul edilir. ekil 3.17 deki gibi belgedeki dü ümlerin kullan m hiyerar isine göre 

s ralanmas na da dü üm a ac (node tree) denir. Belge nesnesi yeni dü ümler olu turmak, bu 

dü ümlerin özeliklerini de i tirmek ve yönetmek için çok say da yönteme sahiptir.  

3.6.3.2.8.2 DOM Elementinin S k Kullan lan Genel Özellikleri ve Yöntemleri 

A a da dü ümlere eri mek ve yönetmek için s k kullan lan JavaScript yöntemleri 

vard r [64]: 

 

getElementById() 

Sözdizimi: 

document.getElementById("herhangiBirID"); 

Örnek kullan m : 

element = document.getElementById(kimlik) 

getElementById() yöntemi, id özelli i belirtilen elementlerin referans n n al nmas n 

sa lar. Ayn id kimli ine sahip ba ka bir element olmas durumunda sadece ilk elementi verir. 

Di erlerine eri im sa lamaz. kimlik

 

doküman üzerinde elementi bulmak için kullan lacak 

e siz bir özelli ini ifade eder.   
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getElementsByTagName() 

Sözdizimi: 

   document.getElementsByTagName("herhangiBirHTMLElementi"); 

Örnek kullan m : 

document.getElementsByTagName("etiketAdi");

 

Doküman üzerinde belirtilen ayn etiket ismine ait bütün elementlerin bir listesini verir. 

document.getElementById("herhangiBirID").document.getElementsByTagName("*") 

  

* parametresiyle id niteli inin de eri "herhangiBirID" olan elementin dü ümleri 

içindeki tüm elementler listelenir. 

 

getElementsByName() 

Sözdizimi: 

document.getElementsByName("herhangiBirIsim"); 

Örnek Kullan m: 

document.getElementsByName("baslik"); 

Bu yöntem, doküman üzerinde belirtilen name özelli ine sahip elementlerin bir listesini 

verir. Örnek kullan mda name niteli inin de eri "baslik" olan elementleri verir. 

 

firstChild 

Bu özellik, elementin ilk alt elementini verir.  

Sözdizimi: 

document.getElementById("herhangiBirID").firstChild; 

 

lastChild  

Bu özellik, elementin son alt eleman n verir. 

Sözdizimi: 

document.getElemementById( herhangiBirID ).lastChild; 
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nodeValue  

nodeValue özelli i, text, comment ve CDATA dü ümlerinin içerdikleri de eri verir. 

Sözdizimi: 

m= document.getElemementById( herhangiBirID ).lastChild.nodeValue; 

m e er varsa dü ümün içerdi i de erin string olarak de eridir. document nesnesinin 

ve element'lerin nodeValue de eri null döner. 

 

removeAttribute() 

removeAttribute fonksiyonu, elementin belirtilen bir özelli inin silinmesini sa lar.  

Sözdizimi: 

element.removeAttribute(ozellik) 

ozellik silinecek özelli in ad d r. 

 

nodeName 

Dü üm bilgilerini almak için kullan l r. Geçerli dü ümün ad n döndürür. 

Geçerli  dü üm element ise, elementin tipini döndürür. Nitelik ise, nitelik ad n döndürür. 

 

nodeType 

Geçerli dü ümün türünü say sal olarak döndürür.  

 

nextSibling 

Dü ümler aras gezinti yap labilmesiyi sa lar. Geçerli dü ümden bir sonrakine referans 
verir. 

 

previousSibling 

Geçerli dü ümün bir öncekine referans verir. 

 

setAttributeNode 

Bir dü üme nitelik atamada kullan l r. 

Sözdizimi: 

element.setAttributeNode(nitelik); 
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3.6.3.2.9 Fonksiyonlar    

Fonksiyonlar birden fazla ad mdan olu an i lemlerin kolayca tek seferde yap lmas n 

sa lar. Fonksiyonlar bir dizi i lemi yerine getirir ve bir sonuç döndürür. Ayr ca fonksiyonlar, 

parametre olarak kabul edilen birçok de er al rlar. 

Fonksiyonlar n HTML dosyas n n HEAD bölümüne koyulmas , yani gerekli bütün 

fonksiyonlar , alt alta, HTML in HEAD bölümünde yer alacak bir SCRIPT etiketi içinde 

olu turulmas taray c n n Javascript yorumlay c s bak m ndan h z kazanmas n sa lar. Sonra 

ihtiyaç duyuldu unda yeni bir SCRIPT etiketi koyarak bu fonksiyon göreve ça r l r [58].  

function fonksiyonun_ad (argüman1, argüman2, ... argümanN){ 

i lemler 

       deyim 1 

       deyim 2  

        ...  

       deyim N  

} 

 

3.6.3.2.10 Aç klamalar   

Programlar n anla l r olmas n sa layan aç klama sat rlar JavaScript'te bu <!- ve  //--> 

i aretlerinin aras nda ifade edilir [58]. 

<!- Aç klama sat r d r //-->.  

 

3.7 Basit Bir AJAX Örne i  

Ekran ç kt s ekil 3.18 de görülen basit bir örnek üzerinde i leyi anlat lacakt r.  

 

ekil 3.18 AJAX örne i  
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index.html dosyas aç ld nda Metnin AJAX la getirilmesi için tiklayiniz 

ba lant s na t kland nda taray c kullan lan AJAX yöntem sayesinde tüm sayfa yeniden 

yüklenmeden, içeri i sunucu da depolanan sonuc.htm dosyas ndan alarak ekrana yans t r. 

Yukar daki index.html dosyas n n kodlar a a da gösterilmektedir. 

<html> 

 

<head> 

  

<title>AJAXla örne i</title> 

  

<script language="JavaScript" type="text/javascript"> 

   

function getXmlHttpRequestObject() { 

    

if (window.XMLHttpRequest) { 

     

return new XMLHttpRequest(); //IE olmayan 

    

} else if(window.ActiveXObject) { 

  

return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); //IE 

    

} else  

 

alert("Maalesef taray c n z XmlHttpRequest nesnesini desteklememektedir. AJAX 

destekleyen bir taray c da tekrar deneyiniz!"); 

    

} 

   

}    

   

var receiveReq = getXmlHttpRequestObject();   

   

function cevap() { 

   

if (receiveReq.readyState == 4 || receiveReq.readyState == 0)  

     

receiveReq.open("GET", 'sonuc.html', true); 

     

receiveReq.onreadystatechange = handlecevap;  

     

receiveReq.send(null); 

    

}    

   

} 

   

function handlecevap() { 

    

if (receiveReq.readyState == 4)  

{ 

document.getElementById('span_result').innerHTML = receiveReq.responseText; 

    

} 

   

} 

   

</script> 

 

</head> 

<a href="javascript:cevap();">Metnin AJAX'la getirilmesi icin tiklayiniz!</a><br /> 
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<span id="span_result"></span> 

</html> 

 
Örnekte ilk olarak tüm taray c larda sorunsuz çal abilmesi için çapraz taray c deste i 

sa lanm t r. receiveReq de i keni getXmlHttpRequestObject() ile tan mlanm t r. Daha 

sonra cevap fonksiyonu olu turulmu tur. Sunucudan gelen cevab n durumu if...else yap s yla 

kontrol edilmi tir. Sunucudan gelen gelen cevaba göre döndürülen de erlerle sonuc.html sayfas 

ça r larak uygulama sonlan r.  

AJAX yöntemi ile çekilen bilginin tutuldu u sonuc.html dosyas nda ise sadece ekil 

3.19 de yazan veri bulunmaktad r.  

 

ekil 3.19 sonuc.html sayfas n n ekran ç kt s

   

3.8 XML  

XML (eXtensible Markup Language), internet te teknik standartlar ve yönetim 

konusunda yetkili organ olan W3C (World Wide Web Consortium) organizasyonu taraf ndan 

geli tirilmi tir. XML, programc lar n kendi sistemlerini olu turabilecekleri, kendi etiketlerini 

tan mlayarak çok daha rahat ve etkin programlama yapabilecekleri ve bu belirlenen etiketleri 

kendi yap lar içerisinde standartla t rabilece i esnek, geli tirilebilir ve kolay uygulanabilir bir 

meta-dil (bir dili tan mlamak için kullan lan sözcükler, dilbilim dili) dir [65].   

XML ile ilgili ilk ve en önemli nokta ba l ba na bir dil olmamas d r. Daha ziyade, 

di er dilleri ya da bir dili olu turan sözcükleri olu turmak (vocabularies) için kullan lan bir 

meta-dildir. XML bu sözlüklerin olu turulmas için gerekli kurallar tan mlar [66]. 

XML bu kural yap s na uygun olarak etiketleri içerik bilgisiyle tan mlayabilir. XML nin 

esnek yap s sayesinde a a daki örnekte oldu u gibi, kullan lan dilde çok farkl tiplerde etiket 

olu turulmas na müsaittir. XML sözlü ündeki tek k s tlamas etiketlerin iyi biçimlendirilmi 

olmas gerekti idir [66].    
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<not>  

<kime> Melek </ kime>  

<kimden> Zeynep </ kimden>  

  
<baslik> Hatirlatici </baslik>  

 
<body> Bana proje teslim tarihini hatirlat! </ body>  

 

</not> 

 

Yukar daki not örne i kendi kendini aç klay c bir örnektir. Gönderici ve al c bilgisinin 

yan nda mesaj metni ve ba l da mevcuttur. XML nin HTML de oldu u gibi önceden 

tan mlanm etiketleri yoktur. XML yazar kendi etiketlerini ve kendi belge yap s n örnekteki 

gibi olu turabilir. 

Her dil farkl d r, ama hepsinde içeri i i aretlemek için etiketler kullan l r. Etiket 

adlar n n seçimi ve yap s esnektir ve genellikle gruplarda bilginin payla labilmesi için standart 

XML sözlükleri kararla t r lm t r [66] 

XML, 1998 y l nda SGML alt yap s üzerine kurulmu tur. SGML (Standard 

Generalized Markup Language), bir etkinle tirme teknolojisidir. HTML gibi uygulamalarda 

kullan l r. Geni letilebilir aretleme Dili (Extensible Markup Language-XML) nin oldukça 

basit bir diyalektidir [66].  

XML, SGML ve HTML sistemlerinin her ikisinin de uygulanmas n kolayla t rmak için 

tasarlanm t r. XML ayn zamanda son derece popüler bir veri format d r. Çünkü ço u 

programlama dili taraf ndan desteklenir. Bu dil sayesinde geli igüzel veri tipleri tan mlamak 

kolayd r. Ço u kez XML, Uzak Yordam Ça r s - Remote Procedure Call (RPC) mekanizmas 

sayesinde istemci-sunucu ileti imini kolayla t rmak için kullan lm t r [66]. XML, elde edilmek 

istenen alan bilgileri, konfigürasyon parametreleri, teknik çizim, hesap çizelgesi (spreadsheet) 

gibi ö eleri içeren dosyalar n yaz l m nda kullan l r [67].  

XML verileri görüntülemek için de il verilerin platformdan ba ms z bir ekilde 

depolanmas ve transferi için tasarlanm t r. XML tüm bilgiler düz metin format nda saklar. Bu 

da tüm platformlarda sorunsuz bir ekilde kullan labilir olmas n sa lar. Bu dosyalar diskte düz 

metin olarak tutman n bir avantaj

 

da, olu turuldu u programda aç lmas gerekli de ildir. Bu 

yaz dosyalar programc n n istedi i bir yaz i leme program nda aç l p düzenlenebilir. Ayr ca 

XML, veriyi düz metin (plain text) format nda saklamas ndan dolay , veriyi payla t rma 

konusunda hem yaz l m hem de donan mdan ba ms z hareket edebilme imkân n sunmu tur.    
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3.8.1 Örnek XML Belgesi Olu turma  

XML belgelerinin yap s n n daha iyi kavranabilmesi için basit bir örnekten yola ç k l r. 

Bir dizi karakter mant ksal bir yap ya çevrilmelidir. Bu çevrim a aç yap s kullan larak 

yap labilir. Örnek belgede kök dizin ya da element ve alt bölümler için de dallar belirlenir. 

deneme.xml olarak kaydedilecek belgenin içeri inde sisteme kay tl kullan c lar n bilgileri 

vard r.  

Haz rlanan deneme.xml belgesinin a aç yap s a a daki gibi olu turulmu tur. Kök 

element ve alt dallar ve alt dala ait nitelik belirtilmi tir.                   

ekil 3.20 deneme.xml dosyas n n a aç yap s

  

A aç yap s olu turulduktan sonra kodlama k sm na geçilir. XML de kod yaz m n 

kolayla t rmak için Altova XMLSpy, MoreMotion XML Editor, XMLwriter XML Editor 2.6 

gibi çe itli editör programlar kullan labilir. Bu tez çal mas nda oldukça i levsel özelliklere 

sahip Altova XMLSpy yaz l m kullan lm t r. Editör kullanarak dokümandaki metinlerin 

yap sal elemanlar yaz özellikleri (renk, stil, biçim, vb ) belirginle tirilir. mlerin otomatik 

soyadi

 

adi

 

soyadi

 

eposta

 

adi

 

soyadi

 

eposta

 

Kullanicilar Kullanici 
Kullanici_id= 2

 

Kullanici 
Kullanici_id= 3

 

Kullanici 
Kullanici_id= 1

 

adi

 

eposta
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olarak kapanmas sa lanabilir. Olu turulan yap lar n do rulu u ve geçerlili i kolayca kontrol 

edilebilir. Altova XMLSpy editörüyle olu turulan belge a a daki kodlardan olu maktad r.  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!--Bu XML belgesi kullan c bilgilerini tan mlar --> 
<Kullanicilar> 

 

<Kullanici kullanici_id="1"> 

  

<adi>Zeynep</adi> 

  

<soyadi>OZER</soyadi> 

  

<eposta>z_ozer@hotmail.com</eposta> 

 

</Kullanici> 

 

<Kullanici kullanici_id="2"> 

  

<adi>Yagmur</adi> 

  

<soyadi>OZER</soyadi> 

  

<eposta>y_ozer@yahoo.com</eposta> 

 

</Kullanici> 

 

<Kullanici kullanici_id="3"> 

  

<adi>Fatih</adi> 

  

<soyadi>AYDOGMUS</soyadi> 

  

<eposta>f_aydogmus@gmail.com</eposta> 

 

</Kullanici> 
</Kullanicilar> 

 

Haz rlanan doküman iyi biçimlendirilmi (well-formed) bir yap ya sahiptir. ekil 3.21 

de Altova XMLSpy editörüyle olu turulan belgenin ekran görüntüsünde deneme.xml 

görülmektedir.  
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ekil 3.21 XML belgesi  

3.8.2 XML Doküman n n Yap s

  

XML ile veriler yap bak m ndan modülerlik kazanmaktad r. Bu sayede verilerin içerik, 

yap ve sunum k s mlar ayr modüller halinde farkl XML dokümanlar nda tutulmaktad r.  

Her XML belgesini olu turan modüller iki bölümde incelenecektir. Bu modüller giri 

bölümü (prolog) ve belge ya da kök dü üm (document node) olarak ayr lm t r.  

Prolog XML belgesinin ba nda görüntülenir ve belge hakk nda içerikle ilgili bilgiler 

içerir. XML bildirimleri i lem aç klamalar , yorumlar ve DTD (Document Type 

Definition)/XML ema içerebilir.  

yi düzenlenmi bir XML doküman tek ve temel bir kök dü üm üzerine kurulur. 

Elementler, nitelikler, metin, CDATA (character data), varl k ve yorumlar iste e ba l olarak 

eklenebilir. 



 

56

 

ekil 3.22 Örnek bir XML doküman yap s

 

[ 66].  

3.8.2.1 Giri Bölümü (Prolog)  

Bu bölümde XML belgesinde bulunabilecek ön tan mlama konular incelenecektir.  

3.8.2.2 XML Bildirimleri   

XML dokümanlar genellikle a a daki bildirim sat r yla ba lar. Bildirim sat r ndan 

önce ba ka komut sat r yaz lmamal d r. Tersi bir durumda XML doküman içeri i i leme 

koyarken do ru bir ekilde okuyamaz ve hata mesaj üretir.  

  <?xml version= 1.0 encoding= UTF-8

 

?>  

 

Bu i lem sat r nda ba lang ç etiketi ve biti etiketi yoktur. XML bildiriminin yap ld 

<?xml ve ?> i lem komut etiketleridir. lem komutlar örnekteki gibi biti ik yaz l r. Bu örnek 

sat rda 2 tane öznitelik bar n r. Birinci öznitelik xml doküman n n hangi sürüm oldu unu bildirir 

ve yaz lmas zorunludur. En yayg n kullan lan ve en güncel sürümü olan 1.0 yerine ba ka bir 
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de er yaz ld nda dosya i lenmeyebilir. kinci öznitelik olan encoding belge i lenirken 

kullan lacak dil seçiminin belirtildi i aland r. Örnekteki kod birçok dili destekleyen UTF-8 

karakter dil setini tan mlar.  

3.8.2.2.1 lem Aç klamalar (Processing Instructions)  

Giri bölümünde di er uygulamalara XML doküman hakk nda bilgi veren i lem 

aç klamalar (Processing Instructions- PIs) dâhil edilebilir. lem aç klamalar <? karakterleriyle 

ba lar ve ?> karakterleriyle biter. PIs XML belgesinin di er bölümlerinde görülebilmesine 

ra men genellikle giri bölümünde görülür. 

XML bildirimleri <?xml karakter grubuyla ba lar. lem aç klamalar yla benzerlik 

gösterir. Fakat aralar ndaki fark XML bildirimleri <?xml karakter grubuyla ba larken, i lem 

aç klamalar ise <? karakterleriyle ba lar.  

Bir XSL stylesheet i referans gösteren PI gösterimi: 

  <?xml-stylesheet type= text/xsl

 

href= stylesheet.xsl ?> 

 

PI nin ilk ö esi bir isimdir. PI hedefi olarak adland r l r. Yukar da gösterilen PI xml-

stylesheet ismine sahiptir. simler <?xml karakter grubundan - sembolüyle ayr l r. PI ler type= 

text/xsl href= stylesheet.xsl metin karakter dizesine sahiptir. Örnek kod sat r nda stylesheet 

ad nda metin içerikli bir XSL dosyas referans gösterilmi tir.  

3.8.2.2.2 Yorumlar (Comments)  

Yorum sat rlar XML belgesinin hemen hemen her yerinde iste e ba l olarak 

kullan labilir. XML yorum sat rlar XHTML belgelerindeki yap yla ayn d r. Ayn karakterlerle 

ba larlar. 

  <!--Bu alana yorumlar yaz labilir. --> 

 

Yorum sat rlar XML belgesi i lenirken etkilenmezler. Bu sat rlar programc lar n ya da 

kullan c lar n program kodlar n kolayca anlayabilmeleri için yaz l r [68].      
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3.8.2.2.3 Doküman Tipi Tan mlama-The Document Type Definition (DTD) ve XML 

emalar  

XML belgesinin standartla t r lmas için kullan lan bir yap d r. XML belgesinin hangi 

elementleri içerece ini ve bu elementlerin özniteliklerinin ne olaca n , elementlerin neleri 

ta yaca n , doküman içerisindeki tekrar eklini ve say s n kurallarla belirtir [69].  

3.8.2.2.3.1 DTD kullanman n Avantajlar

  

Veri depolama XML nin temel amaçlar ndan birisidir. Örne in yaz l m geli tirecek bir 

proje ekibi çal rken ortak bir DTD nin olu turulmas yla geli igüzel yeni etiketler eklenmesinin, 

etiketlerle depolanan bilginin hatal s ralanmas n n, etiketlere hatal nitelikler eklenmesinin 

önüne geçilmi olur. Ayr ca i lem yapan program n da bu belgeleri tan mas ve i lemesi kesinlik 

kazan r [70]. Belge i lenirken geçerlilik derleyicileri (validating parsers) XML belgesinin DTD 

geçerlili i sa lanana kadar tekrar tekrar kontrol eder. E er geçerlilik kontrolünden geçemezse, 

derleyici hata mesaj verir [66]. 

çeri in bir standarda oturtulmas yla AJAX ve dinamik DOM manipülasyonunda 

istenmeyen gereksiz kod parçalar n n ve çal mayan i aretlemelerin önüne geçilir. Ayr ca daha 

h zl HTML derleyicileri ve daha iyi çapraz taray c performans için geli mi arama motoru 

optimizasyonu sa lan r. Bir DOCTYPE belirlemenin en önemli etkisi HTML içeri inin nas l 

ayr t r ld n ve yorumland n n Web taray c ya gösterilmesi gerekti ini belirtmesidir. Ayr ca 

DOCTYPE ba l olarak, CSS yorumlanabilir ve HTML farkl ekilde görüntülenir [71].  

Hangi i lem moduna dâhil oldu u tespit edilerek Web taray c lar

 

DOCTYPE 

dönü ümünü destekler. Web taray c lar bir Web sayfas n n nas l HTML ve CSS içeri ini 

yorumlad n

 

ve de erlendirdi ini sayfalar n DOCTYPE bildirimlerine dayanarak de i tirir 

[71].   

3.8.2.2.3.2 DTD tan mlama  

DTD olu umu iki yolla yap labilir. Birinci yol belge içerisinde a a daki örnekte oldu u 

ilk standart sat rdan sonra <!DOCTYPE ile ba layan ve > i areti ile biten aral kla DTD tan m

 

yap lmas d r. DTD alan nda bir kok_element_adi etiketi tan mlanm t r. [ ]

 

i aretleri aras nda 

içsel olarak tan mlanm t r. Bu etiketin içerisine element_icerigi olarak alt alanlar belirtilir. 

XML doküman n n içerik k sm na tan mlanan kok_element_adi etiketleri aras na istenilen metin 

giri i yap l r.  
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<?xml version= 1.0 encoding= UTF-8 ?> 

<!DOCTYPE kok_element_adi 

 
[<!ELEMENT kok_element_adi (element_icerigi) > ] 

> 

< kok_element_adi > Bu basit bir DTD'li XML ornegidir. </ kok_element_adi > 

 

kinci yol ise Web sayfalar n n içeri i bir geçerlilik servisi kullan larak onaylanmas d r. 

Do rulu u W3C1 taraf ndan garantiye al nan, bir DTD ile geçerlilik kontrolü sa lanabilir [71]. 

HTML, XHTML, SMIL, MathML,vb Web dokümanlar n n http://validator.w3.org/ adresinden 

URI adresi,  dosyalar upload edilerek ya da direk i aretleme giri i yap larak geçerlilik kontrolü 

yap labilir [72]. 

DTD tan m a a daki örnekteki gibi HTML belgesine harici olarak 

http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd adresindeki haz r kural yap s

 

dâhil edilir. 

Kural ak bu adresten sa lan r [72]. A a daki kod sat r nda XML veri tan mlamas na göre 

<code></code> etiketleri olu turulmu tur.    

<!DOCTYPE html  

     PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

     "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html> 

<body> 

<p> Bu alana serbest metin giri i yap labilir. 

    <code> 

                   Bu alanda ise XML veri tan mlamas DTD tan m na göre yap lm t r. 

                          </code> 

             </p> 

</body> 

</html>  

 

Programc lar n en çok ihtiyaç duyabilece i 6 tane öncelikli DOCTYPE belgelerinin 

listesi a a da verilmi tir [72]:  

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" 

http://validator.w3.org/
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
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"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd"> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">  

3.8.2.2.3.3 DTD çinde Element Tipi Bildirimleri  

Elementler hakk nda bilgi veren kodlard r. Kullan lan yap !ELEMENT ile ba lar 

element ad ve element içeri inin eklenmesiyle sonlan r.  

<!ELEMENT elementName (elementContents)> 

 

Element içeri i a a daki gibi bo olarak ta tan mlanabilir.  

<!ELEMENT elementName (EMPTY)> 

 

Element içeri inde alt dallar-dü ümler olu turulacaksa a a daki örnekte oldu u gibi 

DVD kök dü ümüne , le ayr larak s ras yla baslik, format, tarz element isimleri yaz l r. 

Belirlenen s ralama XML belgesi içinde görünecek s ralamay da olu turur.  

<!ELEMENT DVD (baslik, format, tarz)> 

 

Parsed Character Data (PCDATA) veri türü element içeri inin metinsel ifade olaca n 

bildirir. XML ayr t r c s bu metindeki karakter ve varl k referanslar n çözümler. A a da 

<baslik>, <format>, <tarz> bildirimlerinin içerik türü PCDATA olarak tan mlan r:  

<!ELEMENT baslik (#PCDATA)> 

<!ELEMENT format (#PCDATA)> 

<!ELEMENT tarz (#PCDATA)> 

 

http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
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XML belgelerinde tan mlanan bir element herhangi bir veri kombinasyonunu içerebilir. 

Bu durumda içerik türü ANY olarak tan mlan r. En serbest içerik tan m d r. Örnek kullan m 

a a da gösterilmektedir.  

<!ELEMENT KATALOG ANY> 

 

Elementlerin alabilecekleri nitelikler DTD içerisinde tan mlan r. Element içerikleri 

hakk nda daha detayl bilgiye ula lmas n sa lar. Tablo 3.6 da kullan labilecek niteleyiciler 

gösterilmektedir. 

Tablo 3.6 DTD karakterleri ve aç klamalar

  

Karakter Aç klama 

* Elemandan s f r veya daha çok bulunabilir  

, Alt elemanlar s rayla belirler 

| Bir grup element aras nda seçim yap lmas na izin verir 

+ Elemandan bir veya daha çok bulunabilir  

? Elemandan s f r veya 1 tane bulunabilir  

 

Sembol olmamas o elementin bir kez görünmesi gerekti ini bildirir 

 

Örnek gösterimde KULLANICI elementine ait alt element olan AD ö esi birden fazla 

de er alabilece ini gösterir. TEL? bildirimi ile kullan c ya ait di er bilgiler girilirken telefon 

numaras

 

giri i eksik olarak kalabilece ini ve sonradan eklendi inde ise yeni kural 

tan mlamas na gerek kalmadan etiket tan mlamas n n yap labilece ini bildirir.  

<!ELEMENT KULLANICI (ADI+, TEL?)>  

 

3.8.2.2.3.4 DTD çinde Nitelik Liste Bildirimleri  

Nitelik bildirimleri element bildirimlerinden sonra görünür ve biraz daha karma k bir 

yap ya sahiptir. Bir elementin sahip oldu u özellikler bir liste halinde belirtilebilir. 

Nitelik liste bildirimi a a daki yap yla gösterilir.   

<!ATTLIST Element_adi Nitelik_adi Nitelik_tipi varsayilan_deger> 

 

<!ATTLIST DVD               id             CDATA        #REQUIRED> 
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Kod parças nda yaz lan varsayilan_deger niteli in gerekli olup olmad n belirtir. 

Nitelik tipleri Tablo 3.7 deki de erleri alabilir   

Tablo 3.7 DTD çindeki niteliklerin de er ve aç klamalar

 
[73].  

De er Aç klamas

 

CDATA  De er karakter verisi olmal

  

(en1|en2|..)  De er parantez içindeki de erlerden birisi olmal  

ID  a unique identifier- benzersiz bir tan mlay c -kimlik 

IDREF  De er ba ka bir eleman n ID si olmal  

IDREFS  De er ba ka ID lerin listesi olmal  

NMTOKEN  De er geçerli XML ad olmal  

NMTOKENS  De er geçerli XML ad listesi olmal  

ENTITY  De er bir varl k olmal  

ENTITIES  De er bir varl k listesi olmal  

NOTATION  De er bir notasyon olmal  

xml:  De er önceden tan mlam bir XML de eri olmal  

 

Varsay lan de er ise Tablo 3.8 deki de erleri alabilir.  

Tablo 3.8 Varsay lan de erler ve aç klamalar

  

De er  Aç klama  

deger  Niteli in Default de eri  

#REQUIRED  Nitelik de eri Eleman içinde geçmek zorundad r.  

#IMPLIED  Nitelik de eri Eleman içinde geçmek zorunda de ildir.  

#FIXED value  
Nitelik de eri sabittir. E er nitelik de eri belirtilirse default de eri 

yazmak zorunludur. 

 

A a daki örnekte URUN elementinin RENK niteli i seçimli olarak k rm z , ye il ya da 

mavi olas de erleri tan mlanm t r. Varsay lan de eri ise k rm z olarak belirtilmi tir [73].  

<!ATTLIST URUN RENK (red|green|blue) "red"> 
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3.8.2.2.3.5 DTD çinde Varl k (Entity) Bildirimleri  

Varl k bildirimleri XML belgesinde kullan lan de i ik tür ve biçimlerdeki verilerin 

XML belgesine aktar lmas n sa lar. Di er programlama dillerinde kullan lan modül ya da 

makrolar gibi s kl kla kullan lan metin bloklar

 
varl k olarak tan mlanarak sayfan n istenilen 

yerine kolayca eklenebilir. Eklenen metin üzerindeki de i iklikler varl k bildirimiyle 

düzenlenebilir [73].  

Ayr ca d ar dan bir dosyay

 

varl k olarak tan mlayarak içindeki veri XML belgesinde 

kullan labilinir. Bu veri metin olmak zorunda de ildir. DTD bir varl k olarak tan mlamak için 

a a daki sat r n kullan lmas

 

gerekmektedir [73]:  

<!ENTITY varl k_ad "varl k_degeri"> 

<!ENTITY copyright "Copyright 2009 Yayinevi"> 

 

Harici bir dosyadan al nacak bir varl k için söz dizimi ise a a daki gibidir.  

<!ENTITY varl k_ad SYSTEM "URI/URL"> 

<!ENTITY tableOfContents SYSTEM "entities/deneme.xml"> 

  

(Not: URL = Uniform Resource Locator / URI = Uniform Resource Identifier )  

3.8.2.2.4 XML emas

  

XML emas , DTD lere benzer ekilde XML belgesinin yap s n ve bulundurabilece i 

verilerin türünü tan mlamakta kullan l r. XML emalar

 

.xsd dosya uzant l d r. ema, XML 

belgesinde kullan labilecek ö eleri, nitelikleri ve veri türlerinin yan s ra, XML belgesinin söz 

konusu XML emas için geçerli olmas n sa lamak amac yla uyulmas gereken yap y da 

tan mlar [74].   

XML emalar DTD yap lar na göre daha güçlü bir yap ya sahiptir. DTD içerisinde, 

eleman içeri i string ve di er birkaç veri tipi ile s n rl d r. XML ema integer, floating point 

say lar, date, time gibi daha geni bir veri tipi deste i sa lamaktad r. XML ema ayr ca aç k 

içerik modeli (open content model) ve isim uzay

 

(namespace integration) gibi ek özellikler de 

sunmaktad r. XML ema belgeleri olu turulmas s ras nda XML sözdizimi kullan l r. Bu DTD 

lere göre çok belirgin bir üstünlük sa lar. Çünkü yeni bir söz dizimi ö renilmesi yerine, 

XML in XML emaya özel komutlar n n ö renilmesi yeterli olur [75]. 
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A a daki örnek ema tan mlamas nda xs: schema elementi ile ba layan bir kök ö e 

vard r.  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xs:schema 

     xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

.../... 

</xs:schema> 

 

ema elementi iki tane özelli e sahiptir:  

name  

xmlns  

ema için bir isim tan mlamas name özelli i ile sa lan r. xmlns özelli inin ise oldukça 

önemli bir görevi vard r. Bu özellik sayesinde örne in Microsoft un schema belirtimlerini 

kullanabilmesi için urn:schemas-microsoft-com:xml-data de erine ayarlanmas gerekir. 

A a daki örnekte XML ema belgesi için name ve xmlns niteliklerinin basit kullan m 

gösterilmektedir [66, 75].   

<schema name="kutuphane" xmlns= urn:schemas-microsoft-com:xml-data">  

<! - - ema içeri i buraya yaz l r- ->  

</schema> 

 

Örnek XML belgesi olu turma ba l alt nda verilen örne in ema dosyas olan 

deneme.xsd nin kodlar ve ekran görüntüsü ekil 3.23 deki gibidir.   

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 

<xs:element name="Kullanicilar"> 

  

<xs:complexType> 

   

<xs:sequence> 

    

<xs:element ref="Kullanici" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 

   

</xs:sequence> 

  

</xs:complexType> 

 

</xs:element> 

 

<xs:element name="Kullanici"> 

  

<xs:complexType> 

   

<xs:sequence> 

    

<xs:element name="adi" type="xs:string"/> 

    

<xs:element name="soyadi" type="xs:string"/> 

    

<xs:element name="eposta" type="xs:string"/> 

   

</xs:sequence> 

   

<xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required"/> 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
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</xs:complexType> 

 
</xs:element> 

</xs:schema> 

   

ekil 3.23 deneme.xsd nin ekran görüntüsü   

3.8.2.3 Belge Dü ümleri  

XML doküman nlar ndaki belge dü ümleri a a da incelenecektir.  

3.8.2.3.1 Elementler  

XML dokümanlar ndan bahsederken etiket ve element terimleri kullan lmaktad r. lk 

ba ta birbirinin yerine kullan labilir gibi görünse de asl nda farkl iki terimdir. Element terimi 

herhangi bir içerikle birlikte etiketlerin aç l p kapanmas olarak tan mlanabilir. Etiket elementin 

bir parças d r. Etiketler de kö eli parantez aç larak ba lan r ve sonunda kapat larak bitirilir. 

A a daki örnek sat rda <xyzt> etiketlerini içeren tam bir element görülmektedir.  

Aç l etiketi           Kapan etiketi  

<xyzt>XML de etiket ve element fark .</xyzt>  

çerik 

Element 
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3.8.2.3.2 Nitelikler  

Her XML belgesi karakter verisi ve biçimlendirmeden olu ur. Genellikle karakter verisi 

ba lang ç ve biti etiketleri aras nda metinsel bilgi içerir.  

XML etiketlerine bir ya da daha fazla nitelik tan mlanabilir.  

                                                     çerik ya da  

            Nitelik              ba ka etiketler  

<Kullanici kullanici_id= 1 >   </Kullanici>  

         Etiket        sim         De er     

                                                      Aç l etiketi           Kapan etiketi  

                     Element  

3.8.2.3.3 Metin  

Aç lan ve kapat lan tüm etiketlerin içeri ini olu turur. CDATA gibi metin i aretlemesi 

yap lmad kça, tüm metin XML kural yap s na göre i lenecektir [66].  

3.8.2.3.4 CDATA Bölümü  

CDATA, XML yap s içerisinde i lenmeyecek metinleri bloklar halinde i aretlemeye 

yarar. XML derleyici bu bölümde metin içerisinde yer alan i aretleme ay raçlar n ve etiketlerini 

normal karakterler olarak alg lar. CDATA yap s <!CDATA[ ile ba lar ve]] kö eli parantezlerin 

kapanmas yla sona erer. 

<baslik><!CDATA[ 

 

]]</baslik> 

 

CDATA bölümleri Javascript gibi gömülü kodlar XML belgelerinde kullanabilir ve bu 

bölümlere i leme ihtiyaç duyulmayan içerik eklenebilir. Örne in bir uygulamada veritaban ndan 

veri okumas ve i aretlemesi, bütün içeri in XML belgesine gömme bilgisini vermede 

karakterler i lenirken aç kça ayr lmas n n önüne geçebilmek için CDATA bölümleri kullan l r 

[66].  
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3.8.2.3.5 Varl klar   

Bir karakteri temsil eden sembol grubuna varl k denir. Örne in Ampersand i areti 

yerine yani  ve yerine kullan lan &amp; ya da bir karakterlik bo luk b rakmak için 

nonbreaking space yerine &nbsp; sembolü kullan l r.  

<matematik>18 < 36</matematik> 

 

Yukar daki kod sat r nda bu element i lenmeye çal ld nda hata iletisi verecektir. 

Çünkü 36 de erinin önündeki etiket açma i areti olarak alg lanacak ve kod sat r n n i leme 

al nmas nda yanl l a neden olacakt r. Bu hatay düzeltmek için kod sat r n n a a daki gibi 

yaz lmas yeterli olacakt r.  

<matemetik>18 &lt;  36</matemetik> 

 

Tablo 3.9 da s k kullan lan karakterlerin varl k sembolleri gösterilmektedir. 

Tablo 3.9 XML Belgelerinde kullan lan varl k bildirimleri  

Karakter Varl k 

& &amp; 

' &apos; 

> &gt; 

< &lt; 

" &quot; 

 

3.8.3 XML nin Söz Dizim Kurallar

  

XML içeri in i aretlenmesi için etiketleme dili kullan l r. Bu etiketlemeler yap l rken 

baz kurallar göz önünde bulundurulur. imdi bu kurallar incelenecektir.  

1) XML dili büyük küçük harfe kar duyarl d r. XML de küçük harf kullan m esast r. 

Örnek yaz m a a daki gibidir [76]. 

<table WIDTH= 100% > kullan m yanl t r. 

<table width= 100% > kullan m do rudur. 



 

68

2) Her etiket kapat lmal d r. Örne in <kelime> etiketini takip eden sat r sonuna  </kelime> 

etiketi de eklenmelidir. 

3) Dokümanda bütün elementleri içeren bir kök eleman olmas gerekir. Örnek yaz mda 

oldu u gibi alt ö eler düzenli bir yap da yaz lmal d r [76]. 

  <root>  

  

<child> ...  </ child>  

   

<subchild> ...  </ subchild>  

  

</ root> 

4) Etiketler belirlenirken bir element ba ka elementleri içine alacak ekilde tasarlanabilir. 

çten d a do ru etiketlerin hepsi kapat lmal d r. 

<b><i>Bu metin koyu ve e ik</b></i> yanl kullan m 

<b> <i> Bu metin koyu ve e ik </ i> </ b> do ru kullan m 

5) XML elementleri özel karakter verileri, bo elementler, CDATA ya da yorumlar 

bar nd rabilir. 

6) Öznitelik de erleri t rnak içine al nm olmal d r. Tek t rnak ya da çift t rnak olabilir. 

<table width=100%> kullan m yanl t r. 

<table width= 100% > kullan m do rudur. 

 

7) Element adlar harfler, rakamlar, tire, alt çizgi, iki nokta i aretlerini ve noktalar 

içerebilir. ki nokta i areti sadece namespace kullan m içindir, xml ile ba layan eleman 

isimleri önceden tan mlanm özel isimlerdir [86].  

<kullanilabilirIsimler> 

      

<isim/> 

      

<xsl:copy-of/> 

      

<Uzun_bir_isim/> 

      

<Noktalarla.ayrilmis.bir.isim/> 

      

<h823323123-231-231/> 

      

<_23/> 

 

</kullanilabilirIsimler> 

 

8) Etiketleme yap l rken rakamla ba lamamas na dikkat edilmelidir. Bo luk yer 

almamal d r.  
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3.8.4 XML Dokümanlar n n leyi i ve Sunumu  

XML i lemleri a aç tabanl ve olay tabanl olmak üzere iki kategoriye ayr l r. Verilerin 

i lenmesinde XML parser yani ayr t r c kullan l r. XML i lemciler genellikle XML ayr t r c 

olarak da adland r l r. A aç tabanl ayr t r c lar, DOM (Document Object Model) yakla m na 

göre, olay tabanl ayr t r c lar ise SAX (Simple API for XML) yakla m na göre veriyi ema 

yap s ile birlikte XML'ye özgü hiyerar ik yap da i ler. lenen veriler uygulama ve 

sorgulamalara haz r hale getirir [66, 76].  

Genellikle bir XML doküman n XML formatl veri içerik dosyas , XSD (DTD yerine) 

formatl ema dosyas ve XSL (CSS yerine) formatl stylesheet dosyas olmak üzere 3 dosyayla 

tan mlanabilir. Bu üç dosya tipi de XML destekli tüm sunucu ve veri tabanlar nda çal t r labilir. 

Verinin yal n (native) olarak sakland veritaban yönetim sistemleri, di er veritabanlar nda 

kar la lan harici veri tipleri veya farkl format dönü ümlerine gerek duymad ndan; sorgu, 

transfer ve entegrasyon i lemlerinin performanslar

 

oldukça yüksektir. Ayr ca XML veritaban 

yönetim sistemlerinde, verinin yal n biçimde kendi iç format nda tutuluyor olmas n n bir 

avantaj da eri imi kolayla t rmas d r. Ba ka veritaban yönetim sistemi yakla mlar nda, buna 

benzer bir arama için karma k çoklu tablolar ara t r l r ve daha sonra XML verisine 

dönü türülür. Bu da i lem performans n n dü mesine ve maliyet art r c ek uygulamalar 

eklenmesine neden olur [66, 76].  

3.9 AJAX Prensipleri  

AJAX yeni bir teknoloji olmas itibariyle henüz emekleme dönemindedir. Bununla 

birlikte birkaç Web tasar mc s bu yenili i ba a ç k lmas gereken bir sorun gibi alg lamaktad r. 

Bu sorun iyi bir AJAX Web uygulamas yapabilmek için s radan ya da kötü bir uygulamaya 

kar ne yap lmas gerekti i olarak tan mlanabilir. Michael Mahemoff (www.mahemoff.com), 

bir yaz l m geli tirici ve kullan labilirlik uzman , iyi Ajax uygulamalar içi birkaç temel ilke 

belirlemi tir [37]. 

 

Minimal Trafik: nternet trafi i, internet üzerindeki veri ak d r. Gönderilen ve al nan 

mesajlar n miktar , yönü, web sitesine giren ziyaretçilerin say s , ziyaret ettikleri 

sayfalar; çevrimiçi trafi i olu turmaktad r. AJAX uygulamalar nda amaç bu internet 

trafi ini en alt seviyede tutmak için sunucudan mümkün olabildi i kadar az bilgi 

gönderip almakt r. Ayr ca bilgi ak nda gereksiz bilgilerin her seferinde gönderilip 

al nmas n n önüne geçilmesiyle uygulamaya sa laml k kat l r.  

http://www.mahemoff.com
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Kullan c etkile imli model: Genellikle AJAX uygulamalar geleneksel Web 

uygulamalar ndan farkl olarak de i ik kullan c etkile imli modeller sunar. Web 

standartlar ndaki t kla-bekle anlay na kar AJAX uygulamalar nda an nda sürükle 

b rak ya da çift t klamayla yak nla t rma gibi di er kullan c arayüz paradigmalar 

vard r. E er kullan c

 
etkile imli modeller seçilirse, kullan c

 
ne yapaca n bilir. 

 

Sade arayüz: Yan p sönen sayfa bölümü ya da sürekli dönen animasyonlar gibi dikkat 

da t c ve gereksiz sayfa elementlerinden kaç n l r. Kullan c lar göze hitabeden, 

uyumlu ve sade sayfalar tercih etmektedir. 

 

Eri ilebilirlik: nsanlar n ba lant h zlar ndan, fiziksel engellerine, ya ad ülkenin 

toplumsal yap s ndan ya l l a kadar birçok yönden eri ilebilirlik standartlar 

incelenebilir. Birincil ve ikincil kullan c lar n beklentilerine en uygun olacak AJAX 

uygulamalar na eri im seçenekleri göz önünde bulundurulmal d r. Özel yaz l mlarla m 

yoksa kullan lacak taray c özellikleriyle mi adaptasyonun sa lanaca belirlenmelidir. 

Böylece yeni hedef kitleler de tamamen d ar da b rak lm olmayacakt r. 

 

Sayfan n tamam n indirilmesinden kaç nma: Tetikleyici sayfa indirildikten sonra 

tüm sunucu ileti imi AJAX motoru taraf ndan yönetilmektedir. Böylece küçük bilgi 

al -veri leri için tüm sayfan n tekrar yüklenmesinin önüne geçilmi olur. 

 

lk kullan c : AJAX uygulamalar nda tasar m kullan c lar n daha önce 

kar la mad klar bir biçimdedir. Etkileyici efektler ve s k c olmayan bilgilendirici 

reklamlarla genel kullan m durumlar n kolayca ba armaktad r. 

Bütün bu ilkelerde bulunan ortak nokta kullan labilirliktir. AJAX, öncelikle, kullan c lar 

için web deneyimini geli tirmeye çal rken arkas ndaki teknoloji sadece bunun için bir araçt r. 

Yukar daki ilkelere sad k kalarak, AJAX uygulamalar oldukça faydal ve kullan l olacakt r 

[37].  

3.10 AJAX Kütüphaneleri ve Araçlar

   

Kütüphaneler haz r fonksiyonlara kolayca eri im sa lar. Ayr ca, s k kullan lan var olan 

kodlar tekrar yazarak zaman kaybedilmemesini sa lar. A a da en çok kullan lan AJAX 

kütüphanelerine örnekler verilmi tir.  

3.10.1 Prototype   

Prototype, dinamik web uygulamalar yaratmak için kullanabilecek geli mi bir 

kütüphanedir. Aç k kaynakl ve nesne tabanl kod kütüphanesidir. Ajax için yaz lan 
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kütüphanelerin ilk örneklerindendir ve di er haz r kütüphanelerin bir k sm prototype.js 

kullanmaktad r [78].   

3.10.2 AJAX Gear Toolkit  

AJAX olarak bilinen istemci tarafl tekni in bütün avantajlar ndan faydalanmay 

mümkün k lan  bir araçt r. XMLHttpRequest nesnelerini kullanarak internet taray c s n n 

asenkron ça r yapmas n sa lar [78].   

3.10.3 Asp.Net Ajax  

ASP.NET AJAX, ASP.NET ile yap lan ve tüm nternet taray c lar nda çal abilen 

uygulamalar için Microsoft taraf ndan geli tirilen bir kütüphanedir. Önce Atlas , daha sonra 

ASP.NET  Ajax ad n alm t r. ASP.NET  2.0 ile kolay entegrasyon, ASP.NET 3.5 ile tam 

entegrasyon sa lar. Yeni nesil etkile imli arayüzler olu turmak için kullan l r [78].   

3.10.4 Dojo Toolkit  

Aç k kaynak kodlu bir javascript toolkit olup dhtml sorunlar n büyük ölçüde çözmü tür. 

Arayüz programlama, karma k kodlar n basite indirgenmesi toolkitin sa lad avantajlard r. 

Ayr ca dinamik web sitesi ya da ba ka ortamlar haz rlamay kolayla t ran ve sitenin daha 

kullan l olmas n sa layan içerikler sunar [78].   

3.10.5 MochiKit  

Dreamweaver web uygulamalar için kullan lan ajax kütüphanelerinden birisidir. E 

zamanl olmayan davran lar için erteleme uygulamas n kulland ndan, sunucuyla etkile im 

halinde olan web sayfalar n n geli tirilmesinde tercih edilir [78].   

3.10.6 PHPLiveX  

PHP ile yap lan uygulamalar için kullan lan bir kütüphanedir. Versiyon 2.5 ile gelen 

yenilikler ve optimizasyonlar, kütüphanenin potansiyelini ciddi biçimde artt rm t r. Di er php 

tabanl kütüphaneler gibi php fonksiyonlar n javascript koduyla ça r r; fakat di erlerine göre 

daha az kodla kullan m sa lar [78].  
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3.10.7 Sardalya (Sarmal Dinamik Altyap s )  

Sardalya Dinamik AJAX Kütüphanesi, DOM deste i olan tüm güncel taray c larda 

çal mak için tasarlanm bir AJAX Kütüphanesi dir. Linux, windows, freebsd, osx, sun gibi 

platformlarda çal abilir. Tüm taray c lardan ba ms z olarak çal r ve kullan m s ras nda az 

yer kaplar [78].   

3.10.8 Sajax  

Sajax n aç l m Simple Ajax Toolkit tir.  ASP ve PHP tabanl programlarda AJAX 

uygulamalar geli tirmek için kullan lan bir kütüphanedir. Bütün sunucu tarafl platformlara 

ça r gönderebilme yetene ine sahiptir [78].   

3.10.9 Solvent  

AJAX uygulamalar n modüler bir yap da gerçekle tiren farkl bir kütüphanedir. 

JavaScript ile yaz lm t r ve tüm taray c lardan ba ms z olarak çal an bir AJAX uygulamas d r. 

Web uygulamalar n kuvvetlendirmek ve uygulamalar n geli tirme sürecini h zland rmak için 

kullan l r [78].    

3.10.10 AjaxAC  

AjaxAC, aç k kaynak kodlu php tabanl bir kütüphanedir. AjaxAC ile varolan PHP 

s n flar na ve MySQL veritaban na, ek istek verilerini  döndürmek için geçi oldukça kolayd r 

[78].   

3.10.11 Xajax  

Xajax Php, JavaScript, HTML, XMLHttp ve XML kullanarak taray c ve sunucu 

aras ndaki al veri i ve verileri göstermeyi gerçekle tirir. Xajax ile geli tirilmi 

uygulamalar,  sunucudaki php fonksiyonlar n ça rabilir ve sayfay yeniden yüklemeden 

içeri ini güncelle tirebilir [78].     
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3.10.12 Scriptaculous  

Prototype tabanl bir js framework tür. Yap lan AJAX i lemleri prototype içerisinde 

bulunan nesneler ve fonksiyonlar ile yap l r [78].   

3.11 AJAX Uygulamalar nda Kullan lan Di er Teknolojiler  

AJAX istemci ile sunucu aras nda e zamanl olmayan ileti im sa layan bir teknolojiler 

bütünüdür.  

3.11.1 HTML/XHTML  

stemci tarafl (client side) bir metin i aretleme dili olan XHTML (Extensible 

HyperText Markup Language- Geli tirilebilir Metin aretleme Dili) dili XML söz dizimi ile 

olu turulmu tur. XHTML standart etiket ayarlar n tan mlarken spesifik bir yol kullan lmal d r.  

World Wide Web Consortium (W3C) dünyadaki Web geli tiriciler için olu turulmu ayn 

standartla t r lm yakla m benimserler [66].  

3.11.2 CSS   

XHTML de stil biçimlendirmesini sa lar. Yüzlerce sayfan n tek merkezden 

yönetilmesini sa lar. Geleneksel yöntemlerde her sayfan n biçimlendirme ayarlar birçok kod 

sat r aras ndan stillerle ilgili olanlar n seçilip düzeltilmesiyle yap l r. CSS kullan lan 

yöntemlerde a a daki gibi bir kod parças

 

tüm sayfalardaki stil ayarlar n n yap lmas n tek 

merkeze ba lam t r.  

#kabuk{ 

width:760px; 

background-color:#EE7700; 

} 

.spot{ 

color:#EE7700; 

font-family:Verdana, Comic Sans MS, Helvetica, sans-serif; 

} 
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AJAX ve CSS birlikte kullan larak, masaüstü çal t r labilir EXE yaz l mlar ile ayn 

h zda ve performansta çal an web uygulamalar geli tirmek mümkün hale gelmi tir. Google 

belgelerinde Gmail, bunun en büyük örne idir. 

Web sayfalar ndaki tüm içerik, biçimlendirmeler, resimler vb istemciye 

HTML/XHTML kodlar halinde gönderilir. Bu kodlar sade ve basittir. Bu da oldukça fazla 

kullan c ya hitap edebilen web siteleri için önemlidir. Çünkü internete ba land nda k s tl bir 

bant geni li ine sahip kullan c lar daha az say da karakter içeren sayfalar daha k sa sürede 

indirebilecektir. Böylece kullan c lar, toplam sürede, daha fazla sayfa ziyaret edecektir. 

Sayfalar n h zl yüklenmesi, kullan c lar n o siteler hakk ndaki memnuniyetini art racakt r. 

Ayr ca bu durum yaz c dostu sayfalar n olu turulmas nda etkilidir [79].  

3.11.3 XSLT   

XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations, Geni letilebilir 

Biçimlendirme Dili Dönü ümleri), XML tabanl dökümanlar n orijinal halini de i tirmeden 

yeni bir doküman olu turmak için kullan lan bir dildir [80]. Örne in bir XML döküman n 

XHTML ye dönü türmek için XSL dönü ümü (transformation) kullan labilir. XML'nin içindeki 

"hangi" data "nas l" dönü türülecek sorular ndan hangi sorusunun cevab XPath ile belirtilirken, 

nas l sorusunun cevab ise yine XML ile belirtilir [81]. 
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4 FLEX   

Flex MXML, ActionScript 3.0 ve Flex s n f kütüphanelerinin birle iminden olu an 

sunucu-istemci tabanl yeni bir teknolojidir. Ayr ca Flex Flash uygulamalar ile derlenebilen 

XML tabanl bir dil olarakta tan mlanabilir [84]. Flex in çal ma sistemati inin i lem ak 

emas ekil 4.1 de gösterilmektedir.  

 

ekil 4.1 Flex uygulamalar n n i lem ak emas

  

ekil 4.1 de sol alt kö eden sa üst kö eye do ru i lem ak emas takip edildi inde 

Flex Builder 3 ile geli tirlen app.mxml uygulamas MXML derleyicide çal t r ld nda bir swf 

dosyas üretmektedir. Ayr ca üretilen swf dosyas n n sunucu üzerinde test edilebilmesi için 

birde html uzant l dosya olu turulur. Flex in en önemli özelli i üretilen son ürünün swf 

format nda olmas d r. Ayr ca olay tutucu komut dizelerinin kolay kullan m

 

yaz l m n 

olu turulmas nda Flex program n tercih nedeni olmas n sa lam t r.  

Adobe® Flex® 3, yayg n olarak kullan lan taray c lar, masaüstleri ve i letim 

sistemlerinde kolayl kla etkileyici web uygulamalar olu turmaya ve bak mlar n yapmaya 

yönelik, verimlili i yüksek bir programd r. Aç k kaynak (open source) altyap s na sahiptir. 

Eclipse tabanl bir plugin kümesidir.  

Adobe firmas taraf ndan Flex Builder 3 Pro lisans

 

herhangi bir e itim kurumuna 

ö renci, e itmen ya da çal an olarak ba l olduklar n belgeleyenlere tamamen ücretsiz olarak 

verilmektedir. Kurulum tamamland ktan sonra ilk aç l ekran ekil 4.2 de gösterildi i gibidir 

[83]. 
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ekil 4.2 Flex arayüzü  

4.1 Adobe® Flex® 3 Kurulumu çin Gereken Minimum Sistem Gereksinimleri  

Uygulama gerçekle tirmek için farkl i letim sistemleri için gerekli sistem 

gereksinimleri a a da belirtilmi tir.  

4.1.1 Windows çin Flex Builder 3 (Standart  ve Profesyonel)  

Flex in Windows kurulumu için gerekli minimum sistem gereksinimleri a a da 

gösterilmektedir [83]: 

 

Intel® Pentium® 4 i lemci  

 

Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 veya Windows Vista® Home (Premium 

veya Basic), Business veya Ultimate  

 

1 GB RAM (2 GB önerilir)  

 

500 MB kullan labilir sabit disk alan (eklenti yap land rmas için ek 500 MB gerekir)  

 

Java Virtual Machine: Sun JRE 1.4.2, Sun JRE 1.5 (dâhildir), IBM® JRE 1.5 veya 

Sun JRE 1.6  

 

Eklenti yap land rmas için Eclipse 3.2.2, 3.3 ve 3.4 (Eclipse 3.3, Windows Vista için 

önerilir)  

 

Adobe Flash® Player 9 yaz l m

  

BEA Workshop 10.1  
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IBM Rational Software Architect 7.0.0.3 (Yaln zca Eclipse 3.3 eklenti yap land rmas )   

4.1.2 Macintosh çin Flex Bu lder 3 (Standart ve Profesyonel)  

Macintosh bilgisayarlar için gerekli minimum sistem gereksinimleridir [83]. 

 

PowerPC® G4 1,25 GHz veya Intel i lemci  

 

Mac OS X v10.4.7 10.4.10 veya 10.5  

 

1 GB RAM (2 GB önerilir)  

 

500 MB kullan labilir sabit disk alan  

 

Java Virtual Machine: Apple'dan JRE 1.5 veya JRE 1.6  

 

Eclipse 3.2.2, 3.3 ve 3.4 (eklenti yap land rmas için)  

 

Adobe Flash Player 9 yaz l m
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5 ÇEVR M Ç KATALOG TASARIMI: F rat Üniversitesi Örne i  

AJAX teknolojisi, Adobe/Macromedia firmas n n geli tirdi i Flex program

 
ve 

bile enleri kullan larak F rat Üniversitesinin 2009 çevrimiçi katalog çal mas

 
herhangi bir 

teknik bilgi gerektirmeden güncellenebilen alt yap s yla gerçekle tirilmi tir. Kullan c arayüzü 

olu turulurken XML tabanl bir gramer yap s

 

ve Flex program

 

kullan lm t r. Bu tez 

çal mas nda sunucu olarak WampServer 2.0 kullan lm t r. Katalog uygulamas n n kaynak 

kodlar na ek bölümünden bak labilir. 

AJAX teknolojisiyle ortaya ç kmaya ba layan çevrimiçi bro ürler ve kataloglar 

internetteki Web uygulamalar üzerinde çevrimiçi hedeflerin önemli bir bölümüne hâkim 

olmaktad r [37]. Bu tez çal mas da buna örnek te kil etmektedir.  

Çal man n olu um haritas na literatür taramas yla ba lanm t r. Bir sonraki ad mda 

haz rlanacak olan program n özellikleri belirlendi. Bu a amadan sonra yaz l m için kullan lacak 

program n seçimi yap ld . Yaz l m algoritmas planlan p ekil 5.1 deki kodlama algoritmas 

olu turulmu tur. Yaz l m test edildi inde olu an hatalar giderilmi tir. Çal man n sayfa tasar m 

yap larak son ekli verilmi tir.  
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ekil 5.1 Kodlama algoritmas

 
Ba la 

Harici verilerin XML dosyas ndan okunmas için 
HttpService s n f tan mland

 

De i ken tan mlamalar

 

Flex s n flar eklendi 

Uygulamada kullan lacak resim boyutland rmas için 
maskeleme yap ld

 

Sunucu ile taray c ileti iminde AJAX 
scriptler kullan ld

 

Tüm sayfalar ekran görüntüsü için 
uygulama boyutland rmas yap ld

 

Zoom özelli i için etiket tan mlamas ve 
büyütülmü sayfa görüntüsü için görünüm 

ayarlar fonksiyonu yaz ld

 

Navigasyon dü meleri olu turuldu 

XML format na uygun dü ümler olu turuldu 

Sayfa tasar m yap ld

 

Dur 



A a daki kod sat rlar yla katalog çal mas n n uygulama dosyas olan cata.mxml 

dosyas na Flex içinde çal ma yöntemlerini belirleyen faydal

 
s n flar dâhil edilmi tir.  

<![CDATA[ 

         import mx.utils.StringUtil; 

         import mx.rpc.soap.LoadEvent; 

         import mx.controls.Alert; 

         import mx.rpc.events.FaultEvent; 

         import qs.controls.FlexBook; 

         import qs.controls.flexBookClasses.FlexBookPage; 

         import qs.controls.flexBookClasses.FlexBookEvent;        

         import qs.controls.flexBookClasses.WBookPageImpl; 

 

import qs.caching.ContentCache;       

              import mx.rpc.events.ResultEvent; 

              import mx.rpc.http.HTTPService; 

              import mx.core.UIComponent; 

              import mx.managers.PopUpManager;   

              import comp.ResimSec; 

              import Kullan; 

              import mx.core.ScrollPolicy; 

              import mx.collections.ArrayCollection;    

 

XML tan mlamalar , diziler, sunucu ba lant lar ve zoom i lemleri için gerekli de i ken 

tan mlamalar a a daki kod sat rlar yla yap lm t r.  

            private var a:XML; 

   

[Bindable] 

            private var resimler:ArrayCollection; 

            private var dataSet:HTTPService; 

            private var resimdizi:Array=new Array(); 

    

private var zoomYap:Boolean=false; 

 

Katalo un local sunucu üzerinde çal t r labilmesi için kaynak dosyas

 

Wamp kurulumu 

sonras nda olu an www klasörü içine yerle tirilir. E-katalog resimleri dinamik olarak data 

dizinindeki images.xml dosyas nda çekilmektedir. Katalog resimlerini de i tirmek için bu 

dosyadaki xml dü ümlerinin de i tirilmesi yeterlidir. De i iklik yap lacak dü üm örne i 

a a da gösterilmektedir. 
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<image source="images/2.jpg" thumb="images/2.jpg" zoom="images/2.jpg"/> 

 
Yukardaki sat rdaki dü ümleri aç klamak gerekirse, source dü ümünde katalogda 

görünecek resim, thumb dü ümünde e er as l resim (source) resmi yüklenene kadar ba ka bir 

resim görünmesi isteniyorsa o resmin kayna gösterilir. Zoom dü ümü ise sayfaya zoom 

yap lmas esnas nda görünecek resmin kayna n gösterir.  

Yukardaki 3 dü ümden thumb dü ümü iste e ba l olarak kullan l r. Zoom 

dü ümündeki resim as l resmin %100 büyük hali olmal d r.   

 

ekil 5.2 Katalo un ilk sayfas n n ekran görüntüsü  

E-katalog sayfalar n boyutunu katalog.html'de tan ml olan object nesnesinin geni lik ve 

yükseklik özelliklerinden almaktad r. ekil 5.2 nin kaynak kodu a a da verilmi tir.  

<script src="Scripts/AC_RunActiveContent.js" type="text/javascript"></script> 

   <script type="text/javascript"> 

AC_FL_RunContent( 'id','katalog','width','894','height','653','codebase','http://fpdownload.m

acromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab','movie','katalog','quality','high','bgcolor',

'#000000','allowscriptaccess','sameDomain' ); //end AC code 

</script><noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

   

id="katalog" width="894" height="653" 

http://fpdownload.m
acromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab','movie','katalog','quality','high','bgcolor'
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codebase="http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab"> 

   
<param name="movie" value="katalog.swf" /> 

   
<param name="quality" value="high" /> 

   
<param name="bgcolor" value="#000000" /> 

   

<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /> 

   

<embed src="katalog.swf" quality="high" bgcolor="#000000" 

    

width="984" height="653" name="katalog" align="middle" 

    

play="true" 

    

loop="false" 

    

quality="high" 

    

allowScriptAccess="sameDomain" 

    

type="application/x-shockwave-flash" 

    

pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"> 

   

</embed> 

 

</object></noscript> 

  

ekil 5.3 Katalo un 2/3 sayfa görüntüsü  

Örne in ekil 5.3 te kullan lan resimlerin width="447" height="613" boyutunda ise 

resimlerin sayfada görünmesi için html etiketindeki width özelli ini 447x2=984 ve height 

http://www.adobe.com/go/getflashplayer">
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özelli ini 613+40=653 eklinde düzenlenmesi gereklidir. Yani width=resim geni li i X 2 ve 

height=resim yüksekli i + 40 olmal d r.  

 

ekil 5.4 Katalo un sayfa çevirme efektli görüntüsü  

ekil 5.4 te görülen e-katalogun sayfay çevirme özelli i ile h z gibi i lemleri style.css 

dosyas nda tutulmaktad r. Gerekli olmad kça bu dosya üzerinde de i iklik yap lmamas tavsiye 

edilir. Olu turulan style.css dosyas n n kodlar a a da gösterilmi tir.   

FlexBook { 

   

color: #000000; 

   

textRollOverColor:  #000000; 

   

border-thickness: 0; 

   

border-style: none; 

   

page-slope:0.6; 

   

active-grab-area: page; 

   

page-shadow-strength: 1; 

   

curve-shadow-strength: 1; 

   

auto-turn-duration: 1500; 

  

} 

  

Application { 

   

color: #F1F1CC; 

   

textRollOverColor:  #FFFFFF; 
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backgroundGradientColors: #FFFFFF, #FFFFFF; 

   
backgroundColor: #FFFFFF; 

  
} 

  
SuperImage { 

   
border-thickness: 0; 

   
border-style: none;    

  

} 

 

ekil 5.5 de görülen navigasyon çubu unda 1 numara ile gösterilen alan istenilen 

sayfaya konumland rma yap labilmesi için sayfa numaras n n girildi i kutudur. 2 numara ile 

gösterilen alan Sayfaya Git dü mesine t kland nda istenilen sayfan n aç lmas n sa layan 

dü medir. 3 ve 4 numara ile gösterilen dü meler Geri , leri dü meleridir. Fare kontrolü 

olmadan da sayfalar aras nda gezinti yap labilmesini sa lar. 5 numara ile gösterilen alan Tüm 

Sayfalar dü mesidir.  

 

ekil 5.5 Katalo un navigasyon çubu u  

Tüm sayfalar n aç l r pencere içerisinde görüntülenmesini sa layan fonksiyon a a daki 

gibidir. Kullan.mxml sayfas nda çekilen resimler pencerede göster komutuyla geni lik ve 

yüksekli i ayarlan r. Seçilen nesneler custom.Move.end() komutuyla ekrana ta n r.   

private function tumsayfalar():void { 

    Kullan.show_window(this,false,application.width-10,(application.height-60)/2); 

    customMove.end(); 

                customMove.play(); 

            } 

 

ekil 5.6 da görüldü ü üzere çevrimiçi katalogdaki yüklü olan tüm sayfalar yukar dan 

aç lan bir pencere yard m yla gösterilir. Tüm sayfalar

 

göster dü mesi t kland nda görünecek 

resimler ile ilgi ayarlar ise data klasöründeki onizle.xml dosyas ndan ayarlanabilir. Xml nin 

esnek etiketleme yap s sayesinde onizle.xml dosyas nda olu turulan <sayfalar> etiketi aras na 

a a daki kod sat rlar ço alt larak olu turulmu tur. 
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<sayfa> 

  
<resim1>images/2.jpg</resim1> 

  
<resim2>images/3.jpg</resim2> 

  
<git>2</git> 

  
<pages>2/3</pages> 

 
</sayfa> 

  

ekil 5.6 Tüm Sayfalar dü mesi t kland ndaki ekran görüntüsü  

Son olarak 6 numaral dü me t kland nda + ve - konumlar n alarak büyüteç 

özelli i kullan l r. ekil 5.7 de gösterildi i gibi imleç sayfa üzerinde gezdirilirken bu alan 

üzerinde zoom yap larak yan sayfada büyütülmü görüntü sa lan r.  
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ekil 5.7 Zoom özelli i   

Zoom özelli inde resimler üzerindeki geni lik ve yükseklik de erleri için if else blok 

yap s kullan larak maskeleme fonksiyonu yaz lm t r. Maskeleme fonksiyonu a a daki kod 

sat rlar nda gösterilmektedir. Fare nin x-y koordinatlar nda alaca de erlere göre fare nin 

büyütülecek alan üzerinde gezinmesiyle yan sayfada büyütülmü görüntü elde edilmi tir.   

private function maskele(e:MouseEvent):void{ 
       if(zoomYap){ 
         
   if((mouseX>(application.width/2)) && (mouseY<application.height-40) ){ 

 

maske.x=0 

 

img2.visible=false; 
    img1.visible=true; 
img1.x=(application.width/2)-mouseX; 
img1.y=-1*mouseY 
   }   
    
else if((mouseX<(application.width/2)) && (mouseY<application.height-40) ){ 
    maske.x=application.width/2; 
    img1.visible=false; 
    img2.visible=true; 
     
    img2.x=-1*mouseX; 
    img2.y=-1*mouseY 
   }             
   }   
              } 
    

Sayfa görüntülerinin maskelenmesinden sonra resimlerin kaynak dosyadan çekilerek 

ekrana büyütülmü hallerinin yans t lmas için a a daki fonksiyon olu turulmu tur.  
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private function zoom():void { 

 
if(zoomer.label=="+"){ 
zoomer.label="-" 
if(img2.source!=a.image[book.currentPageIndex*2].@zoom){ 
yukleme.visible=true;  
} 

 
img2.addEventListener(Event.COMPLETE,buyuk2_yuklendi); 
img2.source=a.image[book.currentPageIndex*2].@zoom; 

 

if(a.image.length()>book.currentPageIndex*2+1){ 
    img1.addEventListener(Event.COMPLETE,buyuk1_yuklendi); 

 

img1.source=a.image[book.currentPageIndex*2+1].@zoom; 
} 

 

zoomYap=true; 
} 
else if(zoomer.label=="-"){ 

 

zoomer.label="+"; 

 

setGorunum(); 

   

} 
            } 
    
        private function setGorunum():void { 
        zoomYap=false; 
        zoomer.label="+"; 
        img1.visible=false; 
        img2.visible=false; 
          
        } 
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6 SONUÇ   

Web 2.0 ak m ve zengin internet uygulamalar günümüz popüler konular ndand r. Bu 

nedenle tez çal mas

 
bu amaca yönelik olarak son teknolojiler kullan larak geli tirilmi tir.  

AJAX teknolojisi kullan larak kullan c n n istekleriyle sayfan n tamamen yenilenmeden 

ilgili i lemin yürütülebilmesi sa lanmaktad r. Geli tirilen sistem çapraz taray c deste ine sahip, 

esnek ve kolay kullan labilir bir yap ya sahip oldu undan herhangi bir programlama bilgisine 

sahip olmadan ki ilerin istenilen de i iklikleri yap labilece i bir alt yap ya sahiptir. Bu çal ma 

nda en yenilikçi internet yaz l mlar konusunda uygulama yapmak isteyen yaz l m 

uzmanlar na kaynak te kil edecek bir çal ma gerçekle tirilmi tir. Yaz l m geli tiricileri ve 

yaz l m mimarlar AJAX Flash, Flex, Appletler ve di er teknolojileri uygulamalar na kolayca 

entegre edebilirler.  

Bu tez çal mas kapsam nda Web de Ajax Tekni inin Bant Geni lik Optimizasyonuna 

Etkisi ba l kl bir makale haz rlanm t r [85]. Bu makalede Web Performance Suite 3.5.5941 

program yla AJAX n performans testi yap lm t r. Bu ölçümler sonucunda elde edilen de erler 

göstermi tir ki, bir ebeke üzerinden gönderilecek sinyalin en dü ük ve en yüksek frekanslar 

aras nda gereksiz yere kullan lan aral n optime edilmesinde, AJAX etkili bir yöntemdir. 

AJAX n çal ma prensibi sayesinde uygulamalar en iyi performansla gerçekle tirilir.  

AJAX teknolojisinin hala geli imi devam etmekte oldu undan baz eksik yanlar da 

bulunmaktad r. Örne in taray c

 

üzerindeki Geri

 

fonksiyonu bazen beklendi i gibi 

çal mayabilir. Dinamik olarak olu turulan sayfalar taray c n n önceden i ledi i sayfalar 

yöneten mekanizmalar na kendini otomatik olarak kaydetmez, bu yüzden taray c n n Geri

 

tu una bas ld nda, istenen sayfa elde edilemeyebilir [86]. Ba ka bir dezavantaj ise AJAX ile 

olu turulan içeri in kodlar kaynak kodlar k sm nda görülememektedir. Ayn zamanda Google 

ve Yahoo gibi arama motorlar n n Web sayfalar na gönderdi i robot yaz l mlar da bu kodlar 

görememektedir. Dolay s yla tamamen AJAX ile olu turulan içerik, arama motorlar n n sonuç 

sayfalar nda listelenmezler. Günümüzde, yap lan Web sayfas n n arama motorlar nda 

görüntülenmesi oldukça önemlidir. Fakat bir Web uygulamas , ziyaretçiler hakk nda önemli 

ki isel bilgilere sahipse, bu bilgilerin arama motorlar nda herkes taraf ndan görüntülenmesini 

sa lamas bir avantaja dönü ür [87]. AJAX yerinde ve do ru bir ekilde kullan ld nda 

uygulamalarda performans art n sa lar. 

Bu tez çal mas nda Web 2.0 ak m n n ortaya ç k nedenleri ve RIA konseptine 

duyulan ihtiyac n temeli irdelenmi tir. Web 2.0 ak m nda öne ç kan uygulamalar ve çal ma 

sistematikleri incelenmi tir. Öne ç kan bu uygulamalar n site tasar m nda dikkat çeken 
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özelliklerine de inilmi tir. AJAX teknolojisini olu turan bile enler incelenmi tir. Bu inceleme 

ve ara t rma sonucunda zengin internet uygulamalar na örnek te kil edecek Web 2.0 ak m n n 

çekirde i olan AJAX teknolojisi kullan larak F rat Üniversitesi için çevrimiçi bir katalog 

tasarlanm t r. Bu tasar mda flexBook, flexbookpage, landscape, wrapper, zoomer gibi ek 

bile enler kullan lm t r. Navigasyon paneli tasarlanm t r. Olu turulan tasar mda yerli ve 

yabanc literatür taramas yap larak emsallerindeki kullan l özellikler projeye dahil edilmi tir. 

Projenin geli tirilmesi s ras nda izlenen ad mlar resimlenerek ortaya bir yol haritas ç kar lm t r.  

6.1 Öneriler  

Bu tez çal mas esas al narak, ileride bu uygulamalar mobil cihazlar arac l yla 

kullan labilirli i üzerine ara t rmalar sürdürülebilir. AJAX n üstün özellikleri sayesinde Web 

üzerinden yay nc l k ve mobil ileti im alanlar farkl bir boyut kazanm t r. Birçok irket art k 

ta nabilir cihazlar için Web 2.0 uygulamalar n AJAX la optimize etmeye ba lam t r. Yeni bir 

teknoloji olan AJAX la ta nabilir cihazlardaki performans, bellek yönetimi, s n rl tu giri i 

gibi sorunlar n üstesinden gelinmesi hedeflenmelidir. 

AJAX kullan larak IDE (Integrated Development Environment) entegrasyonu Eclipse 

için ba lant lar yaz labilir veya yap m servisi arac l yla do rudan IDE den yap m paketleri 

geli tirilebilir. Günümüzde oldukça popüler olan aç k kaynak kodlu yaz l m geli tirme 

ortamlar nda entegre uygulamalar geli tirilebilir. 

Kullan c Arabirimi aretleme Beti i (User Interface Markup Language) s n f na dâhil 

edilecek gelece in en popüler web tabanl teknolojilerinden biridir. Flex geli tiricileri Adobe 

Flex Builder - IDE ortam nda LiveCycle Data Services, Java, Coldfusion, ASP.NET, JSP, PHP 

gibi popüler web programlama dilleri yard m yla etkile imli ve güvenli web tabanl projeler 

geli tirilebilir [82].            
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EK   

Katalog çal mas n n uygulama dosyas olan cata.mxml, kullan.mxml ve 

imagepage.mxml dosyalar n n kaynak kodlar a a daki gibidir. 

Cata.mxml  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<mx:Application  xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml"  

 

layout="absolute" 

 

xmlns:controls="qs.controls.*"  

 

backgroundColor="#FFFFFF" 

 

creationComplete="init();" color="#FFFFFF" xmlns:local="*" xmlns:comp="comp.*" 

horizontalScrollPolicy="off" verticalScrollPolicy="off" borderColor="#050505" borderStyle="solid" 

borderThickness="2"> 

 

<mx:Style source="style.css" /> 

 

<mx:Script> 

        <![CDATA[ 

         import mx.utils.StringUtil; 

         import mx.rpc.soap.LoadEvent; 

         import mx.controls.Alert; 

         import mx.rpc.events.FaultEvent; 

         import qs.controls.FlexBook; 

         import qs.controls.flexBookClasses.FlexBookPage; 

         import qs.controls.flexBookClasses.FlexBookEvent;        

         import qs.controls.flexBookClasses.WBookPageImpl; 

   

import qs.caching.ContentCache;       

             

            import mx.rpc.events.ResultEvent; 

            import mx.rpc.http.HTTPService; 

            import mx.core.UIComponent; 

            import mx.managers.PopUpManager;   

            import comp.ResimSec; 

            import Kullan; 

            import mx.core.ScrollPolicy; 

            import mx.collections.ArrayCollection;       

            private var a:XML; 

   

[Bindable] 

            private var resimler:ArrayCollection;//comboresim 

http://www.adobe.com/2006/mxml"
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            private var dataSet:HTTPService; 

            private var resimdizi:Array=new Array(); 

    
private var zoomYap:Boolean=false; 

            private function init():void { 

              

             maske.x=0; 

             maske.y=0; 

             maske.width=application.width/2 

             maske.height=application.height-40 

             addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE,maskele); 

              

             addEventListener("tamam", sayfa_secildi); 

 

                dataSet = new HTTPService(); 

                dataSet.url = ("data/images.xml"); 

                dataSet.resultFormat = "e4x"; 

                dataSet.send(); 

                dataSet.addEventListener(FaultEvent.FAULT, onFault); 

                dataSet.addEventListener(ResultEvent.RESULT, onResult); 

                var w:Number=new Number; 

                var h:Number=new Number; 

                w=Application.application.width; 

                h=Application.application.height; 

 

                book.width=w; 

                book.height=h-40; 

 

                 yukleme.visible=false; 

               yukleme.source="assets/loading.gif" 

                            yukleme.addEventListener(Event.COMPLETE,yukleme_yuklendi); 

            } 

             

                 private function yukleme_yuklendi(event:Event):void { 

                    yukleme.x=(application.width/2)-100 

               yukleme.y=(application.height-40)/2; 

                 } 

             

            private function maskele(e:MouseEvent):void{ 

       if(zoomYap){ 
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        if((mouseX>(application.width/2)) && (mouseY<application.height-40) ){ 

 
maske.x=0 

 
img2.visible=false; 

    img1.visible=true; 

  

img1.x=(application.width/2)-mouseX; 

img1.y=-1*mouseY 

   }   

    

else if((mouseX<(application.width/2)) && (mouseY<application.height-40) ){ 

    maske.x=application.width/2; 

    img1.visible=false; 

    img2.visible=true; 

     

    img2.x=-1*mouseX; 

    img2.y=-1*mouseY 

   }             

   }   

    

//maske.x=mouseX; 

//maske.y=mouseY; 

              } 

             

            private function onFault(e:Event):void { 

             trace(e); 

            } 

            private function onResult(e:ResultEvent):void {                

    

               a=new XML(e.result); 

                book.content = dataSet.lastResult..image; 

                book.addEventListener(FlexBookEvent.TURN_START,loadContent); 

                book.addEventListener(FlexBookEvent.TURN_END,loadContent); 

                           } 

                      private function sayfa_secildi(event:ResimSec):void 

{ 
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sayfa.text=event.yeniResim; 

 
git(); 

 
//mx.controls.Alert.show("ss",event.yeniResim); 

 
} 

                 private function loadContent(event:FlexBookEvent):void { 

                setGorunum(); 

                var page:ImagePage = ImagePage(event.renderer); 

                page.load(); 

                 

                sayfa.text=(book.currentPageIndex*2).toString(); 

               // resimdizi[book.currentPageIndex]=page.thumb.source; 

             // mx.controls.Alert.show("",book.currentPageIndex.toString()); 

            } 

            private function buyuk1_yuklendi(event:Event):void { 

yukleme.visible=false;         

img1.width=application.width; 

img1.height=(application.height-40)*2; 

img1.x=0; 

img1.y=0; 

          } 

             private function buyuk2_yuklendi(event:Event):void { 

yukleme.visible=false;           

img2.width=application.width; 

img2.height=(application.height-40)*2; 

img2.x=0; 

img2.y=0; 

          } 

                       private function tumsayfalar():void { 

    Kullan.show_window(this,false,application.width-10,(application.height-60)/2); 

    customMove.end(); 

                customMove.play(); 

            } 

  private function zoom():void { 

 

if(zoomer.label=="+"){ 

zoomer.label="-" 

if(img2.source!=a.image[book.currentPageIndex*2].@zoom){ 

yukleme.visible=true;  

} 

img2.addEventListener(Event.COMPLETE,buyuk2_yuklendi); 
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img2.source=a.image[book.currentPageIndex*2].@zoom; 

 
if(a.image.length()>book.currentPageIndex*2+1){ 

    img1.addEventListener(Event.COMPLETE,buyuk1_yuklendi); 

 
img1.source=a.image[book.currentPageIndex*2+1].@zoom; 

} 

zoomYap=true; 

} 

else if(zoomer.label=="-"){ 

 

zoomer.label="+"; 

 

setGorunum(); 

  

} 

            } 

           private function setGorunum():void { 

        zoomYap=false; 

        zoomer.label="+"; 

        img1.visible=false; 

        img2.visible=false; 

          

        } 

          private function next():void { 

             //mx.controls.Alert.show(book.currentPageIndex.toString(), book.pageCount.toString()); 

              

                if(book.currentPageIndex+1 < book.pageCount){ 

               //   mx.controls.Alert.show("--",resimdizi[book.currentPageIndex]) 

                    setGorunum(); 

                   book.turnToPage(book.currentPageIndex + 1); 

                } 

            } 

            private function previous():void { 

                if(book.currentPageIndex > 0){ 

                  setGorunum(); 

                    book.turnToPage(book.currentPageIndex -1); 

                } 

            } 

             private function git():void { 

             

               var s_no:uint = new uint;  

                s_no=Math.floor(uint(sayfa.text)/2) 
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               if(s_no>0 && s_no<book.pageCount){ 

                  book.turnToPage(s_no); 

                   setGorunum(); 

               } 

            } 

        ]]> 

    </mx:Script> 

 

<!-- 614x453 --> 

  

   <mx:Parallel id="customMove" target="{Kullan}"> 

        <mx:Move duration="2000" xTo="{(100) / 2}" yTo="{(200) / 2}" /> 

        <mx:WipeRight duration="2000" /> 

    </mx:Parallel> 

    

<mx:VBox> 

<mx:HBox> 

 

<controls:FlexBook id="book" width="100" height="100" x="0" y="0" horizontalCenter="0" 

verticalCenter="0" 

  

animateCurrentPageIndex="true" 

  

showCornerTease="false" 

  

edgeAndCornerSize="150" 

  

itemRenderer="ImagePage" 

  

animatePagesOnTurn="true" 

  

itemSize="halfPage" cornerRadius="0" themeColor="#1D99E8" 

backgroundAlpha="1.0" alpha="1.0"> 

  

</controls:FlexBook> 

     

</mx:HBox>   

    

<mx:HBox height="30" width="100%" verticalAlign="middle" 

horizontalAlign="center" color="#B65F5F" backgroundColor="#121313"> 

    

<mx:Spacer width="10"> 

      

</mx:Spacer> 

  

<mx:TextInput borderColor="#FFFFFF" width="34" height="24" id="sayfa" 

color="#FFFFFF" fontSize="11" text="0" alpha="0.01"/> 

  

<mx:Button click="git()"  color="#ffffff" fontWeight="bold" fontSize="11" 

width="114" height="24" borderColor="#000000" alpha="0.64" fillAlphas="[0.0, 0.0, 0.0, 0.0]" 

label="Sayfaya Git" themeColor="#EDF2F5" textRollOverColor="#EDD617"/> 

  

<mx:Spacer width="60%"> 
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</mx:Spacer> 

  
<mx:Button click="previous()"  color="#ffffff" fontWeight="bold" fontSize="11" 

width="70" height="24" borderColor="#000000" alpha="0.64" fillAlphas="[0.0, 0.0, 0.0, 0.0]" 

label="Geri" themeColor="#EDF2F5" textRollOverColor="#EDD617"/> 

  
<mx:Button   click="next()"  color="#ffffff" fontWeight="bold" fontSize="11" 

width="70" height="24" borderColor="#000000" alpha="0.64" fillAlphas="[0.0, 0.0, 0.0, 0.0]" 

label=" leri" themeColor="#EDF2F5" textRollOverColor="#EDD617"/> 

  

<mx:Button click="tumsayfalar()"  color="#ffffff" fontWeight="bold" fontSize="11" 

width="134" height="24" borderColor="#000000" alpha="0.64" fillAlphas="[0.0, 0.0, 0.0, 0.0]" 

label="Tüm Sayfalar" themeColor="#EDF2F5" textRollOverColor="#EDD617"/> 

  

<mx:Button id="zoomer"  click="zoom()"  color="#ffffff" fontWeight="bold" 

fontSize="14" width="44" height="24" borderColor="#000000" alpha="0.64" fillAlphas="[0.0, 0.0, 0.0, 

0.0]" label="+" themeColor="#EDF2F5" textRollOverColor="#EDD617" fontFamily="Arial"/> 

   

<mx:Spacer width="5"/> 

   

</mx:HBox> 

   

<mx:Spacer height="10"/> 

  

</mx:VBox> 

  

<mx:Canvas id="maske" x="224" y="168" width="200" height="168" 

verticalScrollPolicy="off" horizontalScrollPolicy="off" borderThickness="0" borderColor="#000000" 

borderStyle="solid"> 

    

<mx:Image id="img1" x="0" y="0"/> 

    

<mx:Image id="img2" x="40" y="0"/> 

  

</mx:Canvas> 

  

<mx:Image x="10" y="144" id="yukleme"/> 

 

</mx:Application> 
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Kullan.mxml  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 
<mx:TitleWindow xmlns="*" xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml"  

  

creationComplete="on_creation_complete()"  

 

styleName="popupWindow" showCloseButton="true" 

 

paddingBottom="0" paddingTop="0" paddingLeft="0" paddingRight="0" 

 

height="200" width="100%" alpha="0.9" borderAlpha="1"> 

 

<mx:Script> 

   

<![CDATA[ 

  

import mx.controls.Alert; 

   

import mx.collections.ArrayCollection; 

   

import mx.rpc.events.ResultEvent; 

  

[Bindable] 

   

private var sayfalar:ArrayCollection;  

  

[Bindable]  

private var intro:String = "";  

import mx.events.CloseEvent; 

import mx.managers.PopUpManager; 

import mx.core.Application; 

import mx.events.DragEvent; 

import mx.managers.DragManager; 

import mx.core.DragSource;  

import comp.ResimSec; 

//import korax.controls.ColorPicker.ResimSecEvent; 

private var m_parent:DisplayObject = null; 

private function myResult(event:ResultEvent):void 

   

{ 

    

sayfalar = event.result.sayfalar.sayfa; 

   

} 

  

private function sayfaac(event:Event):void 

   

{ 

    

wnd.with_last_preved(); 

   

//mx.controls.Alert.show("",myTile.selectedItem.git.toString()); 

    

//uyeler = event.result.sayfalar.sayfa; 

   

} 

http://www.adobe.com/2006/mxml"
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private function on_creation_complete():void 

{ 

 
myHTTP.send(); 

} 

   
private static var wnd:Kullan = null;   

  

public static function show_window(parent:DisplayObject, 

modal:Boolean,w:Number,h:Number):void 

{ 

 

if (wnd == null) { 

  

wnd = new Kullan(); 

  

wnd.addEventListener(mx.events.CloseEvent.CLOSE, on_close_event); 

 

} 

 

wnd.m_parent = parent; 

 

if (!wnd.isPopUp) { 

  

PopUpManager.addPopUp(wnd, DisplayObject(Application.application), modal); 

  

PopUpManager.centerPopUp(wnd); 

 

} 

 

else { 

  

PopUpManager.bringToFront(wnd); 

 

// wnd.start_init(); 

 

} 

wnd.x=0; 

wnd.y=0; 

wnd.width=w; 

wnd.height=h; 

wnd.myTile.width=w-20; 

wnd.myTile.height=h-40; 

}  

private function with_last_preved():void 

{ 

  

if (m_parent != null) m_parent.dispatchEvent(new ResimSec("tamam", 

myTile.selectedItem.git)); 

} 

private static function on_close_event(event:CloseEvent):void 

{ 

 

if (wnd == null) return; 

 

PopUpManager.removePopUp(wnd); 

 

wnd = null; 
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} 

private function yardim():void 

{ 

// Kullan.show_window(this,false); 

} 

  
]]> 

 

</mx:Script> 

  

<mx:HTTPService id="myHTTP" url="data/onizle.xml"  

  

            result="{myResult(event)}" showBusyCursor="true"/> 

   

<mx:TileList id="myTile"  dataProvider="{sayfalar}" change="sayfaac(event)" 

itemRenderer="comp.UyeSayfasi" width="100%" height="147" rowHeight="110" columnWidth="120" 

rowCount="2"/> 

</mx:TitleWindow> 
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ImagePage.mxml  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<mx:Canvas xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" width="600" height="400" 

xmlns:controls="qs.controls.*" 

    backgroundColor="#FFFFFF" horizontalScrollPolicy="off" verticalScrollPolicy="off"> 

 

    <mx:states> 

        <mx:State name="loadingState"> 

            <mx:AddChild position="lastChild"> 

                    <mx:Image id="loadingContent"  horizontalCenter="0" verticalCenter="-6"   

source="assets/loading.gif" />                

            </mx:AddChild> 

        </mx:State> 

    </mx:states> 

    <mx:transitions> 

        <mx:Transition fromState="" toState="loadingState"> 

                <mx:Fade alphaTo="1" target="{loadingContent}" duration="1000"/>            

        </mx:Transition> 

        <mx:Transition toState="" fromState="loadingState"> 

            <mx:Sequence>                

                <mx:Fade alphaTo="0" target="{loadingContent}" duration="1000"/> 

                <mx:RemoveChildAction target="{loadingContent}" /> 

            </mx:Sequence> 

        </mx:Transition> 

    </mx:transitions> 

 

    <mx:Script> 

        <![CDATA[ 

         import mx.controls.Alert; 

            private var _loaded:Boolean = false; 

            public function load():void { 

                if(_loaded) 

                    return; 

                _loaded = true;                

                full.source = data.@source.toString(); 

                

               // mx.controls.Alert.show ("",full.source) 

http://www.adobe.com/2006/mxml"
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                currentState = "loadingState"; 

            } 

        ]]> 

    </mx:Script>    

    <controls:SuperImage left="0" right="0" top="0" bottom="0" id="thumb" 

source="{data.@thumb.toString()}" /> 

    <controls:SuperImage left="0" right="0" top="0" bottom="0" id="full" complete="currentState = ''"/> 

</mx:Canvas> 
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